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Úvod
Korupce je fenomén, který provází lidstvo v průběhu jeho celé historie, byť
se podoby, význam či společenské vnímání tohoto lidského jednání postupně
vyvíjely. S pojmem korupce se setkáváme na každodenní bázi prostřednictvím
médií, ve svých projevech jej často používají představitelé politické moci, jeho
zkoumáním se zabývá řada nevládních organizací. Jedná se o pojem globálního
charakteru, neboť negativně ovlivňuje společnost a její důvěru ve státní moc
v celosvětovém měřítku. Korupční jednání se v různých formách vyskytuje jak
v totalitních,

autoritářských

a diktátorských

režimech

charakteristických

soustředěním moci v rukou omezeného okruhu jednotlivců, tak i v demokratických
společnostech. Ve svém důsledku se stává nechtěnou součástí veřejné moci.1
Negativní následky korupčního jednání však nemusí být, na rozdíl například
od trestných činů proti životu a zdraví, znatelné již na první pohled – v případě
zločinu vraždy lze ihned určit, kdo je jeho obětí, avšak u trestných činů
souvisejících s korupcí již není identifikace konkrétní oběti snadná. Aniž by si to
možná široká veřejnost zcela připouštěla, korupční jednání poškozuje společnost
jako takovou, což jej činí obzvlášť nebezpečným. Ještě závažnějším problémem se
korupce může stát, pokud ji společnost začne vnímat s určitou dávkou apatie jako
jednání společensky přijatelné a běžné, a to, že k ní dochází se stane „veřejným
tajemstvím“. Takové korupční klima může negativně působit na postoj jednotlivce
v tom smyslu, že například přijetí či nabídnutí úplatku bude vnímat jako něco, co
se od něj očekává, tedy je jeho společenskou povinností. Z korupce jako jednání
společensky nežádoucího se tak může stát jednání společensky konformní.2
Kofi Annan, jako generální tajemník OSN, v roce 2003 při příležitosti přijetí
Úmluvy OSN proti korupci ve svém projevu označil korupci za „zákeřný mor, který
podkopává demokracii a vládu práva, vede k porušování lidských práv, deformuje
tržní prostředí, zhoršuje kvalitu života a umožňuje vzkvétání organizovaného
____________________
1

CHMELÍK, J. a kol. Pozornost, úplatek a korupce. Praha: Linde, 2003. ISBN 80-7201-434-X. s. 7
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CHMELÍK 2003 op. cit., s. 15.
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zločinu, terorismu a jiných hrozeb společnosti.“3,4 Podobné výrazy používá při
snaze o popsání nebezpečnosti korupce a důležitosti boje proti ní většina autorů.5
Následky však mohou sahat ještě dále, než může být na první pohled zřejmé.
Příkladem lze uvést výzkumy zabývající se spojitostí korupce ve stavebnictví
a ničivých následků zemětřesení, které naznačují, že největší oběti na životech má
zemětřesení v oblastech s velkým výskytem korupčních praktik, které umožňují
konstrukci staveb bez ohledu na platnou regulaci, především uplácením úředníků
pro získání příslušných povolení.6
Tato diplomová práce se zaměřuje na korupci v rovině trestního práva
hmotného, konkrétně na protiprávní jednání postižitelná prostřednictvím
skutkových podstat úplatkářství. Téma korupce, a to zejména její postih prostředky
trestního práva, je tématem často diskutovaným, je mu věnována řada odborných
publikací, přesto se z pohledu autorky této diplomové práce jedná o oblast, kterou
je stále nutné se zabývat, a vyvíjet snahy o nalezení způsobů efektivního potírání
korupčních praktik, k čemuž může přispět i vhodná trestněprávní úprava.
Text práce je vyjma úvodu a závěru členěn do čtyř kapitol. V rámci úvodní
kapitoly je třeba vymezit samotný pojem korupce a jeho podoby, a jak je
v současnosti vnímán; v druhé kapitole následuje shrnutí nejzásadnějších
dokumentů mezinárodního a evropského práva, které mají podstatný vliv na podobu
tuzemské právní úpravy. Hlavním cílem této práce je následně rozbor a zhodnocení
současné právní úpravy úplatkářských trestných činů obsažených ve třetím
dílu hlavy X. zvláštní části zákona č. 40/2009 Sb., trestního zákoníku; včetně jejího
____________________
3

Foreword of the United Nations Convention Against Corruption [online]. Copyright © United
Nations [cit. 1. 6. 2019]. Dostupné z: https://www.unodc.org/documents/brussels/UN_Convention
_Against_Corruption.pdf.
4

Poznámka autorky: V této práci je v případě přímých a nepřímých citací zahraničních zdrojů,
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Například ŠMÍDOVÁ, I. Korupce jako společenský jev. 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.
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srovnání s vybranými právními úpravami v zahraničí, které nám umožní kritický
náhled na platnou právní úpravu a může sloužit jako zdroj pro případné návrhy
de lege ferenda. Pozornost je taktéž kladena na trestní sankce, kterými je možné
postihovat úplatkářství, čemuž je věnována čtvrtá kapitola. Účelem je zodpovězení
otázky, zda účinná trestněprávní úprava obsažená v trestním zákoníku poskytuje
dostatečnou záruku ochrany společnosti před korupčním jednáním, k čemuž je
použita především metoda deskriptivní, analytická a komparační.
Autorka při vypracování této diplomové práce pracuje s texty příslušných
zákonů a mezinárodních smluv, relevantní judikaturou, odbornými publikacemi
včetně komentářové literatury a článků v odborných periodicích. Použity jsou
taktéž zahraniční zdroje.
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1. Obecně k problematice korupce
1.1.

Vymezení pojmu
Pojem korupce není nikde v českém právním řádu definován. Trestní

zákoník dokonce tento pojem vůbec nepoužívá, namísto něj je užit termín
úplatkářství, který ale nevyčerpává všechny druhy korupčního jednání, neboť
úplatkářství je ve vztahu ke korupci pojmem podstatně užším. Pojem korupce je
sice používán v jiných předpisech (z. o Policii ČR,7 z. o Generální inspekci
bezpečnostních sborů,8 z. o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních9),
žádný z těchto předpisů ale definici taktéž nenabízí.
Pod pojem korupce (z lat. corrumpere – zmařit, zkazit, oslabit, uplácet) lze
podřadit širokou škálu jednání napříč společností, proto se zdá nemožné vytvořit
souhrnnou definici korupce ze všech hledisek, ze kterých je na ni možné pohlížet
(z hlediska právního, kriminologického, sociologického, ekonomického či
etického). Další překážkou v nalezení jednotné definice je fakt, že vnímání toho, co
znamená pojem korupce, se může lišit napříč různými zeměmi, neboť se jedná
o záležitost kulturně podmíněnou (i když jsou některé země v souladu se svými
mezinárodněprávními závazky povinny kriminalizovat konkrétní typy korupčního
jednání).
Jednu z nejstarších definic nalezneme v Ottově slovníku naučném, který
o korupci hovoří jako o „jednání, kterým se na určitou osobu působí, aby jednala
buď proti dobrým mravům, nebo proti svým povinnostem, ať již úředním nebo
morálním.“10 Toto vymezení sice nelze považovat za vyčerpávající, ale dobře
vystihuje fakt, že obecně je korupci možné vnímat jak ve vztahu k normám
____________________
7

Ustanovení § 71a zákona č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů.

8

Ustanovení § 40 zákona č. 341/2011 Sb., o Generální inspekci bezpečnostních sborů a o změně
souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
9

Ustanovení § 30 odst. 2 písm. a) bod 5 zákona č. 104/2013 Sb., o mezinárodní justiční spolupráci
ve věcech trestních, ve znění pozdějších předpisů.
10

NĚMEC, B. Ottův slovník naučný nové doby: dodatky k velikému Ottovu slovníku naučnému. Díl
3., [Konkurs – Majo]. Fotoreprint. Praha: Paseka, 2001. ISBN 80-7185-057-8. s. 768.
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právním, tak ve vztahu k normám morálním. Vztah mezi těmito skupinami norem
lze obecně chápat tak, že normy právní jsou podmnožinou norem morálních, tvoří
tzv. minimum mravnosti11. I přes to, že tento koncept nemůže vždy plně obstát
vzhledem k existenci norem, které nemají žádný morální základ,12 autorce se jeví
jako vhodné na korupci nahlížet v užším smyslu jako na jednání postižitelné
trestním právem (korupce ilegální) nebo na korupci v širším smyslu, kterou
postihnout nelze i přes to, že ji můžeme vnímat jako nežádoucí (korupce legální).
Ne všechna jednání, jejichž podstatou je ovlivňování jiných osob za účelem
získání prospěchu, lze tedy označit za protiprávní. Kontroverzním tématem je v této
souvislosti lobbing, který spočívá v cíleném ovlivňování legislativního či
rozhodovacího procesu zájmovými skupinami za účelem prosazení jejich zájmů.
Lobbing jako takový není protiprávní, ale pokud jsou k němu použity prostředky
naplňující některou z korupčních skutkových podstat trestního zákoníku,
protiprávním se může stát. V současnosti zatím není lobbing v ČR právně
regulován, ale Vládní koncepce boje s korupcí na léta 2018 až 2022 naznačuje, že
k přijetí zákona o lobbování, jako nástroje ke zprůhlednění legislativního
a rozhodovacího procesu, by v následujících letech mělo dojít.13 Právě
transparentnost je faktor, který lobbing odlišuje od korupce. Jsou navrhována
opatření, která by umožnila u právního předpisu identifikovat lobbistické subjekty,
které měly vliv na jeho přijetí. Součástí tohoto zákona by mělo být i vymezení
lobbování jako „aktivity, která, pokud je vykonávána v souladu s platnými pravidly,
je legitimní a prospěšná, nikoli poškozující.“14 Jak ostatně podotýká David a Nett,
„zákonodárci nemohou domýšlet do podrobností veškeré praktické důsledky
____________________
11

BOGUSZAK, J., ČAPEK, J., GERLOCH, A. Teorie práva. Praha: ASPI Publishing, 2001. ISBN
80-86395-74-X. s. 36.
12

KNAPP, V. Teorie práva. Praha: Beck, 1995. ISBN 80-7179-028-1. s. 85-86.

13

Návrh tohoto zákona byl schválen vládou dne 30. 7. 2019 a předložen k projednání Poslanecké
sněmovně (sněmovní tisk 565).
14

Vládní koncepce boje s korupcí na léta 2018 až 2022 [online]. Copyright © Ministerstvo
spravedlnosti ČR [cit. 8. 6. 2019]. Dostupné z: https://korupce.cz/wpcontent/uploads/2019/01/Vládní-koncepce-boje-s-korupcí-na-léta-2018-až-2022.pdf.
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navrhované a schvalované legislativy, a proto jsou tu lobbisté jako přirozená
součást rozhodovacích procesů.“15
Za „klasickou“ definici korupce je různými autory16 označována definice
J. S. Nye, který ji chápe jako „chování, které se z důvodů dosahování soukromých
(osobních, rodinných, úzce skupinových) finančních anebo statusových zisků
odchyluje od formálních povinností vyplývajících z veřejné role, anebo přestupuje
normy proti výkonu určitého typu soukromého vlivu.“17 Tato definice postrádá
morální rozměr korupce, když Nye hovoří pouze o překračování formálních
povinností. Na druhou stranu je v ní však adresována jak korupce ve vztahu
k osobám, které vystupují ze své pozice ve veřejném sektoru (v našem právním
řádu typicky úřední osoba), tak korupce osob soukromého práva jako osob
podléhajícím při výkonu své činnosti soukromoprávním normám. Tato definice
zahrnuje, kvůli zmínce o tom, že může kromě soukromých zájmů jít i o zájmy členů
rodiny nebo osob jinak spřízněných, také aspekty tzv. nepotismu a klientelismu,
které je vhodné v souvislosti s korupcí zmínit.
Za nepotismus je obecně označováno jednání spočívající v zaměstnávání,
zvýhodňování či jiném upřednostňování členů rodiny bez ohledu na jejich zásluhy
a schopnosti. V jeho důsledku tedy zákonitě dochází k újmě jiných osob, tedy osob
kvalifikovanějších a osob s větší zásluhovostí. Nepotismus jako takový nelze
označit za protiprávní, nicméně lze polemizovat o tom, zda není pro společnost
stejně škodlivý jako úplatkářství. Pokud je podstatou kriminalizování úplatkářství
zájem státu na čistotě veřejného života či ochraně podnikatelských vztahů, tyto
stejné hodnoty jsou ohroženy i nepotismem. I když je pomoc v rámci rodiny
ve společnosti zvykem a často i očekáváním, toto jednání by nemělo být

____________________
15

DAVID, V., NETT, A. Korupce v právu mezinárodním, evropském a českém. Praha: C.H.Beck,
2007. ISBN 978-80-7179-562-9. s. 34.
16

Například FRIČ, P. Korupce — deviantní chování, nebo sociální dezorganizace? Sociologický
časopis, 2001, č. 1, s. 65-72. ISSN 00380288. s. 65.
17

NYE, J. S. Corruption and Political Development: A Cost-Benefit Analysis. American Political
Science Review, 1967, č. 2, s. 417-427. ISSN 0003-0554. s. 419.
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tolerováno, pokud se odehrává uvnitř veřejné správy postavené právě na principu
zásluhovosti.18
S nepotismem úzce souvisí také klientelismus jako systém založený
na „upřednostňování přátel a spřízněných skupin vedoucí k tomu, že rozdělování
statků neprobíhá na základě neosobních pravidel trhu, ale je nahrazeno pravidly
známostí, protekcí a lidí zapojených do určité klientské sítě.“19 Klientelismus jako
takový za korupci označit nelze, ale může se jí stát, pokud je spojen s korupčními
praktikami. Neoprávněná výhoda, kterou jedinec získává, je v tomto případě účast
v síti vzájemných vazeb, ze které její účastníci mohou profitovat až v dlouhodobém
horizontu. Stále se však jedná o profit úzké skupiny lidí na úkor celé společnosti,
který může značně ovlivnit soutěžní prostředí.
Pokud se vrátíme k definici samotné korupce, poněkud obecnou verzi
nalezneme na internetových stránkách organizace Transparency International, která
o ní hovoří jako o „zneužití svěřené moci pro osobní zisk“,20 tomuto strohému
vymezení ale mnohé chybí, je soustředěné pouze na pasivní rozměr korupce.
Za zmínku stojí také definice dostupná na internetových stránkách Policie
ČR věnovaných korupci. Je zde vymezena jako „zneužití postavení, které je spojeno
s porušením principu nestrannosti při rozhodování. Je motivováno snahou
po materiálním zisku nebo získání jiných výhod. Korupce je projevem chyby
v rozhodovacím a řídícím procesu. Součástí korupčního vztahu je vždy ten, kdo
rozhoduje, jeho moc odchylovat se od stanovených pravidel, výměna takto
vychýleného rozhodnutí za výhodu a nesprávnost, protiprávnost nebo amorálnost
takového vztahu výměny. V širším smyslu je účast v korupčním vztahu etickým
____________________
18

BIRKERHOFF, D. W., GOLDSMITH, A. A. Clientelism, Patrimonialism and Democratic
Governance: An Overview and Framework for Assessment and Programming [online]. Abt
Associates Inc. Cambridge, 2002 [cit. 2. 6. 2019]. Dostupné z: https://www.researchgate.net/public
ation/242081681_Clientelism_Patrimonialism_and_Democratic_Governance_An_Overview_and_
Framework_for_Assessment_and_Programming. s. 2.
19

ŠTIČKA, M. Korupce a protikorupční politika ve veřejné správě. Praha: Transparency
International Česká republika, 2008. ISBN 978-80-87123-04-1. s. 9.
20

What is corruption? [online] Copyright © 2018 Transparency International [cit. 6. 6. 2019].
Dostupné z: https://www.transparency.org/what-is-corruption#define.

7

a mravním selháním jednotlivců.“21 Tato definice, stejně jako prvně zmíněná
historická definice Ottova slovníku naučného, vystihuje jak protiprávní, tak
amorální rozměr korupce. Na rozdíl od výše zmíněné „klasické“ definice vymezuje
podstatu tohoto pojmu i bez použití termínů vyjadřujících spojení s veřejným či
soukromým sektorem, přesto zahrnuje oboje. Důraz je tu kladen především na
moment porušení pravidel spojených s rozhodovacím procesem (vzhledem
k absenci rozhodovacích pravomocí tedy dle tohoto vymezení nemůže jít třeba
o uplacení poštovní doručovatelky nebo řidiče tramvaje).22
Holmes23 vymezuje korupci čtyřmi definičními znaky: „1) je spojena
s jednotlivcem nebo skupinou jednotlivců zastávajících veřejnou funkci, 2) tato
funkce je spojena s pravomocí vydávat rozhodnutí v rámci veřejné správy nebo
vynucováním práva, 3) tato osoba ve veřejné funkci je (alespoň z části) motivována
osobním obohacením a 4) je si vědoma, že její konání či nekonání může být
považováno za nezákonné či nevhodné.“ Toto pojetí je soustředěno pouze na oblast
veřejného sektoru, nelze pod něj zahrnout například korupci mezi podnikateli,
a taktéž se soustředí pouze na stranu ovlivňovanou, ne ovlivňující. Na rozdíl
od jiných ale například akcentuje zavinění pachatele, tedy jeho vnitřní, psychický
stav ve vztahu k činu.
Pokud upustíme od hledání dalších definic, kterých je nesčetné množství,
a přistoupíme ke shrnutí společných znaků definic již zmíněných, můžeme korupci
charakterizovat jako:
•

jednání, kterým vzniká neformální vztah mezi dvěma stranami (jde
o jednání úmyslné a na každé straně nemusí figurovat pouze jeden
subjekt);

____________________
21

Stop korupci. Co je korupce [online]. Copyright © 2019 Policie ČR [cit. 2. 6. 2019]. Dostupné z:
http://www.policie.cz/clanek/co-je-korupce.aspx.
22

NAXERA, V. Korupce a postkomunismus [online]. Středoevropské politické studie. 2012, č. 2–
3, s. 248-271 [cit. 5. 6. 2019]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/. s. 250.
23

HOLMES, L. Political Corruption in Central and Eastern Europe. In BULL, M.J., NEWELL,
J.L. Corruption in Contemporary Politics. Palgrave Macmillan, London, 2003. ISBN 978-1-34942195-4. s. 193.
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•

z nichž jedna strana poruší své povinnosti (právní či morální,
vyplývající z veřejného či soukromého práva);

•

obě strany tak činí za účelem získání neoprávněné výhody pro sebe
nebo pro jinou osobu (materiální či nemateriální); a

•

jako důsledek tohoto vztahu jsou poškozovány zájmy jiné skupiny
osob (často blíže nespecifikované, proto bývá někdy korupce
označována jako „zločin bez oběti“24).

1.2.

Podoby korupčního jednání
1.2.1.

Třídění korupce

Korupční jednání můžeme ve společnosti nalézt v různých podobách,
rozdíly lze spatřovat v závažnosti, míře institucionalizace, latence, aktivity subjektů
nebo v území, na kterém se vyskytuje. I když kategorizace korupce na základě
těchto hledisek nemá žádnou oporu v právním řádu a je původu spíše doktrinálního,
je vhodné se jí na tomto místě krátce věnovat, neboť jejím prostřednictvím lze
demonstrovat, jak široký okruh společenských vztahů může být postižen.
Podle rozsahu lze korupci obecně dělit na korupci malou (petty corruption)
a korupci velkou (grand corruption). Malá korupce bývá zpravidla označována
jako korupce úřednická, neboť se jí účastní představitelé veřejné moci
rozhodujících na nižších úrovních.25 Za velkou korupci naopak považujeme korupci
vysoce postavených státních, politických nebo ekonomických aktérů, proto bývá
někdy označována i jako korupce politická. Malá korupce má spíše situační
charakter, zatímco velká korupce se vyznačuje systémovostí a propojením aktérů
na různých úrovních. U malé korupce se mluví spíše o jednorázovém pochybení
spojeném s prostředky menší hodnoty (typicky půjde o uplacení úředníka za účelem
přednostního vyřízení žádosti). I přesto, že je tento druh korupce považován
____________________
24

RYSKA, P., PRŮŠA, J. Korupce: ekonomie vs. mýty. Praha: Institut Václava Klause, 2013. ISBN
978-80-87806-03-6. s. 63.
25

JURAEV, J. Rational choice theory and demand for petty corruption [online]. Journal of Eastern
European and Central Asian Research, 2018, 5(2) [cit. 3. 6. 2019]. ISSN 23288280.
Dostupné z: https://www.researchgate.net/publication/329122722_Rational_choice_theory_and_d
emand_for_petty_corruption. s. 25.
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za méně škodlivý pro společnost a obecně označován za náhodnou korupci, nelze
opomenout skutečnost, že úředník přijímající úplatek bude pravděpodobně v jiné
podobné situaci, v případě dostatečné finanční nebo jiné motivace ze strany
uplácejícího, postupovat stejně. Z ad hoc situace se tak může vytvořit systém, což
podstatně zvyšuje škodlivost tohoto jednání. Prvek jednorázovosti tedy není pro
posuzování závažnosti úřednické korupce rozhodující.
U velké korupce jde o transfery velkých hodnot hodnoty prostřednictvím
propracované sítě aktérů (typicky zneužívání veřejné moci při udělování veřejných
zakázek). Specifikum velké korupce leží v tom, že jde z velké části o korupci
latentní, těžko prokazatelnou. Altner26 vidí problém v postihování této korupce
v tom, že na korupční kauzy je pohlíženo jako na „oddělené přestupky, jejichž
pachatelé nejsou v žádném propojení.“ Zlepšení situace by přispělo akceptování
myšlenky, že spolu jednotlivé kauzy často souvisí, a to ani ne tak předmětem
korupce, jako spíše prostředím a propojeností aktérů.
Dále lze korupci dělit dle oblasti výskytu na korupci ve veřejném sektoru
a v soukromém sektoru. V souladu s mezinárodněprávními závazky ČR je
kriminalizována korupce v obou těchto sektorech. Korupci v soukromé sféře však
byla ve srovnání s korupcí ve veřejné sféře dlouho dobu upírána pozornost, což se
změnilo na konci 90. let minulého století, kdy začala být zmiňována
v mezinárodněprávních dokumentech.
O korupci ve veřejném sektoru mluvíme ve vztahu k osobám, které mají ze
své pozice určitou odpovědnost za výkon veřejné moci. Je s ní spojován pojem tzv.
state capture („únos státu“), představující stav, kdy je stát pod přímým vlivem
nestátních aktérů, kteří podstatně ovlivňují státní politiku a přizpůsobují ji vlastním
potřebám za účelem soukromého prospěchu a upevnění svého vlivu na úkor
veřejného blaha.27 Vymětal popisuje projevy tohoto stavu jako „1) kontrolu
veřejných institucí de facto pro soukromý prospěch nebo pro trestnou činnost,
____________________
26

ALTNER, P. Mafie středoevropského typu. 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. ISBN 97880-87475-26-3. s. 7
27

Někdy je tento stav označovaný jako privatizace veřejného zájmu.
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2) formování koluzivních sítí omezujících politickou soutěž, 3) podkopávání
svobodných voleb skrytou reklamou a neprůhledným financováním kampaní 4)
zneužití legislativní moci, 5) korupce v soudních řízeních, 6) zneužití auditu,
vyšetřování a dozoru, 7) užívání kompromitujících materiálů pro politické vydírání
a nátlak a 8) korupci médií.“28 Nutno je však dodat, že k tomuto stavu může dojít
prostřednictvím nezákonné korupce i prostřednictvím zákonného lobbování.29
Korupce v soukromém sektoru se vyskytuje v podnikatelských vztazích,
kdy žádný ze subjektů nevystupuje jako představitel veřejné moci. Klasicky se
může jednat o ovlivňování osob v rámci hospodářského styku, na soutěžním trhu.
Může se jednat o korupci uvnitř společností, mezi společnostmi a jejich dodavateli
či zákazníky a také mezi společnostmi navzájem.30
Korupci je dále možné pojímat z pohledu vnitrostátního či mezinárodního.
Nicméně, při dnešní míře globalizace společnosti se zdá nevhodné pohlížet
na korupci izolovaně, neboť jde o jev, který překračuje hranice států. Vzhledem
k členství ČR v EU a existenci jednotného trhu představujícího volný pohyb zboží,
osob, služeb a kapitálu, který vytváří větší prostor pro korupci a zároveň ztěžuje její
odhalování, je na korupci nutno pohlížet jako na problém nadnárodní. O tom
vypovídá i aktivita mezinárodních organizací a EU na poli boje proti ní.
V literatuře lze najít i další možné kategorizace, například dle konkrétní
oblasti výskytu na korupci ve zdravotnictví, ve stavebnictví, ve sportu apod.

____________________
28

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.
ISBN 80-210-4062-9. s. 15-16.
29

BEGOVIC, B. Corruption, Lobbying and State Capture [online]. CDLS Working Paper no. 0106,
2005 [cit. 8. 6. 2019]. Dostupné z: https://www.researchgate.net/publication/228424790_Corruptio
n_lobbying_and_state_capture.
30

Global Corruption Report 2009. Corruption and Private Sector [online]. Copyright ©
Transparency International [cit. 8. 6. 2019]. Dostupné z: https://transparency.hu/wpcontent/uploads/2009/09/Global-Corruption-Report-2009-final-eng.pdf. s. 8.
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1.2.2.

Vztah korupce a pojmu „zločin bílých límečků“

Pojem, který je často užíváno ve spojitosti s pojmem korupce, je tzv.
kriminalita bílých límečků31 (white collar criminality), která bývá označována za
„nejdynamičtější a nejvíce se rozvíjející druh trestné činnosti.“32 Za autora tohoto
kriminologického pojmu je považován americký sociolog a kriminolog Edwin H.
Sutherland, který jej v roce 1939 popsal jako „zločiny, páchané osobami
vyznačujícími se společenskou vážeností a vysokým sociálním statusem, v rámci
jejich povolání“.33 Ve své době šlo o přelomové tvrzení, neboť zločiny obecně byly
spojovány pouze s osobami z nižších vrstev. Tento koncept byl tedy v rozporu
s obecně přijímanými názory, že společensky vysoce postavení jednotlivci nejsou
pachateli trestné činnosti, případně jsou jimi pouze ve velmi výjimečných
případech, ale jejich trestná činnost spočívá pouze v porušování „technických
norem“, které nevykazují žádný morální rozměr.34
Jak z výše zmíněné definice vyplývá, tyto pojmy nelze považovat
za synonyma, původ latinského pojmu korupce ostatně sahá mnohem dále než
do minulého století, přesto mezi nimi existuje nezanedbatelná souvislost, neboť
s ohledem

na

morální a ekonomické

dopady

jsou

z pohledu

autorky

nejnebezpečnějšími případy korupce ty, které jsou spáchány osobami s vysokým
sociálním postavením v politice nebo v ekonomicko-finanční sféře. Pokud
vezmeme v potaz obecné dělení korupce představené v předchozí kapitole, tato
definice odpovídá charakteristice korupce „velké“, může se vyskytovat jak
____________________
31

Obecně se tento pojem používá při označování nemanuálních pracovníků, v kontrastu k pojmu
„modré límečky“ symbolizující tradičně modrý oděv manuálně pracujících dělníků.
32

RAKO, P. Aktuálne otázky white-collar crime. In FRYŠTÁK, M., BRUCKNEROVÁ, E. Nové
jevy v hospodářské kriminalitě: juristický, kriminalistický a kriminologický pohled: sborník
příspěvků z konference. Brno: Masarykova univerzita, 2014. Spisy Právnické fakulty Masarykovy
univerzity. ISBN 978-80-210-7515-3. s. 197.
33

SUTHERLAND, E. H. White collar crime. London: Yale University Press, 1983. ISBN 0-30003318-4. s. 9.
34

SUTHERLAND, E. H. Is ‘White Collar Crime’ Crime? [online] American Sociological Review,
1945, 10(2), s. 132–139. [cit. 8. 6. 2019]. Dostupné z:
https://www.jstor.org/stable/pdf/2085628.pdf.
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ve veřejném, tak v soukromém sektoru, a může mít jak striktně vnitrostátní, tak
mezinárodní rozměr.
Existují však i jiné, podstatně širší, definice tohoto pojmu. Například
Brightman35 namítá, že by mělo dojít k jeho rozšíření na prakticky všechny
nenásilné trestné činy spáchané za účelem finančního zisku, bez ohledu na sociální
postavení pachatele. Zdůvodňuje to například tím, že nynější snadný přístup
k technologiím umožňuje jedincům z rozdílných sociálních vrstev zapojovat se do
činností, které dříve představovaly výsadu finančních elit. Pokud z původní
definice odebereme prvek statusu pachatele, pod pojem white collar criminality lze
zařadit i „malou“ úřednickou korupci. I přes existenci různých přístupů
k definičním znakům však mezi autory panuje obecná shoda na tom, že jde o činy
1) vyskytující se v kontextu pracovní činnosti, 2) motivované ekonomickým či
statusovým ziskem, a 3) nejsou charakteristické použitím násilí.36
Ať se rozhodneme následovat kterékoli ze zmíněných pojetí, je zřejmé, že
z velké části se pojem korupce a white collar criminality překrývá. Kromě korupce
však do této kategorie patří i jiné trestné činy, které nevykazují korupční znaky,
s korupčními trestními činy však mohou blízce souviset – jde například o trestné
činy proti majetku, proti životnímu prostředí nebo daňové trestné činy. Pozornost,
která je v poslední době věnována tomuto tématu jak v odborné literatuře,37 tak
v médiích38 značí, že společnost upustila od pojímání zločinu jen jako specifika
nižších vrstev společnosti spojeného jen s násilím a je připravena zabývat se
postihem elit, což je prvním krokem k úspěšnému potírání korupce.

____________________
35

BRIGHTMAN, H. J., HOWARD, L. W. Today's white-collar crime: legal, investigative, and
theoretical perspectives. New York: Routledge, 2009. ISBN 9780415996112. s. 2-3.
36

FRIEDRICHS, D. O. Trusted criminals: white collar crime in contemporary society. Belmont:
Wadsworth Pub. Co., 1996. ISBN 978-1-4390-3628-0. s. 5.
37

I když stále jde pouze převážně o literaturu zahraniční.

38

Gangy vyměnily násilí za zločin bílých límečků. Nejvíce kauz souvisí s korupcí [online]. Copyright
© 2019 Lidovky.cz [cit. 5. 6. 2019]. Dostupné z: https://www.lidovky.cz/domov/fenomenposlednich-let-gangy-vymenily-nasili-za-snahu-ovladnout-verejnepenize.A190406_112113_ln_domov_ele.
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1.3.

Prokorupční faktory
Na příčiny existence korupce lze hledět z různých úhlů. Z psychologického

hlediska lze zkoumat, co vede konkrétní jedince k přijetí či nabídnutí úplatku, a zda
může být určitý typ lidí ke korupčnímu jednání náchylnější. Ze sociologického
hlediska lze zkoumat, jak je možné, že v některých typech společností je korupce
zakořeněná více než v jiných, a co vede ke vzniku takového protikorupčního
klimatu. Z pohledu ekonoma lze uvažovat, jaký vliv má na rozšířenost korupce stav
ekonomiky a snaha jedinců maximalizovat svůj ekonomický zisk. Politolog bude
analyzovat, jaký je předpoklad výskytu korupce v různých formách státního zřízení
a za různého stavu politické kultury. Z právního hlediska nás bude zajímat, zda
předmětná právní úprava umožňuje prevenci korupce, její detekci a postih.
Účelem

této

kapitoly

není

komplexní

rozbor

příčin

z pohledu

politologického, sociologického či psychologického, pouze shrnutí rozhodujících
prokorupčních faktorů, které mohou napomáhat jak vzniku korupčního prostředí,
tak jeho udržování. Za faktory, které mohou přispívat k existenci prokorupčního
prostředí lze považovat zejména:39
•

Normativní systém – Menší předpoklad pro vznik korupčního
prostředí je tam, kde působí kvalitní systém norem upravujících
fungování společnosti, obsahující zásady činnost orgánů veřejné
moci, jasná pravidla hospodářské soutěže a také kvalitní legislativu
věnovanou postihu korupce. Tyto právní normy musí být
jednoznačné, přesné, srozumitelné, dostatečně určité tak, aby nebyla
pochybnost o tom, kdy a za jakých podmínek se konkrétní jednání
stává trestným.40 Jejich obsahem by mělo být vymezení konkrétních
skutkových podstat korupce, zakotvení sankcí, stanovení jasných
pravidel pro dokazování, vyšetřování a stíhání těchto činů,
a vymezení pravomocí orgánů odpovědných za prosazování
korupčních předpisů.

____________________
39

CHMELÍK 2003 op. cit, s. 22-24.

40

JELÍNEK, J. a kol. Trestní právo hmotné: obecná část, zvláštní část. 6. aktualizované a doplněné
vydání. Praha: Leges, 2017. ISBN 978-80-7502-236-3. s. 30.
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•

Systém sankcí – Sankce za korupční trestné činy by měly mít
dostatečně odstrašující (preventivní) charakter. Pouze symbolické
tresty nebo například pouze tresty finanční povahy pro pachatele
„velké“ korupce nemusí pachatele odradit od korupční činnosti,
pokud dojde k závěru, že i přes případnou sankci se mu trestná
činnost vyplatí. Dalším problémem může být praxe ukládání trestů
na dolní hranici trestní sazby či pouze podmíněných trestů. Sankce
trestní povahy je možné doplnit také sankcemi správními či
občanskoprávními, včetně disciplinárních opatření. Bez ohledu na
režim sankcí je však nezbytné zajistit, aby sankce za trestné činy
korupce jednoznačně převažovaly nad výhodami trestného činu.41

•

Systém kontroly – Samotný systém sankcí k odrazení pachatele
nestačí, pokud je riziko odhalení korupčního jednání nízké. Korupce
je typická tím, že zpravidla nemá přímou oběť, která by korupční
činnost oznámila příslušným orgánům, a vzhledem k tomu, že ani
jedna ze stran korupčního vztahu nemá zájem na odhalení, korupce
zůstává z velké části latentní. Proto musí právní systém obsahovat
efektivní nástroje zaručující její detekci a následný postih.

•

Korupční tradice – V některých případech může být korupční
jednání považováno za běžnou část života a kromě toho, že je
ve společnosti tolerováno, může být dokonce i vyžadováno.
Opakované korupční chování vede ke vzniku „korupčních norem,
kterými se pak samo řídí, a které podporují jeho šíření
ve společnosti.“42 Pod vlivem těchto norem může jedinec považovat
korupční chování za svou morální povinnost.

____________________
41

Sanctioning regimes for bribery [online]. Copyright © 2019 Transparency International [cit.
6. 6. 2019]. Dostupné z: https://knowledgehub.transparency.org/helpdesk/sanctioning-regimes-forbribery.
42

FRIČ, P. Korupce — deviantní chování, nebo sociální dezorganizace? [online] Sociologický
časopis. 2001, 37(1), s. 65-72. ISSN 00380288 [cit. 1. 6. 2019]. Dostupné z:
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•

Fungování administrativy a kvalita státní správy – Významný
prokorupční faktor může představovat neefektivní a málo výkonná
státní správa, nepřiměřená délka správního řízení a finančně
podhodnocení úředníci. Ve vztahu k platovým podmínkám
zaměstnanců veřejné správy ale také existují názory, že vyšší platy
naopak umožňují úředníkům vyjednávat o výši úplatku, a tím pádem
vedou k úplatkům vyšší hodnoty, nicméně žádný průzkum dosud
spolehlivě neprokázal spojitost mezi výší platů úředníků a mírou
korupce.43 Samotné zvyšování platů jako prostředek k vymýcení
korupce tak z pohledu státního rozpočtu představuje velmi finančně
nákladné řešení, které nutně nemusí vést k zamýšleným cílům.44

Žádný z těchto faktorů, vzhledem k jejich vzájemné provázanosti, nelze
posuzovat izolovaně. Každý z těchto faktorů může prospívat k vytváření
korupčního klimatu, který Chmelík45 chápe jako začarovaný kruh tvořený řetězcem
prvků korupčního systému. Tento kruh začíná samotným korupčním jednání, které
po čase vejde ve veřejnou známost, a pokud státní moc není úspěšná ve snaze mu
zabránit a jeho aktéry potrestat, je posíleno veřejné mínění o beztrestnosti korupce,
které vede k dalším případům korupce. Vzhledem k zaměření této práce se autorka
v následujícím textu věnuje především záležitostem normativního systému, a to
úpravou skutkových podstat korupčních trestných činů v trestním zákoníku, a taktéž
trestními sankcemi.

1.4.

Korupce v ČR a ve světě
Vzhledem k rozdílným pohledům na to, jaká jednání lze podřadit pod pojem

korupce a vzhledem vysoké míře latence způsobené hlavně tím, že zainteresované
____________________
43
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strany nemají zájem na jejím odhalení, je velmi obtížné porovnávat, jak je rozšířená
v různých zemích světa, tedy i zjistit, jak závažný problém představuje v rámci ČR.
Korupci nelze žádným uspokojivým způsobem změřit. V každé zemi46 sice existují
statistiky zabývající se tím, kolik osob bylo za korupční činy odsouzeno, tyto
informace však mohou být velmi zavádějící, protože vůbec nemusí korelovat
s reálným stavem. Skutečnost, že je v konkrétní zemi počet odsouzení vysoký může
znamenat, že tato země má kvalitní justiční systém, který umožňuje odhalení
a postih většiny případů korupce. Naopak u zemí s nízkým počtem odsouzení může
jít pouze o následek toho, že policie a soudy nejsou efektivní ve stíhání těchto
činů.47
I přes výše nastíněná úskalí však existují snahy o měření na základě různých
indikátorů. Tyto indikátory lze rozdělit do tří generací48,

49

- první a nejstarší

představují tzv. kompozitní indikátory založené na názorech odborníků,
podnikatelů či politických analytiků. Jedná se o nejrozšířenější způsob měření,
který je ale někdy kritizován pro používání nejasných a netransparentních metod.
Druhou generaci představují průzkumy veřejného mínění a průzkumy
podniků. Tyto způsoby měření jsou problematické z toho důvodu, že vnímání
korupce ze strany veřejnosti může být silně ovlivněno médii. Jak zmiňuje
Galovcová,50 pokud je veřejnost informována o podezření z korupce, a to
především ve vztahu k politickým představitelům, málokdy je později, po zastavení
trestního stíhání nebo zproštění obžaloby, ochotná akceptovat, že daná osoba se

____________________
46
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korupce nedopustila, a daný stav vnímá jako selhání justičních orgánů. To, jak
vnímá stav korupce veřejnost, tedy vůbec nemusí odpovídat realitě.
Třetí generaci, která je sice zatím na počátku vývoje, ale může představovat
budoucnost na poli měření korupce, tvoří indikátory založené na „tvrdých“ datech
shromažďovaných státními institucemi, zabývají se však většinou pouze korupcí
v konkrétních odvětvích, tedy pouze jen některými druhy korupčního jednání.51
Možnosti mezinárodního komparace jsou však zatím v této oblasti velmi omezené,
proto prozatím nejde o příliš rozšířený způsob.52
Jeden z nejznámějších způsobů hodnocení míry korupce v různých státech
je Index vnímání korupce (CPI index), který každoročně sestavuje Transparency
International. Jedná se o žebříček 180 zemí, který je sestavován na základě
průzkumů vnímání korupce mezi odborníky a podnikateli shromážděných
mezinárodními odbornými organizacemi, jejichž kombinací vzniká konečná
hodnota CPI. Nejde tedy o žebříček sestavený na základě průzkumů veřejného
mínění, v souladu s dělením vymezeným výše ho lze zařadit do první generace.
Každá země obdrží hodnocení na škále 0 (velmi vysoká míra korupce) až 100
(velmi nízká míra korupce).53 Tento index je však zaměřen pouze na korupci
ve veřejném sektoru, soukromý sektor opomíjí. Česká republika se dle poslední
zprávy54 obdržela výsledek 59, což jí řadí v žebříčku na sdílenou 38. pozici.55
Tabulka níže ukazuje, jak se hodnota indexu a pozice ČR pohybovaly v posledních
letech.

____________________
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WAWROSZ, P. Korupce v redistribučním prostředí: Česká republika, Evropa a svět. Praha:
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Corruption Perceptions Index 2018 [online]. Copyright © Transparency International [cit.
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Rok

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Hodnota indexu 49

48

51

56

55

57

59

Pořadí

57.

53.

38.

47.

42.

38.

54.

Zdroj: Transparency International, dostupné z https://www.transparency.org

Ve vztahu k těmto údajům autorka považuje za vhodné zdůraznit, že
samotné pořadí země v žebříčku nemusí být zcela vypovídající, vzhledem ke
skutečnosti že počet posuzovaných zemí je proměnlivý. Pokud tedy chceme
porovnávat zjištěné údaje, vhodnější je přihlížet k samotným hodnotám indexu, na
základě kterých je pozorovatelné, že až na lehké propady v letech 2013 a 2016
(vždy šlo pouze o jednobodový propad), je index pozvolna stoupající, což by mělo
značit zlepšující se situaci. Je však nutno poznamenat, že v porovnání s ostatními
státy EU jde stále o hodnoty podprůměrné.56 V roce 2018 byla ze strany
Transparency International ČR označena jako země, které je třeba, i přes zatím
postupně se zlepšující hodnoty, věnovat v souvislosti s korupcí zvýšenou
pozornost.57 Do budoucna bude tedy jistě zajímavé pozorovat, zda si ČR tento
stoupající trend udrží.
Představitelem druhé generace indikátorů korupce, které jsou založeny na
osobních zkušenostech a vnímání korupce z pohledu veřejnosti, je Globální
barometr korupce, který je taktéž realizován Transparency International. Zástupci
veřejnosti jsou v rámci tohoto výzkumu dotazováni, jestli vnímají korupci jako
vážný problém, jak vnímají úspěšnost své vlády v boji s korupcí, jaké sektory
považují za nejvíce postižené a zda mají přímé zkušenosti s korupcí ze svého okolí,
tedy s nabídnutím či přijetím úplatku.58 Podobný výzkum je také prováděn na
úrovni EU. Jde o výzkum zaměřený na členské státy a na kandidátské státy EU
____________________
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prováděný Evropskou komisí. Nezahrnuje pouze mínění veřejnosti, ale také
zástupců podniků.
I když se může na první pohled zdát, že tyto průzkumy jsou schopné podat
věrný obraz o stavu korupce vzhledem k dotazům zaměřených na přímé zkušenosti
dotazovaných, jak uvádí Bašná,59 tato metoda monitoruje korupci pouze na nejnižší
úrovni, tedy tzv. „malou“ korupci. Také existuje reálná hrozba toho, že dotazovaný
bude lhát nebo odmítne odpovědět, speciálně v případě dotazů na to, zda se
úplatkářství účastnil z aktivní pozice. Také názory dotazovaných na výskyt korupce
v konkrétních sektorech mohou být zavádějící, neboť mohou mít zcela zkreslené a
nereálné představy o korupci v oblastech, se kterými nepřicházejí často do styku,
a o nichž mají informace pouze zprostředkované ze strany médií.
Vzhledem k výše formulovaným výhradám lze říct, že spolehlivý způsob,
jak změřit korupci prozatím neexistuje. Přesto nám výše zmíněné ukazatele mohou
alespoň přiblížit, jak si stojí ČR v porovnání s jinými státy, a zda jsou opatření,
kterými se snažíme proti korupci bojovat vnímána jako efektivní. Jejich přínos lze
taky vidět v tom, že téma korupce se stává široce diskutovaným tématem, které není
tabuizováno. Je však třeba si uvědomit, že vnímání korupce je záležitostí čistě
subjektivní, není tedy těmto zjištěním možné přikládat rozhodující význam.

____________________
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2. Korupce v mezinárodním právu a právu Evropské unie
Vymezení skutkových podstat korupčních trestných činů je významně
ovlivněno mezinárodními závazky ČR, stejně jako členstvím v Evropské unii, proto
se autorka u jednotlivých trestných činů zaměřuje i na požadavky formulované
v mezinárodněprávních dokumentech, kterými je ČR vázána, a hodnotí, zda je
s nimi platná právní úprava v souladu. Cílem této kapitoly není komplexní analýza
vývoje boje proti korupci na mezinárodní scéně, pro účely dalších kapitol však
autorka považuje za vhodné uvést nejvýznamnější dokumenty ovlivňující podobu
vnitrostátní úpravy, na které je následně odkazováno.

2.1.

Mezinárodněprávní prameny
Korupce je obecně považována za „globální problém, který vyžaduje

globální řešení.“60 Na poli boje proti korupci tedy nelze opomenout význam řady
mezinárodních instrumentů, jak právně závazných, tak tzv. soft law dokumentů.
Účelem této kapitoly je tedy zmínit nejvýznamnější z nich mající rozhodující
význam pro kriminalizaci korupce a formulaci jednotlivých korupčních skutkových
podstat.
Jako první lze jmenovat dokumenty přijímané v rámci OSN, z nichž za
nejdůležitější lze považovat Úmluvu OSN proti korupci z roku 2003, pro
ČR v platnosti od 29. prosince 2013,61 která právě vzhledem k velkému počtu
smluvních stran62 představuje právní dokument globálního charakteru. I přes to, že
právě v její univerzalitě spočívá její přínos, skutečnost, že se jedná o výsledek
konsenzu většího počtu zemí přijatého na půdě OSN, se může „…odrážet v nižší
důraznosti na řešení protikorupčních opatření, než mají některé regionální

____________________
60
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dokumenty.“63 Kromě základních požadavků na kriminalizaci úplatkářství obsahuje
též ustanovení preventivní povahy nebo ustanovení umožňující mezinárodní
spolupráci, jakož i zakotvení mechanismů umožňujících navrácení majetku
získaného v souvislosti s korupční činností. Tato úmluva vědomě navazuje na
Úmluvu OSN proti nadnárodnímu organizovanému zločinu z roku 200064 a blíže
rozvádí především její články 8 a 9, které se věnují trestnosti korupce a opatřením
proti ní.
Ve spojitosti s protikorupčními aktivitami na mezinárodní úrovni nelze
opomenout ani činnost Rady Evropy a v jejím rámci především tzv. Skupiny států
proti korupci (GRECO), která monitoruje dodržování úmluv Rady Evropy,
především Trestněprávní úmluvy proti korupci z roku 199965 (pro ČR v platnosti
od 1. července 2002), která požaduje na národní úrovni kriminalizovat aktivní i
pasivní úplatkářství veřejných činitelů tuzemských i zahraničních, výslovně
zmiňuje také členy parlamentních shromáždění a úplatkářství v soukromém
sektoru. Právě vůči článku 7 a 8 této úmluvy týkajících se podplácení a přijímání
úplatků v soukromém sektoru formulovala ČR výhradu, která trvala do roku 2009.
Na tuto úmluvu navazuje Dodatkový protokol z roku 2003, který byl ČR ratifikován
v roce 2018 a vstoupil v platnost ke dni 1. ledna 2019.66 Tento protokol nad rámec
samotné úmluvy požaduje kriminalizaci úplatkářství rozhodců a porotců.
GRECO dohlíží taktéž nad implementací Občanskoprávní úmluvy proti
korupci z roku 199967 (pro ČR v platnosti od 1. ledna 2004), která požaduje, aby
smluvní strany zajistily možnost osob poškozených v důsledku korupčního jednání
domáhat se náhrady škody, má tedy význam především z hlediska soukromého
práva. V rámci Rady Evropy nelze opomenout také soft law instrumenty, jako je
____________________
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Rezoluce Výboru ministrů o 20 vůdčích zásadách v boji proti korupci, Doporučení
o společných pravidlech proti korupci při financování politických stran a volebních
kampaní a další.
Další organizací, která se na mezinárodní úrovni zabývá problematikou
korupce je Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj (OECD), v rámci níž
byla v roce 1997 přijata Úmluva o boji proti podplácení zahraničních veřejných
činitelů v mezinárodních podnikatelských transakcích, která pro ČR vstoupila
v platnost dne 21. března 2000.68 Na rozdíl od výše zmíněných úmluv upravuje
pouze dílčí problematiku, tedy zahraniční podplácení, soustředí se tedy pouze na
aktivní rozměr korupce v rámci mezinárodního obchodu. I přes to, že vzhledem
k počtu signatářů, kterých je v současnosti 44, má povahu partikulární a omezený
dosah, v době svého přijetí představovala jeden z prvních závazných právních
nástrojů sledujících ochranu subjektů podnikajících na mezinárodních trzích proti
korupci. Je také nutné poznamenat, že dle OECD69 se vztahuje na 81 %
zahraničních investic a přes 66 % světových exportů, což nejsou zanedbatelná čísla.
I když je podplácení zahraničních veřejných činitelů předmětem také dalších
mezinárodních smluvních dokumentů,70 aktivita OECD spočívající v monitorování
její implementace a její specifické zaměření z ní činí důležitý pramen
protikorupčního práva.
V rámci OECD mají význam také navazující doporučení71 vydaná jako
vodítka pro efektivní provádění úmluvy a také hodnotící zprávy vypracovávané ve
vztahu ke konkrétním smluvním stranám, kterými je monitorována implementace
úmluvy. ČR byla již hodnocena v rámci 4 hodnotících kol, nichž poslední proběhlo
____________________
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v roce 2017 a poslední zpráva hodnotící pokrok v implementaci doporučení ze
4. kola byla vydána v červenci 2019.72

2.2.

Prameny Evropské unie
Pro účely kriminalizace korupce nelze opomenout taktéž členství ČR

v Evropské unii a právní akty přijaté v jejím rámci. Na základě Smlouvy
o fungování Evropské unie73 má Evropský parlament a Rada pravomoc formou
směrnic74 vymezit „…minimální pravidla týkající se vymezení trestných činů
a sankcí v oblastech mimořádně závažné trestné činnosti s přeshraničním
rozměrem z důvodu povahy nebo dopadu těchto trestných činů nebo kvůli zvláštní
potřebě potírat ji na společném základě.“75 Smlouva dále poskytuje taxativní výčet
těchto oblastí,76 jednou z nichž je i oblast korupce. Stejně tak lze činit, „…ukáže-li
se, že sbližování trestněprávních předpisů členského státu je nezbytné pro zajištění
účinného provádění politiky Unie v oblasti, která byla předmětem harmonizačního
opatření.“77
Na základě těchto ustanovení byla přijata Směrnice o boji vedeném
trestněprávní cestou proti podvodům poškozujícím finanční zájmy Unie ze dne
5. července 2017,78 která nahrazuje Úmluvu o ochraně finančních zájmů
Evropských společenství z roku 199579 a na ni navazující protokoly. Tato směrnice
____________________
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Czech Republic's Phase 4 Follow-up Report [online]. Copyright © 2019 OECD [cit. 14. 9. 2019].
Dostupné z: http://www.oecd.org/corruption/anti-bribery/Czech-Republic-phase-4-follow-upreport-ENG.pdf.
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Smlouva o fungování Evropské unie (Konsolidované znění) [online]. Copyright © European
Union [cit. 17. 9. 2019]. Dostupné z: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/.
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Před vstupem Lisabonské smlouvy v platnost šlo taktéž o tzv. rámcová rozhodnutí.
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Článek 83 odst. 1 Smlouvy o fungování Evropské unie.
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Další oblasti může vymezit Rada jednomyslným rozhodnutím se souhlasem Evropského
parlamentu.
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Článek 83 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie.
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Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1371 ze dne 5. 7. 2017 [online]. Copyright
© European Union [cit. 17. 9. 2019] Dostupné z: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/.
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Úmluva o ochraně finančních zájmů Evropských společenství [online]. Copyright © European
Union [cit. 17. 9. 2019]. Dostupné z: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/.
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se obecně týká vymezení minimálních standardů pro kriminalizaci jednání
poškozujících finanční zájmy Evropské unie, v článku 4 nazvaném „Jiné trestné
činy poškozující finanční zájmy Unie“ však nalezneme také požadavek, aby byla
za trestný čin v právním řádu členských států považována aktivní i pasivní korupce,
v důsledku které dojde k (alespoň pravděpodobnému) poškození finančních zájmů
Evropské unie. Pro úplnost lze jmenovat také Úmluvu o boji proti korupci úředníků
Evropských společenství nebo členských států Evropské unie z roku 1997,80 jejíž
úprava se částečně překrývá s výše zmíněnou směrnicí, v tomto případě však není
vyžadován důsledek v podobě poškození zájmů Unie.
Dalším důležitým právním aktem je Rámcové rozhodnutí Rady
2003/568/SVV ze dne 22. července 2003 o boji proti korupci v soukromém
sektoru,81 které jako norma požadující kriminalizaci aktivní i pasivní korupce
v soukromé sféře v souvislosti s činností osob „v řídícím nebo jiném postavení,
jednající pro subjekt činný v soukromém sektoru“82 navazuje na předchozí
Společnou akci Rady EU o korupci v soukromém sektoru (č. 98/742/SVV).
Vzhledem k existenci jednotného vnitřního trhu se tato opatření jeví jako
pochopitelná, neboť takové korupční jednání může mít důsledky pro více členských
států.83

____________________
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Úmluva o boji proti korupci úředníků Evropských společenství nebo členských států Evropské
unie [online] Copyright © European Union [cit. 18. 9. 2019]. Dostupné z:
http://www.psp.cz/sqw/text/orig2.sqw?idd=82906.
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Rámcové rozhodnutí Rady (EU) 2003/568/SVV ze dne 22.7.2003 [online]. Copyright © European
Union [cit. 17. 9. 2019] Dostupné z: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/.
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Článek 2, odst. 1 Rámcové rozhodnutí Rady 2003/568/SVV ze dne 22. července 2003 o boji proti
korupci v soukromém sektoru.
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GŘIVNA, T. Trestní postih korupce v soukromé sféře. Trestněprávní revue, 2005, č. 7–8, Praha:
C.H.Beck. ISSN 1213-5313. s. 169–170.
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3. Úplatkářské skutkové podstaty trestního zákoníku
Jak již bylo v předchozích kapitolách naznačeno, pod pojem korupce lze
zahrnout širokou škálu jednání. Ve zbytku práce se autorka zaměřuje pouze na
protiprávní jednání, která jsou kriminalizována prostřednictvím trestního práva. Za
korupční trestné činy v užším smyslu lze považovat úpravu zakotvenou ve třetím
dílu hlavy X. zvláštní části zákona č. 40/2009 Sb., trestního zákoníku (dále jen
„trestní zákoník“), upravující tzv. úplatkářství. V širším smyslu lze pod korupční
jednání zařadit i jiné trestné činy,84 kterými se ale autorka vzhledem k rozsahu této
diplomové práce dále nezabývá.
V dílu věnovanému úplatkářství nalezneme tři trestné činy, jde o § 331 –
Přijetí úplatku, § 332 – Podplacení a § 333 – Nepřímé úplatkářství. Tato úprava má
původ již v trestním zákonu z roku 1950,85 který obsahoval trestný čin Přijímání
úplatku (§ 181), Podplácení (§ 182) a Nepřímé úplatkářství (§ 183). Stejně
úplatkářské trestné činy vymezoval následně taktéž trestní zákon z roku 1961.86
Za povšimnutí z pohledu autorky stojí změna formulace názvů těchto
trestných činů, kdy se z Podplácení (vid nedokonavý) stalo Podplacení (vid
dokonavý) a stejně tak trestný čin Přijímání úplatku (vid nedokonavý) nahradilo
Přijetí úplatku (vid dokonavý). Důvodová zpráva k trestnímu zákoníku z roku
200987 ohledně příčiny této změny mlčí, za použití jazykového výkladu by se dalo
usuzovat, že šlo o snahu zákonodárce zdůraznit fakt, že k naplnění znaků skutkové
podstaty se nevyžaduje opakování jednání, které je předmětem dané skutkové
____________________
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Půjde například o § 166 – Odběr tkáně, orgánu a provedení transplantace za úplatu, § 248 –
Porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže, § 255a – Zneužití postavení v obchodním
styku, § 256 – Zjednání výhody při zadání veřejné zakázky, při veřejné soutěži a veřejné dražbě,
§ 257 – Pletichy při zadání veřejné zakázky a při veřejné soutěži, § 258 – Pletichy ve veřejné dražbě,
§ 329 – Zneužití pravomoci úřední osoby, § 347a – Maření spravedlnosti a § 351 – Maření přípravy
a průběhu voleb a referenda.
85

Zákon č. 86/1950 Sb., trestní zákon; účinný do 31.12.1961.
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Zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon; účinný do 31.12.2009.
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Důvodová zpráva k zákonu č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, č. 40/2009 Dz. In Beck-online [právní
informační systém]. Nakladatelství C. H. Beck. [cit. 3. 10. 2019]. Dostupné z: https://www.beckonline.cz/.
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podstaty, naopak postačuje jediný děj naplňující příslušné znaky. Z pohledu
vymezení daného trestného činu a jeho výkladu mají však větší význam jednotlivé
znaky skutkové podstaty než samotné pojmenování trestného činu.
Obecně lze tedy shrnout, že korupční jednání, v podobě jakési „tripartice“
přijetí úplatku, podplacení a nepřímého úplatkářství odpovídající současné právní
úpravě, bylo kriminalizováno již od padesátých let minulého století.88 Od té doby
však konkrétní znění skutkových podstat prošlo značných vývojem, který byl
z velké části ovlivněn mezinárodními smlouvami vymezenými v předchozí kapitole
a právem Evropské unie. Významnou změnu představovalo přijetí trestního
zákoníku č. 40/2009 Sb., prostřednictvím kterého došlo k rozšíření skutkových
podstat úplatkářství i na korupci v soukromém sektoru; nyní může být skutková
podstata podplacení a přijetí úplatku naplněna jednáním jak v souvislosti
s obstaráváním věcí obecného zájmu, tak v souvislosti s podnikáním. Korupce
v soukromém sektoru však nebyla zcela opomenuta ani před přijetím nového
trestního zákoníku. Její postih byl však závislý na širokém výkladu pojmu
obstarávání věcí obecného zájmu,89 případně na naplnění zvláštních skutkových
podstat zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů,
spojených s konkrétními činnostmi v soukromém sektoru, jako byl například § 149
upravující trestný čin nekalé soutěže nebo § 128b a § 128c upravující pletichy ve
veřejné soutěži a veřejné dražbě.90 K poslední změně právní úpravy skutkových
podstat úplatkářství došlo novelou trestního zákoníku provedenou zákonem
č. 287/2018 Sb., s účinností od 1. 2. 2019, ke které došlo v souvislosti s ratifikací
Úmluvy OSN proti korupci v reakci na požadavky v ní uvedené.
Z hlediska systematiky trestního zákoníku jsou tyto trestné činy řazeny do
hlavy X. upravující trestné činy proti pořádku ve věcech veřejných, jejímž účelem
____________________
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Předtím tuto problematiku postihoval například zákon č. 117/1852 ř. z., o zločinech, přečinech a
přestupcích a následně zákon č. 178/1924 Sb., o úplatkářství a proti porušování úředního tajemství.
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Blíže k tomuto v podkapitole 3.1.3. Souvislost s podnikáním.
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NÁHLOVSKÁ, L. Deset let postihu soukromé korupce podle trestního zákoníku. In JELÍNEK, J.
a kol. Deset let od přijetí českého trestního zákoníku. 1. vyd. Praha: Nakladatelství Leges, 2019,
s. 311-325. ISBN 978-80-7502-354-4. s. 314.
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je mimo jiné ochrana „nerušené a organizované činnosti orgánů veřejné moci
v rámci zákona a bez nežádoucích vlivů a neoprávněných zásahů…“91
Na rozdíl od některých zahraničních úprav trestní zákoník v rámci úpravy
úplatkářství neobsahuje speciální skutkové podstaty věnující se zvláštním druhům
korupce, jako třeba korupci volební. Pro srovnání lze uvést úpravu německou92, kde
je v trestním zákoníku v rámci trestného činu § 108b – Podplácení voličů
postihováno jednání toho, kdo jinému nabídne, slíbí nebo poskytne za to, aby
nevolil nebo aby volil v určitém smyslu, dary nebo jiné výhody; a stejně tak jednání
toho, kdo za to, aby nevolil, nebo aby volil v určitém smyslu dary nebo jiné výhody
žádá, dá si slíbit nebo přijme. Stejně tak obsahuje samostatný trestný čin
úplatkářství ve volebních věcech také trestní zákon slovenský93 či rakouský.94 To
však neznamená, že volební úplatkářství není v české právní úpravě zakotveno,
postih korupce ve volebních věcech je upraven v rámci skutkové podstaty trestného
činu § 351 – Maření přípravy a průběhu voleb a referenda.95 Vzhledem k této
úpravě se nejeví jako nutné zakotvit tento druh korupce přímo v oddílu
věnovanému úplatkářství podobně jak je to třeba v případě slovenské úpravy. Je
však třeba poznamenat, že všechny výše zmíněné zahraniční úpravy postihují
volební korupci jak v aktivní, tak v pasivní formě, zatímco český trestní zákoník
upravuje trestní odpovědnost pouze toho, kdo jinému finanční, majetkový nebo jiný
podobný prospěch poskytne, nabídne nebo slíbí. Uplácená osoba tedy trestně
odpovědná není, což může být s podivem i vzhledem ke skutečnosti, že v případě
obecných skutkových podstat přijetí úplatku a podplacení lze z trestních sazeb
____________________
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ŠÁMAL, P. a kol. Trestní právo hmotné. 8., přepracované vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2016.
ISBN 978-80-7552-358-7. s. 867.
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Viz § 108b trestního zákoníku Spolkové Republiky Německo.
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Viz § 336a slovenského trestního zákona.
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Viz § 265 rakouského trestního zákoníku.
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Jde o § 351 odst. 1 alinea 2 trestního zákoníku: „… kdo jinému nebo pro jiného v souvislosti
s výkonem volebního práva nebo hlasovacího práva v referendu poskytne, nabídne nebo slíbí
finanční, majetkový nebo jiný obdobný prospěch, aby volil nebo hlasoval v rozporu s nezávislým
vyjádřením své vůle.“
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usuzovat, že jednání osoby uplácené je považováno za společensky škodlivější.96
De lege ferenda by bylo vhodné tuto skutkovou podstatu rozšířit taktéž o jednání
toho, kdo přijme, dá si slíbit nebo žádá finanční, majetkový nebo jiný obdobný
prospěch za to, aby volil nebo hlasoval v rozporu s nezávislým vyjádřením své vůle,
tedy jednání upláceného.
Další specifikum slovenské úpravy97 (a dále taktéž úpravy polské98) je
speciální skutková podstata sportovní korupce, prostřednictvím které lze postihnout
jednání směřující k ovlivnění průběhu sportovní soutěže nebo jejího výsledku.
Tuzemská úprava samostatnou skutkovou podstatu korupce ve sportu nezná, podle
soudní praxe však kupříkladu vědomé ovlivňování výsledku zápasu ze strany
rozhodčího nebo jiných osob naplňuje znak obstarávání věcí obecného zájmu jako
součásti skutkové podstaty přijetí úplatku a podplacení.99 Korupce ve sportu je tak
kriminalizována prostřednictvím obecných skutkových podstat úplatkářství.

3.1.

Pojmy společné
Skutkové podstaty trestných činů úplatkářství dle § 331 až § 333 trestního

zákoníku obsahují společné pojmy, které jsou z hlediska jejich výkladu klíčové,
proto je každému z nich věnována samostatná podkapitola, jejímž účelem je
vymezení těchto pojmů, jejich judikaturní výklad, zhodnocení ve vztahu
k požadavkům mezinárodních smluv a ve vztahu k zahraničním úpravám, včetně
případných návrhů de lege ferenda.

3.1.1.

Úplatek

Pojem úplatek je v § 334 odst. 1 vymezen jako „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.“ Tato legální definice byla v nezměněné podobě převzata
____________________
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Blíže k tomuto v kapitole 4. Trestní sankce za úplatkářství.
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Viz § 336b slovenského trestního zákona.
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Viz čl. 296b polského trestního zákona.
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Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 11. dubna 2007, sp. zn. 8 Tdo 396/2007 nebo usnesení
Nejvyššího soudu ze dne 14. října 2009, sp. zn. 7 Tdo 932/2009.
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z trestního zákona č. 140/1961 Sb., do kterého byla vložena až novelou provedenou
zákonem č. 96/1999 Sb., účinnou od 9. 6. 1999. Do té doby právní řád legální
vymezení pojmu úplatek neobsahoval a stěžejní byla pro účely výkladu tohoto
legálního pojmu soudní judikatura. Ta za úplatek považovala neoprávněnou
výhodu, která spočívala zpravidla v přímém majetkovém prospěchu (např. peníze,
naturálie), stejně tak mohlo jít o výhodu jiného druhu (např. protislužbu). Soudy
taktéž došly k závěru, že o úplatek se bude jednat bez ohledu na to, kdy k němu
došlo (před úkonem, během něj, po jeho učinění) a bez nutnosti předchozí
domluvy.100 Lze tedy říct, že novelou z roku 1999 došlo k vymezení tohoto pojmu
v zásadě na základě ustálené soudní praxe.
Klíčovým pojmem této legální definice je tedy neoprávněná výhoda, za
kterou lze považovat jak výhodu materiální povahy (ať už finanční či naturální),
která je pokryta pojmem „majetkové obohacení“, tak výhodu imateriální (například
přednostní vyřízení žádosti) spadající pod pojem „jiné zvýhodnění“. Zákon dále
upřesňuje, že jde o výhodu, na kterou není nárok. Autorce se toho vymezení v rámci
legální definice zdá částečně nadbytečné, neboť absenci nároku by bylo možné
dovozovat již z významu slova neoprávněná. Lze však říci, že upřesnění
neoprávněné

výhody

jako

nenárokové

není

na

škodu,

může

přispět

k předvídatelnosti práva.
Bruna101 v této souvislosti upozorňuje na slovenskou právní úpravu,
konkrétně na § 131 odst. 3 slovenského trestného zákona č. 300/2005 Z. z., dle
kterého je úplatek „věc nebo jiné plnění majetkové či nemajetkové povahy, na které
není právní nárok.“ Pozitivně hodnotí právě vyloučení mimoprávních nároků z této
legální definice. V jiných ohledech je však úplatek dle slovenské úpravy vymezen
šířeji, což může být na úkor principu nullum crimen sine lege certa, tedy v rozporu
s obecným požadavkem jednoznačnosti, přesnosti, srozumitelnosti a určitosti
právní normy, na což upozorňuje taktéž Galovcová,102 která v tomto ohledu
____________________
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Zhodnocení poznatků o rozhodování soudů o trestné činnosti úplatkářství Nejvyššího soudu
ČSSR ze dne 27. 6. 1978, sp. zn. Tpjn 301/2012, publikováno pod č. 17/1978 sb. rozh.
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BRUNA, E. Problematické aspekty úplatkářských trestných činů (1. část) – úplatek. Bulletin
advokacie, 2018, č. 10, s. 42-45. ISSN 1210-6348. s. 43.
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GALOVCOVÁ 2017 op. cit, s. 69.
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považuje českou úpravu za vhodnější, a to i vzhledem k osobnímu vymezení
úplatku, tedy že neoprávněné výhody se má dostávat uplácenému, či s jeho
souhlasem jiné osobě.
Zákonná úprava žádným způsobem nevymezuje spodní hranici úplatku, za
úplatek je tedy nutné považovat neoprávněnou výhodu jakékoli hodnoty. K tomu
ostatně dospěla i judikatura, a to především ve vztahu k výkonu státní správy,103
kdy „v této oblasti nelze tolerovat zásadně žádné úplatky, a to ani nepatrné
hodnoty.“104 V souvislosti s úplatky nepatrné hodnoty se může nabízet uplatnění
zásady subsidiarity trestní represe dle § 12 odst. 2 trestního zákoníku, tedy trestní
odpovědnost by nemusela být uplatňována v případech, které nelze považovat za
společensky škodlivé, a ve kterých by postačovalo uplatnění odpovědnosti podle
jiného právního předpisu. Ve vztahu k úplatkářství a použití zásady subsidiarity
trestní represe je však problematickým aspektem právě podmínka uplatnění
mimotrestní odpovědnosti, v případě, kdy zákon možnost mimotrestního postihu
neumožnuje (neexistuje komplementární skutková podstata v rámci správního
práva). Obecně se uvádí, že podmínky pro uplatnění zásady subsidiarity je třeba
splnit kumulativně,105 objevuje se však také přístup, 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.“106 Tento výklad by hovořil ve prospěch vyloučení postihu jednání
naplňujících znaky skutkových podstat úplatkářství, jejichž předmětem je však
úplatek zcela nepatrné hodnoty, u kterého je zřejmá nízká společenská škodlivost.
Z hlediska principu právní jistoty se jako adekvátní může jevit vymezení
případů, u kterých nelze uvažovat o společenské škodlivosti přímo zákonodárcem,
____________________
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stanovit tedy spodní hranici úplatku, a to především ve vztahu k úplatkářství
v soukromé sféře, jak navrhuje řada autorů.107,

108

O stanovení spodní hranice by

však bylo možné uvažovat i v případě sféry veřejné. Autorka v této souvislosti
považuje za vhodné zmínit zákon č. 234/2014 Sb., zákon o státní službě, ve znění
pozdějších předpisů, který stanoví povinnost státních zaměstnanců „v souvislosti
s výkonem služby nepřijímat dary nebo jiné výhody v hodnotě přesahující částku
300 Kč.“ Vztah mezi dary nepřevyšujícími částku 300 Kč a případným úplatkem je
ale zcela nejasná a v praxi by mohlo být rozlišování mezi nimi prakticky nemožné.
Řešením de lege ferenda by tedy mohlo být jakési negativní zákonné vymezení
toho, co za úplatek považovat nelze, a tím tedy vyřešit nejasný vztah mezi dary,
které zákon připouští a nezákonnými úplatky. Je však třeba podotknout, že ke
stanovování konkrétní neflexibilní zákonné hranice mezi darem a úplatkem na
základě peněžní hodnoty daru by mělo být přistupováno opatrně, a to především
vzhledem k neustálému společenskému a ekonomickému vývoji. Nelze taktéž
opomenout, že stanovení pevné spodní hranice úplatku by mohlo vést
k nežádoucímu účinku spočívajícímu v tom, že by mohlo být považováno za signál
ze strany státu, že korupce bude za určitých okolností tolerována, což nelze hodnotit
pozitivně. Je také nutno počítat se situacemi, kdy bude poskytován úplatek
nedosahující stanovené hranice opakovaně za účelem obejití zákona.
Řada výše zmíněných autorů považuje dosavadní legální definici úplatku za
nedostatečnou

a

navrhuje

řadu

legislativních

změn,

a

to

zejména

ve smyslu zakotvení spodní hranice úplatku či zpřesnění zákonné definice
a vymezení hranice mezi přípustnými dary a nepřípustnými úplatky. Pokud však
jde o mezinárodní požadavky na kriminalizaci úplatkářství, je nutno poznamenat že
žádný z právně závazných dokumentů taktéž žádnou vyčerpávající definici úplatku,
od které by bylo možné se pro účely zpřesnění vnitrostátní úpravy odrazit,
neposkytuje. Úmluva OSN proti korupci a Trestněprávní úmluva proti korupci
____________________
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hovoří pouze o neoprávněné výhodě (undue advantage), Rámcové rozhodnutí o boji
proti korupci v soukromém sektoru používá pojem neoprávněná výhoda
jakéhokoliv druhu (undue advantage of any kind), Úmluva OECD o boji
s podplácením veřejných činitelů v mezinárodních podnikatelských transakcích
používá spojení nedovolený peněžitý nebo jiný prospěch (any undue pecuniary
or other advantage), bez bližšího vymezení těchto pojmů.
Určitá vodítka nám mohou poskytnout vysvětlující zprávy a komentáře
vypracovávané ze strany mezinárodních organizací za účelem výkladu klíčových
pojmů a institutů mezinárodních smluv. Vysvětlující zpráva k Trestněprávní
úmluvě proti korupci109 k pojmu neoprávněná výhoda uvádí, že za výhodu je třeba
považovat jakoukoli situaci, kdy „je pachatel (nebo jiná osoba, například jeho
příbuzný) postaven do lepší pozice, než kterou měl před spácháním trestného činu.“
Za neoprávněnou ji pak lze považovat, pokud spočívá v něčem, k čemuž příjemce
není ze zákona oprávněn. Ze strany OSN je upozorňováno, že pojem neoprávněná
výhoda je třeba pojímat široce, tak aby pokrývala veškerá plnění, na jejichž základě
vzniká „pocit závazku na straně příjemce vůči poskytovateli výhody.“110
Obecně lze říci, že ČR svojí legální definicí úplatku splňuje požadavky
mezinárodních smluv, o čemž značí i absence konkrétních doporučení vztahujících
se k vymezení pojmu úplatek ze strany mezinárodních organizací. To však
nevylučuje případné legislativní změny, z nichž nejpodstatnější by z pohledu
autorky mělo být vymezení nyní nejasné hranice mezi dary a úplatky, případně
vyloučení možnosti přijímání darů do určité hodnoty ze strany státních úředníků.
Pojem úplatek je klíčový právě pro výklad skutkových podstat úplatkářství
dle § 331 až 333, další skutkové podstaty, které je možné zahrnout pod úplatkářství
v širším smyslu, používají pojmy „úplata“ (§ 166), „majetkový nebo jiný prospěch“
(§ 226, § 257 odst. 1, písm. b), c), § 258 odst. 1, písm. b), c) nebo „finanční,
____________________
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majetkový nebo jiný obdobný prospěch“ (§ 351 odst. 1 alinea 2), které jsou však
úplatku značně významově blízké.

3.1.2.

Obstarávání věcí obecného zájmu

Dalším důležitým pojmem skutkových podstat úplatkářství, a to konkrétně
§ 331 – Přijetí úplatku a § 332 - Podplacení, je obstarávání věcí obecného zájmu,
který od roku 1950 prošel určitým vývojem. Trestní zákon č. 86/1950 Sb. místo
obstarávání

věcí

obecného

zájmu

vymezoval

úplatkářství

v souvislosti

s rozhodováním ve věcech obecného zájmu nebo s výkonem takového rozhodnutí.
Trestní zákon č. 140/1961 Sb. již toto znění nepřevzal a položil základ současné
úpravě.
Na rozdíl od pojmu úplatek neposkytuje zákon žádnou legální definici
obstarávání věcí obecného zájmu, výklad tohoto pojmu se tedy snažila poskytnout
judikatura, která vymezila, že obstarávání nespočívá pouze v činnosti rozhodovací
(srov. úpravu zákona č. 86/1950 Sb.), ale jde i o „jinou činnost, která s plněním
úkolů týkajících se věci obecného zájmu přímo souvisí.“111 Mezi úplatkem a touto
činností pak musí existovat souvislost. Dále bylo specifikováno jako činnost
spočívající v „uspokojování zájmů občanů a organizací v oblasti materiálních,
zdravotních, sociálních, kulturních a jiných potřeb“,112 ale zároveň nepůjde
o „jednání občana, jež je výlučně projevem jeho osobních práv a povinností.“113
Nebude se tedy jednat pouze o činnost související se zájmem veřejným (jak by
možná naznačovalo zařazení těchto trestných činů do hlavy věnované pořádku
ve věcech veřejných), ale obecně o „plnění všech úkolů, na jejichž řádném
a nestranném plnění má zájem celá společnost nebo určitá sociální skupina,“114
____________________
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proto sem bude spadat taktéž například „fotbalová korupce“, kde jde o poškozování
zájmů široké skupiny lidí, pod kterou lze podřadit sázkaře, fanoušky i samotné
sportovce,115 a na kterou může mít toto jednání neblahé finanční dopady. Pod pojem
obstarávání věcí obecného zájmu lze tedy na základě tohoto širokého výkladu lze
podřadit i jednání, která nesouvisí s rozhodováním orgánů státní moci a správy,
nelze je tedy označit za veřejnoprávní, ale pro jejich „celospolečenský
a ekonomický dopad pro nikoliv zanedbatelnou část fyzických a právnických
osob“116 je třeba je považovat za věci všeobecného zájmu.
Přes značné snahy o judikaturní výklad117 pojmu obstarávání věcí obecného
zájmu však neexistuje komplexní definice, která by naplňovala požadavky zásady
nullum crimen sine lege certa,118,

119

v čemž je ze strany odborníků spatřován

významný problém pro účely aplikační praxe, namítána je taktéž protiústavnost
tohoto vymezení,120 konkrétně rozpor s čl. 39 Listiny základních práv a svobod.121
Jak podotýká Pelc122 nebo Bruna123, zahraniční úprava úplatkářských
trestných činů pojem obstarávání věcí obecného zájmu spíše nezná,124 a pro
____________________
115

PELC, V. Pojem obecného zájmu u trestných činů přijetí úplatků a podplácení. Dny práva 2011
– Days of Law 2011 [online]. Copyright © 2012 Masarykova univerzita [cit. 24. 9. 2019].
Dostupné z: https://www.law.muni.cz/sborniky/dny_prava_2011/files/prispevky/06%20Trest/16%
20vladimir%20PELC.pdf.
116

Usnesení Nejvyššího soudu v Brně ze dne 11. dubna 2007, sp. zn. 8 Tdo 396/2007.

117

Nutné je však poznamenat, že zmíněná judikatura převážně vznikala v jiném politickém prostředí
a za jiné společenské situace, což by při jejím používání mělo být zohledněno.
118

JELÍNEK, J. a kol. Trestní právo hmotné: obecná část, zvláštní část. 6. aktualizované a doplněné
vydání. Praha: Leges, 2017. Student. ISBN 978-80-7502-236-3. s. 31.
119

GALOVCOVÁ, I. Pojem obecného zájmu ve světle přechodu k formálnímu pojetí trestného
činu. In JELÍNEK, J. a kol. Deset let od přijetí českého trestního zákoníku. 1. vyd. Praha:
Nakladatelství Leges, 2019, s. 68-78. ISBN 978-80-7502-354-4. s. 78.
120

Srov. nález Ústavního soudu ze dne 14. října 1998, sp. zn. Pl. ÚS 6/98.

121

Čl. 39 Listiny: „Jen zákon stanoví, které jednání je trestným činem a jaký trest, jakož i jaké jiné
újmy na právech nebo majetku, lze za jeho spáchání uložit.“
122

PELC 2012 op. cit.

123

BRUNA, E. Problematické aspekty úplatkářských trestných činů (2. část) – obecný zájem.
Bulletin advokacie, 2018, č. 12, s. 35-37. ISSN 1210-6348. s. 35.
124

Výjimkou je slovenská úprava, která používá pojem „obstarávání věcí všeobecného zájmu“.

35

korupční trestné činy používá jiná pojmová vymezení. Časté je srovnání
s německou úpravou125, která již v základní skutkové podstatě vymezuje
úplatkářství ve veřejné sféře jako činnost spojenou s úřední osobou, evropskou
úřední osobu nebo osobou zvlášť povinnou veřejnou službou. V případě tuzemské
úpravy je výkon pravomoci úřední osoby znakem základní skutkové podstaty pouze
v případě trestného činu nepřímého úplatkářství. Pokud jde o přijetí úplatku nebo
podplacení, skutečnost, že trestný čin byl spáchán úřední osobou nebo vůči ní, je
pouze okolností podmiňující použití vyšší trestní sazby.
Českou úpravu lze v tomto pohledu považovat za širší, protože není
omezená pouze na jednání související s úředními osobami. V případě stanovení
výkonu pravomoci úřední osoby jako znaku základní skutkové podstaty pod takový
čin nebudou spadat některá jednání dosud za úplatkářství v souvislosti s obecným
zájmem považovaná, jako například výše zmíněná korupce ve sportu. Nicméně
výhody tohoto širšího pojetí jsou převáženy nevýhodami pramenícími z neurčitosti
tohoto pojmu.
Pokud jde o požadavky mezinárodních smluv, ani v jejich ustanoveních
nejsou používány pojmy, jako je obecný nebo jiný zájem, místo toho je korupce
spojována právě s postavením a činností úředních osob (veřejných činitelů).
Úmluva OSN proti korupci požaduje kriminalizaci úplatkářství vnitrostátních
i zahraničních veřejných činitelů v souvislosti s výkonem jejich úředních
povinností, Trestněprávní úmluva o korupci vyžaduje přijetí vnitrostátních trestních
opatření postihujících aktivní i pasivní úplatkářství veřejných činitelů jak
tuzemských, tak zahraničních (výslovně jsou zmíněni členové parlamentních
shromáždění), a to v souvislosti s poskytnutím výhody za to, aby tento veřejný
činitel jistým způsobem jednal nebo naopak nejednal při výkonu jeho funkce.
Lze tedy shrnout, že český zákonodárce zvolil jinou cestu pro vymezení
skutkových podstat korupčních činů, když jejich spáchání navázal na souvislost
s obstaráváním věcí obecného zájmu. Tato formulace má zcela jistě důvody
historické, kdy korupční činy byly stejně vytyčeny již v roce 1961, tedy řadu let
____________________
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před přijetím prvních mezinárodních dokumentů na toto téma, a zákonodárce
na tuto úpravu navázal. Odlišné vymezení v české právní úpravě nemusí být bez
dalšího vnímáno negativně, v tomto případě však čelí značné kritice spojené s jeho
nejasným výkladem, která je dle názoru autorky oprávněná. Jak poukazuje
Bruna126, použití tohoto pojmu je problematické taktéž s přihlédnutím
k systematice trestního zákoníku, kde je řazen do hlavy věnované zájmům
veřejným, přesto jeho výklad ze strany soudů naznačuje, že je jeho prostřednictvím
chráněn širší okruh zájmů než pouze zájmy spojené s výkonem veřejné moci.
I přes velmi široké vymezení věcí obecného zájmu byla tato úprava
kritizována ze strany Skupiny států proti korupci GRECO jako limitující, protože
se z pohledu hodnotitelů nevztahuje na všechny zaměstnance veřejného sektoru.
Nejvyšší soud sice již v minulosti judikoval, že pachatelem úplatkářství „může být
i ten, kdo sám sice nemá rozhodovací pravomoc, ale např. provádí jen přípravné
práce při opatřování podkladů pro rozhodnutí nebo vykonává poradní či obdobnou
činnost, která je způsobilá zásadním způsobem ovlivnit konečné rozhodnutí,“127 to
však GRECO považuje za nedostačující a považuje za důležité vyjasnit, že trestní
odpovědnost vzniká veřejným zaměstnancům bez ohledu na to, zda jejich činnost
může být považována za způsobilou „zásadně ovlivnit konečné rozhodnutí
v souvislosti s obstaráváním věcí obecného zájmu.”128 Lze polemizovat o tom, zda
je skutečně nezbytně nutné aby byly za příjemce úplatků považováni také
zaměstnanci vykonávající pomocné manuální práce, například uklízečky
na ministerstvu129, kteří se reálně na rozhodovacím procesu vůbec nepodílejí.
Na tomto příkladu lze však demonstrovat, že snaha o všeobjímající neurčité pojmy
s sebou nese řadu výkladových problémů a související nepředvídatelnost práva.
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Z jazykového hlediska lze také polemizovat o tom, zda je vhodné použití
samotného pojmu obstarávání, které naznačuje, že tato činnost musí být
kontinuální, vzhledem k tomu, že opakování daného jednání není z pohledu
trestního práva nutností.
Na závěr lze tedy shrnout, že i když česká úprava z velké části naplňuje
mezinárodní požadavky a v řadě ohledů ji lze považovat za širší než požadovanou,
je spojena s některými problematickými aspekty, které z ní činí úpravu
nevyhovující, a to především vzhledem k absenci její určitosti.

3.1.3.

Souvislost s podnikáním

Korupci v soukromém sektoru byla ve srovnání se sektorem veřejným delší
dobu upírána pozornost. Změna nastala v devadesátých letech minulého století, kdy
se na mezinárodní scéně začaly objevovat dokumenty vyjadřující odhodlání tento
typ korupce kriminalizovat, načež následovaly změny příslušných národních úprav.
Zákonem č. 537/2004 Sb. byl do předchozího trestního zákona z roku 1961
vložen § 162a odst. 3 (současný § 334 odst. 3 trestního zákoníku), kterým mělo
dojít k rozšíření výkladu pojmu obstarávání věcí obecného zájmu i do obchodní
sféry, a to tak, že pod něj spadá i „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.“ Toto ustanovení mělo
představovat základ pro postih korupce v soukromé sféře v reakci na požadavky
Společné akce Rady EU o korupci v soukromém sektoru,130 která byla následně
nahrazena Rámcovým rozhodnutím Rady EU o boji proti korupci v soukromém
sektoru. Pod pojem obchodní vztahy komentářová literatura podřazuje „závazkové
a jiné vztahy mezi podnikateli týkající se jejich podnikatelské činnosti.“131
____________________
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Dle důvodové zprávy k zákonu č. 537/2004 Sb. In Beck-online [právní informační systém].
Nakladatelství C. H. Beck. [cit. 3. 10. 2019]. Dostupné z: https://www.beck-online.cz/.
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RIZMAN, S. § 334 [Společná ustanovení]. In ŠÁMAL, P. a kol. Trestní zákoník: komentář.
2. vyd. V Praze: C.H. Beck, 2012. Velké komentáře. ISBN 978-80-7400-428-5. s. 3176.
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Zákonodárce tedy využil relativně neurčitého pojmu obecný zájem, aby pod něj
podřadil taktéž zájmy soukromé. Pelc132 v této souvislosti pozitivně hodnotil, že
zákonodárce nepoužil pojem obchodní závazkové vztahy, a tím nevyloučil z této
definice vztahy obchodní povahy vyplývající z jiného právního předpisu než
tehdejšího obchodníku zákoníku133. Samotné určení věcí soukromého jako
podmnožiny zájmu obecného však označil za problematické vzhledem k tomu, že
ne všechny zájmy soukromé se musí nutně dotýkat celé společnosti nebo určité
sociální skupiny, ale jedná se pouze o zájmy jednotlivců. Na problematické aspekty
této úpravy upozorňoval taktéž Gřivna134.
Výrazná změna v trestním postihu korupce v soukromém sektoru poté
nastala v souvislosti s přijetím trestního zákoníku č. 40/2009 Sb., který rozšířil
základní skutkové podstaty trestných činů přijetí úplatku a podplacení o druhou
alinea stanovující, že kromě obstarávání věcí obecného zájmu je úplatkářstvím
taktéž jednání v souvislosti s podnikáním svým nebo jiného. Oproti tehdejšímu
obchodnímu zákoníku135 již platná právní úprava definici samotného podnikání
neobsahuje, je však možné použít definici podnikatele dle současného § 420 zákona
č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku vymezujícího pojem podnikatel.
Tato úprava se jeví jako vhodnější než předchozí snahy o vymezení
soukromých zájmů jako součásti zájmů obecných, což jen ztěžuje interpretaci
tohoto pojmu. Po rozšíření základních skutkových podstat § 331 a 332 trestního
zákoníku o další alinea zakotvující znak souvislosti s podnikáním však zákonodárce
nepřistoupil ke zrušení výše zmíněného § 334 odst. 3 trestního zákoníku
vykládajícího pojem obstarávání věcí obecného zájmu v rámci obchodních vztahů.
Dá se tedy říct, že v současnosti jsou obchodní vztahy chráněny jak prostřednictvím
____________________
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PELC 2012 op. cit.
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Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
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GŘIVNA, T. Trestní postih korupce v soukromé sféře. Trestněprávní revue, 2005, č. 7–8, s. 169–
170. ISSN 1213-5313. s. 169-170.
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Srovnej § 2 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku: „Podnikáním se rozumí soustavná
činnost prováděná samostatně podnikatelem vlastním jménem a na vlastní odpovědnost za účelem
dosažení zisku.“
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znaku v souvislosti s obstaráváním věcí obecného zájmu dle § 331 odst. 1 alinea 1
(ve spojení s § 334 odst. 3 trestního zákoníku), tak prostřednictvím znaku
v souvislosti s podnikáním dle § 331 odst. 1 alinea 2 trestního zákoníku,136 což
působí značně nesystematicky a v praxi může být nejasné, pod jaké z těchto
ustanovení lze konkrétní jednání podřadit a jaký je vztah těchto ustanovení, či zda
je možný jejich souběh.137 V rámci postihování soukromoprávní korupce může
taktéž nastat situace, kdy dané jednání mezi dvěma soukromými subjekty nebude
mít požadovanou souvislost s podnikáním, ale bude naopak souviset s obecným
zájmem, takže se bude nabízet jeho podřazení pod první alinea.
Pokud jde o mezinárodní požadavky na kriminalizaci korupce v soukromém
sektoru, Úmluva OSN proti korupci v čl. 21 požaduje postih korupčního jednání,
ke kterému dojde „v průběhu hospodářské, finanční nebo obchodní činnosti“
ve vztahu k „jakékoli osobě, která řídí subjekt soukromého sektoru, anebo pracuje
v jakékoli funkci pro tento sektor,“ a to aby „při porušení svých povinnosti jednala
nebo se zdržela jednání.“ Jedná se o poměrně široké vymezení, které se váže na
osobu upláceného a souvislost s porušením jeho povinností. Trestněprávní úmluva
proti korupci v článku 7 a 8 pak hovoří o poskytování nepatřičných výhod „v rámci
obchodní činnosti osobám, které řídí nebo pracují v subjektech soukromého
sektoru,“ a to za to, „aby nějakým způsobem jednaly nebo naopak nejednaly, a tím
porušily své povinnosti.“ Rámcové rozhodnutí EU o boji proti korupci
v soukromém sektoru, které bylo dle důvodové zprávy138 základem pro přijetí
současné právní úpravy, vymezuje v článku 2 soukromoprávní korupci ve vztahu k
„osobě v řídícím nebo jiném postavení, jednající pro subjekt činný v soukromém
sektoru“ za účelem, aby „provedla nějaký úkon nebo se zdržela provedení nějakého
úkonu, a tím porušila své povinnosti.“

____________________
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Stejný vztah je taktéž mezi ustanovením § 332 odst. 1 alinea 1 a ustanovením § 332 odst. 1
alinea 2 trestního zákoníku.
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GALOVCOVÁ 2017 op. cit, s. 90.
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Důvodová zpráva k zákonu č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, č. 40/2009 Dz. In Beck-online [právní
informační systém]. Nakladatelství C. H. Beck. [cit. 3. 10. 2019]. Dostupné z: https://www.beckonline.cz/.
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Všechny tyto dokumenty tedy vymezují korupci v soukromé sféře
v podstatě shodně. Rozhodující je, že neoprávněná výhoda je poskytována osobě
nebo žádána osobou s řídící nebo jinou pozicí v soukromém sektoru, a to
v souvislosti s porušením jejích povinností. Pouze Rámcové rozhodnutí pak blíže
specifikuje, že za toto porušení musí být požadováno nejméně „každé nekalé
jednání představující porušení zákonné povinnosti nebo popřípadě porušení
profesních předpisů nebo pokynů platných v oblasti profesionální činnosti osoby
v řídícím nebo jiném postavení, jednající pro subjekt činný v soukromém sektoru“,
z čehož je zřejmé, že se může jednat o povinnosti vyplývající ze zákona nebo
uloženou jiným způsobem, např. prostřednictvím pokynů v určité oblasti. Český
zákonodárce však zvolil jiný způsob, když úplatkářství v soukromém sektoru
nevymezil ve vztahu k osobě, která je příjemcem úplatku, ale ve vztahu k činnosti
– podnikání. Podobně ostatně postupoval i v případě korupce ve veřejném sektoru,
kde je určujícím znakem obstarávání věcí obecného zájmu, tedy činnost. Jisté
přiblížení textaci těchto dokumentů lze spatřovat v tom, že český zákonodárce
hovoří o podnikání svém nebo jiného, čehož lze usuzovat, že může jít jak o jednání
osoby vystupující v řídící pozici v rámci podnikání, tak i o osobu zaměstnance.
Pro srovnání lze uvést některé zahraniční úpravy korupce v soukromém
sektoru. Německý trestní zákoník tyto trestné činy upravuje odděleně
od úplatkářství úředních osob, a to v oddílu nazvaném Trestné činy proti
hospodářské soutěži. Trestný čin Úplatkářství a podplácení v obchodním styku
(Bestechlichkeit und Bestechung im geschäftlichen Verkehr) dle § 299 německého
trestního zákoníku je v případě pasivního úplatkářství spáchán „zaměstnancem
nebo zmocněncem obchodního podniku v obchodním styku“,139 a v případě
aktivního úplatkářství pak jinou osobou, která tomuto zmocněnci nebo zaměstnanci
nabídne, slíbí nebo poskytne prospěch. V obou případech je tento prospěch
poskytován za zvýhodnění v rámci domácí nebo zahraniční hospodářské soutěže při

____________________
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Použit předklad viz KRUK, J. Trestní zákoník Spolkové Republiky Německo, stav 01. 01. 2014.
2. vydání. C.H.Beck, 2014. Dostupné z: https://www.beck-online.cz/.
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nákupu zboží a služeb, nebo za to, aby jednal nebo se zdržel jednání v souvislosti
s nákupem zboží a služeb, a tím porušil své povinnosti.140
Úplatkářství je tu tedy stejně jako v případě úředních osob vázáno na
jednání konkrétní osoby, tedy zaměstnance či zmocněnce obchodní společnosti, což
odpovídá taktéž textaci výše zmíněných mezinárodněprávních dokumentů.
Německý zákonodárce vymezuje soukromoprávní korupci detailněji, za použití
více znaků, ve srovnání s českou právní úpravou používající toliko znak souvislosti
s podnikáním. Stejně jako v případě veřejnoprávní korupce lze tedy českou právní
úpravu označit za širší. Na rozdíl od znaku obstarávání věcí obecného zájmu je však
pojem podnikání lépe uchopitelný a nelze ho hodnotit negativně, neboť s sebou
nenese tytéž interpretační obtíže jako pojem obecný zájem, jehož použitelná legální
definice v právním řádu absentuje.
Německou úpravu lze ale považovat za vhodnější z hlediska zařazení
soukromoprávní korupce mimo oddíl zaměřený na korupci v rámci výkonu veřejné
moci, a to převážně s přihlédnutím k rozdílným objektům těchto trestných činů.
Český zákonodárce se rozhodl tento druh korupce kriminalizovat rozšířením již
existujících skutkových podstat přijetí úplatku a podplacení zařazených do hlavy
věnované pořádku ve věcech veřejných, což působí značně nekoncepčně. Touto
změnou došlo k taktéž k rozšíření objektu trestných činů přijetí úplatku
a podplacení, kterým je nyní kromě „ochrany čistoty veřejného života“141 taktéž
„zájem na ochraně podnikatelských vztahů.“

142

Ochrana podnikatelských vztahů

by přitom svým obsahem mohla spadat pod ochranu zájmů souvisejících
s hospodářskou činností v rámci tržní ekonomiky, což je zájem obecně chráněný
prostřednictvím hlavy VI. trestního zákoníku.
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Podřazení soukromoprávní formy korupce mezi trestné činy této hlavy by
pak dle Galovcové143 umožnilo zohlednit různou míru škodlivosti této trestné
činnosti. V případě německé úpravy je tato rozdílná škodlivost vyjádřena nejen
prostřednictvím trestních sazeb, ale i prostřednictvím ustanovení stanovující, že
úplatkářství v obchodním styku je, s výjimkou případů existence zvláštního
veřejného zájmu, stíháno pouze na návrh.144
Podobná systematika však není vlastní pouze německé úpravě. Odděleně od
korupčních činů úředních osob je soukromoprávní korupce zakotvena taktéž
například ve francouzském trestním zákoníku145 nebo nizozemském trestním
zákoníku146. Jako samostatná skutková podstata je upravena i v trestním zákoníku
Rakouska147. Za povšimnutí stojí taktéž úprava maďarská148, ve které je korupci
v trestním zákoníku věnována samostatná hlava, která nejprve vymezuje aktivní
a pasivní korupci jako trestné činy ve vztahu k osobám pracujícím pro hospodářský
subjekt nebo jménem tohoto subjektu, a až poté jako jakousi speciální formu
korupce stanovuje korupci se vztahem k úředním osobám.
Způsob, jakým došlo v různých evropských státech k vymezení trestných
činů úplatkářství v soukromé sféře je tedy značně odlišný. Lze však říct, že
zakotvení korupce v soukromé a veřejné sféře v rámci jedné skutkové podstaty je
specifikum úpravy české, a z hlediska systematiky trestního zákoníku ho nelze
považovat za ideální.

____________________
143

GALOVCOVÁ 2017 op. cit, s. 100.
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Tento návrh na zahájení trestního stíhání mohou podat kromě poškozeného taktéž jiné
podnikatelské subjekty, sdružení nebo komory. Viz § 301 německého trestního zákoníku ve spojení
s § 374 odst. 1 písm. 5a) německého trestního řádu.
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Viz čl. 445-1 francouzského trestního zákoníku.
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Viz čl. 328ter nizozemského trestního zákoníku.
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Viz. § 309 rakouského trestního zákoníku.
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Viz čl. 290 a násl. maďarského trestního zákoníku.
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3.2.

Přijetí úplatku
Tento trestný čin bývá často označován jako pasivní úplatkářství,149 neboť

je jeho účelem postih příjemce úplatku. Takové označení je však nepřesné a může
evokovat představu, že příjemce je pasivním aktérem. Ve skutečnosti však může
být aktivní stranou, která uplácejícího k úplatku přiměje.150
Trestného činu přijetí úplatku dle § 331 odst. 1 se dopustí ten, kdo „sám
nebo prostřednictvím jiného v souvislosti s obstaráváním věcí obecného zájmu pro
sebe nebo pro jiného přijme nebo si dá slíbit úplatek, nebo kdo sám nebo
prostřednictvím jiného v souvislosti s podnikáním svým nebo jiného pro sebe nebo
pro jiného přijme nebo si dá slíbit úplatek.“ Druhý odstavec § 331 upravuje
samostatnou speciální skutkovou podstatu, která se vztahuje na toho, kdo
„za okolností uvedených v odstavci 1 úplatek žádá.“ Třetí a čtvrtý odstavec tvoří
kvalifikované skutkové podstaty zakotvující okolnosti pro použití vyšší trestní
sazby. Naplnění těchto okolností je podmíněno buď postavením pachatele jako
úřední osoby, nebo úmyslem pachatele získat prospěch stanovené hodnoty.
Obě základní skutkové podstaty odstavce 1 a odstavce 2 představují různé
fáze naplňování úmyslu pachatele, tedy rozdílná vývojová stádia úplatkářství.151
Tento trestný čin může být spáchán jak přijetím úplatku, tedy v případě, kdy
pachatel úplatek skutečně obdrží, ale taktéž pokud si úplatek pouze dá slíbit nebo
ho žádá, nedojde tedy k jeho finálnímu předání. V případě slibu a žádosti jde tedy
o jednání, které je materiálně přípravou, zákonodárce ho však postihuje jako čin

____________________
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dokonaný, jde tedy o tzv. předčasně dokonaný trestný čin.152 Skutečnost, zda
k dokonání v materiální rovině skutečně došlo, může mít pak význam pro
posouzení nebezpečnosti činu pro společnost, a tím i na druh a výši konkrétní
sankce.153
Jednání spočívající v požadování úplatku dle odstavce 2 je vzhledem
k aktivnímu postoji upláceného považováno za závažnější případ korupce.
Zatímco v případě, kdy si pachatel dá slíbit úplatek, jsou postihovány situace, kdy
nedojde k odmítnutí nabídky ze strany uplácejícího, žádání úplatku spadá
na situace, kdy prvotní podnět pochází ze strany upláceného. Proto v tomto případě
není pro kvalifikaci rozhodné, zda mu byl úplatek taktéž slíben, nebo dokonce
poskytnut.154 Dá se tedy říci, že v této situaci neplatí závěr, že přičitatelná je
pachateli forma bližší dokonání činu.155
Formulace, že tento čin může pachatel spáchat sám nebo prostřednictvím
jiného značí, že překážkou vzniku trestní odpovědnosti není, pokud pachatel
ke spáchání trestného činu použije jinou osobu jako prostředníka. Překážkou
vyvození odpovědnosti pachatele není taktéž situace, kdy je úplatek směřován
osobě od pachatele odlišné, například osobě spřízněné.

3.3.

Podplacení
Dle § 332 odst. 1 je pachatelem trestného činu podplacení ten, „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.“ Druhý odstavec poté představuje
kvalifikovanou skutkovou podstatu, jejíž naplnění je podmíněno stejně jako
____________________
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v případě trestného činu přijetí úplatku postavením osoby, kterou pachatel podplácí,
nebo úmyslem získat tímto činem prospěch stanovené hodnoty.
Obdobně jako v případě přijetí úplatku dle § 331 bývá tento trestný čin
nesprávně označován,156 a to jako aktivní úplatkářství. Uplácející je sice tím, kdo
aktivně poskytuje druhé straně úplatek, tento korupční vztah však nemusí být vždy
iniciován právě jím.
Vymezení tohoto trestného činu lze označit za komplementární k § 331,
neboť je jeho prostřednictvím postihováno jednání druhé strany korupčního vztahu.
Pachatel základní skutkovou podstatu naplní jednáním spočívajícím ve slibu,
nabídce nebo poskytnutí úplatku. Pokud je naplněna slibem nebo nabídkou,
hovoříme podobně jako v předchozím případě o předčasně dokonaném činu.
O poskytnutí lze hovořit, pokud dojde k transferu zamýšlené neoprávněné výhody
představující úplatek. Za slib lze považovat jednání pachatele, kterým vyjadřuje
svoji ochotu úplatek poskytnout někdy v budoucnu, často v momentě, kdy bude
vyhověno požadavku pachatele druhou stranou, případně po splnění dalších
podmínek.157 Oproti tomu prostřednictvím nabídky pachatel vyjadřuje svoji
připravenost úplatek poskytnout kdykoli, případně v konkrétní určené lhůtě.
Formulace jinému nebo pro jiného pak značí, že není vyžadováno, aby finálním
příjemcem úplatku byla pouze osoba obstarávající věci obecného zájmu nebo
podnikající.
Na rozdíl od přijetí úplatku dle § 331 skutková podstata podplacení až
do roku 2019 neobsahovala výslovné určení toho, že je možné tento čin spáchat
prostřednictvím prostředníka, což bylo napraveno novelou provedenou zákonem
č. 287/2018 Sb. S účinností od 1. 2. 2019 tedy pachatel může jednat sám nebo
prostřednictvím jiného. Dle důvodové zprávy k této změně došlo v návaznosti
na Úmluvu OSN proti korupci, dle které „je třeba postihovat i nepřímé slíbení,
____________________
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nabídku nebo poskytnutí neoprávněné výhody.“158 Je však třeba poznamenat, že
absence tohoto výslovného ustanovení možnosti spáchat trestný čin podplacení
s použitím prostředníka neznamenala před účinností této novely beztrestnost takto
jednající osoby, jen bylo třeba dané jednání posuzovat dle ustanovení týkajících se
účastenství nebo nepřímého pachatelství.

3.4.

Nepřímé úplatkářství
Účelem trestného činu nepřímého úplatkářství je postih osob vyskytujících

se v kruzích osob držících veřejnou moc, snažících se profitovat z této situace.159
Nepřímým úplatkářstvím dle § 333 odst. 1 trestního zákoníku je jednání toho, „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. Dle odstavce 2 tvořícího samostatnou skutkovou
podstatu se jedná taktéž o jednání toho, „kdo sám nebo prostřednictvím jiného
z důvodu uvedeného v odstavci 1 jinému poskytne, nabídne nebo slíbí úplatek.“
Tento trestný čin bývá označován jako úplatná intervence160, jeho
objektivní stránku tedy tvoří jednání směřující k ovlivnění výkonu úřední
pravomoci, a to za úplatek. Není však podstatné, jaký je výsledek tohoto snažení,
tedy zda bylo intervenováno úspěšně, či zda k samotné intervenci vůbec dojde,161
podstatný je úmysl působit na úřední osobu v rozporu s jejími povinnostmi.
Postihována je jak „pasivní“ stránka, tedy jednání osoby, která úplatek v této
souvislosti žádá, dá si slíbit nebo přijme, ale také stránka „aktivní“, tedy jednání
osoby, která úplatek za tímto účelem poskytne, nabídne či slíbí. Je zajímavé, že
zákonodárce neodlišuje, na rozdíl od § 331 trestního zákoníku, v případě přijímání
____________________
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úplatku z hlediska závažnosti situace, kdy je ze strany pachatele aktivně žádán
(srov. § 331 odst. 2 trestního zákoníku).
Je třeba zdůraznit, že podstatou tohoto trestného činu je, že úplatek není
poskytován samotné úřední osobě a v součinnosti s ní. Pokud by to tak bylo, danou
situaci je třeba posoudit jako trestný čin § 331 – Přijetí úplatku nebo
§ 332 – Podplacení. Účelem trestného činu nepřímého úplatkářství je naopak trestat
osoby, které zneužívají vliv, který na tyto úřední osoby mohou mít. Pokud by však
tato osoba přijala úplatek, a přitom od počátku neměla v úmyslu na úřední osobu
působit, ale pouze se obohatit na úkor poskytovatele úplatku, nejednalo by se
o nepřímé úplatkářství, ale o trestný čin podvodu dle § 209 trestního zákoníku.162
Ve srovnání s § 331 a 332 nepřistoupil zákonodárce k vymezení obou
skutkových podstat nepřímého úplatkářství v souvislosti s obstaráváním věcí
obecného zájmu a podnikáním. Pro naplnění této skutkové podstaty je nezbytné,
aby byl ohrožen řádný výkon úřední pravomoci, samotné ohrožení řádného
obstarávání věcí obecného zájmu nebo ohrožení čistoty a transparentnosti
podnikatelských vztahů tedy nestačí. Pro výklad pojmu úřední osoba je pak
rozhodné ustanovení § 127 trestního zákoníku ve spojení s § 334 odst. 2 trestního
zákoníku. Vzhledem k úzkému vymezení tohoto trestného činu oproti jiným
úplatkářským trestným činům ho lze vnímat jako ustanovení speciální. Z pohledu
de lege ferenda lze však považovat za žádoucí sjednocení úpravy trestných činů
spadajících do oddílu věnovanému úplatkářství, a to tak, aby mohly být postihovány
taktéž případy, kdy je působeno i na jiné osoby než osoby úřední,163 případně
jednotně navázat všechny korupční trestné činy na výkon úřední pravomoci.

____________________
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Pro srovnání lze uvést úpravu slovenskou, prostřednictvím které lze dle
§ 336 slovenského trestního zákona164 postihnout nepřímou korupci směřující
k ovlivnění výkonu pravomoci osob uvedených v § 328, 329 nebo 330 slovenského
trestního zákona (případně v § 332, 333 nebo 334, pokud jde o podplácení). Těmito
osobami jsou kromě úředních osob taktéž osoby mající určité povinnosti
vyplývající ze zaměstnání, povolání, postavení a funkce, nebo neúřední osoby
obstarávající věci obecného zájmu.
Stejně jako v případě § 332 došlo i v případě § 333 k rozšíření skutkové
podstaty

na

jednání

mezinárodněprávní

učiněné

závazky

za
ČR,

účasti
což

prostředníka
autorka

s odvoláním

hodnotí

na

pozitivně.

V mezinárodněprávních dokumentech je požadována kriminalizace jednání
označovaného jako Obchodování s vlivem (trading in influence), kterému
odpovídají skutkové podstaty nepřímého úplatkářství. Trestněprávní úmluva proti
korupci požaduje kriminalizaci přímého či nepřímého příslibu, nabídky nebo
poskytnutí neoprávněné výhody tomu, „kdo tvrdí, že je schopen mít nepatřičný vliv
na rozhodovací pravomoc osob uvedených v článcích 2, 4 až 6 a 9 až 11
Úmluvy.“165 Dle zmíněných článků jde o tuzemské i zahraniční veřejné činitele,
členy parlamentních shromáždění, veřejné činitele mezinárodních organizací
a soudce a úředníky mezinárodních soudních orgánů. Úmluva dále stanoví, že
takové jednání má být trestné „bez ohledu na to, zda ovlivnění bylo vykonáno nebo,
zda předpokládaný vliv způsobil nebo či nezpůsobil zamýšlený výsledek.“
Úmluva OSN proti korupci obchodování s vlivem vymezuje jako
poskytování neoprávněné výhody veřejnému činiteli nebo jiné osobě za to, „aby
____________________
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tento veřejný činitel nebo kterákoli jiná osoba zneužili svého skutečného nebo
předpokládaného vlivu za účelem získání od státní správy nebo veřejného orgánu
státu neoprávněné výhody pro původního iniciátora daného aktu nebo pro
kteroukoli jinou osobu.“166
Lze tedy shrnout, že, s přihlédnutím k ustálené rozhodovací praxi soudů,
požadavky mezinárodních smluv česká úprava naplňuje. I přes to je však autorka
toho názoru, že by de lege ferenda mělo dojít k odstranění nesouladu mezi
vymezením trestných činů nepřímého úplatkářství a přijetí úplatku a podplacení,
kdy v prvním případě se nebude jednat o jednání trestně postižitelné, pokud jde o
ovlivňování osob zapojených do procesu obstarávání věcí obecného zájmu, které
ale nenaplňují legální definici úřední osoby.

3.5.

Odpovědnost právnických osob za úplatkářství
S účinností od roku 2012 se ČR zařadila mezi státy, které umožňují

vyvození trestní odpovědnosti právnických osob za jednání jim přičitatelné. Stalo
se tak přijetím zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob
a řízení proti nim, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZTOPO“). Na základě
výkladu § 7 ZTOPO, obsahujícího negativní taxativní vymezení věcné působnosti,
lze a contrario vyvodit, že právnické osoby mohou být trestně odpovědné
za všechny úplatkářské trestné činy. Přijetí tohoto zákona předcházely dlouhé
diskuze o tom, zda a v jaké formě odpovědnost právnických osob zakotvit. Jedním
z argumentů pro přijetí byly závazky vyplývající z mezinárodních smluv
a mezinárodních doporučení, které ostatně zmiňuje i důvodová zpráva k vládnímu
návrhu tohoto zákona.167 Požadavek na sankcionování právnických osob
za protiprávní jednání je taktéž obsažen v mezinárodních dokumentech na poli boje
proti korupci. Možnost postihnout právnické osoby za korupční jednání je klíčová
____________________
166

Viz čl. 18 Úmluvy OSN proti korupci.

167

Důvodová zpráva k zákonu č. 418/2011 Sb. o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení
proti nim. In Beck-online [právní informační systém]. Nakladatelství C. H. Beck. [cit. 16. 10. 2019].
Dostupné z: https://www.beck-online.cz/.

50

vzhledem k jejich často složité organizační struktuře a způsobu přijímání
rozhodnutí, kdy je obtížné vyvodit odpovědnost konkrétní fyzické osoby
za korupční jednání, což může působit jako prokorupční faktor. Identita osob
s rozhodovací

pravomocí

může

být

skryta

například

prostřednictvím

propracovaných finančních struktur a účetních postupů.168
Úmluva OSN proti korupci obsahuje obecný požadavek odpovědnosti
právnických osob za účast na trestných činech v ní vymezených v článku 26.
Ve druhém odstavci tohoto článku však specifikuje, že tato odpovědnost může mít
podobu trestní, občanskoprávní nebo správní. Trestněprávní úmluva o korupci
v článku 18 obsahuje požadavky podrobnějšího charakteru, stejně jako
v předchozím případě však nevylučuje jiný typ odpovědnosti než trestní. Je však
vyžadováno, aby byly právnické osoby odpovědné za korupční činy dle Úmluvy,
„které byly spáchány ve prospěch fyzické osoby jednající buď individuálně, nebo
jako člen orgánu právnické osoby a mající vedoucí postavení v rámci tohoto
subjektu, které je založeno na:
-

oprávnění zastupovat právnickou osobu, nebo

-

oprávnění vydávat rozhodnutí jménem právnické osoby, nebo

-

oprávnění vykonávat kontrolní činnost v rámci právnické osoby,

jakož i v takovém případě, kdy taková fyzická osoba je spolupachatelem nebo
podněcovatelem shora uvedených trestných činů.“169
Obdobně vymezuje požadavek odpovědnosti právnických osob taktéž
Rámcové rozhodnutí Rady EU o boji proti korupci v soukromém sektoru, a to
v článku 5, který požaduje činit právnické osoby odpovědné za „protiprávní
jednání uvedená v článcích 2 a 3, která v jejich prospěch spáchá jakákoli osoba
jednající samostatně nebo jako člen orgánu dotyčné právnické osoby, která v této
právnické osobě působí ve vedoucím postavení na základě a) oprávnění zastupovat
____________________
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tuto právnickou osobu, b) pravomoci přijímat rozhodnutí jménem této právnické
osoby nebo c) pravomoci vykonávat kontrolu v rámci této právnické osoby.170
Tyto požadavky byly do české právní úpravy promítnuty v § 8 ZTOPO
stanovujícího podmínky přičitatelnosti protiprávního jednání právnické osobě.
V souladu s výše uvedeným je takto možné přičítat protiprávní činy spáchané
v zájmu právnické osoby nebo při její činnosti, pokud se jedná o jednání osob
vymezených v odst. 1 písm. a) až d), jestliže jsou naplněny podmínky přičitatelnosti
stanovené v odst. 2.
Trestněprávní úmluva o korupci i Rámcové rozhodnutí o boji proti korupci
v soukromém sektoru taktéž shodně požadují odpovědnost právnické osoby
v případech, kdy ke spáchání korupčních činů dojde v souvislosti s absencí dohledu
nad činností podřízených osob.171 Toto je umožněno na základě § 8 odst. 2 písm. b)
ZTOPO, který umožňuje právnické osobě přičítat protiprávní čin zaměstnance, ke
kterému došlo proto, že příslušné osoby neprovedly opatření, která měly povinnost
provést, nebo která po nich bylo možno spravedlivě požadovat, což zahrnuje taktéž
povinnou kontrolu nad činností podřízených osob. Pokud však právnická osoba
v souladu s § 8 odst. 5 ZTOPO „vynaloží veškeré úsilí, které na ní bylo možno
spravedlivě požadovat, aby spáchání protiprávního činu zabránila,“ může se
trestní odpovědnosti zprostit. Toto ustanovení zakotvující možnost vyvinění
z trestní odpovědnosti bylo do zákona o trestní odpovědnosti právnických osob
vloženo novelou provedenou zákonem č. 183/2016 Sb. s účinností od 1. 12.
2016.172
____________________
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Možnost exkulpace právnické osoby je tedy založena na splnění podmínek
§ 8 odst. 5 obsahujícího neurčité právní pojmy jako je „veškeré úsilí“ a „spravedlivě
požadovat“. Šámal a Dědič173 tyto pojmy vykládají v rámci předmětného
ustanovení tak, že se bude jednat o situace, kdy je protiprávní čin spáchaný jednou
z osob dle § 8 odst. 1 z její strany excesem. Rozhodné pro posouzení, zda se jedná
o exces, pak bude, zda byla splněna podmínka „dodržování všech zákonů a
ostatních předpisů, které je konkrétní osoba povinna respektovat, ale i všech
vnitřních předpisů, jež jsou povinny dodržovat především statutární orgány
právnické osoby a další osoby ve vedoucím postavení.“174 Nejvyšší státní
zastupitelství k tomuto ve svém Metodickém materiálu k aplikaci § 8 odst. 5
ZTOPO175 dodává, že požadavek na to, aby společnost vynaložila veškeré úsilí
k zabránění spáchání protiprávního činu je zároveň obecně součástí požadavku
péče řádného hospodáře. Pod pojmem „vynaložení veškerého úsilí“ lze rozumět
„tvorbu, uplatňování a prosazování praktických opatření ze strany právnické
osoby, jejichž smyslem je zvládnout rizika vyvolávající, usnadňující nebo
podporující páchání trestných činů, které mohou být právnické osobě přičítány, a
tím vyloučit nástup trestní odpovědnosti.“176
Za tímto účelem jsou právnickými osobami zaváděny tzv. compliance
programy, jejichž účelem je zajištění souladu mezi činností, kterou právnická osoba
vykonává a obecně závaznými předpisy (ať už jde o předpisy právní nebo interní)
nebo etickými standardy.177 Jejich součástí jsou taktéž pravidla pro provádění
důsledné, kontinuální, povinné a potřebné kontroly nad činností zaměstnanců, s tím
____________________
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ŠÁMAL, P. a kol. Trestní odpovědnost právnických osob: komentář. 2. vydání. V Praze: C.H.
Beck, 2018. Beckova edice komentované zákony. ISBN 978-80-7400-592-3. s. 233.
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Tamtéž.
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Aplikace § 8 odst. 5 zákona o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim: Průvodce
právní úpravou pro státní zástupce 1 SL 141/2017 [online]. Copyright © 2018 Nejvyšší státní
zastupitelství [cit. 17. 10. 2019]. Dostupné z: http://www.nsz.cz/images/stories/PDF/Soubory_ke_s
tazeni/1_SL_141_2017_Aplikace__8_odst._5_ZTOPO.pdf.
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Tamtéž, str. 20.
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HURYCHOVÁ, K., SÝKORA, M. Compliance programy (nejen) v České republice. Praha:
Wolters Kluwer, 2018. Právní monografie. ISBN 978-80-7552-667-0. s. 11.
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že může jít o jak o opatření preventivní, jejíchž účelem je předcházet protiprávním
situacím, tak o opatření reaktivní, zaměřené na zamezení nebo odvrácení následků
již spáchaného činu.178 Podobná opatření mohou mít vliv právě na odpovědnost
právnické osoby za trestné činy úplatkářství. V souvislosti s korupčními praktikami
právnických osob, je také vhodné zmínit, že tuzemské společnosti, které obchodují
na zahraničních trzích, případně ty, které jsou součástí nadnárodních uskupení,
musí vzít v potaz kromě tuzemských předpisů taktéž předpisy zahraniční, které se
na ně mohou pro své extrateritoriální účinky vztahovat, což je třeba zohlednit při
zavádění compliance programů.179
Výše zmíněné mezinárodní smlouvy a předpisy EU kategoricky nevyžadují,
aby byly právnické osoby odpovědné za korupci právě prostřednictvím trestního
práva. Jak však zmiňuje i samotná důvodová zpráva k ZTOPO,180 vzhledem
dalšímu požadavku, které tyto dokumenty stanovují, a to požadavku zavedení
účinných, přiměřených a odrazujících sankcí pro pachatele – právnické osoby, lze
souhlasit s tím, že tyto závazky lze efektivně plnit především prostředky trestního
práva, a to tím spíš, pokud se jedná o postih korupce. Je však třeba zmínit, že počet
odsouzených právnických osob se sedm let od účinnosti zákona o trestní
odpovědnosti právnických osob stále pohybuje pouze v jednotkách případů. V roce
2018 nebyla za trestné činy úplatkářství dle § 331 až 333 trestního zákoníku
odsouzena žádná právnická osoba.181 V roce 2017182 došlo k pravomocnému
____________________
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FENYK, J., SMEJKAL, L. Zákon o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim:
komentář. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2012. Komentáře Wolters Kluwer. ISBN 978-80-7357-7209. s. 41.
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Podrobněji viz HURYCHOVÁ, K., SÝKORA, M. Compliance programy (nejen) v České
republice. Praha: Wolters Kluwer, 2018. Právní monografie. ISBN 978-80-7552-667-0. s. 105.
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Důvodová zpráva k zákonu č. 418/2011 Sb. o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení
proti nim. In Beck-online [právní informační systém]. Nakladatelství C. H. Beck. [cit. 16. 10. 2019].
Dostupné z: https://www.beck-online.cz/.
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Přehled o pravomocně vyřízených právnických osobách podle paragrafů za rok 2018 [online].
© Ministerstvo spravedlnosti České republiky [cit. 23. 10. 2019]. Dostupné z: https://cslav.justice.
cz/InfoData/.
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Přehled o pravomocně vyřízených právnických osobách podle paragrafů za rok 2017 [online].
© Ministerstvo spravedlnosti České republiky [cit. 23. 10. 2019]. Dostupné z: https://cslav.justice.
cz/InfoData/.
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odsouzení jedné právnické osoby, a to za trestný čin Podplacení, v roce 2016183
byly pravomocně odsouzeny dvě právnické osoby, kdy stejně jako v roce 2017 šlo
o trestný čin Podplacení.

____________________
183

Přehled o pravomocně vyřízených právnických osobách podle paragrafů za rok 2017 [online].
© Ministerstvo spravedlnosti České republiky [cit. 23. 10. 2019]. Dostupné z: https://cslav.justice.
cz/InfoData/.
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4. Trestní sankce za úplatkářství
Tresty a opatření ukládané za korupční trestné činy by měly v souladu se
zásadami trestního práva, a v návaznosti na požadavky mezinárodních smluv,
představovat účinné, přiměřené a odrazující sankce, a pokud jde o pachatele –
fyzické osoby, zákon musí umožňovat ukládání trestů zahrnujících odnětí
svobody.184 Úmluva OSN proti korupci pak dále stanoví, že uložené sankce musí
odpovídat závažnosti spáchaného trestného činu.185 Při posuzování toho, zda
zákonné sankce tyto požadavky splňují, můžeme přihlédnout k tomu, zda jsou
srovnatelné se sankcemi, které je možné uložit za jiné příbuzné trestné činy
majetkové povahy, jako je například krádež, podvod nebo zpronevěra.
Bez významu není ani zahraniční srovnání. Stejně tak lze zkoumat, zda zákon činí
rozdíly v postihu „pasivní“ a „aktivní“ korupce.186
Autorka se dále zabývá trestními sankcemi dle současné právní úpravy,
jakož i dílčím srovnáním s vybranou zahraniční úpravou. Na tomto místě je třeba
zmínit, že kromě trestů výslovně zmíněných trestním zákoníkem u jednotlivých
skutkových podstat, lze za tyto trestné činy v souladu s ustanovením § 53 odst. 2
trestního zákoníku187 uložit samostatně i další tresty, které trestní zákoník výslovně
nestanoví, vedle jiného trestu lze uložit také další tresty uvedené v ustanovení § 52
trestního zákoníku, jejich bližší rozbor však není předmětem tohoto textu.

4.1.

Trestání přijetí úplatku
Pokud jde o tuzemskou platnou právní úpravu úplatkářství, v případě

trestného činu § 331 – Přijetí úplatku zákonodárce z hlediska možných sankcí
rozlišuje, zda pachatel úplatek pouze přijme nebo si ho dá slíbit (odstavec 1) oproti
situaci, kdy je úplatek pachatelem aktivně žádán (odstavec 2). V prvním případě
____________________
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Viz čl. 19.1 Trestněprávní úmluvy o korupci a čl. 3.1 Úmluvy OECD o boji proti podplácení
zahraničních veřejných činitelů.
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Viz čl. 30.1 Úmluvy OSN proti korupci.
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OECD Glossaries: Corruption. A Glossary of International Standards in Criminal Law [online].
© 2008 OECD [cit. 7. 10. 2019]. Dostupné z: http://www.oecd.org/. s. 42.
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Ustanovení § 53 odst. 2 trestního zákoníku: „Domácí vězení, obecně prospěšné práce, peněžitý
trest, zákaz vstupu na sportovní, kulturní a jiné společenské akce, vyhoštění a zákaz pobytu lze uložit
samostatně, i když trestní zákon na některý trestný čin takový trest nestanoví.“

56

zákon umožňuje uložit pachateli odnětí svobody až na 4 roky nebo zákaz činnosti.
V případě žádosti o úplatek zákon stanoví výslovně pouze trest odnětí svobody, a to
v délce 6 měsíců až 5 let, z čehož lze dovodit, že přijetí úplatku iniciované ze strany
pachatele je považováno za závažnější typ trestné činnosti.
Zákonodárce naopak neodlišuje z pohledu trestních sazeb situace, kdy je
úplatek

poskytován

v souvislosti

s obstaráváním

věcí

obecného

zájmu

a v souvislosti s podnikáním, korupci v soukromém sektoru tedy považuje za stejně
závažnou jako korupci v sektoru veřejném. V rámci aplikovatelných zákonných
sazeb taktéž není rozhodující, zda skutečně dojde k předání úplatku, tato skutečnost
však může být zohledněna při rozhodování o konkrétní výměře trestu.188
Vzhledem k tomu, že pachatel tohoto činu jedná ze své pozice při činnosti,
při které se podílí na obstarávání věcí obecného zájmu nebo v rámci své činnosti
v obchodním styku, zákonodárce jako možný postih umožnil samostatné uložení
trestu zákazu takové činnosti. Tento trest lze vnímat jako opatření represivní
povahy, ale taktéž povahy preventivní, neboť pachateli na stanovenou dobu
neumožňuje výkon činnosti, při jejímž výkonu se trestného činu dopustil.189
Pachateli je tedy vysloven zákaz „výkonu určitého zaměstnání, povolání, nebo
funkce nebo takové činnosti, ke které je třeba zvláštního povolení, nebo jejíž výkon
upravuje jiný právní předpis,“190 což může v případě úplatkářských trestných činů
představovat velmi efektivní způsob postihu.191
V případě naplnění znaků kvalifikované skutkové podstaty dle odstavce 3,
tedy pokud pachatel jedná s úmyslem opatřit sobě nebo jinému značný prospěch,
____________________
188

Rozsudek Nejvyššího soudu ČSR z 25. 3. 1977, sp. zn. 11 Tz 11/77, publikováno pod R 3/1978 tr.
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GAĽO, D. Trest zákazu činnosti a jeho ukládání úředním osobám v případech úplatkářství.
Právní rozhledy, 2014, č. 23-24, s. 818. ISSN 1210-6410. In Beck-online [právní informační
systém]. Nakladatelství C. H. Beck. [cit. 8. 10. 2019]. Dostupné z: https://www.beck-online.cz/.
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Viz § 73 odst. 3 trestního zákoníku.
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Problematické však může být ukládání toho trestu úředním osobám, například členům
Parlamentu nebo zastupitelstev, u nichž (ústavní) zákon jako důvod zániku mandátu neuvádí
odsouzení za úmyslný trestný čin, uložení trestu zákazu činnosti by tedy mohlo představovat
nezákonnou překážku ve výkonu pasivního volebního práva. Blíže viz GAĽO, D. Trest zákazu
činnosti a jeho ukládání úředním osobám v případech úplatkářství. Právní rozhledy, 2014, č. 23-24,
s. 818. ISSN 1210-6410.
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nebo pokud jedná z pozice úřední osoby, zákon stanovuje možnost uložení trestu
odnětí svobody v délce 3 až 10 let nebo propadnutí majetku. Pokud jsou naplněny
znaky kvalifikované skutkové podstaty odstavce 4, tedy jednání v úmyslu opatřit
sobě nebo jinému prospěch velkého rozsahu, případně značný prospěch v případě
pachatele – úřední osoby, lze uložit pachateli trest odnětí svobody v rozmezí 5 až
12 let.
Při novelizacích právní úpravy skutkových podstat přijetí úplatku je
znatelná obecná tendence trestní sazby odnětí svobody zpřísňovat. V tabulce níže
lze pozorovat vývoj od roku 1999, tedy i změny provedené za účinnosti
předchozího trestního zákona z roku 1961.
Přijetí
úplatku192

§ 160
TZ 1961

§ 160
TZ 1961

§ 331
TZ 2009

§ 331
TZ 2009

znění účinné od
roku 1999

znění účinné od
roku 2008

znění účinné od
roku 2010

současné znění
účinné od roku
2011

Odstavec
1

až 2 roky

až 3 roky

až 3 roky

až 4 roky

Odstavec
2

6 měsíců
až 3 roky

6 měsíců
až 5 let

6 měsíců
až 5 let

6 měsíců
až 5 let

Odstavec
3

1 rok až 5 let

2 roky až 8 let

2 roky až 8 let

3 roky až 10
let

Odstavec
4

2 roky až 8 let

5 let až 12 let

5 let až 12 let

5 let až 12 let

Z těchto údajů je patrné, že zákonodárce od roku 1999 zákonnou sazbu
trestu odnětí svobody, který je možný za trestný čin přijetí úplatku uložit, znatelně
zvýšil. V případě odstavce 1 a odstavce 3 byla horní hranice sazby dokonce
zdvojnásobena. Nový trestní zákoník v roce 2009 hranice sazeb převzal z předchozí
úpravy, s účinností od 1. 12. 2011193 však došlo k dalšímu zvýšení.

____________________
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Za účinnosti zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon; účinného do 31. 12. 2009 byl tento trestný
čin nazván jako Přijímání úplatku.
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Zákonem č. 330/2011 Sb., zákon, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění
pozdějších předpisů, a zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění
pozdějších předpisů.
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4.2.

Trestání podplacení
Pachateli trestného činu podplacení dle § 332 trestního zákoníku, který

poskytne, nabídne či slíbí úplatek, čímž naplní znaky základní skutkové podstaty,
zákon stanoví trest odnětí svobody až na 2 léta nebo peněžitý trest. Ve srovnání
s trestným činem přijetí úplatku tedy zákon naznačuje vyšší závažnost jednání osob,
které jsou upláceny, ve srovnání s jednáním osob, které úplatek poskytují.
Stejně jako v případě přijetí úplatku i zde zákonodárce v rámci trestních
sazeb nerozlišuje podplácení, ke kterému dojde při obstarávání věcí obecného
zájmu a při podnikání, a ani zde není rozhodné, zda je transakce uskutečněna nebo
dojde pouze k nabídce či slibu.
Trest odnětí svobody v délce 1 rok až 6 let, trest propadnutí majetku nebo
peněžitý trest je možné uložit pachateli trestného činu podplacení naplňujícího
znaky kvalifikované skutkové podstaty dle odstavce 2, tedy pokud jednal vůči
úřední osobě, nebo v úmyslu opatřit sobě nebo jinému značný prospěch nebo
způsobit jinému značnou škodu nebo jiný zvlášť závažný následek.
Taktéž sazby trestu odnětí svobody u skutkových podstat podplacení jsou
od roku 1999 postupně navyšovány, což je pozorovatelné z tabulky níže.
V porovnání s trestným činem přijetí úplatku se však nejedná o změny tak výrazné.
Podplacení194

§ 161 TZ 1961

§ 161 TZ 1961

§ 332 TZ 2009

znění účinné od roku
1999

znění účinné od roku
2008

současné znění
účinné od roku 2010

Odstavec 1

až 1 rok

až 2 roky

až 2 roky

Odstavec 2

1 rok až 5 let

1 rok až 5 let

1 rok až 6 let

4.3.

Trestání nepřímého úplatkářství
Ten, kdo dle § 333 odst. 1 trestního zákoníku žádá, dá si slíbit nebo přijme

úplatek za svou intervenci u úřední osoby při výkonu její pravomoci, může být
potrestán odnětím svobody až na 3 léta. Kdo na základě ustanovení § 331 odst. 2
____________________
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Za účinnosti zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon; účinného do 31. 12. 2009 byl tento trestný
čin nazván jako Podplácení.
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trestního zákoníku naopak v souvislosti s touto intervencí úplatek poskytne,
nabídne nebo slíbí, může být potrestán odnětím svobody až na 2 roky. Z rozdílné
výše horní hranice sazby trestu odnětí svobody lze pozorovat, že stejně jako
v případě § 331 a § 332 je tu zájem trestat přísněji „pasivní“ podobu korupce.
Na rozdíl od trestného činu přijetí úplatku však zákonodárce nečiní rozdíl mezi
situací, kdy je úplatek osobu uplácenou aktivně žádán, a kdy je pouze pasivním
příjemcem, což ve srovnání s § 331 působí nesystematicky.
Dále je vhodné upozornit na skutečnost, že prostřednictvím tohoto trestného
činu je chráněn zájem na řádném a nestranném výkonu pravomoci úřední osoby,
jako jakési podmnožiny zájmu na obstarávání věcí obecného zájmu. Stejný objekt
má taktéž trestný čin přijetí úplatku dle § 331 odst. 3 písm. b) a odst. 4 písm. b)
trestního zákoníku, a stejně tak trestný čin podplacení dle § 332 odst. 2 písm. b)
trestního zákoníku. V případě spáchání těchto trestných činu ve vztahu k úřední
osobě je tu zakotvena možná sazba odnětí svobody podstatně vyšší než v případě
nepřímého úplatkářství postihujícího korupci ve vztahu k úředním osobám.
Zatímco u § 331 odst. 3 písm. b) je dolní hranicí sazby trestu odnětí svobody 3 roky,
v případě „pasivního“ nepřímého úplatkářství dle § 333 odst. 1 představují 3 roky
horní hranici trestní sazby. Důvod tohoto nesouladu může spočívat v tom, že
v případě nepřímého úplatkářství může být spatřována menší škodlivost jednání
osoby pachatele, kdy na rozdíl od přímého úplatkářství může být samotné ovlivnění
výkonu pravomoci úřední osoby méně pravděpodobné, vzhledem k tomu, že by
k němu mělo dojít v podstatě „přes prostředníka“, není tu tedy přímý vztah mezi
osobou mající zájem na ovlivnění úřední činnosti a samotnou úřední osobou.
Stejně jako v předchozích úplatkářských trestných činů je však i zde
tendence hranice sazeb zvyšovat, nejedná se však o výrazné rozdíly.
Nepřímé
úplatkářství

§ 162 TZ 1961

§ 162 TZ 1961

§ 333 TZ 2009

znění účinné od
roku 1962

znění účinné od
roku 2008

současné znění účinné od
roku 2010

Odstavec 1

až 2 roky

až 3 roky

až 3 roky

Odstavec 2

až 1 rok

až 2 roky

až 2 roky
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4.4.

Zahraniční srovnání
Otázkou je, zda samotné zvyšování hranic sazeb trestu odnětí svobody

představuje prostředek k účinnějšímu trestání korupce. Zpřísňování trestních sankcí
je považováno za způsob řešení korupčních situací a odrazení potenciálních
pachatelů především ze strany laické veřejnosti.195 Z pohledu odborné veřejnosti
však samotné zvýšení trestních sazeb spíše možné pachatele neodradí, pokud se
budou spoléhat na vysokou míru latence těchto trestných činů.196 Objevují se taktéž
názory, že přísnější tresty budou mít za důsledek zvýšení průměrně poskytovaných
úplatků.197 V tomto případě by došlo k omezení pouze tzv. malé korupce a ne k
odrazení pachatelů, pro které není výše úplatku rozhodujícím faktorem, neboť si
„mohou dovolit“ poskytovat úplatky vyšší hodnoty.

Pro posouzení, zda je

tuzemská úprava trestních sankcí dostačující, nám může sloužit srovnání s jinými
zahraničními úpravami trestání korupce. Provést můžeme srovnání například
s úpravou německou198 nebo slovenskou199, vzhledem k blízkosti jejich právních
systémů a historickému vývoji.

4.4.1.

Německá úprava

Německý zákonodárce v případě veřejnoprávní korupce200 z hlediska
možného postihu rozlišuje situace, kdy jde o úplatkářství ve vztahu k úředním
osobám nebo osobám zvlášť povinným veřejnou službou, a kdy jde o úplatkářství
____________________
195

SVATOŠ, R., KŘÍHA, J. Korupce a další vybrané protispolečenské jevy v současné společnosti.
České Budějovice: Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2015. Studia. ISBN 978-8087472-86-6. s. 13.
196

HORNÍK, J. Co je, bude a mohlo by být nového v oblasti potírání korupce a úplatkářství [online].
© 2019 Ministerstvo vnitra České republiky [cit. 7. 10. 2019] Dostupné z: https://www.mvcr.cz/cl
anek/co-je-bude-a-mohlo-by-byt-noveho-v-oblasti-potirani-korupce-a-uplatkarstvi.aspx.
197

RYSKA, P., PRŮŠA, J. Korupce: ekonomie vs. mýty. Praha: Institut Václava Klause, 2013. ISBN
978-80-87806-03-6. s. 65.
198

Aktuální znění originálního textu trestního zákoníku Spolkové republiky Německo dostupné na
adrese: https://www.gesetze-im-internet.de/stgb/BJNR001270871.html.
199

Aktuální znění slovenského trestního zákona dostupné na adrese: https://www.zakonypreludi.sk
/zz/2005-300.
200

Viz třicátý oddíl Trestního zákoníku Spolkové Republiky Německo nazvaný Trestné činy
v úřadu.
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ve vztahu k soudcům a rozhodcům. Úplatkářství soudců a rozhodců je trestnou
činností závažnější, proto zákon umožňuje ukládání trestů přísnějších, v méně
závažných případech však zákon připouští uložení trestu odpovídajícímu sazbám
úřednickým. Dále německý zákoník diferencuje situace, kdy v důsledku
korupčního jednání dojde k porušení úřední (případně soudcovské) povinnosti,
a kdy k tomuto porušení nedojde, rozhodný je tedy následek. Základní sazby trestu
odnětí svobody jsou shrnuty v následující tabulce.
Trestný čin201

Příjemce

Sazba

odst. 1 – úřední osoba

až 3 roky

odst. 2 - soudce

až 5 let

odst. 1 – úřední osoba

6 měsíců až 5 let

odst. 2 - soudce

1 rok až 10 let

§ 333 poskytnutí
prospěchu

odst. 1 – úřední osoba

až 3 roky

odst. 2 - soudce

až 5 let

§ 334 podplácení

odst. 1 – úřední osoba

3 měsíce až 5 let

odst. 2 - soudce

3/6 měsíců202 až 5 let

§ 331 přijetí prospěchu
§ 332 úplatkářství
(následkem je porušení
povinností)

(následkem je porušení
povinností)

V závažných případech, kterými jsou spáchání činu vztahujícího se na
prospěch velkého rozsahu, přijímání prospěchů pokračujícím způsobem nebo
spáchání jako součást organizované skupiny, lze uložit trest vyšší, a to až na 10
let.203
Korupce v obchodních vztazích je v německé úpravě řazena mimo
veřejnoprávní korupci, a to do dílu věnovanému trestným činům proti hospodářské
soutěži (§ 299 až 300 německého trestního zákoníku). Za pasivní i aktivní formu
tohoto úplatkářství lze dle § 299 německého zákoníku uložit shodně trest odnětí
svobody až na 3 roky. Stejnou sazbu německý zákoník stanoví i pro případy
____________________
201

Překlad názvů trestných činů převzat z českého překladu KRUK, J. Trestní zákoník Spolkové
Republiky Německo, stav 01. 01. 2014. 2. vydání. C.H.Beck, 2014. Dostupné z: https://www.beckonline.cz/.
202

V závislosti na tom, zda k porušení soudcovských povinností již došlo, nebo k tomu mělo dojít
v budoucnu.
203

Viz § 335 Trestního zákoníku Spolkové Republiky Německo.
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korupce ve zdravotnictví dle § 299a a § 299b. V závažných případech, naplňujících
kvalifikovanou skutkovou podstatu § 300, je možné uložit odnětí svobody v délce
3 měsíce až 5 let.
Z výše uvedeného je zřejmé, že německý zákonodárce na rozdíl od českého
z pohledu trestních sazeb nepovažuje přijetí úplatku (prospěchu) za závažnější
formu korupce v porovnání s poskytnutím úplatku (prospěchu). U soukromoprávní
korupce nečiní rozdíly žádné, a v případě korupce související s úřadem, činí
v postihu rozdíl jen, pokud jde o korupci, jejímž následkem je porušení úřední
povinnosti, tento rozdíl však není výrazný. V případě úřední korupce „prosté“
stanoví sazby stejné.
Pokud jde o rozlišení závažnosti korupce úřední a korupce v obchodním
styku, i přes to, že jsou upraveny v rozdílných oddílech chránících rozdílné zájmy,
německý zákonodárce zakotvuje stejné sazby (trest odnětí svobody až na 3 roky)
jak pro úředníky (zvláštní kategorií přísněji trestanou jsou soudci), tak pro osoby
obchodního styku. Volí tedy jinou systematiku zařazení soukromoprávní korupce,
z hlediska postihu však rozdíly, stejně jako český zákonodárce nečiní. Výjimku pak
tvoří kvalifikované skutkové podstaty postihující závažnější případy korupce, kdy
zákon v případě korupce veřejnoprávní umožňuje uložit trest v délce až 10 let,
zatímco v případě korupce v soukromém sektoru je horní hranice 5 let.
Sazby upravené německým spolkovým zákoníkem se tedy v zásadě výrazně
neliší od úpravy české, na tomto místě je však třeba zdůraznit, že německá úprava,
pokud jde o korupci ve veřejném sektoru, vymezuje úplatkářství již v základních
skutkových podstatách v souvislosti s činností úředních osob, na rozdíl od úpravy
české, která tak činí až prostřednictvím skutkových podstat kvalifikovaných
vyznačujících se přísnějšími sazbami. Dá se tedy říci, že česká úprava je ve srovnání
s německou dokonce přísnější.

4.4.2.

Slovenská úprava

Nabízí se taktéž srovnání se slovenskou úpravou, která je v řadě ohledů
bližší české úpravě než úprava německá, a to i vzhledem k tomu, že do roku 2005,
kdy byl přijat nový slovenský trestní zákon č. 300/2005 Z. z., byl v platnosti trestní
zákon č. 140/1961 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Úplatkářské trestné činy jsou
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v současné slovenské právní úpravě součástí hlavy osmé, která je podobně jako
v případě českého trestního zákoníku nazvána Trestné činy proti poriadku
vo verejných veciach, v díle třetím nazvaném Korupcia.
Přijímání úplatku postihují § 328 až 330 slovenského trestního zákona.
Ustanovení § 328 postihuje korupční jednání ve vztahu k porušení povinností
vyplývajících ze zaměstnání, povolání, postavení a funkce. Vzhledem k takto
širokému vymezení představuje toto ustanovení základ pro postih soukromoprávní
korupce a zákonodárce za něj stanoví trest odnětí svobody v délce 2 až 5 let.
V případě naplnění znaků kvalifikovaných skutkových podstat lze uložit trest vyšší,
a to až na 12 let. Ustanovení § 329 pak postihuje korupci při obstarávání věci
obecného zájmu (všeobecného záujmu), za kterou je možné pachateli uložit trest
odnětí svobody na 3 až 8 let. V případě kvalifikovaných skutkových podstat, které
jsou naplněny, pokud je čin spáchán úřední osobou (verejný činiteľ) nebo ve velkém
rozsahu, je možné pachatele potrestat přísněji, pokud jde o úřední osobu, tak na 5 až
12 let, v případě spáchání činu ve velkém rozsahu na 10 až 15 let. Na rozdíl
od české úpravy je tedy z hlediska délky možného trestu rozlišováno mezi korupcí
soukromoprávní a veřejnoprávní, neboť osoby obstarávající věci obecného zájmu
zákon umožňuje trestat přísněji. Slovenská úprava je dále specifická v tom, že
prostřednictvím § 330 samostatně zakotvuje postih zahraničních úředních osob.
Pro účely sankcionování však rozdíl mezi „běžnou“ úřední osobou a zahraniční
úřední osobou nečiní. Stejně jako v případě § 329 může být pachatel odsouzen
na 5 až 12 let, a pokud spáchá čin ve velkém rozsahu, může být odsouzen na 10 až
15 let. Navzdory tomu, že je postih zahraničních osob upraven samostatně,
slovenský zákonodárce prostřednictvím sazeb trestu odnětí svobody nevyjadřuje
vyšší nebo nižší závažnost takového jednání.
Stejnou systematikou se vyznačuje taktéž úprava Podplácení dle ustanovení
§ 332 až § 335. Pokud se zaměříme pouze na sankcionování základních skutkových
podstat, v případě podplacení osoby za tím účelem, aby porušila své povinnosti
vyplývající se zaměstnání, povolání, postavení nebo funkce, je možné pachateli
uložit trest odnětí svobody až na 3 roky. Ve srovnání s přijetím úplatku (odnětí
svobody na 2 roky až 5 let v základní skutkové podstatě) tedy slovenský
zákonodárce považuje podplacení za méně závažné, neboť nestanovuje dolní
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hranici postihu a horní hranice je nižší. Stejnou tendenci lze pozorovat v případě
podplácení v souvislosti s obstaráváním věcí obecného zájmu a podplácení
zahraničních úředních osob. Stejně jako v předchozím případě zákonodárce
u sankcí nerozlišuje závažnost podplácení vnitrostátních a zahraničních úředních
osob, přestože je zahraničním činitelům věnována samostatná skutková podstata.
Nepřímou korupci dle § 336, tedy přijímání úplatku nebo podplácení za to,
že bude určitá osoba působit na výkon pravomoci jiného, je možné trestat shodně
s českou úpravou. Ten, kdo v této souvislosti úplatek přijme, žádá nebo si dá slíbit,
může být odsouzen až na 3 roky, a ten, kdo ho naopak slíbí, nabídne nebo poskytne
až na 2 roky, což český trestní zákoník vymezuje identicky.
Pokud jde o výši možných sazeb, lze říci, že sazby trestu odnětí svobody
slovenského trestního zákona se výrazně neliší od českých, byť v případě naplnění
některých kvalifikovaných skutkových podstat stanovuje slovenský zákonodárce
sazby přísnější. Jako příklad lze uvést přijímání úplatku v souvislosti
s obstaráváním věcí obecného zájmu úřední osobou, kdy slovenská úprava
umožňuje odsouzení na 5 až 12 let, zatímco česká pouze na 3 až 10 let (srov. § 329
odst. 2 slovenského trestního zákona a § 331 odst. 3 písm. b) českého trestního
zákoníku). Pozitivně lze pak hodnotit odlišení závažnosti korupce v soukromém
sektoru prostřednictvím hranic trestních sazeb, vzhledem k tomu, že bývá obecně
označována za méně společensky závažnou ve srovnání s korupcí ve sféře
veřejné.204

4.5.

Shrnutí
S přihlédnutím k vybraným zahraničním úpravám sousedních zemí je

znatelné, že tuzemské sazby odnětí svobody, které trestní zákoník umožňuje
ukládat za úplatkářské trestné činy, se výrazně neodlišují. Z tohoto pohledu autorka
nepovažuje za nutné je tedy dále zvyšovat. Pokud se navíc podíváme
____________________
204

Viz PELC, V. Skutkové podstaty úplatkářských trestných činů a základní zásady trestního práva.
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. ISBN 978-80-87475-26-3. s. 114.
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na sankcionování jiných trestných činů souvisejících se získáním neoprávněného
prospěchu, jako jsou typicky trestné činy proti majetku, jejich postih v zásadě
odpovídá postihu úplatkářství.205
Inspirovat by se však český zákonodárce mohl například u úpravy německé,
která rozlišuje závažnost jednání a možnosti sankcionování běžných úředníků
a soudců jako osob, jejichž nestrannost je základním prvkem práva na spravedlivý
proces.206 Zajímavým specifikem německé úpravy je taktéž neexistence výrazných
rozdílů mezi sankcionování „pasivní“ a „aktivní“ stránky korupce. Ve slovenské
úpravě pak lze nalézt inspiraci v odlišení závažnosti korupčního jednání
v soukromém sektoru.
Důležitým aspektem, který by měl být zohledněn, pokud se hovoří
o zpřísňování trestních sazeb úplatkářství, je praxe soudů při ukládání sankcí
v konkrétních případech. Pokud se podíváme na dostupné statistiky z posledních
let, zjistíme, že v roce 2018207,

208

byl nepodmíněný trest odnětí svobody

z celkového počtu 78 fyzických osob pravomocně odsouzených za úplatkářství
uložen pouze v sedmi případech, a v pěti případech z těchto sedmi byl uložen trest
odnětí svobody v délce do 1 roku. V roce 2017209,

210

byl z celkových 85

pravomocně odsouzených fyzických osob uloženo nepodmíněné odnětí svobody
pouze v jednom případě. I přesto, že dochází k postupnému zpřísňování sazeb
odnětí svobody, tyto statistiky napovídají, že nepodmíněné tresty jsou ukládány
____________________
205

Srovnej OECD Glossaries: Corruption. A Glossary of International Standards in Criminal Law.
[online] © 2008 OECD [cit. 7. 10. 2019]. Dostupné z: http://www.oecd.org/. s. 42.
206

Srovnej § 335 trestního zákoníku – Zasahování do nezávislosti soudu.

207

Přehled o pravomocně odsouzených fyzických osobách podle paragrafů – paragrafy dle trestního
zákoníku (zákon č. 40/2009 Sb.) za rok 2018 [online]. Copyright © 2017 Ministerstvo spravedlnosti
České republiky [cit. 15. 10. 2019]. Dostupné z: https://cslav.justice.cz/InfoData/.
208

Přehled o pravomocně odsouzených fyzických osobách podle paragrafů – paragrafy dle trestního
zákona (zákon č. 140/1961 Sb.) za rok 2018 [online]. Copyright © 2017 Ministerstvo spravedlnosti
České republiky [cit. 15. 10. 2019]. Dostupné z: https://cslav.justice.cz/InfoData/.
209

Přehled o pravomocně odsouzených fyzických osobách podle paragrafů – paragrafy dle trestního
zákoníku (zákon č. 40/2009 Sb.) za rok 2017 [online]. Copyright © 2017 Ministerstvo spravedlnosti
České republiky [cit. 15. 10. 2019]. Dostupné z: https://cslav.justice.cz/InfoData/.
210

Přehled o pravomocně odsouzených fyzických osobách podle paragrafů – paragrafy dle trestního
zákona (zákon č. 140/1961 Sb.) za rok 2017 [online]. Copyright © 2017 Ministerstvo spravedlnosti
České republiky [cit. 15. 10. 2019]. Dostupné z: https://cslav.justice.cz/InfoData/.
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spíše ve výjimečných případech, a spíše na dolních hranicích sazeb. Naopak časté
je ukládání podmíněně odložených trestů odnětí svobody, v roce 2018 jich bylo
uloženo celkem 57 a v roce 2017 jich bylo celkem 73.
Případné další zpřísňování sazeb bude postrádat odrazující efekt
pro potenciální pachatele, pokud je soudní praxe taková, že výrazně převažují
pouze podmíněné tresty, tedy dle názoru autorky dochází k ukládání trestů
neadekvátních společenské nebezpečnosti úplatkářství. Kromě trestu odnětí
svobody lze považovat za vhodné ukládání trestů alternativních. Může jít o tresty
výslovně zmíněné v rámci úplatkářských skutkových podstat, tedy propadnutí
majetku nebo peněžitý trest, vzhledem k tomu, že úplatkářské trestné činy jsou
často spojeny s úmyslem získat majetkový prospěch. Dalším trestem, jehož
ukládání s přihlédnutím k povaze úplatkářství jeví jako příhodné, je trest zákazu
činnosti, neboť umožňuje na určitou dobu zakázat pachateli výkon činnosti, při
které se trestného činu dopustil, což může mít žádoucí odrazující účinek. Tyto
alternativní tresty jsou v současnosti ukládány častěji než nepodmíněný trest odnětí
svobody. Tabulka níže značí četnost ukládání těchto vybraných trestů jako trestů
hlavních, případně jako trestů uložených vedle sankce hlavní v roce 2018.
Rok 2018

hlavní

vedlejší

Peněžitý trest

8

26

Propadnutí majetku

0

0

Zákaz činnosti

1

37

Zdroj: Ministerstvo spravedlnosti, dostupné z https://cslav.justice.cz/InfoData/

Z těchto údajů je zřejmé, že peněžitý trest a trest zákazu činnosti je ukládán
relativně často, což ale neplatí o trestu propadnutí majetku jako sankci výrazně
zasahující do majetkové sféry pachatele. Tyto tresty jsou ukládány převážně jako
vedlejší sankce vedle sankce hlavní, kterou je, jak již bylo výše zmíněno,
podmíněně odložený trest odnětí svobody. Pokud jde o trest zákazu činnosti,
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v převážné většině případu se jedná o zákaz řízení motorových vozidel a následně
jde o zákaz vykonávat funkci nebo zaměstnání v orgánu veřejné moci.211
Na tomto místě lze shrnout, že ať už je korupce sankcionována různými
způsoby, ukládané sankce by měly odpovídat závažnosti daného jednání, a újma,
kterou jejich prostřednictvím pociťuje pachatel, musí převažovat nad prospěchem,
který lze získat spácháním trestného činu. V opačném případě nebudou normy
trestního práva plnit svoji generálně prevenční a represivní funkci.

____________________
211

Viz statistické listy dostupné na: https://cslav.justice.cz/InfoData/prehledy-statistickychlistu.html.
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Závěr
Jedním ze způsobů, jakým lze bojovat proti korupci, je její kriminalizace
prostředky trestního práva, což zahrnuje zakotvení vhodných skutkových podstat
korupčních trestných činů. Cílem této práce byla analýza současné trestněprávní
úpravy úplatkářství obsažené v trestním zákoníku a její zhodnocení z pohledu
možných změn, které by mohly přispět k účinnějšímu stíhání korupčního jednání,
a zároveň k odrazení potenciálních pachatelů.
V úvodní kapitole se autorka věnovala samotnému pojmu korupce a jeho
vymezení se zřetelem k tomu, že jde o pojem pro účely této práce stěžejní, který
však není vykládán jednotně. Na základě různých definicí kombinujících více
přístupů k této problematice poté vymezila základní znaky tohoto jednání
a představila možné podoby korupce v závislosti na jejích aktérech nebo oblasti
výskytu. V rámci podkapitoly věnované tzv. kriminalitě bílých límečku se autorka
zaměřila na vztah tohoto druhu trestné činnosti a korupce, a to i za použití poznatků
z oboru kriminologie. Shledala, že nejde o pojmy totožné, ale významně se
překrývající, vzhledem k tomu, že pod tento pojem lze podřadit nejzávažnější
případy korupce páchané osobami vysoce postavenými. Závěr úvodní kapitoly byl
pak zaměřen na snahy o měření míry korupce v ČR a možnosti srovnávání se situací
ve světě. Byly představeny tři kategorie indikátorů, které mohou sloužit
k vyhodnocení korupční situace. Řada těchto indikátorů je však založena
na subjektivním vnímání korupce a názorech odborníků nebo veřejnosti, nejedná se
tedy bez dalšího o ukazatele způsobilé podat věrný obraz skutečného stavu
bez větších pochybností o jejich spolehlivosti. Budoucnost tak lze spatřovat
v použití indikátorů založených na tzv. tvrdých datech, možnosti jejich využití jsou
však zatím spíše omezené.
Druhá kapitola této práce je zaměřena na nejdůležitější právní dokumenty
věnující se kriminalizaci korupce, tedy jejímu postihu prostředky trestního práva,
na mezinárodní a evropské úrovni. Jedná se o právně závazné dokumenty přijaté
na půdě OSN, Rady Evropy nebo OECD, případně o dokumenty typu soft law.
Nelze opomenout taktéž právní akty přijaté v rámci EU jako je Směrnice o boji
vedeném trestněprávní cestou proti podvodům poškozujícím finanční zájmy Unie
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nebo Rámcové rozhodnutí Rady o boji proti korupci v soukromém sektoru. Účelem
těchto dokumentů přijímaných mezinárodními a nadnárodními organizacemi
a institucemi je zajistit, že v nich specifikovaná korupční jednání budou na úrovni
jednotlivých smluvních stran (členských států) trestněprávně postižitelná. Jejich
prostřednictvím je tedy významně ovlivňována podoba vnitrostátní úpravy.
Zhodnocením naplnění těchto závazků v tuzemské právní úpravě obsažené
v trestním zákoníku se zabývají následující kapitoly.
Těžištěm práce je kapitola třetí a čtvrtá. Ve třetí kapitole se autorka soustředí
na úpravu skutkových podstat trestných činů úplatkářství obsažených ve třetím
dílu hlavy X. zvláštní části trestního zákoníku, mezi které patří Přijetí úplatku,
Podplacení a Nepřímé úplatkářství. Krátce zmiňuje taktéž některé zahraniční
úpravy, které v rámci úpravy úplatkářských trestných činů obsahují speciální
skutkové podstaty postihující korupční jednání v konkrétních oblastech, jako je
sportovní nebo volební korupce. Absenci obdobné tuzemské úpravy nicméně
autorka nepovažuje za problém, vzhledem k tomu, že korupci v těchto oblastech
česká úprava umožňuje postihovat, buď prostřednictvím obecných skutkových
podstat úplatkářství, nebo prostřednictvím jiných skutkových podstat, jako je
v případě volební korupce trestný čin Maření přípravy a průběhu voleb a referenda.
V souvislosti s tímto trestným činem však autorka navrhuje de lege ferenda do této
skutkové podstaty zahrnout taktéž jednání osoby podplácené, které v současnosti
kriminalizováno není.
Následně je pozornost věnována stěžejním pojmům společným všem
trestným činům úplatkářství, včetně zhodnocení souladu s mezinárodními závazky
a porovnání s vybranými zahraničními úpravami. V prvé řadě je rozebrán pojem
úplatek, jehož legální definice je sice v trestním zákoníku obsažena, je však stižena
nedostatky, pro které ji lze označit za nevyhovující. Z pohledu de lege ferenda lze
uvažovat o vymezení hranice mezi úplatky a přípustnými dary tak, aby byl naplněn
požadavek právní jistoty. Kritice je podroben taktéž pojem obstarávání věcí
obecného zájmu, vzhledem k absenci jeho určitosti, znamenající rozpor s principem
nullum crimen sine lege certa. Řešením by mohlo být opuštění pojmu obecný zájem
a navázání veřejnoprávní korupce již v základní skutkové podstatě na výkon úřední
pravomoci po vzoru některých zahraničních úprav, což by však vedlo ke zúžení
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okruhu potenciálních pachatelů. Autorka se zabývala taktéž kriminalizací
soukromoprávní korupce a rozšíření skutkových podstat Přijetí úplatku
a Podplacení o druhou alinea obsahující znak souvislosti s podnikáním. Z hlediska
systematiky trestního zákoníku považuje za nevhodné její zařazení do hlavy
zaměřené na ochranu záležitostí věcí veřejných, a to převážně s přihlédnutím
k rozdílným objektům těchto trestných činů. Z pohledu de lege ferenda se jako
vhodnější jeví zařazení mezi trestné činy hlavy VI. trestního zákoníku.
Kromě pojmů společných se autorka samostatně věnovala i jednotlivým
trestným činům úplatkářství. V souvislosti s trestným činem Nepřímého
úplatkářství upozornila na skutečnost, že tento trestný čin je na rozdíl od Přijetí
úplatku a Podplacení navázán pouze na ovlivňování úřední osoby, nepřímé
ovlivňování osoby obstarávající věci obecného zájmu nebo nepřímé ovlivňování
v souvislosti s podnikáním tedy bez zjevného důvodu trestné není, což by mohlo
být napraveno změnou příslušné právní úpravy. Následně je taktéž pojednáno
o odpovědnosti právnických osob za korupční trestné činy. Zakotvení této
odpovědnosti hodnotí autorka pozitivně, i přes to, že se zatím počet právnických
osob odsouzených za úplatkářství pohybuje v řádu jednotek případů.
Závěrečná čtvrtá kapitola je zaměřena na některé trestní sankce, které je
možné v případech úplatkářství ukládat. Pozornost je kladena především na rozpětí
sazeb trestu odnětí svobody a možnosti jejich zpřísňování. V potaz je brán
i dosavadní vývoj právní úpravy a rozpětí těchto sazeb v porovnání s vybranou
zahraniční úpravou. Na závěr jsou zmíněny i jiné typy trestů, o jejichž ukládání lze
ve spojitosti s korupcí uvažovat, zohledněna je i dosavadní praxe jejich ukládání.
Obecně lze shrnout, že jedním z významných předpokladů účinného boje
proti korupci je její trestání způsobem, který převáží benefity korupčního jednání,
ukládané tresty tak musí mít dostatečně odrazující charakter. Stejně tak je při
zakotvování skutkových podstat těchto trestných činů nutné, aby bylo z pohledu
pachatele jasné a srozumitelné, jaké jednání je trestným činem, a jaké důsledky jsou
s jeho spácháním spojeny. Současná právní úprava tyto požadavky splňuje pouze
částečně.
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Abstrakt
Trestněprávní aspekty korupce
Korupce v současnosti představuje závažný celospolečenský problém,
se kterým lze bojovat mimo jiné prostřednictvím trestního práva jako prostředkem
ultima ratio. Tato diplomová práce se věnuje problematice korupce z pohledu
trestního práva hmotného, a to především úplatkářskými trestnými činy obsaženými
ve třetím dílu hlavy X. zvláštní části trestního zákoníku.
Úvodní část práce je zaměřena na obecnou problematiku korupce, včetně
problematických aspektů definice tohoto pojmu a vymezení různých forem
korupční činnosti. Zařazena je taktéž podkapitola zaměřená na snahy o měření
korupce a srovnávání korupční situace v mezinárodním měřítku. Těžiště této práce
následně leží v rozboru současné právní úpravy skutkových podstat trestných činů
úplatkářství, a v pojednání o tom, zda tato úprava umožňuje účinný postih pachatelů
úplatkářství, zda působí jako vhodný prostředek k odrazení potenciálních
pachatelů, a

zda splňuje

obecné požadavky

jednoznačnosti,

přesnosti,

srozumitelnosti a určitosti vymezení skutkových podstat trestných činů. Pozornost
je věnována klíčovým pojmům vyskytujícím se napříč skutkovými podstatami
úplatkářství, jako je pojem úplatek nebo obecný zájem, a výkladovými problémy
s nimi spojenými. Následně jsou rozebrány i jednotlivé trestné činy, k čemuž jsou
použity i závěry vyslovené soudní praxí. Tato úprava je porovnávána s požadavky
mezinárodních smluv a předpisů EU věnujících se kriminalizaci korupce, jakož
i s vybranými zahraničními úpravami.
V neposlední řadě je kladen důraz na některé možné způsoby postihu
úplatkářství, tak jak to umožňuje současná trestněprávní úprava. Kromě rozboru
současného stavu je provedeno srovnání s úpravou minulou a s vybranou zahraniční
úpravou, pokud jde o sazby trestu odnětí svobody. Ke zhodnocení současné praxe
ukládání trestů za úplatkářství jsou použity taktéž dostupné statistiky Ministerstva
spravedlnosti.
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Abstract
Criminal Aspects of Corruption
Corruption is currently a serious social problem which can be dealt with by
means of criminal law, by virtue of the ultima ratio principle. This thesis deals with
the issue of corruption from the perspective of substantive criminal law, especially
with bribery offences included in the third part of Title X of the special part of the
Czech Criminal Code.
The introductory part is focused on general issues of corruption, including
problematic aspects of the definition of this term and characterization of various
forms of corruption. It also includes a subchapter that focuses on efforts to measure
corruption and to compare the corruption situation in various countries. The main
focus of this work then lies in the analysis of the current legislation of the offences
of bribery. It is considered whether it allows effective sanctioning of bribery
offenders, whether it acts as a suitable mean of deterring potential offenders, and
whether it meets other general requirements, such as certainty of the offences.
Attention is furthermore paid to the key notions of corruption offences, such as the
notion of bribe or the general interest, and the interpretative problems associated
with them. Subsequently, the individual crimes are analyzed, for which the
conclusions expressed by judicial practice are used. The legislation is studied with
respect to the requirements of international treaties and EU regulations on the
criminalization of corruption, as well as with respect to selected foreign legislation.
Finally, some of the possible ways of sanctioning bribery, as allowed by the
current czech criminal legislation, are emphasized. In addition to the analysis of the
current situation, a comparison is made with the previous regulation and with the
selected foreign regulation in terms of imprisonment rates. Moreover, available
statistics of the Ministry of Justice are used to evaluate the current practice
of imposing penalties for corruption.
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