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Úvod 

Osm let – po takovou dobu je již v České republice možno odsoudit za trestnou činnost 

nejen osobu z masa a kostí, ale i osobu právnickou. Umožňuje to zákon o trestní odpovědnosti 

právnických osob, narychlo přijatý ke konci roku 2011 a účinný od prvního ledna 2012. Zákon 

za dobu svého fungování doznal několika významných změn, když byl v roce 2016 značně 

rozšířen počet trestných činů, za něž lze právnické osoby stíhat, a zároveň byla představena 

nová možnost, jak se mohou společnosti z trestní odpovědnosti vyvinit. Oblastí, která zůstává 

od počátku významnějšími novelami netknutá, je oblast sankcionování právnických osob. Jak 

si soudy zvykly na „novou“ koncepci trestní odpovědnosti právnických osob a jak si poradily s 

trestáním právnických osob? Jaké problémy vyvstávají v soudní praxi při ukládání trestů, jež 

soudy volí nejčastěji? A jak je možno tyto problémy řešit?  

Na tyto otázky se snaží odpovědět předložená diplomová práce. Práce je rozdělena do 

tří částí, jež jsou dále rozděleny na jednotlivé kapitoly a podkapitoly. V první části se autorka 

zabývá mezinárodněprávními kořeny trestní odpovědnosti právnických osob a vývojem této 

problematiky v České republice, včetně debat nad koncepty pravé a nepravé trestní 

odpovědnosti, a procesem přijímání českého zákona o trestní odpovědnosti právnických 

osob. Další kapitola se zabývá základními pojmy a instituty zákona o trestní odpovědnosti 

právnických osob, a jeho působností. Rozebrána je zde rovněž novela zákona rozšiřující okruh 

trestných činů, za něž může být právnická osoba odpovědná. Dalším zpracovaným tématem je 

problematika přičitatelnosti trestného jednání právnické osobě, včetně nového ustanovení o 

vyvinění.  

Druhá část práce se věnuje základním pojmům týkajících se sankcionování právnických 

osob, účelu sankcionování, zásadám ukládání sankcí, a systému sankcí a ochranných opatření. 

Dále se zde autorka zabývá konkrétními druhy trestů a ochranných opatření v České republice. 

Na jednotlivé tresty je nahlíženo rovněž optikou četnosti jejich ukládání, přičemž obecné 

informace jsou doplněny o konkrétní poznatky vybrané z veřejného rejstříku trestů právnických 

osob, a o judikaturu. 

Třetí část se zaměřuje na praktický pohled na zákon o trestní odpovědnosti právnických 

osob, a na jeho používání soudy. Součástí jsou statistiky týkající se počtu odsouzených 

právnických osob, nejčastěji trestaných trestných činů, a krajů s nejaktivnějšími soudy. Další 

kapitola představuje poznatky ze soudní praxe získané analýzou soudních rozhodnutí týkajících 

se často ukládaných trestů – peněžitého trestu a trestu zrušení právnické osoby. Autorka 
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diplomové práce analyzovala rejstřík trestů právnických osob a na základě informací z rejstříku 

zažádala soudy postupem dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, o 

zaslání konkrétních rozhodnutí. Od okresních, krajských a vrchních soudů bylo v odpovědi na 

žádosti o informace zasláno celkem 64 rozhodnutí, přičemž autorka diplomové práce se 

zaměřila zejména na rozhodnutí, jimiž byly tresty ukládány chybně (dle údajů v rejstříku trestů 

právnických osob), a dále také na rozhodnutí z posledních let (2018 až 2019). Zúžení výběru 

na tato rozhodnutí je odůvodněno rozsahem materie a rovněž požadavky soudů na finanční 

úhradu za poskytování informací (finanční úhrada za anonymizaci rozhodnutí). Na základě 

studia zaslaných rozhodnutí autorka vybírá problémy, které se při aplikaci trestů často objevují, 

a navrhuje jejich řešení de lege ferenda.   

Cílem této diplomové práce je zhodnotit fungování zákona o trestní odpovědnosti 

právnických osob a jeho aplikaci soudy zejména v oblasti sankcionování, identifikovat 

problémy, které vyvstávají při ukládání nejčastějších trestů, a navrhnout řešení těchto problémů. 

Otázkou, kterou se autorka v práci rovněž zabývá, je, nakolik je nutné pro řešení těchto 

problémů měnit zákonnou úpravu, a nakolik je lze řešit jinými opatřeními. Hlavním přínosem 

práce by měl být vhled do rozhodovací praxe soudů, a to nejen prostřednictvím analýzy veřejně 

přístupných rozhodnutí Nejvyššího či Ústavního soudu, ale rovněž rozhodnutí soudů nižších 

stupňů, která obyčejně veřejnosti bez dalšího přístupná nejsou.  
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ČÁST 1 

1. Trestní odpovědnost právnických osob 

1.1. Mezinárodněprávní základ 

1.1.1. Common law 

Institut trestní odpovědnosti právnických osob má své historické základy v Anglii a 

Walesu. Myšlenka, že i právnické osoby mohou mít určitou právní subjektivitu, se objevila v 

17. a 18. století, kdy začaly vznikat první moderní právnické osoby založené za účelem 

obchodování.1 Prvním příkladem, kdy byla právnická osoba shledána trestně odpovědnou, byla 

železniční společnost v roce 1842 v případu Queen v Birmingham a Gloucester Railway Co. 

Železniční společnost tehdy byla odsouzena za narušení veřejného pořádku, protože svým 

prodlením přišla o právo zabrat pozemky nezbytné ke stavbě cest a mostů, které měla povinnost 

zřídit pro odstranění překážek v dopravě způsobených stavbou železnice.2  

Tradičním institutem common law je tzv. vicarious liability, odpovědnost 

zaměstnavatele za zaměstnance, která se původně používala pro porušení nikoliv 

trestněprávních norem, ale postupně se rozšířila i na ně. Pro pojem vicarious liability lze použít 

rovněž ekvivalent „odpovědnost v zastoupení“ či „zástupná trestní odpovědnost.“ Tato doktrína 

byla omezena na situace, kdy zaměstnanec jednal na příkaz nebo s dovolením zaměstnavatele.3 

Nestačila ovšem na delikty, kde bylo potřeba zavinění.4 

Dalším modelem odpovědnosti je tzv. strict liability, která je založena porušením 

veřejnoprávních norem regulační povahy ukládajícími povinnosti v oblastech veřejného zájmu 

(jako například v oblastech ochrany zdraví, bezpečnosti dopravy, a podobně).5 Jedná se zde o 

porušení zákonné povinnosti, a tedy o objektivní odpovědnost bez zavinění.6 

Protože doktrína vicarious liability nepokrývala delikty, u nichž bylo nutné zavinění, 

objevila se později doktrína tzv. alter ega, neboli identifikační doktrína. Tento model je založen 

 
1 BOHUSLAV, Lukáš. Trestní odpovědnost právnických osob. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 

2014. ISBN 978-80-7380-473-2., s. 38 - 39 

2 FOREJT, Petr, Petr HABARTA a Lenka TREŠLOVÁ. Zákon o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení 

proti nim: s komentářem. Praha: Linde, 2012. ISBN 978-80-7201-875-8., s. 8. 
3 BOHUSLAV, L. Trestní odpovědnost právnických osob, 2014, op. cit. s. 39 - 42  
4 FOREJT, Petr, Petr HABARTA a Lenka TREŠLOVÁ, op. cit., s. 9 
5 MUSIL, Jan. Úvod. In: ŠÁMAL, Pavel, DĚDIČ, Jan, GŘIVNA, Tomáš, PÚRY, František, ŘÍHA, Jiří. Trestní 

odpovědnost právnických osob. 2. vydání. Praha: Nakladatelství C. H. Beck, 2018. ISBN 978-80-7400-592-3 
6 BOHUSLAV, L. Trestní odpovědnost právnických osob, 2014, op. cit. s. 42 
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na přímé odpovědnosti právnické osoby, které se přičítá jednání určitých osob – těch, které se 

považují za „mozek“ společnosti, a jejichž jednání se tedy dá považovat za jednání celé 

společnosti. Základy identifikační doktríny se poprvé objevily v civilněprávním případu 

Lennard’s Carrying Co. Ltd. v Asiatic Petroleum Co. Ltd. v roce 1915. V tomto rozhodnutí, ani 

v několika následujících rozhodnutích ve 40. letech,7 ovšem nebyly specifikovány jasné hranice 

přičitatelnosti trestného činu právnické osobě.  

Užší vymezení přinesl rozsudek ve věci Tesco Supermarket Ltd. v Natrass z roku 1971. 

Rozsudek omezil okruh osob, jejichž jednání může být právnické osobě přičítáno, například na 

osoby uvedené ve společenské smlouvě jako řídící pracovníci, nebo osoby, kterým byl valnou 

hromadou svěřen výkon pravomocí právnické osoby, a další.8 Rozhodnutí v principu 

znamenalo, že identifikační doktrínu je možno aplikovat na všechny delikty tam, kde nelze 

uplatnit doktrínu vicarious liability. To bylo interpretováno tak, že právnické osoby mohou 

spáchat prakticky jakýkoliv trestný čin, úmyslný i nedbalostní, a to jak konáním, tak 

opomenutím.9  

Rozhodnutí bylo kritizováno proto, že příliš zúžilo okruh osob, jejichž jednání lze 

právnické osobě přičítat.10 Bylo vykládáno ve smyslu, že podává „vyčerpávající seznam osob, 

jejichž jednání lze právnické osobě přičítat, což ale nemělo být sdělením rozsudku.“11 

Kritizovaná restrikce byla zmírněna rozhodnutím ve věci Meridian Global Funds Management 

Asia Ltd. v. Security Commission. Toto rozhodnutí opustilo myšlenku konkrétního výčtu osob, 

jejichž jednání lze právnické osobě přičítat, a stanovilo, že právnické osobě lze přičítat jednání 

veškerých osob v kontrolních funkcích. 12 

Speciální úpravě v Anglii a Walesu pak podléhají trestné činy s následkem smrti, které 

jsou upraveny v předpisu Corporate Manslaughter and Corporate Homicide Act 2007. Podle 

tohoto zákona mohou být právnické osoby stíhány, pokud nevynaloží náležitou péči o 

bezpečnost svých pracovníků a následkem toho dojde ke smrti člověka.13 

 
7 DPP v Kent and Sussex Contractors (1944), R. v. ICR. Haulage Ltd. (1944), Moore v I Bresler Ltd. (1944), In: 

BOHUSLAV, L. Trestní odpovědnost právnických osob, 2014, op. cit. s. 47 - 48 
8 BOHUSLAV, L. Trestní odpovědnost právnických osob, 2014, op. cit. s. 49 
9 PINTO, Amanda a Martin EVANS. Corporate Criminal Liability. 3rd edition. Sweet & Maxwell, 2013. ISBN 

9780414027589. s. 42 
10 PINTO Amanda, EVANS Martin op. cit., s 48 
11 BOHUSLAV, L. Trestní odpovědnost právnických osob, 2014, op. cit. s. 51 
12 PINTO, Amanda, EVANS, Martin, op. cit., s. 53 – 56 
13 BOHUSLAV, L. Trestní odpovědnost právnických osob, 2014, op. cit. s. 54 
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Podobně jako v Anglii a Walesu je trestní odpovědnost právnických osob upravena i v 

dalších zemích angloamerického typu právní kultury.14 Ve Spojených státech amerických se 

původně na federální úrovni uplatňoval princip zástupné trestní odpovědnosti (strict liability a 

vicarious liability). Po rozhodnutí U. S. Supreme Court z roku 1909 ve věci New York Central 

& Hudson River Rail Road Co. v. U. S. se začala trestní odpovědnost právnických osob 

rozšiřovat i na trestné činy, které vyžadují zavinění (mens rea).15 Rozhodnutí vedlo k rozvoji 

doktríny agency principle -  respondeat superior, podle níž se právnické osobě přičítají všechna 

jednání jejích řídících pracovníků a zástupců, pokud jednají v rámci svého zaměstnání, a to i 

pokud jednají proti příkazům vedení právnické osoby16 (což je rozdílem oproti běžné teorii 

vicarious liability), je-li trestný čin spáchán s úmyslem opatřit právnické osobě výhodu.17 

Nejpropracovanější úpravu trestní odpovědnosti právnických osob ze zemí 

s angloamerickým právním systémem má dle Bohuslava Austrálie. Ta kombinuje identifikační 

teorii, doktrínu vicarious liability a tzv. model kolektivního vědomí. Dle této teorie je nutné u 

trestného činu prokázat zavinění, a to se právnické osobě přičítá, pokud bylo spáchání trestného 

činu řídícími pracovníky či firemní kulturou výslovně či nepřímo autorizováno nebo 

tolerováno.18  

1.1.2. Kontinentální právní úprava 

Kontinentální trestněprávní úprava je založena na koncepci individuální trestní 

odpovědnosti, která se promítá v římskoprávní zásadě societas delinquere non potest, tedy že 

společnost nemůže jednat protiprávně.19 Někteří autoři upozorňují, že koncept trestání 

společenství, spolků, měst, a jiných kolektivů, které bychom dnes označili za právnické osoby, 

byl přítomen v evropském kontinentálním právu už ve starověku a středověku.20  Koncem 17. 

století s upevněním absolutismu nicméně dochází k poklesu stíhání spolků a později s 

příchodem osvícenství a důrazem na individuální svobodu se myšlenka trestání právnických 

 
14 V této práci autorka zmiňuje pouze systém Spojených států amerických a Austrálie, do angloamerického systému 

práva lze jinak zahrnout i Kanadu, Nový Zéland, a Jihoafrickou republiku. Viz BOHUSLAV, L. Trestní 

odpovědnost právnických osob, 2014, op. cit. 
15 MUSIL, Jan. Úvod. In: ŠÁMAL, Pavel a kol. Trestní odpovědnost právnických osob: komentář. 2. vydání. 2018. 

op. cit.  
16 BOHUSLAV, L. Trestní odpovědnost právnických osob, 2014, op. cit. s. 61 - 62 
17 MUSIL, Jan. Úvod. In: ŠÁMAL, Pavel a kol. Trestní odpovědnost právnických osob: komentář. 2. vydání. 2018. 

op. cit.  
18 BOHUSLAV, L. Trestní odpovědnost právnických osob, 2014, op. cit. s. 68 

19 JELÍNEK, Jiří. Trestní odpovědnost právnických osob v České republice: problémy a perspektivy. Praha: Leges, 

2019. Teoretik. ISBN 978-80-7502-351-3., str. 36 
20 MUSIL, Jan. Úvod. In: ŠÁMAL, Pavel a kol. Trestní odpovědnost právnických osob: komentář. 2. vydání. 2018. 

op. cit.  
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osob vytrácí. Rovněž právní nauka tento vývoj reflektovala a od počátku 19. století 

kontinentální trestní právo uznává princip individuální trestní odpovědnosti, kdy pachatel je 

„osoba fyzická, bytost z masa a kostí, a nikoliv osoba nemateriální.“21 Společně s koncepcí 

chybějící trestněprávní subjektivity právnických osob se tato zásada v kontinentálním trestním 

právu udržela jako vedoucí princip až do 20. století. 

Za znovuotevření tématu trestní odpovědnosti právnických osob v Evropě je možno 

považovat příspěvek generálního zpravodaje Rouxe na mezinárodním kongresu trestního práva 

v Bukurešti v roce 1929.22  Prvním mezinárodním právním nástrojem na evropské úrovni se 

závaznými ustanoveními o odpovědnosti podniků byla Evropská úmluva zakládající Evropské 

společenství uhlí a oceli z roku 1951, následována Úmluvou zakládající Evropské hospodářské 

společenství a Evropské společenství pro atomovou energii v roce 1957. Od 70. let minulého 

století dochází v mezinárodním společenství (jak na úrovni Evropského společenství, později 

Evropské unie, tak i v OSN, OECD či Radě Evropy) k přijímání dalších úmluv či jiných aktů 

upravujících odpovědnost právnických osob za delikty. Pro Českou republiku jsou na 

mezinárodněprávní úrovni závazné tyto úmluvy: Úmluva o boji proti podplácení zahraničních 

veřejných činitelů v mezinárodních podnikatelských transakcích (1997, přijata OECD), dále 

Trestněprávní úmluva o korupci (1999, Rada Evropy) a Mezinárodní úmluva o potlačování 

financování terorismu (1999, OSN).23 

Na úrovni Evropské unie docházelo k zavádění trestní odpovědnosti právnických osob 

postupně. První fází bylo zavedení trestní odpovědnosti vedoucích osob podniků (představitelů 

podniků), dále se trestní odpovědnost rozšiřovala na oblast obchodování s lidmi, a následně i 

do dalších oblastí (terorismus, falšování platebních prostředků, a podobně).24 Předpisy 

Evropského společenství, resp. Evropské unie, týkající se trestní odpovědnosti právnických 

osob zpravidla upravují tyto oblasti: vymezení subjektu, na nějž úprava dopadá, rozsah 

kriminalizace, přičitatelnost, a sankcionování právnických osob.25 Z významných aktů je nutné 

zmínit Úmluvu o ochraně finančních zájmů Evropských společenství z roku 1995 (Úmluva o 

podvodech) a Druhý protokol k této úmluvě, přijatý v roce 1997. Druhý protokol obsahuje mj. 

 
21 JELÍNEK, Jiří. Trestní právo hmotné: obecná část, zvláštní část. 7. vydání. Praha: Leges, 2019. ISBN 978-80-

7502-380-3., s. 375 
22 MUSIL, Jan. Úvod. In: ŠÁMAL, Pavel a kol. Trestní odpovědnost právnických osob: komentář. 2. vydání. 2018. 

op. cit.  
23 BOHUSLAV, L. Trestní odpovědnost právnických osob, 2014, op. cit. s. 71 - 72 
24 ZÁHORA, Jozef. Zodpovednosť právnických osôb za trestné činy v európskej dimenzii – komparatívny prehľad, 

s. 19 - 20, In JELÍNEK, Jiří. Trestní odpovědnost právnických osob v České republice - bilance a perspektivy. 

Praha: Leges, 2013. Teoretik. ISBN 978-80-87576-58-8. 
25 BOHUSLAV, L. Trestní odpovědnost právnických osob, 2014, op. cit. s. 75 
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kritéria pro sankcionování právnických osob, a požaduje, aby ukládané sankce byly účinné, 

přiměřené a odstrašující.26 Totéž požadují i následná Rámcová rozhodnutí Rady EU.27 Tato 

rozhodnutí jsou legislativními akty tzv. třetího pilíře (do přijetí Lisabonské smlouvy) a jsou pro 

členské státy závazné co do výsledku, přičemž volbu prostředků ponechávají na členských 

státech. Rámcová rozhodnutí nemají přímý účinek a je v pravomoci členských států, jakou 

formu implementace do právního řádu zvolí.28  

Po roce 2009, kdy vstoupila v platnost Lisabonská smlouva, jsou unijní požadavky na 

trestní odpovědnost právnických osob upraveny směrnicemi Evropského parlamentu a Rady.29 

Směrnice jsou pro členské státy EU rovněž závazné co do výsledku, jehož má být dosaženo, 

přičemž zvolená forma a prostředky se ponechávají na vnitrostátních orgánech.30 Směrnice 

často přebírají znění dřívějších rámcových rozhodnutí, jako například okruh trestných činů, za 

něž má být právnická osoba odpovědná, či požadavek účinných, přiměřených a odstrašujících 

sankcí.31 

Již zmíněná evropská i mezinárodní legislativa ovšem výslovně nepřikazuje státům 

zvolit k úpravě deliktů právnických osob pouze cestu trestní odpovědnosti, ale ponechává 

možnost úpravy této oblasti i občanským či správním právem.32 V kontinentální právní nauce 

se vyvinulo několik modelů, kterými lze odpovědnost právnických osob za delikty upravit, a 

to: pravá trestní odpovědnost, nepravá trestní odpovědnost, a jiný způsob regulace deliktní 

odpovědnosti.33 

a) Pravá trestní odpovědnost 

Podle této koncepce jsou podmínky trestní odpovědnosti a sankcionování právnických 

osob kodifikovány buď v trestním zákoně, nebo ve zvláštním zákoně o trestní odpovědnosti 

právnických osob. Model pravé trestní odpovědnosti počítá s tím, že právnickou osobu lze uznat 

 
26 JELÍNEK, Jiří. Trestní odpovědnost právnických osob v České republice: problémy a perspektivy, 2019, op. cit. 

s. 118 - 119 
27 Např. Rámcové rozhodnutí Rady EU z 29.5.2000 (2000/383/SVV), Rámcové rozhodnutí Rady EU z 28.5.2001 

(2001/413/SVV), Rámcové rozhodnutí Rady EU z 13.6.2002 (2002/475/SVV) a další, In: JELÍNEK, Jiří. Trestní 

odpovědnost právnických osob v České republice: problémy a perspektivy, 2019, op. cit. s. 121-122 
28 JELÍNEK, Jiří. Trestní odpovědnost právnických osob v České republice: problémy a perspektivy, 2019, op. cit. 

s. 145 
29 Tamtéž, s. 132 
30 Konsolidované znění Smlouvy o Evropské unii (Úřední věstník EU, C 326/49, 26.10.2012), čl. 288 [online] 

Dostupné z: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:12012E/TXT&from=CS 

[zobrazeno 18. 12. 2019] 
31 JELÍNEK, Jiří. Trestní odpovědnost právnických osob v České republice: problémy a perspektivy, 2019, op. cit. 

s. 132 - 137 
32 Tamtéž, s. 142 
33 JELÍNEK, Jiří. Trestní odpovědnost právnických osob v České republice: problémy a perspektivy, 2019, op. cit. 

s. 175 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:12012E/TXT&from=CS
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vinnou, i pokud se nepodaří prokázat, která konkrétní fyzická osoba trestný čin spáchala. První 

zemí, která na kontinentě zavedla pravou trestní odpovědnost právnických osob, bylo v roce 

1976 Nizozemsko.34 Rovněž trestní odpovědnost dle českého zákona o trestní odpovědnosti 

právnických osob (dále jen „ZTOPO“) je pravou trestní odpovědností. Dalšími státy s pravou 

trestní odpovědností jsou Dánsko, Finsko, Norsko, Estonsko, Litva, Francie, Maďarsko, 

Rakousko, Slovinsko, Španělsko, či od roku 2016 i Slovensko.35  

b) Nepravá trestní odpovědnost 

Model nepravé trestní odpovědnosti navazuje trestní odpovědnost právnické osoby na 

trestní odpovědnost konkrétní fyzické osoby. Podle této koncepce zůstává model individuální 

trestní odpovědnosti fyzické osoby zachován, ale právní úprava zároveň umožňuje uložit 

právnickým osobám trestněprávní (či „quasitrestní“) sankce (např. majetkové sankce), pokud 

se tyto právnické osoby nějak podílely na trestné činnosti osoby fyzické. To je možné, i pokud 

trestní odpovědnost právnických osob výslovně v trestním zákoně nebo v jiném zákoně 

upravena není. Uložené sankce se zpravidla nenazývají tresty. Příkladem tohoto modelu byla 

právní úprava ve Slovenské republice do 1. 7. 2016, nebo do roku 2010 španělská právní 

úprava.36  

c) Jiný způsob regulace deliktní odpovědnosti 

Třetím typem je jiný způsob regulace deliktní odpovědnosti. Pod tuto kategorii 

zpravidla spadá tzv. správně-trestní neboli administrativní odpovědnost. Příkladem tohoto 

modelu je Švédsko, Bulharsko, Řecko, Itálie nebo Německo.37 V Německu tento model funguje 

zjednodušeně tak, že ve správním právu je stanoven specifický delikt právnické osoby 

provázaný s porušením správních povinností, přičitatelnost jednání fyzické osoby právnické 

osobě, i sankce. Řízení však probíhá podle trestněprávních předpisů.38  

1.2. Vývoj trestní odpovědnosti právnických osob v České republice 

První „vážný” návrh39 na zavedení trestní odpovědnosti právnických osob se objevil v 

roce 2004, kdy byl Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky předložen návrh zákona 

 
34MUSIL, Jan. Úvod. In: ŠÁMAL, Pavel a kol. Trestní odpovědnost právnických osob: komentář. 2. vydání. 2018. 

op. cit.  
35 JELÍNEK, Jiří. Trestní odpovědnost právnických osob v České republice: problémy a perspektivy, 2019, op. cit. 

s. 175 
36 Tamtéž, s. 175 - 177 
37 BOHUSLAV, L. Trestní odpovědnost právnických osob, 2014, op. cit. s. 80 
38 FOREJT, Petr, Petr HABARTA a Lenka TREŠLOVÁ, op. cit., s. 12 
39 Případným zavedením trestní odpovědnosti právnických se zabývala v roce 2000 již specializovaná komise, 

kterou ustanovil tehdejší ministr spravedlnosti Otakar Motejl, komise však nedospěla k jednoznačnému závěru. 
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o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim. Ten ale Poslanecká sněmovna 

zamítla hned v prvním čtení. Uvažovalo se rovněž o možnosti řešit deliktní odpovědnost 

právnických osob prostředky správního práva. Úpravě správních deliktů právnických osob byla 

ale vytýkána roztříštěnost, komplikovanost, či to, že neupravovala obecné instituty jako 

okolnosti vylučující protiprávnost či ukládání sankcí.40  

V roce 2011 byl v Poslanecké sněmovně představen druhý vládní návrh zákona o trestní 

odpovědnosti právnických osob. Předkladatelé potřebu úpravy deliktní odpovědnosti 

právnických osob trestním právem odůvodnili sílícími mezinárodní požadavky na 

sankcionování právnických osob a nutností mezinárodní spolupráce v těchto věcech, zejména 

v těch nejzávažnějších případech. Významným důvodem bylo i to, že Česká republika byla 

v Evropské unii jedním z posledních států, který neměl implementované závazky 

sankcionování právnických osob za protiprávní jednání, požadované právními předpisy 

Evropského společenství, resp. Evropské unie.41  

Důvodová zpráva k zákonu dále uvádí, že úprava této problematiky pouze správním 

právem byla nedostatečná. Nežádoucí bylo podle zákonodárců i to, že nebylo možné postihnout 

právnickou osobu účastnící se trestné činnosti, a docházelo tak k využívání právnických osob 

k zakrývání nelegální činnosti.42 K vyřešení těchto problémů a požadavků se zákonodárci 

rozhodli v předkládaném zákonu použít model pravé trestní odpovědnosti.43 

Model pravé trestní odpovědnosti si našel své zastánce i odpůrce. Jak uvádí Jelínek, 

jedním z argumentů proti zavedení pravé trestní odpovědnosti je skutečnost, že právnická osoba 

je pouhou fikcí, nemůže tedy jednat, a už vůbec nemůže jednat zaviněně. Trestní odpovědnost 

právnických osob rovněž zavádí kolektivní vinu a trestní sankce postihují i nevinné fyzické 

osoby.44 Trestání právnických osob lze podle odpůrců pravé trestní odpovědnosti řešit jinými 

prostředky, například správním právem, jelikož trestní právo má být prostředkem ultima ratio, 

tedy poslední instance. Správní trestání je také podle některých autorů „efektivnější, rychlejší a 

 
In: JELÍNEK, Jiří. Zákon o trestní odpovědnosti právnických osob: komentář s judikaturou. 2., aktualiz. a přeprac. 

vyd. Praha: Leges, 2013. Komentátor. ISBN 978-80-87576-43-4., s. 18 
40 JELÍNEK, Jiří. Trestní odpovědnost právnických osob v České republice: problémy a perspektivy, 2019, op. cit. 

s. 161 - 164 
41 Důvodová zpráva k návrhu zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob, ze dne 23. února 

2011 [Sněmovní tisk 285, Poslanecká sněmovna, 6. volební období, 2010 - 2013], s. 23 
42 Tamtéž, s. 25 - 28 
43 Tamtéž. 
44 JELÍNEK, Jiří. Trestní odpovědnost právnických osob v České republice: problémy a perspektivy, 2019, op. cit. 

s. 76 - 77 
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hospodárnější“ než trestní řízení. Dalším protiargumentem bylo možné přetížení systému 

trestního soudnictví.45  

Oproti tomu zastánci pravé trestní odpovědnosti argumentovali rozvojem a rostoucí 

závažností protispolečenských aktivit právnických osob, společně s globalizací a stále větší 

mocí právnických osob.46 Podle zastánců pravé trestní odpovědnosti je kriminalita právnických 

osob natolik odsouzeníhodná, že si žádá vyšší stupeň difamace, která je spojená spíše s 

trestněprávním postihem, než se správní sankcí. Pravá trestní odpovědnost rovněž dokáže 

vyplnit „mezery v právu” tam, kde nelze dovodit individuální trestní odpovědnost fyzické 

osoby.47 Dalším podpůrným argumentem bylo, že se rozšiřuje okruh oprávnění, které právnické 

osoby získávají, a v souladu s tím by jim měly být určeny i povinnosti.48 Akademici i 

zákonodárci jako další důvod pro zavedení pravé trestní odpovědnosti uváděli nedokonalost 

hmotněprávní i procesněprávní úpravy správních deliktů právnických osob,49 a v neposlední 

řadě to bylo žádoucí i s ohledem na mezinárodní závazky a doporučení.50 Autorka diplomové 

práce považuje zvolený model pravé trestní odpovědnosti za správný, již s ohledem na výše 

zmíněné argumenty, a to zejména kvůli rostoucímu vlivu právnických osob a větší závažnosti 

trestných činů, kterých se právnické osoby mohou dopustit, s čímž souvisí i rozsáhlejší dopady 

této trestné činnosti na společnost (např. u trestných činů proti životnímu prostředí). I vzhledem 

k roztříštěnosti úpravy této problematiky ve správním právu se úprava v trestním právu, 

s osamostatněním odpovědnosti právnické osoby, jeví jako účinné řešení. 

První čtení zákona v Poslanecké sněmovně proběhlo 10. května 2011. Třetí čtení, v 

němž byl zákon s pozměňovacími návrhy schválen, proběhlo 27. září 2011. Následně zákon o 

měsíc později schválil Senát a dne 3. listopadu 2011 postoupil k podepsání prezidentu republiky 

Václavu Klausovi, který zákon dne 18. listopadu 2011 vetoval. 51 Úpravě vytýkal mimo jiné to, 

že „popírá vazbu mezi pachatelem a trestem a je spíše příkladem alibismu než důsledné snahy 

 
45 MUSIL, Jan. Úvod. In: ŠÁMAL, Pavel a kol. Trestní odpovědnost právnických osob: komentář. 2. vydání. 2018. 

op. cit.  
46 JELÍNEK, Jiří. Trestní odpovědnost právnických osob v České republice: problémy a perspektivy, 2019, op. cit. 

s. 47 
47 MUSIL, Jan. Úvod. In: ŠÁMAL, Pavel a kol. Trestní odpovědnost právnických osob: komentář. 2. vydání. 2018. 

op. cit.  
48 JELÍNEK, Jiří. Trestní odpovědnost právnických osob v České republice: problémy a perspektivy, 2019, op. cit. 

s. 61 
49 MUSIL, Jan. Úvod. In: ŠÁMAL, Pavel a kol. Trestní odpovědnost právnických osob: komentář. 2. vydání. 2018. 

op. cit.  
50 Důvodová zpráva k návrhu zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob, ze dne 23. února 

2011 [Sněmovní tisk 285, Poslanecká sněmovna, 6. volební období, 2010 - 2013] 
51 Parlament České republiky, Poslanecká sněmovna, 6. období, 2010 – 2013, Sněmovní tisk 285, Návrh zákona 

o trestní odpovědnosti práv. osob a řízení proti nim – EU [online] Dostupné z: 

http://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=6&t=285 [zobrazeno 18. 12. 2019] 

http://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=6&t=285
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potrestat viníky trestných činů (...),“ dále že zákon „jde proti logickému trendu odbourávat 

institut kolektivní viny (...),“ opouští „úhelný kámen tzv. kontinentálního práva“ - princip 

individuální trestní odpovědnosti, a v neposlední řadě že je špatně zpracován a představuje „jen 

velmi hrubou kostru procesních otázek trestního stíhání právnických osob.“52 Poslanecká 

sněmovna o vráceném zákonu hlasovala 6. prosince 2011 a prezidenta přehlasovala. Zákon byl 

následně vyhlášen ve Sbírce zákonů dne 22. prosince 2011. Účinnosti nabyl dne 1. ledna 2012.53 

Od té doby byl devětkrát novelizován.54 V současné době jsou v Poslanecké sněmovně 

projednávány dva návrhy, které ZTOPO novelizují. První návrh (sněmovní tisk 214) přidává 

do ZTOPO nový druh trestu – zákaz držení a chovu zvířat.55 Druhý návrh (sněmovní tisk 466) 

přidává do ZTOPO paragraf o podmíněném upuštění od výkonu zbytku trestu zákazu činnosti, 

zákazu plnění veřejných zakázek nebo účasti ve veřejné soutěži a zákazu přijímání dotací a 

subvencí. Dále upravuje zánik účinků odsouzení, a přidává paragraf se specifickou úpravou 

katalogu trestů, které je možno uložit právnickým osobám trestním příkazem.56 

Český ZTOPO má povahu tzv. vedlejšího trestního zákona a je vzhledem k trestnímu 

zákoníku ve vztahu speciality.57 Dle ustanovení § 1 odst. 2 ZTOPO nestanoví-li zákon jinak, 

použije se trestní zákoník (či trestní řád, nebo zákon o mezinárodní justiční spolupráci 

v trestních věcech), není-li to z povahy věci vyloučeno. ZTOPO obsahuje jak hmotněprávní, 

tak procesněprávní ustanovení.  

  

 
52 KLAUS, Václav.  Prezident vetoval zákon o trestní odpovědnosti právnických osob. Tisková sdělení. 18. 11. 

2011 [online] Dostupné z: https://www.klaus.cz/clanky/2971 [zobrazeno 18. 12. 2019] 
53 Parlament České republiky, Poslanecká sněmovna, 6. období, 2010 – 2013, Sněmovní tisk 285, Návrh zákona 

o trestní odpovědnosti práv. osob a řízení proti nim – EU [online] Dostupné z: 

http://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=6&t=285 [zobrazeno 18. 12. 2019] 
54 JELÍNEK, Jiří. Trestní odpovědnost právnických osob v České republice: problémy a perspektivy, 2019, op. cit. 

s. 20 
55 Parlament České republiky, Poslanecká sněmovna, 8. období, Sněmovní tisk 214, Novela z. – trestní zákoník 

[online] Dostupné z: http://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?t=214 [zobrazeno 14. 3. 2020] 
56 Parlament České republiky, Poslanecká sněmovna, 8. období, Sněmovní tisk 466, Novela z. – trestní zákoník 

[online] Dostupné z: http://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?t=466 [zobrazeno 14. 3. 2020] 
57 JELÍNEK, Jiří. Trestní právo hmotné: obecná část, zvláštní část. 7. vydání. 2019, op. cit. s. 380 

https://www.klaus.cz/clanky/2971
http://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=6&t=285
http://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?t=214
http://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?t=466
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1.3. Úprava trestní odpovědnosti právnických osob v ZTOPO 

1.3.1. Základní pojmy  

a) Trestní odpovědnost právnických osob  

Trestní odpovědnost právnických osob dle českého ZTOPO se dá charakterizovat 

následujícími vlastnostmi: jde o odpovědnost pravou, odvozenou, souběžnou, nezávislou a 

subjektivní.  

Pravá  

Jak již bylo uvedeno, trestní odpovědnost právnických osob v české právní úpravě je 

odpovědností pravou. To znamená, že trestní odpovědnost právnických osob je upravena v 

samostatném zákoně a sankce pro právnické osoby se nazývají tresty.58 Dle ustanovení § 8 odst. 

3 ZTOPO je možno právnickou osobu uznat vinnou, i pokud se nepodaří prokázat, která fyzická 

osoba trestný čin v rámci právnické osoby spáchala. 

Odvozená 

Trestní odpovědnost právnických osob dle ZTOPO je odpovědností odvozenou od 

fyzických osob, a odvozuje se za pomoci modelu přičitatelnosti.  Právnická osoba není schopna 

samostatně jednat, ale za určitých podmínek se jí přičítá jednání osoby fyzické. Opakem 

odvozené odpovědnosti jsou modely odpovědnosti přímé, jako například identifikační teorie v 

systému common law, kdy se jednání osob v řídících funkcích právnické osoby považují za 

jednání právnické osoby bez nutnosti tuto skutečnost nějak dokazovat.59  

Souběžná a nezávislá 

Trestní odpovědnost právnické osoby ve vztahu k trestní odpovědnosti fyzické osoby je 

možno rozlišit na odpovědnost subsidiární, akcesorickou, nebo souběžnou. V případě 

subsidiární odpovědnosti je trestní odpovědnost právnické osoby vyvozena až tehdy, nelze-li 

vyvodit odpovědnost fyzické osoby, což je případ např. Švýcarska.60 Akcesorická trestní 

odpovědnost zase podmiňuje trestní odpovědnost právnické osoby trestní odpovědností fyzické 

osoby, jejíž jednání se přičítá právnické osobě, jako je tomu např. v Polsku.61 

 
58 § 1 zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim 
59 JELÍNEK, Jiří. Trestní odpovědnost právnických osob v České republice: problémy a perspektivy, 2019, op. cit. 

s. 190 - 193 
60 Tamtéž, s. 196 
61 ŠÁMAL, P. In: ŠÁMAL, Pavel a kol. Trestní odpovědnost právnických osob: komentář. 2. vydání. 2018. op. 

cit., s. 261 
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ZTOPO je založen na modelu odpovědnosti nezávislé a souběžné. To je vyjádřeno 

v ustanovení § 8 odst. 3 ZTOPO. Podle tohoto ustanovení nebrání vyvození trestní 

odpovědnosti právnické osoby, pokud se nepodaří zjistit, která konkrétní fyzická osoba trestný 

čin spáchala. Dalším projevem nezávislosti a souběžnosti trestní odpovědnosti fyzické a 

právnické osoby je ustanovení § 9 odst. 3 ZTOPO, které uvádí, že trestní odpovědností 

právnické osoby není dotčena trestní odpovědnost osoby fyzické, a naopak. Osamostatnění 

obou větví trestní odpovědnosti se projevuje nejen při vyvozování trestní odpovědnosti, ale i 

při jejím zániku. Je tedy nutné v každém případě zkoumat podmínky trestní odpovědnosti 

fyzické i právnické osoby nezávisle na sobě, a to i u totožného skutku a činu.62  

Subjektivní 

V českém trestním právu je trestní odpovědnost založena na zásadě odpovědnosti za 

zavinění. Právnická osoba ovšem sama není schopna jednat zaviněně.63 Koncept, že by se v 

případě právnických osob jednalo o odpovědnost objektivní, tedy odpovědnost bez zavinění, 

ovšem akademici vylučují. Zavinění právnické osoby je odvozováno ze zavinění osoby 

fyzické.64 To je právnické osobě přisuzováno na základě modelu přičitatelnosti (§ 8 ZTOPO), 

který je popsán dále v této práci.  Skutečnost, že se jedná o odpovědnost subjektivní, nikoliv 

objektivní, jako je tomu např. u správních deliktů, potvrdil i Nejvyšší soud.65  

b) Právnická osoba 

ZTOPO právnickou osobu nedefinuje a její vymezení tak spadá pod civilní právo. Podle 

ustanovení § 20 odst. 1 občanského zákoníku je právnická osoba „organizovaný útvar, o kterém 

zákon stanoví, že má právní osobnost, nebo jehož právní osobnost zákon uzná.“ Za právnickou 

osobu jednají fyzické osoby, tedy buď statutární orgány, či její zaměstnanci.66 Jak uvádí Šámal, 

otázka, zda právnická osoba má či nemá svéprávnost, tedy způsobilost pro sebe nabývat práva 

a zavazovat se k povinnostem, není zde relevantní, protože trestní odpovědnost právnické osoby 

je založena na přičitatelnosti jednání fyzické osoby dle § 8 ZTOPO.67  

 
62 Tamtéž. 
63 JELÍNEK, Jiří. Trestní právo hmotné: obecná část, zvláštní část. 7. vydání. 2019, op. cit. s. 378 
64 ŠÁMAL, P., DĚDIČ, J. In: ŠÁMAL, Pavel a kol. Trestní odpovědnost právnických osob: komentář. 2. vydání. 

2018. op. cit. s. 176 
65 V usnesení Nejvyššího soudu České republiky ze dne 4.11.2015, sp. zn 7 Tdo 1199/2015, In: JELÍNEK, 

Jiří. Trestní odpovědnost právnických osob v České republice: problémy a perspektivy, 2019, op. cit. s. 203 
66 FOREJT, Petr, Petr HABARTA a Lenka TREŠLOVÁ, op. cit., s. 34 
67 ŠÁMAL, P., DĚDIČ, J. In: ŠÁMAL, Pavel a kol. Trestní odpovědnost právnických osob: komentář. 2. vydání. 

2018. op. cit. s. 33  
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Mezi pojmové znaky právnické osoby řadí § 123 občanského zákoníku název, sídlo, 

předmět činnosti a statutární orgán. Občanský zákoník dále rozlišuje právnické osoby veřejného 

a soukromého práva (§ 20 odst. 2 OZ), a jako právnickou osobu označuje i stát (§ 21 OZ). Ten 

je však dle § 6 ZTOPO z trestní odpovědnosti vyloučen. Z působnosti ZTOPO jsou vyloučeny 

i cizí státy a mezinárodní organizace.68 

Právnické osoby soukromého práva občanský zákoník člení na korporace (společenství 

osob),69 fundace (majetek vyčleněný k určitému účelu)70 a ústavy (osobní a majetková složka, 

účel je společensky či hospodářsky užitečná činnost). 71 

c) Pachatel 

ZTOPO zavádí vlastní definici pachatele v ustanovení § 9 odst. 1, jelikož dle důvodové 

zprávy povaha právnické osoby neumožňuje jen prosté převzetí pojetí pachatelství či 

spolupachatelství z trestního zákoníku.72 Pachatelem trestného činu je dle ustanovení § 9 odst. 

1 ZTOPO právnická osoba, které lze přičítat porušení nebo ohrožení zájmu chráněného trestním 

zákonem způsobem uvedeným v ZTOPO. K přičtení takového porušení nebo ohrožení 

chráněného zájmu právnické osobě dojde, jde-li o osobu, která není vyloučena z trestní 

odpovědnosti dle § 6 ZTOPO, pokud tato osoba spáchá jednání spadající pod jednání 

kriminalizované v § 7 ZTOPO, a je-li jí toto jednání přičitatelné dle § 8 ZTOPO.73 

V § 9 odst. 3 ZTOPO je promítnuta zásada souběžné a nezávislé trestní odpovědnosti 

fyzických a právnických osob.74 Ustanovení § 10 až § 13 ZTOPO dále upravují trestní 

odpovědnost právního nástupce právnické osoby (§ 10), účinnou lítost (§ 11), promlčení trestní 

odpovědnosti (§ 12) a vyloučení z promlčení (§ 13). 

  

 
68 Tamtéž, s. 34 
69 § 210 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 
70 § 303 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 
71 § 402 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 
72 Důvodová zpráva k návrhu zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob, ze dne 23. února 

2011 [Sněmovní tisk 285, Poslanecká sněmovna, 6. volební období, 2010 - 2013], s. 43 
73 JELÍNEK, Jiří. Trestní právo hmotné: obecná část, zvláštní část. 7. vydání. 2019, op. cit. s. 390 
74 § 9 odst. 3 zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim: „Trestní 

odpovědností právnické osoby není dotčena trestní odpovědnost fyzických osob uvedených v § 8 odst. 1 a trestní 

odpovědností těchto fyzických osob není dotčena trestní odpovědnost právnické osoby. Byl-li trestný čin spáchán 

společným jednáním více osob, z nichž alespoň jedna je osoba právnická, odpovídá každá z nich, jako by trestný 

čin spáchala sama.“ 
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1.3.2. Působnost 

a) Časová 

ZTOPO neobsahuje ustanovení o časové působnosti. Na základě ustanovení § 1 odst. 2 

ZTOPO se subsidiárně použijí příslušná ustanovení trestního zákoníku (TrZ) o časové 

působnosti (§ 1–3 TrZ).75 Pro trestní odpovědnost právnických osob se tedy subsidiárně 

aplikuje pravidlo zákazu retroaktivity (§ 1 TrZ), dle něhož je čin trestný, jen pokud jeho 

trestnost byla zákonem stanovena dříve, než byl spáchán. Dále se použije pravidlo v § 2 TrZ, 

dle něhož se trestnost činu posuzuje dle zákona účinného v době, kdy byl čin spáchán, a podle 

pozdějšího zákona se posuzuje jen tehdy, je-li to pro pachatele příznivější. Výjimku z naposled 

zmíněného ustanovení představuje § 3 TrZ, který stanoví, v jakých případech se vždy použije 

zákona účinného v době rozhodování. To platí pro užití druhu ukládaného trestu, a rovněž pro 

ukládání ochranného opatření.76  

b) Místní 

Princip teritoriality 

Místní působnost upravuje ZTOPO v ustanoveních § 2 až § 5. Hlavní zásadou pro určení 

působnosti je zásada teritoriality (§ 2 ZTOPO). Podle této zásady je působnost zákona určena, 

je-li trestný čin spáchán na území České republiky právnickou osobou, která má sídlo v České 

republice, nebo má na území České republiky umístěn podnik nebo organizační složku, nebo 

zde alespoň vykonává svoji činnost, nebo zde má svůj majetek. Zásada teritoriality tedy 

vyžaduje splnění podmínky území a subjektu.77 

Sídlo právnické osoby určuje dle ustanovení § 123 odst. 1 občanského zákoníku 

zakladatelské právní jednání, přičemž toto sídlo může být i v bytě (§ 136 odst. 1 OZ). Sídlo by 

mělo být specifikováno plnou adresou, případně alespoň názvem obce, kde se nachází (§ 136 

odst. 2 OZ). 

 
75 ŠÁMAL, P., NOVOTNÝ O., GŘIVNA T., HERCZEG J., VANDUCHOVÁ M., VOKOUN R. Trestní právo 

hmotné. 8., přepracované vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2016. ISBN 978-80-7552-358-7, s. 474 
76 Viz § 3 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník 

77 FENYK, Jaroslav, SMEJKAL, Jaroslav, BÍLÁ, Irena. Zákon o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení 

proti nim: komentář. 2., podstatně přepracované a doplněné vydání. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2018. Komentáře. 

ISBN 978-80-7552-965-7, str. 12 
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Termín „podnik” byl používán v obchodním zákoníku platném do 31. 12. 2013,78 

občanský zákoník tento pojem nahradil termínem „obchodní závod.” Ten je v ustanovení § 502 

občanského zákoníku definován jako „(...) organizovaný soubor jmění, který podnikatel 

vytvořil a který z jeho vůle slouží k provozování jeho činnosti. Má se za to, že závod tvoří vše, 

co zpravidla slouží k jeho provozu.“ Organizační složkou byl dle obchodního zákoníku zejm. 

odštěpný závod a jiné organizační složky zapisované do obchodního rejstříku. Od roku 2014 je 

organizační složkou zejm. pobočka, odštěpný závod a jiné organizační složky zapisované do 

obchodního rejstříku.79 

Pod označením „činnost” se dle Fenyka neskrývá pouze předmět činnosti zapsaný ve 

veřejném rejstříku, ale i běžné provozní činnosti. Působnost zákona tak dopadne i například na 

zahraniční právnické osoby, které mají v České republice pronajatou kancelář či jiný prostor, z 

něhož vykonávají svou činnost, a za jehož užívání platí.80 

Pro určení působnosti je rovněž dostačující, aby měla právnická osoba na území České 

republiky uložen svůj majetek, ať už movitý či nemovitý. Tato podmínka bude splněna, má-li 

právnická osoba např. finanční prostředky uložené na účtu banky v České republice.81  

Působnost zákona se vztahuje i na tzv. distanční delikty. U těchto deliktů není totožné 

místo deliktního jednání s místem následku, resp. účinku tohoto jednání.82 Podle § 2 odst. 2 

ZTOPO je trestný čin je spáchán v České republice, pokud se právnická osoba dopustila 

trestného jednání v České republice, nebo pokud následek tohoto jednání nastal či měl nastat v 

České republice. 

Ohledně úpravy účastenství odkazuje ZTOPO v § 2 odst. 3 na úpravu v trestním 

zákoníku. 

Princip personality  

Podle ustanovení § 3 ZTOPO je působnost zákona určena také v případě, je-li trestný 

čin spáchán v cizině právnickou osobou, která má sídlo v České republice. Dle této zásady je 

možno stíhat i trestné činy spáchané mimo území České republiky. To je dle Jelínka mj. 

výrazem promítnutí státní suverenity uplatňované státem nad českými právnickými osobami, 

 
78 FENYK, J., SMEJKAL, J., BÍLÁ, I. Zákon o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim: komentář. 

2., podstatně přepracované a doplněné vydání. 2018, op. cit. s. 15 
79 Tamtéž. 
80 FENYK, J., SMEJKAL, J., BÍLÁ, I. Zákon o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim: komentář. 

2., podstatně přepracované a doplněné vydání. 2018, op. cit. s. 16 
81 BOHUSLAV, L. Trestní odpovědnost právnických osob, 2014, op. cit. s. 92 
82 FENYK, J., SMEJKAL, J., BÍLÁ, I. Zákon o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim: komentář. 

2., podstatně přepracované a doplněné vydání. 2018, op. cit. s. 17 
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kdy se vychází z předpokladu, že jednání postižená ZTOPO jsou tak společensky závažná, že 

je právnické osoby nesmí páchat ani v zahraničí.83 

Princip univerzality 

Ustanovení § 4 ZTOPO obsahuje zásadu univerzality (§ 4 odst. 1) a subsidiární zásadu 

univerzality (§ 4 odst. 2). Tyto zásady představují požadavek stíhat trestné činy směřující proti 

zvláště důležitým zájmům, bez ohledu na místo činu a osobu pachatele.84 Trestné činy, jichž se 

to týká, jsou taxativně vyjmenovány v § 4 odst. 1 ZTOPO, a jedná se například o trestné činy 

mučení a jiného nelidského a krutého zacházení (§ 149 TrZ), padělání a pozměnění peněz (§ 

233 TrZ), rozvracení republiky (§ 310 TrZ), teroristického útoku (§ 311 TrZ), a další. 

Podle ustanovení § 4 odst. 2 ZTOPO se posoudí podle zákona o trestní odpovědnosti 

právnických osob i trestnost činu spáchaného v cizině právnickou osobou, která nemá sídlo v 

České republice, byl-li trestný čin spáchán ve prospěch právnické osoby, která sídlo na území 

České republiky má. Jak upozorňuje Fenyk, v tomto případě je jurisdikce českých soudů dána 

jen v případě spáchání trestného činu ve prospěch právnické osoby se sídlem v ČR, nikoli však 

v případě, kdy bude trestný čin spáchán ve prospěch právnické osoby pouze s podnikem, 

organizační složkou nebo majetkem v České republice.85 

Působnost stanovená mezinárodní smlouvou 

Podle ust. § 5 ZTOPO je působnost tohoto zákona dána také v případě, kdy tak stanoví 

mezinárodní smlouva, která je součástí českého právního řádu. 

c) Osobní 

Osobní působnost, tedy určení, na které subjekty se ZTOPO vztahuje, je v zákoně 

vymezena negativně. Ustanovení § 6 ZTOPO stanoví, na které právnické osoby se zákon 

nevztahuje – jedná se o Českou republiku a územní samosprávné celky při výkonu veřejné 

moci. Tyto subjekty jsou z trestní odpovědnosti vyloučeny zcela a od počátku. Orgány činné v 

trestním řízení jsou tak povinny posoudit otázku, zdali se jedná o právnickou osobu spadající 

pod § 6 ZTOPO, nejpozději při zahájení trestního stíhání ve smyslu dle ust. § 160 odst. 1 zákona 

č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád).86 

 
83 JELÍNEK, Jiří. Trestní právo hmotné: obecná část, zvláštní část. 7. vydání. 2019, op. cit. s. 382 
84 Tamtéž. 
85 FENYK, J., SMEJKAL, J., BÍLÁ, I. Zákon o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim: komentář. 

2., podstatně přepracované a doplněné vydání. 2018, op. cit. s. 20 
86 ŠÁMAL, P. In: ŠÁMAL, Pavel a kol. Trestní odpovědnost právnických osob: komentář. 2. vydání. 2018. op. 

cit. s. 118 
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Dle důvodové zprávy k ZTOPO znamená vyloučení trestní odpovědnosti České 

republiky (dle § 6 odst. 1 písm. a) ZTOPO) také vyloučení trestní odpovědnosti všech 

organizačních složek států, ne jen České republiky jako státu samotného.87 Organizační složka 

státu zajišťuje na území ČR činnosti spadající pod výkon moci soudní, zákonodárné a 

výkonné.88 Organizační složkou státu jsou podle ustanovení § 3 odst. 1 zákona č. 219/2000 Sb., 

o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, následující subjekty: 

ministerstva a jiné správní úřady státu, Ústavní soud, soudy, státní zastupitelství, Nejvyšší 

kontrolní úřad, Kancelář prezidenta republiky, Úřad vlády České republiky, Kancelář 

Veřejného ochránce práv, Akademie věd České republiky, Grantová agentura České republiky 

a jiná zařízení, o kterých to stanoví zvláštní právní předpis nebo tento zákon; obdobné postavení 

jako organizační složka státu má Kancelář Poslanecké sněmovny a Kancelář Senátu. 

Naopak například státní podniky ve smyslu zákona č. 77/1997 Sb., o státním podniku, 

nebo Budějovický Budvar, národní podnik, mají odlišné postavení, a i přes označení „státní 

podnik”, které může evokovat příslušnost k organizační složce státu, pod působnost ZTOPO 

spadají.89  Právnickou osobu, která rovněž není vyloučena z působnosti ZTOPO, je Česká 

národní banka, přestože se o jejím vyloučení v průběhu legislativního procesu uvažovalo.90 

Ustanovení § 6 odst. 1 písm. b) ZTOPO dále vylučuje z působnosti ZTOPO územně 

samosprávné celky, ale pouze při výkonu veřejné moci. Územně samosprávnými celky jsou 

obce a kraje.91 Veřejnou mocí je taková moc, která autoritativně rozhoduje o právech a 

povinnostech subjektů, ať už přímo, nebo zprostředkovaně, a subjekt, o jehož právech nebo 

povinnostech rozhoduje orgán veřejné moci, není v rovnoprávném postavení s tímto orgánem, 

a obsah rozhodnutí tohoto orgánu nezávisí od vůle subjektu. V jakýchkoliv jiných oblastech 

jsou obce i kraje plně trestně odpovědné.92 

Ustanovení § 6 odst. 2 ZTOPO dále uvádí, že majetková účast právnických osob, které 

jsou podle § 6 odst. 1 ZTOPO z trestní odpovědnosti vyloučeny, na jiné právnické osobě, 

 
87 FENYK, J., SMEJKAL, J., BÍLÁ, I. Zákon o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim: komentář. 

2., podstatně přepracované a doplněné vydání. 2018, op. cit. s. 24; Důvodová zpráva k návrhu zákona č. 418/2011 

Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob, ze dne 23. února 2011 [Sněmovní tisk 285, Poslanecká sněmovna, 

6. volební období, 2010 - 2013] 
88 ŠÁMAL, P. In: ŠÁMAL, Pavel a kol. Trestní odpovědnost právnických osob: komentář. 2. vydání. 2018. op. 

cit. s. 120 
89 FENYK, J., SMEJKAL, J., BÍLÁ, I. Zákon o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim: komentář. 

2., podstatně přepracované a doplněné vydání. 2018, op. cit. s. 24 
90 ŠÁMAL, P. In: ŠÁMAL, Pavel a kol. Trestní odpovědnost právnických osob: komentář. 2. vydání. 2018. op. 

cit. s. 127 
91 Ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, čl. 99 
92 FOREJT, Petr, Petr HABARTA a Lenka TREŠLOVÁ op. cit., s. 57 
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nehraje roli při posuzování trestní odpovědnosti této právnické osoby. Jinými slovy, pokud má 

např. stát či obec majetkovou účast na právnické osobě, ať už přímo či přes organizační složku, 

nemá to dopad na trestní odpovědnost této právnické osoby. Jde kupříkladu o subjekty, které 

mají sloužit veřejnému blahu, jako dopravní podniky, vodovody, a podobně,93 konkrétně např. 

ČEZ, a. s., Česká exportní banka, a.s., Letiště Praha, a.s., a další.94 

Všechny ostatní právnické osoby, jak soukromého, tak veřejného práva, které nejsou 

vyjmenované v ZTOPO, spadají pod působnost tohoto zákona. Možnými pachateli tak mohou 

být například školy, vědecké ústavy, profesní komory, církve, právnické osoby zřízené 

zákonem, politické strany, nadace, zdravotnická zařízení, či obce a kraje mimo oblast výkonu 

veřejné moci, a další.95 

d) Věcná 

Rozsah kriminalizace právnických osob, neboli věcnou působnost, upravuje ZTOPO 

v ustanovení § 7 a bude o ní pojednáno v následujícím bodu.  

1.3.3. Trestné činy  

Stanovení rozsahu kriminalizace právnických osob je problematickou a odbornou 

veřejností diskutovanou oblastí.96 Před poslední významnou novelou ZTOPO s účinností od 1. 

prosince 2016 zákon obsahoval v ustanovení § 7 taxativní pozitivní výčet trestných činů, za 

jejichž spáchání mohla být právnická osoba odpovědná. Od 1. prosince 2016 došlo ke změně 

pozitivního výčtu na negativní výčet trestných činů, které právnická osoba spáchat nemůže. 

Právnická osoba nyní může být odpovědná za všechny trestné činy s výjimkou těch uvedených 

v ustanovení § 7 ZTOPO. 

Vůle předkladatelů novely byla rozšířit katalog trestných činů tak, aby bylo možno 

trestněprávně postihnout i ta jednání právnických osob, u kterých je to z povahy věci žádoucí. 

Navrhovatelé v důvodové zprávě upozorňovali, že dosud nebylo možné postihnout právnické 

osoby například za některé hospodářské trestné činy, které právnické osoby typicky páchat 

mohou. Dalším důvodem k novele bylo, že současný stav může vést i k odlišné právní 

 
93 FENYK, J., SMEJKAL, J., BÍLÁ, I. Zákon o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim: komentář. 

2., podstatně přepracované a doplněné vydání. 2018, op. cit. s. 28 - 29 
94 MINISTERSTVO FINANCÍ ČESKÉ REPUBLIKY, Majetkové účasti Ministerstva financí ke dni 30.11.2019 

[online] Dostupné z: https://www.mfcr.cz/cs/verejny-sektor/majetek-statu/majetkove-ucasti/2019/majetkove-

ucasti-ministerstva-financi-ke-36830 [zobrazeno 18. 12. 2019] 
95 JELÍNEK, Jiří. Trestní právo hmotné: obecná část, zvláštní část. 7. vydání. 2019, op. cit. s. 383 - 384 
96 JELÍNEK, Jiří. Trestní odpovědnost právnických osob v České republice: problémy a perspektivy, 2019, op. cit. 

s. 222 

https://www.mfcr.cz/cs/verejny-sektor/majetek-statu/majetkove-ucasti/2019/majetkove-ucasti-ministerstva-financi-ke-36830
https://www.mfcr.cz/cs/verejny-sektor/majetek-statu/majetkove-ucasti/2019/majetkove-ucasti-ministerstva-financi-ke-36830
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kvalifikaci jednání fyzické a právnické osoby, kdy právnická osoba bude odpovědná za mírnější 

trestný čin než osoba fyzická. Na tento problém upozorňovali akademici, v praxi však dle 

předkladatelů novely nicméně zatím signalizován nebyl.97  

Novelou došlo ke zvýšení počtu z 85 trestných činů, za něž mohla být právnická osoba 

k 30. listopadu 2016 trestně odpovědná, na trojnásobek.98 Právnické osoby mohou být nyní 

trestně odpovědné za všechny trestné činy, s výjimkou 51 trestných činů uvedených v § 7 

ZTOPO. Jedná se o 21 konkrétně vyjmenovaných trestných činů a 30 dalších uvedených obecně 

(trestné činy proti branné povinnosti a trestné činy vojenské).99 

Jak již bylo uvedeno, novela vyvolala mezi odbornou veřejností bouřlivé debaty. 

Kriticky ji hodnotil např. Jelínek, který upozorňoval na negativní důsledky, jež může nadměrná 

kriminalizace právnických osob přinést. Jedním z nich je hrozba zahlcení systému trestního 

soudnictví, či nerespektování subsidiárního charakteru trestního práva. Jelínek rovněž 

upozorňuje, že z důvodu respektování principů právní jistoty a předvídatelnosti práva by výčet 

trestných činů, za něž má právnická osoba odpovídat, měl být taxativní. Dalším kritickým 

bodem je, že novela nepřihlédla k aktuální společenské realitě a nevychází z kriminologického 

nebo statistického zhodnocení současné úpravy.100  

Oproti tomu Šámal předmětnou novelu hodnotí pozitivně.101 Upozorňuje, že před 

novelou v ZTOPO chyběly některé trestné činy, jejichž páchání lze u právnických osob z 

povahy věci předpokládat. Novelou zákonodárce eliminoval nebezpečí opomenutí některých 

trestných činů, které by později mohly být vhodné pro zařazení do pozitivního taxativního 

výčtu. Negativním výčtem podle Šámala zákonodárce vyloučil případné interpretační potíže, 

jakých trestných činů se právnické osoby dopustit mohou a jakých nikoliv.102 Poslední poznatek 

ohledně interpretačních potíží se týkal mimo jiné dvou ze zvažovaných variant novelizace 

ustanovení § 7, kdy navrhovanými variantami bylo, že právnická osoba bude odpovídat za 

všechny trestné činy uvedené v trestním zákoníku (varianta 2 v důvodové zprávě), či varianta, 

že právnická osoba se může dopustit všech trestných činů podle trestního zákoníku, není-li 

 
97 Důvodová zpráva k zákonu č. 183/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti 

právnických osob a řízení proti nim, s. 4 - 5 
98 FENYK, J., SMEJKAL, J., BÍLÁ, I. Zákon o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim: komentář. 

2., podstatně přepracované a doplněné vydání. 2018, op. cit. s. 31, 33 
99 JELÍNEK, Jiří. Trestní právo hmotné: obecná část, zvláštní část. 7. vydání. 2019, op. cit. s. 385 
100 JELÍNEK, Jiří. Trestní odpovědnost právnických osob v České republice: problémy a perspektivy, 2019, op. 

cit. s. 222 - 237 
101 ŠÁMAL, Pavel. Trestní odpovědnost právnických osob po novele provedené zák. č. 183/2016 Sb. Acta Iuridica 

Olomucensia, 2018, Vol. 13, No. 2, s. 9–35. 
102 Tamtéž. 
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jejich spáchání právnickou osobou vyloučeno jejich povahou (varianta 3 v důvodové zprávě).103 

Jako problematické se u těchto variant jevily zvýšené požadavky na orgány činné v trestním 

řízení – tyto orgány by totiž musely posuzovat, zdali jsou některé trestné činy vyloučeny z 

povahy věci. (Variantu, kdy § 7 měl být formulován tak, že právnická osoba odpovídá za 

všechny trestné činy kromě těch, kdy je to vyloučenou povahou věci, v literatuře shledává jako 

možnou např. Pelc.104) Zvolenou variantou byly dle Šámala odstraněny zásadní nedokonalosti 

předchozí právní úpravy a současně zajištěn účinný trestněprávní postih právnických osob za 

spáchané trestné činy, kterých se právnická osoba může dopustit.105 Jelínek s tímto nesouhlasí, 

i přes dřívější výraznou kritiku ovšem novele přiznává jako pozitivní přínos to, že lze díky ní 

postihnout právnické osoby za některé typické majetkové trestné činy, za něž to předtím nebylo 

možné.106 Autorka této práce se přiklání k pozitivnímu hodnocení rozšíření katalogu trestných 

činů rovněž z důvodu možnosti postihnout zejména majetkové trestné činy, jejichž páchání 

právnickými osobami je pravděpodobné, a v původním taxativním výčtu § 7 nebyly obsaženy. 

Rovněž zvolenou variantu negativního výčtu trestných činů autorka považuje za vhodnou právě 

s ohledem na možné výkladové problémy, které by mohly nastat u varianty, kdy by se právnická 

osoba mohla dopustit všech trestných činů, kromě těch, jejichž spáchání právnickou osobou je 

vyloučeno jejich povahou. 

Fenyk k novelizovanému ustanovení § 7 dále uvádí, že rozšíření trestnosti znamená mj. 

ve svých důsledcích výhodu pro poškozenou právnickou osobu, protože bude moci lépe uplatnit 

své nároky vůči obviněným právnickým osobám.107 

Pro zhodnocení jednoho z kritických bodů, že s rozšířením kriminalizace právnických 

osob dojde k zahlcení soudního systému, lze přihlédnout ke statistikám pravomocně 

odsouzených právnických osob za roky 2016 až 2018, vedených Ministerstvem spravedlnosti 

České republiky. Podle těchto statistik v letech 2016 až 2018 nedošlo výrazně ke zvýšení počtu 

pravomocně odsouzených právnických osob.  

 
103 Důvodová zpráva k zákonu č. 183/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti 

právnických osob a řízení proti nim, op.cit. s. 5 
104 PELC, Vladimír. Limity trestní odpovědnosti právnických osob. In JELÍNEK, Jiří. Trestní odpovědnost 

právnických osob - pět let poté. Praha: Leges, 2017, s. 64 - 71. Teoretik. ISBN 978-80-7502-205-9. 
105 ŠÁMAL, Pavel. Trestní odpovědnost právnických osob po novele provedené zák.č. 183/2016 Sb. Acta Iuridica 

Olomucensia, 2018, Vol. 13, No. 2, s. 9–35. 
106 JELÍNEK, Jiří. Trestní odpovědnost právnických osob v České republice: problémy a perspektivy, 2019, op. 

cit. s. 237, 239 
107 FENYK, J., SMEJKAL, J., BÍLÁ, I. Zákon o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim: 

komentář. 2., podstatně přepracované a doplněné vydání. 2018, op. cit. s. 33 
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V roce 2016 bylo pravomocně odsouzeno 90 právnických osob, tedy o 27 více, než v 

roce 2015.108 Nejčastějším trestným činem byl trestný čin dle § 241 TrZ – neodvedení daně, 

pojistného na sociální zabezpečení a podobné povinné platby, a trestný čin podvodu dle § 209 

TrZ. V roce 2017 bylo pravomocně odsouzeno 103 právnických osob, tedy o 13 více než v roce 

2016. Nárůst nelze shledat jako výrazný, srovnáme-li s nárůstem v předchozím letech, jeví se 

spíše jako setrvalý a postupný nárůst počtu odsouzených právnických osob, který je dán 

zvyšující se zkušeností orgánů činných v trestním řízení s aplikací ZTOPO. Nejčastějším 

trestným činem byl opět trestný čin dle § 241 TrZ – neodvedení daně, pojistného na sociální 

zabezpečení a podobné povinné platby, a trestný čin podvodu dle § 209 TrZ. V roce 2017 nebyla 

žádná právnická osoba odsouzena za trestné činy, za něž by před novelou odsouzena být 

nemohla (tedy všechny trestné činy, za něž byly ten rok právnické osoby odsouzeny, byly 

obsaženy v původním znění § 7 ZTOPO). 

V roce 2018 bylo pravomocně odsouzeno 132 právnických osob, tedy o 29 více než v 

roce 2017. I tento nárůst se dá hodnotit jako setrvalý trend. „Novými“ (před rokem 2016 

neobsaženými v § 7 ZTOPO) trestnými činy, za něž byly právnické osoby odsouzeny, jsou: 

trestný čin dle § 227 TrZ – porušení povinnosti učinit pravdivé prohlášení o majetku (čtyřikrát), 

krádež dle § 205 TrZ (jednou), trestný čin dle § 252 TrZ – neoprávněné provozování hazardní 

hry (jednou), trestný čin porušení povinnosti v insolvenčním řízení dle § 225 TrZ (jednou), a 

trestný čin poškození cizí věci dle § 228 TrZ (jednou). Celkem tedy v roce 2018 soudy 

pravomocně odsoudily právnické osoby s využitím rozšířeného katalogu trestných činů 

osmkrát, z celkového počtu 132 pravomocně odsouzených právnických osob.109 Při pohledu na 

počty odsouzených právnických osob od novelizace § 7 ZTOPO je tedy možno shrnout, že 

k zahlcení soudů v důsledku rozšířené kriminalizace právnických osob dosud významněji 

nedochází.  

Dalším poznatkem z praxe je, že státní zastupitelství rozšíření kriminalizace 

právnických osob uvítalo. Dle Zvláštní zprávy o poznatcích z aplikace § 8 odst. 5 a dalších 

ustanovení zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, 

ve znění zákona č. 183/2016 Sb., ze 7. května 2019, shledávají státní zástupci jako přínosné 

rozšíření trestněprávního postihu zejména na ty případy, v nichž to předešlá právní úprava 

 
108 Přehled o pravomocně vyřízených právnických osobách podle paragrafů. InfoData: Statistika a výkaznictví 

[online]. 2015 Dostupné z: https://cslav.justice.cz/InfoData/prehledy-statistickych-listu.html [zobrazeno 14. 3. 

2020]. 
109 Zdroj: Odpověď Ministerstva spravedlnosti České republiky na žádost o informace dle zákona č. 66/1999 Sb., 

ze dne 12. 12. 2019, sp. zn. MSP-710/2019-OSV-OSV 
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neumožňovala. „Lze potvrdit závěr, že preventivně-represivní funkce trestního práva dopadá 

nyní na mnohem širší spektrum protiprávních jednání právnických osob než kdykoli předtím,” 

uvádí zpráva. Státní zastupitelství mimo jiné pozitivně hodnotí možnost vést trestní stíhání proti 

právnické osobě zejména pro trestný čin zpronevěry dle ustanovení § 206 TrZ.110 

V roce 2017 státní zástupci využili rozšířený katalog trestných činů celkem osmkrát (z 

celkového počtu 257 případů, které jsou ve statistice označeny jako „vyřízeno proti osobám“). 

Nejčastěji užívaným paragrafem byl § 227 TrZ – porušení povinnosti učinit pravdivé prohlášení 

o majetku (třikrát). 

V roce 2018 už to bylo 55 z celkových 326 případů („vyřízeno proti osobám“). 

Nejčastěji využívaným paragrafem byl § 227 TrZ – porušení povinnosti učinit pravdivé 

prohlášení o majetku (dvacetkrát), poté § 206 TrZ – zpronevěra (desetkrát), § 205 TrZ – krádež 

(šestkrát), §143 TrZ – usmrcení z nedbalosti (čtyřikrát), a § 222 TrZ – poškození věřitele 

(čtyřikrát).111 

1.3.4. Přičitatelnost 

Ustanovení § 8 ZTOPO upravuje, kdy lze právnické osobě spáchání trestného činu 

přičítat - tzv. přičitatelnost. Právnické osoby jsou subjekty práva odlišné od fyzických osob, 

které jsou uměle právem vytvořeny (tzv. fikční teorie právnických osob)112 a nadány právní 

osobností, tedy způsobilostí mít práva a povinnosti, a deliktní způsobilostí.113 Podle občanského 

zákoníku ale právnická osoba nemá svéprávnost, tj. způsobilost pro sebe vlastním právním 

jednáním nabývat práva a zavazovat se k povinnostem – právně jednat (§ 15 odst. 2 OZ).114  

V případě obviněné právnické osoby tedy nelze vycházet z pojetí zavinění ve smyslu 

ustanovení § 15 a 16 TrZ, protože právnická osoba jako celek nemá vlastní vůli, a nemůže dle 

ní jednat a navenek ji sama projevovat.115 Z toho důvodu vytváří ZTOPO specifickou 

 
110 Zvláštní zpráva o poznatcích z aplikace § 8 odst. 5 a dalších ustanovení zákona č. 418/2011 Sb., o trestní 

odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, ve znění zákona č. 183/2016 Sb. V Brně dne 7. května 2019 4 

NZN 604/2018, s. 4, dostupné z: http://www.nsz.cz/images/stories/PDF/Zvlastni_zpravy/Zvlastni_zprava-TOPO-

k_publikaci_na_internetu.pdf 
111 Tamtéž. 
112 FENYK, J., SMEJKAL, J., BÍLÁ, I. Zákon o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim: 

komentář. 2., podstatně přepracované a doplněné vydání. 2018, op. cit. s. 35 
113 ŠÁMAL, P., NOVOTNÝ O., GŘIVNA T., HERCZEG J., VANDUCHOVÁ M., VOKOUN R. Trestní právo 

hmotné, 2016, op. cit. s. 482 
114 FENYK, J., SMEJKAL, J., BÍLÁ, I. Zákon o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim: 

komentář. 2., podstatně přepracované a doplněné vydání. 2018, op. cit. s. 35 
115 ŠÁMAL, P., DĚDIČ, J. In: ŠÁMAL, Pavel a kol. Trestní odpovědnost právnických osob: komentář. 2. vydání. 

2018. op. cit. s. 173 
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konstrukci tzv. přičitatelnosti v ustanovení § 8 odst. 1 a 2 ZTOPO.116 Právě přičitatelnost je 

podle Bohuslava jádrem zákona a tím nejpodstatnějším, co ZTOPO obsahuje, a to proto, že 

ZTOPO poprvé do českého trestního práva zavádí kolektivní vinu právnické osoby, tedy 

kolektivní trestněprávní odpovědnost.117 

Podle ustanovení § 8 ZTOPO jsou předpoklady pro spáchání trestného činu právnickou 

osobou následující. Prvním předpokladem je, že musí jít o protiprávní čin (čin právem 

zakázaný). Tento čin musí být dle § 8 odst. 1 ZTOPO spáchán buď v zájmu právnické osoby, 

nebo v rámci její činnosti. Protiprávní čin musí být spáchán osobou uvedenou v § 8 odst. 1 

písm. a), b), c) nebo d) ZTOPO. Tento čin musí být dále přičitatelný právnické osobě dle § 8 

odst. 2, 3 či 4 ZTOPO. Zároveň zde nesmí být přítomny vyviňující důvody dle § 8 odst. 2 písm. 

a), příp. § 8 odst. 5.118 

Protiprávnost 

Pojem „protiprávní čin” není v ZTOPO definován.  Za protiprávní čin se obecně 

považuje protiprávní jednání, tedy jednání, které je v rozporu s objektivním právem.119 

Protiprávním činem tedy bude jednání pachatele, které je v rozporu se zákonem, kdy pachatel 

porušuje nebo neplní právní povinnost stanovenou zákonem.120 Protiprávnost se posuzuje z 

pohledu právního řádu jako celku a zpravidla se dovozuje z porušení právních norem jiných 

právních odvětví, než je trestní právo, např z ústavněprávních předpisů, zejm. Listiny 

základních práv a svobod, a dalších.121 Konkrétně u ZTOPO dle Fenyka při určování 

protiprávnosti postačí odkaz na protiprávní činy jiné než ty, které jsou taxativně vyjmenované 

v ustanovení § 7 ZTOPO, je ale nutné přihlédnout i ke konkrétní povaze skutku a povaze 

právnické osoby (§ 1 odst. 2 ZTOPO).122 

  

 
116 FENYK, J., SMEJKAL, J., BÍLÁ, I. Zákon o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim: 

komentář. 2., podstatně přepracované a doplněné vydání. 2018, op. cit. s. 35 
117 BOHUSLAV, L. Trestní odpovědnost právnických osob, 2014, op. cit. s. 119 
118 FENYK, J., SMEJKAL, J., BÍLÁ, I. Zákon o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim: 

komentář. 2., podstatně přepracované a doplněné vydání. 2018, op. cit. s. 36 
119 ŠÁMAL, P., DĚDIČ, J. In: ŠÁMAL, Pavel a kol. Trestní odpovědnost právnických osob: komentář. 2. vydání. 

2018. op. cit. s. 192 
120 JELÍNEK, Jiří. Zákon o trestní odpovědnosti právnických osob: komentář s judikaturou. 2., aktualiz. a přeprac. 

vyd. Praha: Leges, 2013. Komentátor. ISBN 978-80-87576-43-4., s. 70 
121 ŠÁMAL, P., NOVOTNÝ O., GŘIVNA T., HERCZEG J., VANDUCHOVÁ M., VOKOUN R. Trestní právo 

hmotné, 2016, op. cit. s. 486 
122 FENYK, J., SMEJKAL, J., BÍLÁ, I. Zákon o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim: 

komentář. 2., podstatně přepracované a doplněné vydání. 2018, op. cit. s. 37 
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Objektivní stránka trestného činu  

Dalším předpokladem trestní odpovědnosti právnických osob je, že protiprávní čin byl 

spáchán buď v zájmu právnické osoby, nebo v rámci činnosti právnické osoby (§ 8 odst. 1 

ZTOPO). Tato podmínka má chránit právnické osoby, aby neodpovídaly za excesy fyzických 

osob, při nichž není dána žádná souvislost s činností právnických osob.123 

1) V zájmu právnické osoby 

Jednání v zájmu právnické osoby bude jednání (konání či opomenutí) subjektů 

uvedených v § 8 odst. 1 písm. a) až d) ZTOPO. Zájmem se rozumí zájem v širokém slova 

smyslu, pod nímž si lze představit případ, kdy má právnická osoba ze spáchání protiprávního 

činu majetkový či nemajetkový prospěch, nebo získá jakoukoliv výhodu (výhodnější postavení 

na trhu, personální zvýhodnění společníků, získání veřejné či soukromé zakázky atd).124  

Tomuto hledisku se věnoval i Nejvyšší soud v usnesení se sp. zn. 8 Tdo 627/2015. 

Rozhodnutí se zabývalo situací, kdy společník právnické osoby využíval pro svůj osobní 

prospěch firemní vozidla v rozporu s uloženým trestem zákazu činnosti (zákazu řízení). 

Dopouštěl se tak trestného činu maření výkonu úředního rozhodnutí. Nejvyšší soud rozhodl, že 

podmínku „v zájmu právnické osoby“ je nutno vykládat tak, že prospěch, který právnické osobě 

plyne z trestného činu spáchaného jejími společníky či zaměstnanci, musí mít takovou povahu, 

že benefitem společníka či zaměstnance je podmíněn prospěch samotné právnické osoby. 

Jinými slovy, trestný čin spáchaný předmětnou fyzickou osobou musí zlepšovat nebo alespoň 

zachovávat stávající postavení právnické osoby v oblasti jejího působení. Používání firemního 

vozu zde sice přinášelo benefity společníku právnické osoby, ale právnická osoba sama z něj 

neprofitovala. 125  

Další judikatura se věnovala situaci, kdy byla trestná činnost spáchána proti zájmům 

právnické osoby. V takovém případě, je-li spáchán trestný čin osobou, jejíž jednání je právnické 

osobě přičitatelné, a tento trestný čin je spáchán proti zájmům právnické osoby nebo na její 

úkor, nelze trestní odpovědnost právnické osoby vyvodit.126 

 
122 JELÍNEK, Jiří. Trestní právo hmotné: obecná část, zvláštní část. 7. vydání. 2019, op. cit. s. 387 
124 FENYK, J., SMEJKAL, J., BÍLÁ, I. Zákon o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim: 

komentář. 2., podstatně přepracované a doplněné vydání. 2018, op. cit. s. 37, 38 
125 Usnesení Nejvyššího soudu České republiky ze dne 24. 11. 2015, sp. zn. 8 Tdo 627/2015. K hledisku „v zájmu 

právnické osoby“ se Nejvyšší soud vyjádřil dále i v usnesení se sp. zn. 4 Tdo 1681/2016, kde potvrdil svůj 

předchozí výklad.  
126 Viz následující rozhodnutí Nejvyššího soudu České republiky: usnesení se sp. zn. 8 Tdo 627/2015, 4 Tdo 

1681/2016, 8 Tdo 924/2017, 8 Tdo 972/2016, dále ČEP, David. Základy trestní odpovědnosti právnických osob 
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2) V rámci činnosti  

Okruh osob, které mohou v rámci činnosti právnické osoby spáchat protiprávní čin, je 

obsažen v ustanovení § 8 odst. 1 písm. a) až d) ZTOPO, přičemž jejich jednání může mít formu 

konání i opomenutí.127 K jednání musí dojít v mezích předmětu činnosti právnické osoby 

vymezeném v rejstříku, zřizovací listině a podobně, nebo při provozních či obdobných 

činnostech právnické osoby (fungování právnické osoby, vedení účetních knih apod).128 

Subjekt trestného činu 

Subjektem trestného činu dle ZTOPO je právnická osoba, které se přičítá jednání 

některé z fyzických osob uvedených v ustanovení § 8 odst. 1 písm. a) až d), nebo v § 8 odst. 2 

písm. b) ZTOPO. 

Přičitatelnost dle § 8 odst. 2 

Protiprávní čin lze dle § 8 odst. 2 ZTOPO právnické osobě přičítat, byl-li spáchán buď 

jednáním orgánů právnické osoby nebo osob uvedených v odstavci 1 písm. a) až c), nebo 

zaměstnancem uvedeným v odstavci 1 písm. d) na podkladě rozhodnutí, schválení nebo pokynu 

orgánů právnické osoby nebo osob uvedených v odstavci 1 písm. a) až c), anebo proto, že 

orgány právnické osoby či osoby uvedené v odstavci 1 písm. a) a  c) neprovedly taková opatření, 

která měly provést podle jiného právního předpisu nebo která po nich lze spravedlivě 

požadovat. Tedy zejména pokud neprovedly povinnou nebo potřebnou kontrolu nad činností 

zaměstnanců nebo jiných osob, jimž jsou nadřízeny, nebo neučinily nezbytná opatření k 

zamezení či odvrácení následků spáchaného trestného činu.  

Tyto důvody jsou alternativní. V prvním případě se jedná o veškerá jednání orgánů 

právnických osob. V případě zaměstnanců jde pouze o jednání, ke kterým došlo na základě 

konkrétních skutečností specifikovaných v § 8 odst. 2 písm. b) ZTOPO. 

Ustanovení § 8 odst. 3 ZTOPO dále uvádí, že trestní odpovědnosti právnické osoby 

nebrání, nepodaří-li se zjistit trestní odpovědnost konkrétní fyzické osoby. Dle judikatury však 

musí existovat dostatečná skutková zjištění vedoucí ke spolehlivému závěru, že určitá fyzická 

osoba, byť neznámá, protiprávní čin přičitatelný právnické osobě skutečně spáchala.129  

 
ve světle judikatury Nejvyššího soudu (1. část). Trestněprávní revue, Nakladatelství C.H. Beck, 2018, roč. 17, č. 9, 

s. 195-201. ISSN 1213-5313. 
127 JELÍNEK, Jiří. Trestní právo hmotné: obecná část, zvláštní část. 7. vydání. 2019, op. cit. s. 387 
128 FENYK, J., SMEJKAL, J., BÍLÁ, I. Zákon o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim: 

komentář. 2., podstatně přepracované a doplněné vydání. 2018, op. cit. s. 38 
129 Usnesení Nejvyššího soudu České republiky ze dne 29. 6. 2016, sp. zn. 5 Tdo 784/2016  
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Vyvinění dle ustanovení § 8 odst. 5 

Novela ZTOPO s číslem 183/2016 Sb. přidala do ZTOPO i nové ustanovení § 8 odst. 

5, umožňující právnické osobě se z trestní odpovědnosti tzv. vyvinit. To vyvolalo, podobně 

jako novelizace § 7 ZTOPO, bouřlivé diskuze. Novelizované ustanovení § 8 odst. 5 ZTOPO 

nyní zní takto: „Právnická osoba se trestní odpovědnosti podle odstavců 1 až 4 zprostí, pokud 

vynaložila veškeré úsilí, které na ní bylo možno spravedlivě požadovat, aby spáchání 

protiprávního činu osobami uvedenými v odstavci 1 zabránila.“ 

Akademici u této legislativní změny ocenili snahu zákonodárce zmírnit přísné rozšíření 

kriminalizace právnických osob, ke kterému došlo současnou novelizací § 7 ZTOPO. Někteří 

upozorňují, že předchozí úprava trestní odpovědnosti právnických osob byla de facto 

odpovědností objektivní, bez možnosti vyvinění (vyjma možnosti vyvinění se za činy 

zaměstnanců).130 Důvodová zpráva k novele ustanovení nekomentuje, protože ve vládní verzi 

novely nebylo zahrnuto. Nové ustanovení se do zákona dostalo pozměňovacím návrhem 

poslanců Marie Benešové a Jana Chvojky.131  

Před novelou bylo možné, aby se právnická osoba z trestní odpovědnosti vyvinila, 

pokud trestný čin spáchal zaměstnanec právnické osoby při plnění pracovních úkolů, nebo 

osoba v podobném postavení, pokud se jednalo o výlučný exces zaměstnance a právnická osoba 

dodržela vše, co od ní bylo možné spravedlivě požadovat dle § 8 odst. 2 písm. b) ZTOPO.132 

Nové ust. § 8 odst. 5 dává právnické osobě možnost vyvinit se v souvislost se spácháním 

trestného činu de facto kterékoliv osoby.133 S ohledem na výše zmíněné ustanovení § 8 odst. 2 

písm. b) ZTOPO bývá zařazení nového ustanovení § 8 odst. 5 ZTOPO kritizováno mimo jiné 

jako nekoncepční.134 Jak je upozorněno v literatuře, faktický důvod vyvinění v obou 

ustanoveních se do jisté míry překrývá,135 ovšem u ust. § 8 odst. 5 je potřeba vzít v potaz, že 

vztah osob k právnické osobě, jejichž jednání se právnické osobě přičítá, je užší a významnější 

nežli vztah „obyčejného“ zaměstnance.136 Zákon nicméně neřeší, jak mají tato ustanovení 

 
130 BOHUSLAV, Lukáš. Přičitatelnost trestného činu právnické osobě. In JELÍNEK J. a kol. Trestní odpovědnost 

právnických osob – bilance a perspektivy. Praha: Leges, 2013, s. 148 
131 Zápis ze 48. schůze ústavně právního výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR z 25. listopadu 2015, 

[online] Dostupné z: http://www.psp.cz/sqw/text/orig2.sqw?idd=77069&pdf=1 [zobrazeno 18. 12. 2019] 
131 JELÍNEK, Jiří. Trestní odpovědnost právnických osob v České republice: problémy a perspektivy, 2019, op. cit. 

s. 207 
133 FENYK, J., SMEJKAL, J., BÍLÁ, I. Zákon o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim: 

komentář. 2., podstatně přepracované a doplněné vydání. 2018, op. cit. s 58 
134 Tamtéž.  
135 DĚDIČ, J. In: ŠÁMAL, Pavel a kol. Trestní odpovědnost právnických osob: komentář. 2. vydání. 2018. op. cit. 

s. 230 
136 FENYK, J., SMEJKAL, J., BÍLÁ, I. Zákon o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim: 

komentář. 2., podstatně přepracované a doplněné vydání. 2018, op. cit. s. 58 

http://www.psp.cz/sqw/text/orig2.sqw?idd=77069&pdf=1
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fungovat společně, či je-li některé v poměru speciality. To vede k situaci, kdy se právnická 

osoba při spáchání trestného činu zaměstnancem může vyvinit jak s použitím § 8 odst. 2 písm. 

b), tak i dle § 8 odst. 5 ZTOPO.137 Pelc je toho názoru, že § 8 odst. 5 bude speciálním 

ustanovením vůči § 8 odst. 2 písm. b) při přičítání trestného činu, který spáchá osoba v 

nadřízeném postavení,138 jinými slovy, pro trestné činy zaměstnanců by mělo jako základní 

ustanovení fungovat § 8 odst. 2 písm. b) ZTOPO. Tento výklad i autorka diplomové práce 

považuje za logický, zasloužil by si však podpořit výslovným upřesněním vztahu obou 

ustanovení v zákoně, jelikož současné znění je nejasné a může vést k výkladovým problémům. 

K novému ustanovení § 8 odst. 5 ZTOPO neexistuje důvodová zpráva, jeho smysl je ale 

podle Jelínka zřetelný – a to, že má motivovat právnické osoby k přijetí účinných opatření, která 

zamezí páchání jim přičitatelné trestné činnosti. Jelínek má k ustanovení tři výhrady. První je, 

že zákonodárce použil nesprávnou terminologii (termín „zprostit se“ trestní odpovědnosti, který 

může evokovat, že trestní odpovědnost právnických osob je odpovědností objektivní, nikoliv 

subjektivní).139 V tom se shoduje např. i se Šámalem.140  

Další výhradou je, že zákonodárce použil spojení „na ní“ požadovat, což dle Jelínka 

vede k personalizaci právnické osoby. To je problematické, protože ta sama nejedná. 

Nejdiskutovanějším problémem novelizovaného ustanovení je ovšem neurčitost pojmu 

„veškeré úsilí,“ přičemž Jelínek se ptá, kde začíná a kde končí „veškeré úsilí“ právnické osoby 

a co konkrétně lze na právnické osobě „spravedlivě“ požadovat, aby se vyvinila?141 Tato 

neurčitost se jeví jako nejvýznamnější problém, protože ZTOPO nikde neuvádí, co si lze pod 

pojmem „veškeré úsilí“ představit, a vysvětlení neobsahuje ani důvodová zpráva. 

Podle Fenyka bude požadavek vynaložení veškerého úsilí potřeba posuzovat jako něco 

více než jen formální krok, tedy formální přijetí tzv. compliance programů, či compliance 

management systémů. Při posuzování, jestli právnická osoba vynaložila veškeré úsilí, by se 

mělo hodnotit, zda jsou formální opatření uvedena v život, „zda byla i reálně implementována 

a kontrolována, zda byly příslušné osoby proškoleny, (…) jaká opatření byla přijímána při 

zjištění nedostatků, a zejména to, nakolik tato opatření byla způsobilá zabránit trestné činnosti, 

 
137 Tamtéž. 
138 PELC, Vladimír. Trestní odpovědnost právnických osob za praní peněz. Acta Universitatis Carolinae Iuridica. 

2017. Vol. 63, No. 2/2017, s. 52 
139 JELÍNEK, Jiří. Trestní odpovědnost právnických osob v České republice: problémy a perspektivy, 2019, op. 

cit. s. 209 - 210 
140 ŠÁMAL, Pavel. Trestní odpovědnost právnických osob po novele provedené zák. č. 183/2016 Sb. Acta Iuridica 

Olomucensia, 2018, Vol. 13, No. 2, s. 9–35. 
141 JELÍNEK, Jiří. Trestní odpovědnost právnických osob v České republice: problémy a perspektivy, 2019, op. 

cit. s. 211 - 217 
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resp. zda jejich nezavedení, nedodržování atd. je v příčinné souvislosti se spácháním 

konkrétního trestného činu.“142 

S tím se shoduje i Šámal. Podle něj bude při posuzování, zda osoba vynaložila „veškeré 

úsilí“, základem zejména „dodržování všech zákonů a ostatních předpisů, (…) ale i všech 

vnitřních předpisů, jež jsou povinny dodržovat především statutární orgány právnické osoby a 

další osoby ve vedoucím postavení v rámci právnické osoby.”143  

Jakožto opatření, která by měla právnické osobě pomoci se vyvinit dle ustanovení § 8 

odst. 5 ZTOPO, jsou v literatuře často zmiňované tzv. compliance programy.  

Bohuslav popisuje compliance program jako „nástroj k minimalizaci rizik plynoucích z 

činnosti právnické osoby, pravidla etického chování a chování v souladu s právními předpisy, 

dodržování právních předpisů a vnitřních norem právnické osoby, zavedení a realizaci řídícího 

a kontrolního systému právnické osoby.“144 

Šámal jako konkrétní příklady, k nimž se má přihlížet při posuzování splnění podmínek 

dle § 8 odst. 5 ZTOPO, uvádí následující: zda má právnická osoba vnitřní předpisy vymezující 

práva a povinnosti osob uvedených v § 8 odst. 1 písm. a) až d) ZTOPO, zda a jak je jejich 

dodržování kontrolováno, zda má právnická osoba i další vnitřní předpisy jako např. etický 

kodex či jiné protikorupční programy, které vytváří firemní kulturu, či zda u ní existují 

compliance programy, v nichž je prohlášeno, že se právnická osoba chce chovat v souladu se 

zákony, právními předpisy a etickými normami. Vedení právnické osoby by dle Šámala mělo 

být garanty existence a funkčnosti systému sloužícího k předcházení trestné činnosti. Další 

posuzovanou věcí by mělo být, zda právnická osoba vede účetnictví a uchovává doklady 

týkající se zejm. zasedání a rozhodování statutárních orgánů nebo kontrolních orgánů. 

Právnická osoba by rovněž měla mít vypracovaný skartační, spisový a archivační řád. Neméně 

důležitou součástí „veškerého úsilí” musí být faktické naplňování a kontrola přijatých opatření, 

včetně aktivního vyhledávání jejich porušování. Za tímto účelem má právnická osoba mít např. 

ombudsmana, ať už interního či externího, a využívat další možnosti jako třeba tzv. 

 
142 FENYK, J., SMEJKAL, J., BÍLÁ, I. Zákon o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim: 

komentář. 2., podstatně přepracované a doplněné vydání. 2018, op. cit. s. 58, 59 
143 ŠÁMAL, Pavel. Trestní odpovědnost právnických osob po novele provedené zák. č. 183/2016 Sb. Acta Iuridica 

Olomucensia, 2018, Vol. 13, No. 2, s. 9–35. 
144 BOHUSLAV, L. Compliance program a jeho východiska zejména v zahraniční praxi, In JELÍNEK, Jiří. Trestní 

odpovědnost právnických osob - pět let poté. Praha: Leges, 2017, s. 72-80. Teoretik. ISBN 978-80-7502-205-9. 
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whistleblowing.145 V obecné rovině by právnická osoba ke splnění požadavku vynaložení 

veškerého úsilí měla dle Šámala přijmout opatření nejen preventivní, ale i kontrolní a reaktivní. 

Vzhledem k neurčitosti novelizovaného ustanovení připravilo Nejvyšší státní 

zastupitelství pro státní zástupce materiál nazvaný „Aplikace § 8 odst. 5 zákona o trestní 

odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim – Průvodce právní úpravou pro státní 

zástupce.“ V něm uvádí kritéria, dle kterých lze hodnotit „veškeré úsilí“ nutné k vyvinění. První 

verze byla vydána v roce 2016, v roce 2018 byla vydána aktualizovaná verze i s poznatky z 

praxe. Tato metodika pod pojmem „vynaložení veškerého úsilí“ vnímá: „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.“146 

Materiál vychází ze zahraničních vzorů a shrnuje, že by compliance program měl pokrýt 

tři základní oblast: prevenci, detekci a reakci. V rámci těchto oblastí konkretizuje jednotlivá 

opatření, která by měla být součástí compliance programů. Jedná se o: etický kodex, školení, 

rizikovou analýzu, hloubkové prověrky obchodních partnerů, podporu compliance programů 

ze strany vedení, pravidelná školení a kontrolu a monitoring zaměstnanců. Z oblasti detekce 

potom materiál zmiňuje zdroje pro ohlašování podezření: tedy např. etickou linku, 

whistleblowing, zřízení funkce ombudsmana či compliance officera, dále také vnitřní či externí 

audity, interní šetření při porušení compliance pravidel a monitorování a revize nastavených 

systémů. Jako reakční mechanismus na porušení compliance pravidel materiál uvádí úpravu 

procesů, jako jsou pracovněprávní důsledky porušení pravidel, vymáhání škody či újmy, nebo 

hlášení trestné činnosti orgánům činným v trestním řízení (nad rámec zákonné oznamovací 

povinnosti).147 

Praktické využívání ustanovení § 8 odst. 5 ZTOPO hodnotí Zvláštní zpráva Nejvyššího 

státního zastupitelství o poznatcích z aplikace § 8 odst. 5 a dalších ustanovení zákona č. 

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

183/2016 Sb., ze dne 7. 5. 2019, sp. zn. 4 NZN 604/2018. V této zprávě se objevuje negativní 

názor státních zástupců na situace, kdy se orgány činné v trestním řízení (OČTŘ) musí zabývat 

existencí či neexistencí skutečností dle § 8 odst. 5 ZTOPO, pokud se podezřelá právnická osoba 

 
145 ŠÁMAL, Pavel. Trestní odpovědnost právnických osob po novele provedené zák. č. 183/2016 Sb. Acta Iuridica 

Olomucensia, 2018, Vol. 13, No. 2; s. 30 - 33 
146Aplikace § 8 odst. 5 zákona o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim - Průvodce právní 

úpravou pro státní zástupce, s. 20, dostupné z: http://www.nsz.cz/images/stories/PDF/Soubory_ke_stazeni/1_SL

_141_2017_Aplikace__8_odst._5_ZTOPO.pdf 
147 Tamtéž. 
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rozhodne nespolupracovat. V takových situacích je pro OČTŘ problémem prokazovat, zda 

právnická osoba vynaložila veškeré úsilí dle požadavku § 8 odst. 5 ZTOPO. Jak ovšem státní 

zástupci dodávají, není možné, aby důkazní břemeno v těchto situacích leželo na právnické 

osobě, protože to nedovoluje koncepce (nemo tenetur neboli zákaz nucení k sebeobviňování, 

tedy že obviněný nesmí být nucen k aktivnímu jednání, které by směřovalo k jeho usvědčení148), 

na níž je založeno české trestní právo. Státní zástupci rovněž upozorňují na trend, dle něhož si 

velké společnosti nechávají zpracovávat od advokátních kanceláří obsáhlé compliance 

dokumenty, které následně nepřevedou do praxe. Zpráva tvrdí, že soud poté zpravidla rezignuje 

na bližší zkoumání těchto dokumentů, jsou-li předloženy, a raději rozhodne o splnění 

exkulpační podmínky.149 Zároveň však tatáž zpráva dodává, že se dosud compliance programy, 

ani námitky jejich existence a návrhy na vyvinění dle § 8 odst 5 ZTOPO spíše neobjevují. Je 

tomu tak proto, že jsou trestně stíhány hlavně malé společnosti s málo zaměstnanci, či tzv. 

„prázdné schránky“, tedy jen formálně existující společnosti bez fakticky vyvíjené činnosti a 

bez majetku, neboli právnické osoby, které by samy zanikly, i kdyby nebylo vedeno jejich 

trestní stíhání.150 

Pro úplnost lze dodat, že v metodice z roku 2018 je mj. hodnoceno i využívání 

exkulpačního důvodu dle ustanovení § 8 odst. 2 ZTOPO. Dle metodiky se případy, v nichž byl 

tento důvod zvažován, objevily v období od 1. ledna 2012 do 17. srpna 2016 celkem pětkrát (k 

následujícím rokům metodika informaci nepodává).151 

Výše zmíněné názory z literatury potvrdil ve svém usnesení ze dne 20. 2. 2019 i 

Nejvyšší soud. V projednávaném případě byla právnická osoba Dodávky Brno s. r. o. 

odsouzena za zločin podvodu dle ust. § 209 odst. 1, odst. 4 písm. d) TrZ, dílem dokonaným, 

dílem ve stadiu pokusu, k peněžitému trestu ve výměře 250 denních sazeb o jedné denní sazbě 

ve výši 4000 Kč, celkem tedy k trestu ve výměře 1 000 000 Kč. Současně jí byl uložen i trest 

uveřejnění rozsudku. Právnická osoba se následně dostala až k Nejvyššímu soudu, přičemž ve 

svém dovolání odkazovala na ust. § 8 odst. 5 ZTOPO. Veškerým úsilím, které ji mělo dle ust. 

§ 8 odst. 5 zprostit trestní odpovědnosti, bylo dle právnické osoby to, že v roce 2014 zavedla 

do praxe etický kodex. Ten dle ní nebylo možno považovat pouze za formální akt, což 

 
148 FENYK, Jaroslav, Dagmar CÍSAŘOVÁ a Tomáš GŘIVNA. Trestní právo procesní. 7. vydání. Praha: Wolters 

Kluwer, 2019. ISBN 978-80-7598-306-0., str 205 
149 Zvláštní zpráva o poznatcích z aplikace § 8 odst. 5 a dalších ustanovení zákona č. 418/2011 Sb., o trestní 

odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, ve znění zákona č. 183/2016 Sb., op cit. s. 32 
150 Tamtéž, s. 15; 33 
151 Aplikace § 8 odst. 5 zákona o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim - Průvodce právní 

úpravou pro státní zástupce, op. cit., s. 14  
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vyplývalo i z výpovědí svědků. Právnická osoba dále uvedla, že kromě toho nenese důkazní 

břemeno k prokázání okolností svědčících pro její vyvinění.  

Nejvyšší soud námitky právnické osoby odmítl. Dle soudu opatření právnické osoby, 

které slouží k předcházení páchání trestné činnosti, bude spočívat primárně v dodržování všech 

zákonů a dalších předpisů, které je tato právnická osoba povinna dodržovat, a rovněž vnitřních 

předpisů, které právnická osoba přijala a jsou pro osoby ve vedoucím postavení i pro 

zaměstnance závazné. Dále Nejvyšší soud upozornil, že k závěru o splnění podmínek pro 

vyvinění dle § 8 odst. 5 ZTOPO nestačí prosté přijetí vnitřních předpisů nebo jiných opatření. 

Důležité je zejména zajištění dodržování těchto opatření, kontrola jejich plnění, detekce jejich 

porušení a následná reakce. V projednávaném případě sice etický kodex existoval a 

zaměstnanci ohledně předcházení trestné činnosti proškolováni byli, to však dle soudu neplnilo 

svůj účel. Nejvyšší soud dále uvedl, že „pro naplnění exkulpačního důvodu nepostačuje, pokud 

jsou uvedená opatření ve společnosti pouze „na papíře“, musí být zabezpečeno jejich faktické 

naplňování, kontrola přijatých opatření a vyhledávání jejich porušování (viz literatura výše 

citovaná), což v tomto případě prokazatelně nebylo. Z dokazování provedeného soudy nižších 

stupňů je zcela zřejmé, že v obchodní společnosti docházelo k porušování pravidel bez jakékoli 

adekvátní reakce ze strany jednatelů či jiných osob odpovědných za řádný chod právnické 

osoby.“152 

 Obdobně, ač podrobněji, se již v roce 2017 vyjádřil v usnesení se sp. zn. 6 To 7/2017 

Vrchní soud v Praze. Nalézací soud v projednávané věci zastavil trestní stíhání právnické osoby 

z důvodu dle § 8 odst. 5 ZTOPO. Prvostupňový soud tak učinil na základě toho, že se fyzická 

osoba, jejíž jednání se mělo právnické osobě přičíst, v dohodě o změně pracovní smlouvy 

zavázala dodržovat pravidla etického chování vypracovaná pro právnickou osobu. Vrchní soud 

však toto hledisko považoval za nedostatečné. Pouhé zjištění, že právnická osoba měla v době 

spáchání trestného činu vypracovaný etický kodex, a předmětný zaměstnanec se zavázal tento 

kodex dodržovat, k vyvinění nestačí. Je to pouze první nezbytný krok, který musí právnická 

osoba učinit. Za veškeré úsilí, které je po právnické osobě možno požadovat, je nutné považovat 

jak naplnění formálních kroků (existence compliance programů apod., s nimiž bude předmětná 

fyzická osoba jednající dle ust. § 8 ZTOPO seznámena, a na níž bude vynucena jejich 

akceptace), tak současně poctivou prokazatelnou snahu právnické osoby, aby byla přijatá 

opatření životaschopná, aby byla naplňována, vyžadována, kontrolována, vynucována a 

revidována. Soud pro posouzení tohoto hlediska musí podrobně nahlédnout do fungování celé 

 
152 Usnesení Nejvyššího soudu České republiky ze dne 20. 2. 2019, sp. zn. 7 Tdo 110/2019 
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právnické osoby a mít představu o jejím řízení, kontrole a o dalších procesech. Při posuzování, 

co lze po právnické osobě spravedlivě požadovat, Vrchní soud jako jedno z kritérií 

spravedlnosti uvádí i kritérium ekonomické – od právnické osoby se složitou strukturou či 

vysokým obratem lze požadovat vyšší míru úsilí než od právnické osoby menších měřítek.153 

Nové ustanovení umožňující vyvinění vyvolalo v době svého zavedení mediální bouři 

a obavy z hromadného zastavování trestních řízení s právnickými osobami.154 Po třech letech 

od jeho účinnosti lze zhodnotit, že zatím k jeho nadužívání nedochází. Autorka této práce se 

přiklání k výše zmíněným názorům z literatury, které považují nové ust. § 8 odst. 5 ZTOPO za 

vhodnou protiváhu rozšíření kriminalizace právnických osob. Pozitivním efektem je rovněž 

důraz na prevenci, který nové ustanovení přináší. Možnost vyvinit se by měla právnické osoby 

motivovat k přijetí a dodržování compliance programů, které zabrání páchání trestné činnosti, 

přičemž dle výše popsaných usnesení Nejvyššího soudu i Vrchního soudu v Praze nebudou 

stačit pouze formální etické kodexy či compliance programy, jejichž fungování nebude 

kontrolováno a vynucováno.  

  

 
153 Usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 9. 3. 2017, sp. zn . 6 To 7/2017, [online] Dostupné z:  

https://www.infoprovsechny.cz/request/usneseni_6_to_72017 [zobrazeno 6. 2. 2020] 
154 Viz např. BLAŽEK, V. Benešová chce zmírnit zákon o stíhání firem. Nahraje tak Metrostavu, který je klientem 

její kanceláře, Hospodářské noviny [online] Dostupné z:  https://archiv.ihned.cz/c1-64959670-dvojrole-benesove-

poslankyne-i-advokatka-stihane-firmy [zobrazeno 6. 2. 2020]; JANÁKOVÁ, B. Benešová chystá novelu, která 

vrací firmám beztrestnost, varují žalobci, Právo, [online] Dostupné z: 

https://www.novinky.cz/domaci/clanek/benesova-chysta-novelu-ktera-vraci-firmam-beztrestnost-varuji-zalobci-

334772 [zobrazeno 6. 2. 2020]; NĚMEC, A. Novela přiznává beztrestnost velkým firmám. Neprojde, avizují 

senátoři, Idnes.cz, [online] Dostupné z: https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/zakon-o-trestni-odpovednosti-

pravnickych-osob-novela-kodex-senat.A160411_013703_domaci_ane [zobrazeno 6. 2. 2020]; ČESKÁ 

TELEVIZE, Senát: Firmy by neměly mít možnost vyhnout se trestnímu stíhání, [online] Dostupné z: 

https://ct24.ceskatelevize.cz/domaci/1766689-senat-firmy-nemely-mit-moznost-vyhnout-se-trestnimu-stihani 

[zobrazeno 6. 2. 2020] 

http://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?t=214
https://www.infoprovsechny.cz/request/usneseni_6_to_72017
http://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?t=214
https://archiv.ihned.cz/c1-64959670-dvojrole-benesove-poslankyne-i-advokatka-stihane-firmy
https://archiv.ihned.cz/c1-64959670-dvojrole-benesove-poslankyne-i-advokatka-stihane-firmy
https://www.novinky.cz/domaci/clanek/benesova-chysta-novelu-ktera-vraci-firmam-beztrestnost-varuji-zalobci-334772
https://www.novinky.cz/domaci/clanek/benesova-chysta-novelu-ktera-vraci-firmam-beztrestnost-varuji-zalobci-334772
https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/zakon-o-trestni-odpovednosti-pravnickych-osob-novela-kodex-senat.A160411_013703_domaci_ane
https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/zakon-o-trestni-odpovednosti-pravnickych-osob-novela-kodex-senat.A160411_013703_domaci_ane
https://ct24.ceskatelevize.cz/domaci/1766689-senat-firmy-nemely-mit-moznost-vyhnout-se-trestnimu-stihani
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ČÁST 2 

2. Obecné poznatky o sankcionování právnických osob v České republice 

2.1. Obecně o sankcionování právnických osob  

Neoddělitelnou součástí úpravy deliktní odpovědnosti právnických osob je otázka 

sankcionování. Jak již bylo zmíněno v předchozí části diplomové práce, mezinárodní smlouvy, 

ani směrnice Evropské unie či její rámcová rozhodnutí výslovně nepožadují, aby odpovědnost 

za delikty právnických osob byla upravena pouze trestním právem, ale dávají prostor i právu 

civilnímu či správnímu. To znamená, že ani sankce nutně nemusí být pouze trestní.  

Hlavním požadavkem mezinárodních smluv i evropských předpisů nicméně je, aby 

sankce ukládané právnickým osobám byly „účinné, přiměřené a odstrašující (effective, 

proportionate and dissuasive).“155 Některé mezinárodní smlouvy demonstrativně uvádí sankce 

jako je zajištění a konfiskace výnosů z trestné činnosti, či peněžité sankce.156 Rovněž evropské 

předpisy obsahují orientační výčet sankcí. Navrhovanými sankcemi jsou např. peněžitá sankce, 

zbavení oprávnění pobírat veřejné výhody nebo podpory, přechodný nebo trvalý zákaz 

obchodní činnosti, dočasné či trvalé uzavření provozoven, které sloužily ke spáchání 

protiprávního jednání, uložení soudního dohledu, či zrušení právnické osoby rozhodnutím 

soudu. 157  

Česká republika zvolila systém pravé trestní odpovědnosti a s tím i zavedení trestních 

sankcí. Důvodem bylo to, že úprava deliktní odpovědnosti pouze správním právem, která v 

České republice fungovala do přijetí ZTOPO, se ukázala jako nedostatečná. Správní právo 

neobsahovalo obecnou úpravu základních pravidel pro postih jiných správních deliktů 

korporací, nemělo jednotná procesní pravidla pro uplatňování odpovědnosti za správní delikty 

právnických osob, a tak nebyly dostatečné ani procesní záruky pro postižené právnické 

osoby.158 

2.2. Účel sankcionování právnických osob 

ZTOPO neobsahuje ustanovení o účelu sankcionování právnických osob. Stejně tak 

trestní zákoník neobsahuje ustanovení o účelu sankcionování fyzických osob. Do roku 2009 

 
155 BOHUSLAV, L. Trestní odpovědnost právnických osob, 2014, op. cit. s. 72 
156 Tamtéž, s. 78 
157 BOHUSLAV, L. Trestní odpovědnost právnických osob, 2014, op. cit. s. 76-77; JELÍNEK, Jiří. Trestní 

odpovědnost právnických osob v České republice: problémy a perspektivy, 2019, op. cit., s. 126-127 
158 PÚRY, František. In: ŠÁMAL, Pavel a kol. Trestní odpovědnost právnických osob: komentář. 2. vydání. 2018. 

op. cit. s. 333. 
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trestní zákon ustanovení o účelu trestu obsahoval, a jako účel sankcionování fyzických osob 

uváděl ochranu společnosti před pachateli trestných činů. Dále měl trest zabránit odsouzenému 

v dalším páchání trestné činnosti (individuální prevence), vychovat jej k tomu, aby vedl řádný 

život, a tím působit výchovně i na ostatní členy společnosti (generální prevence).159 

Vycházíme-li z účelu sankcionování, který byl obsažen v předchozím trestním zákoně, 

je nutné tento účel pro právnické osoby lehce modifikovat. Zejména o výchovném prvku nelze 

u právnických osob uvažovat tak jako u osob fyzických, jelikož je obtížně představitelné, že by 

byla právnická osoba vychovávána k řádnému životu.160 

Jak uvádí Púry, základním účelem trestu je ochrana společnosti před trestnými činy a 

jejich pachateli.161 Prostředkem k tomu je újma způsobená uloženým trestem, která na pachatele 

působí tak, aby už nepáchal další trestné činy (individuální prevence), a zároveň odrazuje od 

páchání trestných činů další osoby (generální prevence). Jako specifický účel trestání 

právnických osob Púry uvádí to, že sankce může ovlivnit postavení a činnost korporací v daném 

společenském a ekonomickém prostředí, protože bude mít za následek např. zpomalení 

prosperity v důsledku trestního postihu, a podobně.162 

Rovněž dle Jelínka má sankcionování právnických osob zejména funkci ochrannou 

(ochrana společnosti před trestnou činností korporací) s prvky represe. Hlavním cílem sankcí 

je odradit právnickou osobu od dalšího kriminálního jednání, a také odčerpat výnosy z trestné 

činnosti. Účel sankcionování se podle Jelínka ovšem za dobu fungování ZTOPO změnil. 

Dřívější funkce ochranná byla od novely ZTOPO v roce 2016, která zavedla možnost vyvinění, 

nahrazena funkcí preventivní. Díky možnosti vyvinění totiž hrozba sankcí silněji motivuje 

právnickou osobu k přijetí vnitřních preventivních opatření a jejich dodržování.163  

  

 
159 § 23 zákona č. 140/1961 Sb., trestního zákona; dále JELÍNEK, Jiří. Trestní odpovědnost právnických osob v 

České republice: problémy a perspektivy, 2019, op. cit., s. 284 

160 JELÍNEK, Jiří. Trestní odpovědnost právnických osob. Praha: Linde, 2007. ISBN 978-80-7201-683-9, s. 151 
161 PÚRY, In: ŠÁMAL, Pavel a kol. Trestní odpovědnost právnických osob: komentář. 2. vydání. 2018. op. cit. s. 

378. 
162 Tamtéž. 
163 JELÍNEK, Jiří. Trestní odpovědnost právnických osob v České republice: problémy a perspektivy, 2019, op. 

cit., s. 286-289 
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2.3. Systém sankcí a ochranných opatření dle ZTOPO   

Systémem sankcí je míněn výčet jednotlivých sankcí, jejich uspořádání a vzájemné 

vztahy mezi nimi.164 ZTOPO, stejně jako trestní zákoník,165 zůstává u systému dualismu 

trestních sankcí a rozděluje sankce pro právnické osoby na tresty a ochranná opatření.166 

Tresty a ochranná opatření je možno dle ust. § 15 odst. 3 ZTOPO uložit právnické osobě 

samostatně, či vedle sebe. Některé tresty a ochranná opatření zákon výslovně zakazuje uložit 

vedle sebe.167 I v případě úpravy sankcionování právnických osob platí pravidlo dle ust. § 1 

odst. 2 TOPO, podle něhož nestanoví-li citovaný zákon jinak, použije se trestní zákoník, a v 

řízení proti právnické osobě trestní řád (příp. zákon o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech 

trestních). 

a) Tresty 

ZTOPO upravuje tresty a ochranná opatření ve třetí části, viz ust. § 14 a následující. V 

literatuře je zákonu vytýkána nevhodně použitá terminologie, a to konkrétně použití pojmu 

„tresty“ pro označení sankcí pro právnické osoby. Podle Jelínka je trest spjat s individuální 

vinou pachatele – fyzické osoby, a rovněž jeho převýchovou. Koncept individuální viny či 

převýchovy se u právnické osoby neuplatní, proto by dle Jelínka bylo vhodnější označit právní 

důsledek spáchání trestného činu právnickou osobou jako „sankce.“168 Naopak jiní autoři169 v 

použití termínu „trest“ nespatřují problém. Kalvodová uvádí, že pokud přijmeme samotný 

pojem trestní odpovědnosti právnické osoby, není potřeba se bránit ani pojmům trest či trestání. 

Termín „trest“ v sobě rovněž obsahuje negativní hodnocení trestného činu, což má svůj význam 

jak pro situaci, kdy je pachatelem fyzická, ale i právnická osoba.170 

Ustanovení § 15 odst. 1 ZTOPO obsahuje taxativní výčet trestů. Dle tohoto ustanovení 

lze právnické osobě uložit osm druhů trestů, a to: zrušení právnické osoby, propadnutí majetku, 

peněžitý trest, propadnutí věci, zákaz činnosti, zákaz plnění veřejných zakázek nebo účasti ve 

veřejné soutěži, zákaz přijímání dotací a subvencí, a uveřejnění rozsudku. V současné době je 

 
164 ŠÁMAL, P., NOVOTNÝ O., GŘIVNA T., HERCZEG J., VANDUCHOVÁ M., VOKOUN R. Trestní právo 

hmotné, 2016, op. cit. s. 514 
165 § 36 odst. 1 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník 
166 § 1 a § 15 zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim 
167 Jedná se o peněžitý trest nebo zabrání části majetku vedle propadnutí téže části majetku a trest propadnutí věci 

vedle zabrání téže věci, viz § 15 odst. 3 ZTOPO. 
168 JELÍNEK, Jiří. Trestní odpovědnost právnických osob v České republice: problémy a perspektivy, 2019, op. 

cit., s. 282 
169 např. FOREJT, Petr, Petr HABARTA a Lenka TREŠLOVÁ, op. cit., s. 133 
170 KALVODOVÁ, Věra. Vybrané aspekty sankcionování právnických osob. In JELÍNEK, Jiří. Trestní 

odpovědnost právnických osob v České republice - bilance a perspektivy. Praha: Leges, 2013. Teoretik. ISBN 978-

80-87576-58-8., s. 231 

https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=onrf6mrqgeyv6nbrhaxhazrr
https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=onrf6mrqga4v6nbq
https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=onrf6mjzgyyv6mjuge
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v Parlamentu České republiky projednávána novela, která by do zákona přidala nový druh trestu 

– zákaz držení a chovu zvířat.171 

Taxativní výčet trestů splňuje zásadu „nulla poena sine lege,“ která je obsažena v ust. § 

37 odst. 1 TrZ, a totiž že trestní sankce lze ukládat pouze na základě trestního zákona. Totožná 

zásada je obsažena v čl. 39 Listiny základních práv a svobod.  

Termínem trest se rozumí prostředek státního donucení, který lze uložit pouze pachateli 

trestného činu, je ukládán soudem, a pachateli trestného činu je jím způsobena újma.172 Z osmi 

druhů trestů, které je možno uložit právnické osobě, jsou čtyři specifické, což znamená, že je 

lze uložit pouze osobě právnické, a nikoliv osobě fyzické.173 Tresty je možno dělit dle jejich 

podstaty do čtyř skupin, a to na: 1. trest výjimečný (zrušení právnické osoby), 2. tresty 

majetkové (peněžitý trest, propadnutí věci, majetku), 3. tresty zákazové, a 4. tresty s 

difamujícími účinky (uveřejnění rozsudku).174 Bohuslav dělí sankce rovněž na čtyři skupiny, a 

to na 1. peněžité sankce, 2. sankce poškozující reputaci právnické osoby (uveřejnění rozsudku), 

3. sankce omezující právnickou osobu (zákazové sankce, rovněž sankce zrušení právnické 

osoby), a 4. sankce nápravného charakteru pro právnickou osobu (rovněž některé zákazové 

sankce jako zákaz činnosti; či sankce jako probační program pro právnickou osobu, tato sankce 

v českém ZTOPO není obsažena).175 

V rámci kontinentální právní nauky je možno při pohledu do zahraničí rozlišit dva 

přístupy k sankcím pro právnické osoby. Některé státy, jako např. Nizozemí, Dánsko, Finsko, 

Rakousko nebo Švýcarsko, zavedly jako sankci pro právnické osoby jedinou sankci – peněžitý 

trest. Druhým přístupem je pluralita trestních sankcí, přičemž pluralitou lze mínit jak rozsah od 

dvou sankcí (např. Estonsko, peněžitý trest a trest zrušení právnické osoby) až po jedenáct 

sankcí (Francie).176 Česká republika se škálou osmi sankcí pro právnické osoby zvolila cestu 

mnohosti trestních sankcí. 

 
171 Parlament České republiky, Poslanecká sněmovna, 8. období, Sněmovní tisk 214, Novela z. – trestní zákoník 

[online] Dostupné z: http://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?t=214 [zobrazeno 14. 3. 2020] 
172 JELÍNEK, Jiří. Trestní odpovědnost právnických osob v České republice: problémy a perspektivy, 2019, op. 

cit., s. 291 
173 Jedná se o tresty zrušení právnické osoby, zákaz plnění veřejných zakázek nebo účasti na veřejné soutěži, zákaz 

přijímání dotací a subvencí, a uveřejnění rozsudku. 
174 JELÍNEK, Jiří. Trestní odpovědnost právnických osob v České republice: problémy a perspektivy, 2019, op. 

cit., s. 292 - 293 
175 BOHUSLAV, L. Trestní odpovědnost právnických osob, 2014, op. cit. s. 148 
176 JELÍNEK, Jiří. Trestní odpovědnost právnických osob v České republice: problémy a perspektivy, 2019, op. 

cit., s. 289-290 

http://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?t=214
http://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?t=214
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Čeští autoři se shodují,177 že širší systém sankcí je správně zvoleným přístupem. S tímto 

názorem se ztotožňuje i autorka diplomové práce, jelikož mnohost trestních sankcí umožňuje 

lépe reagovat na rozličnou kriminalitu právnických osob a přispívá k individualizaci sankce pro 

právnickou osobu, přičemž tak snáze umožňuje splnit účel trestání. De lege ferenda by bylo 

vhodné doplnit systém sankcí ještě o jednu sankci – a to o dohled na právnickou osobu. O této 

možnosti bude pojednáno v následujících kapitolách této práce.  

V současné době je v Parlamentu ČR projednávána novela trestního zákoníku a dalších 

předpisů, zavádějící nový druh trestu – zákaz držení a chovu zvířat. Navrhovatelé odůvodňují 

nutnost jeho zavedení tím, že trest zákazu činnosti není dostačující, protože nelze použít na 

činnost, ke které není potřeba zvláštní povolení, či jejíž výkon upravuje jiný právní předpis. 

Zákaz činnosti lze uložit v případech, kdy bude chov zvířete podnikáním (tedy živností), nelze 

ale použít např. pro případ domácího zájmového chovu.178 Tento důvod ovšem u právnických 

osob autorka diplomové práce nepovažuje za relevantní, jelikož v případě právnických osob se 

zpravidla v drtivé většině případů bude jednat o chov zvířat v rámci podnikání. Druhou 

poslaneckou námitkou je, že v případě týrání zvířat je obtížně aplikovatelný i trest propadnutí 

věci, jelikož zvíře není nástrojem trestné činnosti, ani jejím výnosem.179 S tím lze souhlasit, 

proto i s ohledem na další specifika postavení zvířete jakožto smysly nadaného živého tvora180 

autorka považuje zavedení nového druhu trestu i pro právnické osoby za možné, ač se jí jeví 

jako vhodnější spíše pro využití u fyzických osob.  

b) Ochranná opatření 

Dle ust. § 15 odst. 2 ZTOPO je možné právnickým osobám uložit dva druhy ochranných 

opatření – a to zabrání věci, nebo zabrání části majetku. Ochranná opatření jsou, stejně jako 

tresty, opatřením státního donucení ukládaným soudy. Jsou jedním z následků spáchání 

trestného činu a představují určitou újmu na právech pachatele. Neobsahují však společenský 

odsudek pachatele, jako tomu je u trestu.181 Hlavním znakem ochranných opatření je ochrana 

společnosti a individuální působení na konkrétního pachatele. Od trestů se odlišují i tím, že 

 
177 Např. KALVODOVÁ, Věra. Vybrané aspekty sankcionování právnických osob. In JELÍNEK, Jiří. Trestní 

odpovědnost právnických osob v České republice - bilance a perspektivy, 2013, op. cit., s. 231; BOHUSLAV, 

L. Trestní odpovědnost právnických osob, 2014, op. cit. s. 169-170; VANÍČEK, D.: Trestní sankce ukládané 

právnickým osobám, Trestní právo 2006, č. 10, str 13; MUSIL, J.: Trestní odpovědnost právnických osob – ano či 

ne? In: Trestní právo, 2000, č. 7-8 
178 Důvodová zpráva k novele trestního zákoníku, sněmovní tisk 214: Novela z. - trestní zákoník, [online] 

Dostupné z: https://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?t=214 [zobrazeno 18. 12. 2019], s. 6 
179 Tamtéž. 
180 § 494 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 
181 PÚRY, František, In: ŠÁMAL, Pavel a kol. Trestní odpovědnost právnických osob: komentář. 2. vydání. 2018. 

op. cit. s. 373 

https://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?t=214
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zatímco u trestu je újma jeho funkční složkou, u ochranných opatření je pouze jejich 

nevyhnutelným účinkem.182 Ochranná opatření lze uložit i osobám, které nejsou trestně 

odpovědné.183 Jejich výkon se nepromlčuje a nepodléhají ani milosti prezidenta republiky.184 

2.4. Zásady ukládání sankcí a ochranných opatření PO 

Při ukládání sankcí právnickým osobám je nutno vycházet z kritérií pro ukládání trestů 

obsažených v trestním zákoníku v ust. § 39. Dále se z trestního zákoníku použije zásada 

zákonnosti trestání dle § 37 odst. 1, zásada humanity neboli zákaz ukládání krutých a 

nepřiměřených trestních sankcí dle § 37 odst. 2, zásada individualizace (§ 38 odst. 1 TrZ) a 

přiměřenosti trestní sankce (§ 38 odst. 2 TrZ). Uplatní se rovněž princip subsidiarity trestní 

represe dle ust. § 12 odst. 2 TrZ.185 

ZTOPO obsahuje v ust. § 14 specifická hlediska rozhodná pro určení druhu a výměry 

trestu pro právnické osoby, která jsou modifikací obecných kritérií dle ust. § 39 odst. 1 TrZ. 

Předmětná kritéria dle § 14 odst. 1 ZTOPO jsou: povaha a závažnost trestného činu; poměry 

právnické osoby, včetně její dosavadní činnosti a jejích majetkových poměrů; dále kritérium, 

zda právnická osoba vykonává činnost ve veřejném zájmu, která má strategicky nebo obtížně 

nahraditelný význam pro národní hospodářství, obranu nebo bezpečnost. Soud rovněž přihlíží 

k tomu, jak právnická osoba působí po spáchání trestného činu, zejména k její případné snaze 

nahradit škodu či odstranit škodlivé následky činu. Dalším hodnoceným kritériem jsou účinky 

a důsledky, které lze od trestu očekávat pro budoucí činnost právnické osoby.  

a) Povaha a závažnost trestného činu 

Obecná hlediska určující povahu a závažnost trestného činu jsou demonstrativně 

vypočtena v ust. § 39 odst. 2 TrZ. Podle tohoto ustanovení jsou povaha a závažnost trestného 

činu určeny zejména významem chráněného zájmu, jenž byl činem dotčen, způsobem 

provedení činu a následky, okolnostmi, za nichž byl čin spáchán, dále osobou pachatele, mírou 

zavinění (ta se odvozuje od zavinění fyzické osoby dle ust. § 8 odst. 1 a 2 ZTOPO), a pohnutkou, 

záměrem či cílem pachatele. Povahu trestného činu charakterizují zejm. zákonné znaky 

 
182 ŠÁMAL, P., NOVOTNÝ O., GŘIVNA T., HERCZEG J., VANDUCHOVÁ M., VOKOUN R. Trestní právo 

hmotné, 2016, op. cit. s. 514 
183 JELÍNEK, Jiří. Trestní odpovědnost právnických osob v České republice: problémy a perspektivy, 2019, op. 

cit., s. 294 
184 ŠÁMAL, P., NOVOTNÝ O., GŘIVNA T., HERCZEG J., VANDUCHOVÁ M., VOKOUN R. Trestní právo 

hmotné, 2016, op. cit. s. 514 
185 JELÍNEK, Jiří. Trestní právo hmotné: obecná část, zvláštní část. 7. vydání. 2019, op. cit. s. 518-519 
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skutkové podstaty a konkrétní okolnosti spáchání trestného činu. Závažnost se posuzuje dle 

intenzity a výše, ve které byly znaky trestného činu naplněny.186 

b) Poměry právnické osoby, včetně její dosavadní činnosti a majetkových poměrů 

Poměry právnické osoby jsou další okolností, k níž soud přihlíží při posuzování druhu 

a výměry trestu, přičemž tato okolnost ale nesouvisí přímo se spácháním trestného činu.187 U 

právnických osob je zvláště významné posuzovat jejich majetkové poměry, jelikož sankce 

ukládané právnické osobě na ni mají vždy majetkový dopad, ať už přímý či nepřímý.188 

Majetkovými poměry je míněna např. výše vlastního kapitálu společnosti, výše pohledávek či 

závazků, vlastnictví movitých či nemovitých věcí, termíny splatnosti pohledávek, a podobně. 

Posuzuje se celková ekonomická situace právnické osoby, nikoliv pouze její aktuální 

majetek.189 Při hodnocení majetkových poměrů by měl soud vycházet zejména z účetnictví 

právnické osoby, výročních zpráv či daňových přiznání a podobných podkladů.190  

Kromě majetkových poměrů je nutné hodnotit i jiné poměry právnické osoby, kterými 

jsou například druh podnikatelské či jiné činnosti, počet partnerů společnosti, jejích zákazníků, 

klientů, či její činnost vykonávaná pro veřejné zájmy, a rovněž personální situace právnické 

osoby (zaměstnanost, počet zaměstnanců).191 Poměry se hodnotí v době, kdy je rozhodováno o 

trestu, nikoliv v době, kdy byl trestný čin spáchán.192 

Hodnocení poměrů právnické osoby je důležité zejména z hlediska individualizace 

trestu. Stejný trest (např. peněžitá sankce) pro právnické osoby s různými poměry bude mít na 

tyto právnické osoby nesrovnatelné dopady, přičemž toto se týká nejen právnické osoby, ale i 

třetích osob na tyto právnické osoby nějakým způsobem navázané.193 Při hodnocení dosavadní 

činnosti právnické osoby se dále přihlíží i k tomu, fungovala-li právnická osoba až do spáchání 

trestného činu v souladu s právními normami či vnitřními předpisy.194 

 
186 PÚRY, František, In: ŠÁMAL, Pavel a kol. Trestní odpovědnost právnických osob: komentář. 2. vydání. 2018. 

op. cit. s. 333 
187 ŠÁMAL, P., NOVOTNÝ O., GŘIVNA T., HERCZEG J., VANDUCHOVÁ M., VOKOUN R. Trestní právo 

hmotné, 2016, op. cit. s. 517 
188 PÚRY, František, In: ŠÁMAL, Pavel a kol. Trestní odpovědnost právnických osob: komentář. 2. vydání. 2018. 

op. cit. s. 350. 
189 JELÍNEK, Jiří. Trestní právo hmotné: obecná část, zvláštní část. 7. vydání. 2019, op. cit. s. 521 
190 FOREJT, Petr, Petr HABARTA a Lenka TREŠLOVÁ, op. cit., s. 126 
191 PÚRY, František, In: ŠÁMAL, Pavel a kol. Trestní odpovědnost právnických osob: komentář. 2. vydání. 2018. 

op. cit. s. 350 
192 ŠÁMAL, P., NOVOTNÝ O., GŘIVNA T., HERCZEG J., VANDUCHOVÁ M., VOKOUN R. Trestní právo 

hmotné, 2016, op. cit. s. 517 
193 FOREJT, Petr, Petr HABARTA a Lenka TREŠLOVÁ, op. cit., s. 127 
194 PÚRY, František, In: ŠÁMAL, Pavel a kol. Trestní odpovědnost právnických osob: komentář. 2. vydání. 2018. 

op. cit. s. 351 
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c) Výkon činnosti ve veřejném zájmu, která má strategicky či obtížně nahraditelný 

význam pro národní hospodářství, obranu nebo bezpečnost 

ZTOPO zde zavádí nový pojem, s nímž dosud trestní právo nepracovalo. Důvodová 

zpráva k zákonu nespecifikuje, co je míněno pod předmětným souslovím „výkon činnosti ve 

veřejném zájmu, která má strategický či obtížně nahraditelný význam (...).“ Jelínek kritizuje 

toto kritérium ze dvou důvodů. Prvním je již zmíněná neurčitost sousloví „činnost ve veřejném 

zájmu.“ Vzhledem k absenci výkladu v zákoně či v důvodové zprávě jeho použití odporuje 

zásadě nullum crimen sine lege certa.195 

Fenyk navrhuje jako výkladové kritérium použít problematiku tzv. kritické 

infrastruktury. To je pojem ze směrnice Rady 2008/114/ES, kterým se rozumí „(...) prostředky, 

systémy a jejich části (...) které jsou zásadní pro zachování nejdůležitějších společenských 

funkcí, zdraví, bezpečnosti, zabezpečení nebo dobrých hospodářských i sociálních podmínek 

obyvatel, a jejichž narušení nebo zničení by mělo pro členský stát závažný dopad v důsledku 

selhání těchto funkcí.”196 Za výkon činnosti ve veřejném zájmu by bylo možno označit výkon 

činností, které jsou předmětem kritické infrastruktury České republiky. Pod tuto oblast se řadí 

např. energetika, vodní hospodářství, potravinářství a zemědělství, doprava, komunikační a 

informační systémy, finanční sektor, a další.197 

Rovněž Púry v komentáři rozebírá, jaké podmínky by měla právnická osoba splnit, aby 

se její činnost dala považovat za výkon činnosti ve veřejném zájmu dle § 14 odst. 1 ZTOPO. 

Jako veřejný zájem Púry definuje obecně prospěšný zájem, který se týká širšího okruhu 

subjektů a přesahuje soukromé zájmy fyzických či právnických osob.198 Strategický či obtížně 

nahraditelný význam bude činnost právnické osoby mít, pokud ji nelze nahradit vůbec, nebo 

jen se značnými obtížemi - např. je-li právnická osoba monopolním poskytovatelem služeb. 

Činnost se dále musí týkat národního hospodářství, obrany nebo bezpečnosti, což dle Púryho 

znamená činnost ekonomického charakteru (banky, doprava, energetika), nebo zajišťující 

plnění úkolů obrany státu (zásobování Armády ČR), nebo zajišťující vnitřní bezpečnost České 

republiky (zásobování Policie ČR, Hasičského záchranného sboru apod.)199  

 
195 JELÍNEK, Jiří. Trestní odpovědnost právnických osob v České republice: problémy a perspektivy, 2019, op. 

cit., s. 296 
196 Čl. 2 písm. a) směrnice Rady 2008/114/ES, In: FENYK, J., SMEJKAL, J., BÍLÁ, I. Zákon o trestní 

odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim: komentář. 2., podstatně přepracované a doplněné vydání. 2018, 

op. cit. s. 100 
197 FENYK op. cit., s. 100, další oblasti např. nouzové služby, komunikační a informační systémy, veřejná správa. 
198 PÚRY, František, In: ŠÁMAL, Pavel a kol. Trestní odpovědnost právnických osob: komentář. 2. vydání. 2018. 

op. cit. s. 352 
199 Tamtéž. 
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Celospolečenský význam činnosti právnické osoby dle § 14 odst. 1 ZTOPO bude mít 

vliv při úvahách o druhu a výměře trestu. Soud může v takových případech uložit mírnější druh 

trestu, či některý druh trestu neuloží (např. zrušení právnické osoby), pokud by hrozilo, že trest 

by měl negativní dopad na ekonomickou či bezpečnostní situaci České republiky.200 Někdy 

však naopak může celospolečenský význam činnosti právnické osoby odůvodnit uložení 

přísnějšího trestu z důvodu preventivního účinku a náležité ochrany strategických zájmů.201 

Právě možnost hodnotit při stanovení druhu a výměry trestu význam právnické osoby 

je vedle neurčitosti použité terminologie dalším bodem kritiky. Dle Jelínka to může vést k 

situacím, kdy se dvě právnické osoby dopustí identického protiprávního jednání, jedna však 

může být sankcionována jinak, protože je hospodářsky významnější. To vyvolává pochybnosti, 

zda takový postup není v rozporu s principem rovnosti před zákonem. Jelínek jako řešení této 

situace navrhuje změnu právní úpravy a vynechání tohoto kritéria.202 Autorka diplomové práce 

se k této variantě nepřiklání, jelikož toto hledisko je možno považovat za další aspekt, který 

vede k individualizaci sankce pro právnickou osobu, stejně jako např. nutnost zvážit poměry 

právnické osoby, či nutnost soudu přihlédnout k vyjádření ČNB či jiných institucí v případě 

ukládání trestů vybraným právnickým osobám.  

d) Působení právnické osoby po spáchání trestného činu 

Dalším hodnoceným kritériem dle ust. § 14 odst. 1 ZTOPO je chování právnické osoby 

po spáchání trestného činu, tedy zda například činí opatření, aby z její strany k dalšímu páchání 

trestné činnosti nedošlo (přijme interní předpisy či posílí kontrolu, a podobně), nebo usiluje o 

nápravu škodlivých následků, či odškodní poškozené.203 

e) Účinky a důsledky, které lze očekávat od trestu pro budoucí činnost právnické osoby 

Soud zohlední i prognózu, jak předpokládá, že konkrétní uložený trest zapůsobí na 

právnickou osobu a na její další trestnou činnost, stejně jako předpokládané působení trestu na 

právnickou osobu v oblasti majetkové, sociální, ekonomické či personální.204 

 
200 FENYK, J., SMEJKAL, J., BÍLÁ, I. Zákon o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim: 

komentář. 2., podstatně přepracované a doplněné vydání. 2018, op. cit. s. 101 
201 PÚRY, František, In: ŠÁMAL, Pavel a kol. Trestní odpovědnost právnických osob: komentář. 2. vydání. 2018. 

op. cit. s. 352 
202 JELÍNEK, Jiří. Trestní odpovědnost právnických osob v České republice: problémy a perspektivy, 2019, op. 

cit., s. 295-296 
203 FOREJT, Petr, Petr HABARTA a Lenka TREŠLOVÁ, op. cit., s. 127 
204 PÚRY, František, In: ŠÁMAL, Pavel a kol. Trestní odpovědnost právnických osob: komentář. 2. vydání. 2018. 

op. cit. s. 335 
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Dalšími kritérii, k nimž soud přihlédne, jsou dle ust. § 14 odst. 3 ZTOPO důsledky 

sankcí na třetí osoby, zejména dopady na práva poškozených či věřitelů právnické osoby. 

Zohlední se i případné polehčující či přitěžující okolnosti dle ust. § 39 odst. 3 TrZ, a další 

okolnosti dle ust. § 39 trestního zákoníku. 

V případě ukládání některých druhů trestů, které mohou mít existenční dopad na 

působení právnické osoby, si musí soud vyžádat vyjádření příslušného orgánu či instituce k 

možnostem uložení tohoto trestu. Jedná se o situace, kdy je trestně odpovědnou osobu banka či 

jiná finanční instituce (pro uložení trestu zrušení právnické osoby, trestu propadnutí majetku, 

peněžitého trestu a trestu zákazu činnosti – zde je nutné předchozí vyjádření České národní 

banky), či komoditní burza (pro trest zrušení právnické osoby, nutno mít vyjádření orgánu státní 

správy, který uděluje povolení k provozování burz).205 

 

3. Druhy trestů a ochranných opatření dle ZTOPO 

3.1. Tresty 

3.1.1. Zrušení právnické osoby 

Trest zrušení právnické osoby upravuje ZTOPO v ust. § 16. Literatura i důvodová 

zpráva tento trest označuje za nejpřísnější, přičemž někdy je přirovnáván k „trestu smrti pro 

právnické osoby.“ A to proto, že je obdobou trestu smrti pro osoby fyzické, jelikož „cílem této 

sankce je vyřazení právnické osoby z právního i faktického života.“206 Dle důvodové zprávy 

jeho uložení přichází v úvahu zejména tam, kde se právnická osoba zapojila například do 

organizovaného zločinu, a tvořila jeden z významných článků organizace.207 

Ust. § 16 odst. 1 ZTOPO upravuje podmínky, za nichž je možno trest právnické osobě 

uložit. Podmínky jsou tři – dvě pozitivní, jedna negativní. První podmínkou je, že právnická 

osoba má sídlo na území České republiky. Sídlem na území České republiky je míněno sídlo 

formální, tedy sídlo právnické osoby, které je uvedeno v jejím zakladatelském právním jednání 

a zapsáno ve veřejném rejstříku v České republice.208 Trest zrušení právnické osoby nelze uložit 

právnické osobě zahraniční, a to z důvodů pochybnosti o vymahatelnosti trestu v jiném právním 

 
205 Tamtéž, s. 336 
206 JELÍNEK, Jiří. Zákon o trestní odpovědnosti právnických osob: komentář s judikaturou. 2013, op. cit., s. 127 
207 Důvodová zpráva k návrhu zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob, ze dne 23. února 

2011 [Sněmovní tisk 285, Poslanecká sněmovna, 6. volební období, 2010 - 2013], s. 46 
208 DĚDIČ, J., PÚRY, F., In: In: ŠÁMAL, Pavel a kol. Trestní odpovědnost právnických osob: komentář. 2. vydání. 

2018. op. cit. s. 391. 
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prostředí, a rovněž proto, že české soudy nemohou zasahovat do právních poměrů v jiném státě. 

Takové společnosti lze nicméně uložit jiné tresty, jako třeba trest propadnutí majetku nebo trest 

zákazu činnosti.209  

Další podmínkou dle ust. § 16 odst. 1 ZTOPO je, že činnost právnické osoby spočívala 

zcela nebo převážně v páchání trestného činu. Rozhodující je faktická činnost trestně 

odpovědné právnické osoby, nikoliv to, co je předmětem činnosti právnické osoby uvedeným 

v zakladatelském právním jednání či zapsaným ve veřejném rejstříku.210 Dle Fenyka i Jelínka 

je znění této podmínky problematické, protože je příliš neurčitá (zejména slovo „převážně“). 

K naplnění požadavku, že činnost právnické osoby spočívala „převážně v páchání trestného 

činu,“ pravděpodobně dojde, pokud bude nelegální činnost právnické osoby převažovat nad tou 

legální, tedy bude-li tvořit více než padesát procent její činnosti. Citovaní autoři se shodují, že 

tento trest bude možno uložit právnické osobě zpravidla za určitou soustavnou trestnou činnost, 

a naopak nebude ukládán, pokud právnická osoba spáchá trestnou činnost jednorázově.211 

Shodně i Dědič v komentáři k ZTOPO.212 Odlišný názor je vyjádřen v komentáři autorů Forejta, 

Habarty a Trešlové. Dle nich bude tato podmínka splněna i v situaci, dojde-li např. k založení 

právnické osoby s úmyslem, aby tato právnická osoba spáchala trestný čin, nebo aby její činnost 

sloužila k zastření trestné činnosti. Komentář uvádí, že není podmínkou, a ZTOPO to „ve své 

dikci v tomto ustanovení výslovně zdůrazňuje,“ aby páchání trestné činnosti bylo soustavné 

nebo déletrvající. K uložení tohoto trestu lze dle autorů přistoupit i v případech jednorázové 

trestné činnosti, a to za předpokladu splnění dalších zákonných podmínek, a obecné zásady 

přiměřenosti trestu dle ust. § 14 ZTOPO.213 Vzhledem k ojedinělosti tohoto názoru a k 

jazykovému výkladu slova „převážně“ se autorka této práce přiklání k názoru Fenyka a 

ostatních, tedy že k naplnění této podmínky by mělo dojít spíše při soustavné trestné činnosti 

právnické osoby. 

Třetí podmínkou dle ust. § 16 odst. 1 ZTOPO je, že trest zrušení právnické osoby nelze 

uložit, vylučuje-li to povaha právnické osoby. Právnickými osobami, u nichž uložení tohoto 

 
209 DĚDIČ, J., PÚRY, F., In: ŠÁMAL, Pavel a kol. Trestní odpovědnost právnických osob: komentář. 2. vydání. 

2018. op. cit. s. 390; dále FENYK, J., SMEJKAL, J., BÍLÁ, I. Zákon o trestní odpovědnosti právnických osob a 

řízení proti nim: komentář. 2., podstatně přepracované a doplněné vydání. 2018, op. cit. s. 108 
210 DĚDIČ, J., PÚRY, F., In: ŠÁMAL, Pavel a kol. Trestní odpovědnost právnických osob: komentář. 2. vydání. 

2018. op. cit. s. 391 
211 FENYK, J., SMEJKAL, J., BÍLÁ, I. Zákon o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim: 

komentář. 2., podstatně přepracované a doplněné vydání. 2018, op. cit. s. 108-109, JELÍNEK, Jiří. Trestní právo 

hmotné: obecná část, zvláštní část. 7. vydání. 2019, op. cit. s. 524 
212 DĚDIČ, J., PÚRY, F., In: ŠÁMAL, Pavel a kol. Trestní odpovědnost právnických osob: komentář. 2. vydání. 

2018. op. cit. s. 391 
213 FOREJT, Petr, Petr HABARTA a Lenka TREŠLOVÁ, op. cit., s. 142-143 
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trestu jejich povaha vylučuje, jsou dle důvodové zprávy například právnické osoby zřízené 

zákonem či územně samosprávné celky.214 Trest zrušení právnické osoby by dle literatury 

neměl být uložen ani společenství vlastníků jednotek, jelikož existence této právnické osoby je 

vázána na existenci jiné právní skutečnosti.215 

Je-li trest ukládán bance či jiné finanční instituci, musí soud dle ust. § 16 odst. 2 ZTOPO 

přihlédnout k vyjádření České národní banky. Vyjádření ČNB bude potřebné u subjektů, nad 

nimiž ČNB vykonává dohled.216 Obsahem bude zejména zhodnocení významu stíhané banky 

pro stabilitu finančního trhu, či jaké dopady lze očekávat v důsledky jejího zrušení.217 Vyjádření 

příslušného orgánu státní správy218 bude dle ust. § 16 odst. 3 ZTOPO potřeba také v případě 

ukládání trestu zrušení právnické osoby komoditní burze.  

Dnem právní moci rozhodnutí o uložení trestu vstupuje dle ust. § 16 odst. 4 ZTOPO 

právnická osoba do likvidace. Dle odst. 5 mohou být z majetku odsouzené právnické osoby 

uspokojeny pohledávky věřitelů, pokud nejde o majetek, u něhož je to z povahy věci vyloučeno. 

Dle údajů z rejstříku trestů právnických osob219 byl ke dni 7. 3. 2020 tento trest uložen 

102krát, a je tak třetím nejčastěji ukládaným trestem.  

3.1.2. Propadnutí majetku 

Trest propadnutí majetku je druhým nejpřísnějším trestem, který lze právnické osobě 

uložit. Je tomu tak proto, že jím dle ust. § 17 ZTOPO lze postihnout celý majetek právnické 

osoby. Trest rovněž zasahuje do ústavně garantovaného práva vlastnit majetek dle čl. 11 Listiny 

základních práv a svobod, přičemž toto právo je zaručeno i pro právnické osoby.220 

ZTOPO nabízí dvě alternativy, kdy lze trest uložit. Dle ust. § 17 odst. 1 ZTOPO lze trest 

uložit, pokud právnická osoba spáchala zvlášť závažný zločin a současně jím získala či se 

snažila získat majetkový prospěch pro sebe nebo jiného. Zvlášť závažný zločin definuje trestní 

zákoník v ust. § 14 jako úmyslný trestný čin, za nějž trestní zákoník stanoví trest odnětí svobody 

 
214 Důvodová zpráva k návrhu zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob, ze dne 23. února 

2011 [Sněmovní tisk 285, Poslanecká sněmovna, 6. volební období, 2010 - 2013], s. 46  
215 DĚDIČ, J., PÚRY, F., In: ŠÁMAL, Pavel a kol. Trestní odpovědnost právnických osob: komentář. 2. vydání. 

2018. op. cit. s. 393; nebo FOREJT, Petr, Petr HABARTA a Lenka TREŠLOVÁ, op. cit., s. 144 
216 FENYK, J., SMEJKAL, J., BÍLÁ, I. Zákon o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim: 

komentář. 2., podstatně přepracované a doplněné vydání. 2018, op. cit. s. 109 
217 FOREJT, Petr, Petr HABARTA a Lenka TREŠLOVÁ, op. cit., s. 145 
218 Zde orgán, který uděluje státní povolení k provozování burzy podle jiného právního předpisu. 
219 Rejstřík trestů právnických osob [online] Dostupné z: https://eservice-po.rejtr.justice.cz/public/odsouzeni?1, 

[zobrazeno 7. 3. 2020] 
220 FENYK, J., SMEJKAL, J., BÍLÁ, I. Zákon o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim: 

komentář. 2., podstatně přepracované a doplněné vydání. 2018, op. cit. s. 112 

https://eservice-po.rejtr.justice.cz/public/odsouzeni?1
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s horní hranicí trestní sazby nejméně deset let. Druhou nutnou podmínkou dle ust. § 17 odst. 1 

ZTOPO je, že tímto trestným činem právnická osoba usilovala o majetkový prospěch. 

Majetkovým prospěchem je míněno nejen obohacení právnické osoby o určitý majetek, ale i to, 

že v důsledku spáchání trestného činu nedošlo ke zmenšení jejího majetku, k němuž by jinak 

muselo dojít (například pokud právnická osoba neodvede daň či jinou povinnou platbu).221 

Druhou variantou, kdy zákon dle ust. § 17 odst. 2 ZTOPO umožňuje uložení trestu 

propadnutí majetku, je, pokud trestní zákoník uložení tohoto trestu za spáchaný zločin výslovně 

povoluje. To znamená, že daný trest musí být uveden ve zvláštní části trestního zákoníku u 

příslušné skutkové podstaty trestného činu.222 

Trest propadnutí majetku může dle ust. § 17 odst. 3 ZTOPO postihnout jak celý majetek 

právnické osoby, tak jeho část. Majetek definuje ust. § 495 občanského zákoníku jako souhrn 

všeho, co osobě patří. Konkrétněji je majetkem míněn souhrn hmotných, nehmotných, 

movitých i nemovitých věcí, tedy souhrn všech aktiv právnické osoby.223 Majetek postižený 

trestem přechází na stát, což ZTOPO sice výslovně nestanoví, použije se zde ale ust. § 66 odst. 

5 TrZ, s odkazem na ust. § 1 odst. 2 ZTOPO. Dle § 66 odst. 5 TrZ propadlý majetek připadá 

státu. 

Ust. § 17 odst. 4 ZTOPO uvádí pro případ, že by trestem byla postižena banka či jiná 

finanční instituce, povinnost soudu přihlédnout k vyjádření ČNB k možnostem a důsledkům 

uložení trestu. Trest propadnutí majetku nelze dle ust § 15 odst. 3 ZTOPO uložit právnické 

osobě vedle peněžitého trestu.  

Ke dni 7. 3. 2020 byl trest propadnutí majetku dle údajů z rejstříku trestů právnických 

osob uložen sedmkrát.  

3.1.3. Peněžitý trest 

Peněžitý trest je v literatuře označen za univerzální trest224a často je zmiňován jako 

základní sankce pro právnické osoby,225 jelikož velká část kriminality páchaná právnickými 

 
221 FOREJT, Petr, Petr HABARTA a Lenka TREŠLOVÁ, op. cit., s. 152 
222 Tamtéž. 
223 PÚRY, František, In: ŠÁMAL, Pavel a kol. Trestní odpovědnost právnických osob: komentář. 2. vydání. 2018. 

op. cit. s. 402 
224 FOREJT, Petr, Petr HABARTA a Lenka TREŠLOVÁ, op. cit., s. 159; PÚRY, František, In: ŠÁMAL, Pavel a 

kol. Trestní odpovědnost právnických osob: komentář. 2. vydání. 2018. op. cit. s. 413 
225 ŘÍHA, Jiří. Pět let uplatňování trestní odpovědnosti právnických osob českou justicí, In: KALVODOVÁ, Věra, 

Marek FRYŠTÁK and Jan PROVAZNÍK. Trestní právo (stále) v pohybu: pocta Vladimíru Kratochvílovi. 1. vyd. 

Brno: Masarykova univerzita, 2018. ISBN 978-80-210-8921-1, s. 395 

https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=onrf6mrqgeyv6nbrhaxhazrr
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osobami směřuje do majetkové sféry a sleduje majetkové obohacení. Rovněž mezinárodní 

smlouvy i předpisy EU s touto sankcí počítají jako se základním postihem pro právnické osoby. 

Častější ukládání peněžitého trestu jakožto účinného postihu finanční a ekonomické kriminality 

se dlouhodobě snaží podporovat i Nejvyšší státní zastupitelství226 či Nejvyšší soud.227 

Dle ust. § 18 odst. 1 ZTOPO může soud peněžitý trest uložit jak za úmyslný, tak za 

nedbalostní trestný čin. Přestože to je trest, který postihuje právnickou osobu na majetku, k jeho 

uložení se nevyžaduje pohnutka právnické osoby získat spáchaným trestným činem majetkový 

prospěch (jako tomu je například pro uložení trestu propadnutí majetku). Dle údajů z veřejného 

rejstříku trestů právnických osob je druhým nejčastěji ukládaným druhem trestu, přičemž ke 

dni 7. 3. 2020 byl uložen celkem 163krát.228 V důvodové zprávě zákonodárci doufali, že půjde 

o nejčastěji ukládaný trest,229 dle informací z rejstříku trestů právnických osob byl ovšem častěji 

ukládaným trestem trest zákazu činnosti.  

Uložení peněžitého trestu nesmí být dle ust. § 18 odst. 1 ZTOPO na újmu práv 

poškozeného, což znamená, že při jeho uložení bude nutno přihlížet k nárokům poškozeného 

na náhradu škody či bezdůvodného obohacení.230 

V ust. § 18 odst. 2 ZTOPO je vymezena výše denní sazby, která činí nejméně 1 000 Kč 

a nejvýše 2 000 000 Kč. ZTOPO neurčuje počet denních sazeb pro právnické osoby, postupuje 

se tedy v souladu s ust. § 1 odst. 2 ZTOPO dle ust. § 68 odst. 1 TrZ. Dle trestního zákoníku je 

počet denních sazeb minimálně 20 a maximálně 730 celých denních sazeb. Soud v odsuzujícím 

rozsudku určí počet denních sazeb a výši jedné denní sazby, přičemž dle ust. § 68 odst. 3 TrZ 

soud počet denních sazeb určí s přihlédnutím k povaze a závažnosti spáchaného trestného činu, 

a výši denní sazby stanoví se zřetelem k osobním a majetkovým poměrům pachatele. Výsledný 

 
226 TOMÍČEK, P., MALÝ, P. Společná tisková zpráva Nejvyššího soudu a Nejvyššího státního zastupitelství. 

In: Nejvyšší státní zastupitelství Česká republika [online]. Brno, 23. 11. 2016 Dostupné z: 

http://www.nsz.cz/index.php/cs/tiskove-zpravy/1795-nsz-a-nejvyi-soud-chtji-zlepit-praxi-ukladani-penitych-trest 

[zobrazeno 7. 3. 2020]; TOMÍČEK, P. Tisková zpráva Nejvyššího soudu. In: Nejvyšší soud [online]. Brno, 10. 4. 

2019 Dostupné z: http://www.nsoud.cz/Judikatura/ns_web.nsf/web/Proverejnostamedia~TiskovezpravyNejvyssi

hosoudu~Rostouci_podil_udelovanych_penezitych_trestu_je_dilcim_uspechem__musime_se_zamerit_take_na_

odklony_v_trestnim_rizeni__nejsme_spokojeni_predevsim_s_tim__jak_pomalu_se_prosazuje_dohoda_o_vine_

a_trestu~ [zobrazeno 7. 3. 2020] 
227 ŘÍHA, Jiří. Pět let uplatňování trestní odpovědnosti právnických osob českou justicí, In: KALVODOVÁ, Věra, 

Marek FRYŠTÁK and Jan PROVAZNÍK. Trestní právo (stále) v pohybu: pocta Vladimíru Kratochvílovi. 2018, 

op. cit., s. 396 
228 Rejstřík trestů právnických osob [online] Dostupné z: https://eservice-po.rejtr.justice.cz/public/odsouzeni?1, 

[zobrazeno 7. 3. 2020] 
229 Důvodová zpráva k návrhu zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob, ze dne 23. února 

2011 [Sněmovní tisk 285, Poslanecká sněmovna, 6. volební období, 2010 - 2013], s. 48 
230 FENYK, J., SMEJKAL, J., BÍLÁ, I. Zákon o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim: 

komentář. 2., podstatně přepracované a doplněné vydání. 2018, op. cit. s. 114 

http://www.nsz.cz/index.php/cs/tiskove-zpravy/1795-nsz-a-nejvyi-soud-chtji-zlepit-praxi-ukladani-penitych-trest
http://www.nsoud.cz/Judikatura/ns_web.nsf/web/Proverejnostamedia~TiskovezpravyNejvyssihosoudu~Rostouci_podil_udelovanych_penezitych_trestu_je_dilcim_uspechem__musime_se_zamerit_take_na_odklony_v_trestnim_rizeni__nejsme_spokojeni_predevsim_s_tim__jak_pomalu_se_prosazuje_dohoda_o_vine_a_trestu~
http://www.nsoud.cz/Judikatura/ns_web.nsf/web/Proverejnostamedia~TiskovezpravyNejvyssihosoudu~Rostouci_podil_udelovanych_penezitych_trestu_je_dilcim_uspechem__musime_se_zamerit_take_na_odklony_v_trestnim_rizeni__nejsme_spokojeni_predevsim_s_tim__jak_pomalu_se_prosazuje_dohoda_o_vine_a_trestu~
http://www.nsoud.cz/Judikatura/ns_web.nsf/web/Proverejnostamedia~TiskovezpravyNejvyssihosoudu~Rostouci_podil_udelovanych_penezitych_trestu_je_dilcim_uspechem__musime_se_zamerit_take_na_odklony_v_trestnim_rizeni__nejsme_spokojeni_predevsim_s_tim__jak_pomalu_se_prosazuje_dohoda_o_vine_a_trestu~
http://www.nsoud.cz/Judikatura/ns_web.nsf/web/Proverejnostamedia~TiskovezpravyNejvyssihosoudu~Rostouci_podil_udelovanych_penezitych_trestu_je_dilcim_uspechem__musime_se_zamerit_take_na_odklony_v_trestnim_rizeni__nejsme_spokojeni_predevsim_s_tim__jak_pomalu_se_prosazuje_dohoda_o_vine_a_trestu~
https://eservice-po.rejtr.justice.cz/public/odsouzeni?1
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trest je násobkem počtu a výše denní sazby. Nejnižší trest, který může být právnické osobě 

uložen, je tedy 20 000 Kč, nejvyšší 1 460 000 000 Kč. Zákon soudu nedovoluje počet či výši 

denních sazeb zvyšovat nad horní hranici, či snižovat pod dolní hranici.231 O poznatcích ze 

soudní praxe při ukládání tohoto trestu je pojednáno v následujících kapitolách.  

Při ukládání trestu, respektive při stanovení výše denní sazby, musí soud dle ust. § 18 

odst. 2 ZTOPO brát ohled na majetkové poměry právnické osoby. Pokud by byl peněžitý trest 

uložen v nepřiměřené výši, mohl by znamenat faktickou likvidaci právnické osoby, a tím 

nahrazovat trest zrušení právnické osoby, či propadnutí majetku, avšak bez splnění podmínek, 

které tyto tresty vyžadují.232 Majetkové poměry soud zpravidla zjistí z účetnictví, tedy z účetní 

závěrky, výroční zprávy, závěrů auditorů, ale také z povahy, právní formy, účelu a velikosti 

právnické osoby.233 Nejsou-li údaje z účetnictví dostupné, může soud příjmy, majetek a jiné 

informace pro určení výše denní sazby určit odhadem, s ohledem na ust. § 68 odst. 4 TrZ. 

Nutnost brát ohledy na majetkové poměry při ukládání peněžitého trestu může vyvolat 

pochybnosti o porušení principu rovnosti před zákonem. Ústavní soud nicméně již tuto 

problematiku řešil a námitky pro porušení principu rovnosti odmítl, přičemž uvedl, že má-li být 

pokuta jako majetková sankce individualizovaná a přiměřená, musí reflektovat i majetkové 

poměry potrestaného.234 

Peněžitý trest je splatný výlučně v penězích a právnická osoba je povinna zaplatit jej 

celý v jedné splátce, není-li rozhodnuto jinak v souladu s ust. § 68 odst. 5 věty druhé TrZ, podle 

něhož lze rozhodnout o splácení trestu v měsíčních splátkách.235 Je-li trest ukládán bance či jiné 

finanční instituci, musí soud dle ust. § 18 odst. 3 ZTOPO přihlédnout k vyjádření České národní 

banky. Peněžitý trest připadá státu, v souladu s aplikací ust. § 68 odst. 7 TrZ a § 1 odst. 2 

ZTOPO.  

3.1.4. Propadnutí věci 

Podstatou trestu propadnutí věci je odčerpání nástrojů a výnosů z trestné činnosti.236 Dle 

ust. § 19 ZTOPO je tento trest možno uložit za podmínek stanovených v trestním zákoníku. 

 
231 Tamtéž, s. 115 
232 Tamtéž. 
233 PÚRY, František, In: ŠÁMAL, Pavel a kol. Trestní odpovědnost právnických osob: komentář. 2. vydání. 2018. 

op. cit. s. 417 
234 Nález Ústavního soudu České republiky ze dne 9. 3. 2004, sp. zn. Pl.ÚS 38/02  
235 PÚRY, František, In: ŠÁMAL, Pavel a kol. Trestní odpovědnost právnických osob: komentář. 2. vydání. 2018. 

op. cit. s. 414 
236 Důvodová zpráva k návrhu zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob, ze dne 23. února 

2011 [Sněmovní tisk 285, Poslanecká sněmovna, 6. volební období, 2010 - 2013], s. 48 
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Trestní zákoník v ust. § 70 uvádí, že soud trest uloží v případě, jde-li o věc, která je 

bezprostředním výnosem z trestné činnosti. Zde je tedy uložení trestu propadnutí věci 

obligatorní. V ostatních případech se sankce použije, jde-li o věc, která byla použita jako nástroj 

ke spáchání trestného činu, nebo je-li zprostředkovaným výnosem trestné činnosti. Trestem 

propadnutí věci je možno postihnout jen věc, která patří pachateli – právnické osobě (viz. ust. 

§ 70 odst. 2 TrZ). Soud v odsuzujícím rozsudku věc přesně označí, aby nedošlo k záměně s 

jinou věcí.237 

Tento trest byl dle údajů z rejstříku trestů právnických osob ke dni 7. 3. 2020 uložen 

celkem dvacetkrát. 

3.1.5. Zákaz činnosti 

Účelem trestu zákazu činnosti je zabránit pachateli v dalším páchání trestné činnosti. 

Sankce má výrazný preventivní charakter.238 Dle ust. § 20 odst. 1 ZTOPO lze tento trest 

právnické osobě uložit, a to ve výměře od jednoho roku až do dvaceti let, byl-li trestný čin 

spáchán v souvislosti s (zakazovanou) činností. Trest je subsidiární ve vztahu k trestu zákazu 

plnění veřejných zakázek nebo účasti ve veřejné soutěži, tedy k trestům, které zakazují 

specifickou činnost.239 Při ukládání trestu musí mít soud na zřeteli zásadu přiměřenosti, protože 

například zákaz hlavní činnosti právnické osoby na delší dobu může pro právnickou osobu 

znamenat ukončení podnikání a tedy výdělečné činnosti, což může být srovnatelné s jejím 

zrušením.240 

Trest je možno uložit ohledně činnosti, k níž je potřeba zvláštního povolení.241 Zvláštní 

povolení bude mít zpravidla podobu průkazu, osvědčení, licence či jinak označeného oprávnění. 

Konkrétně to je např. oprávnění k provozování konkrétní živnosti, zvláštní povolení k 

provozování hazardních her, k činnosti bank, a podobně.242 

Zakazovaná činnost musí mít bezprostřední a úzkou souvislost s trestným činem. Tato 

podmínka bude splněna, bude-li mít činnost místní, časový a účelový vztah k trestnému činu. 

 
237 FENYK, J., SMEJKAL, J., BÍLÁ, I. Zákon o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim: 

komentář. 2., podstatně přepracované a doplněné vydání. 2018, op. cit. s. 117 
238 JELÍNEK, Jiří. Trestní právo hmotné: obecná část, zvláštní část. 7. vydání. 2019, op. cit. s. 5270 
239 FENYK, J., SMEJKAL, J., BÍLÁ, I. Zákon o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim: 

komentář. 2., podstatně přepracované a doplněné vydání. 2018, op. cit. s. 117 
240 PÚRY, František, In: ŠÁMAL, Pavel a kol. Trestní odpovědnost právnických osob: komentář. 2. vydání. 2018. 

op. cit. s. 450 
241 Důvodová zpráva k návrhu zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob, ze dne 23. února 

2011 [Sněmovní tisk 285, Poslanecká sněmovna, 6. volební období, 2010 - 2013], s. 48 
242 PÚRY, František, In: ŠÁMAL, Pavel a kol. Trestní odpovědnost právnických osob: komentář. 2. vydání. 2018. 

op. cit. s. 455 
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O přímou souvislost půjde zejména v situaci, kdy právnická osoba spáchá trestný čin přímo při 

výkonu určité činnosti. Konkrétně to například bude vzetí úplatku za upřednostnění určitých 

osob při výkonu lékařských výkonů, neodvedení daně z činnosti právnické osoby, zkreslování 

účetnictví apod.243 Dle judikatury ale bude stačit i to, pokud (zakazovaná) činnost poskytla 

trestně odpovědné právnické osobě příležitost ke spáchání trestného činu, nebo pokud jí 

spáchání trestného činu usnadnila. 244 

Činnost je nutné v odsuzujícím rozsudku specifikovat a vymezit druh a rozsah zákazu. 

Právnické osobě nelze uložit pouze obecný zákaz typu „zákaz podnikání.“ Nelze jí ani zakázat 

výkon všech druhů podnikání. Judikatura poskytuje vodítka: kupříkladu pachateli, který spáchal 

trestný čin v souvislosti s více druhy živností provozovanými na základě živnostenského listu, 

nelze zakázat všechny činnosti provozované podle živnostenského zákona. Zákaz je nutné 

omezit pouze na druhy živnosti, jejichž výkon má přímou souvislost se spáchaným trestným 

činem.245 Nemožnost uložit všeobecný zákaz bez další specifikace ilustruje další příklad z 

judikatury. Zde soud rozhodoval v případě, kdy se pachatel dopustil trestného činu v souvislosti 

s výkonem práva myslivosti tím, že porušil zásady správného a bezpečného lovu. Dle soudu 

takovému pachateli nelze uložit trest zákazu činnosti spočívající obecně v zákazu výkonu 

myslivosti, ale je třeba omezit jej jen na výkon dílčí složky tohoto práva myslivosti, např. práva 

lovit zvěř.246 Příliš široké vymezení rozsahu trestu zákazu činnosti, pokud neodpovídá 

požadavku souvislosti se spáchaným trestným činem, může rovněž dle Nejvyššího soudu 

splňovat podmínku pro podání stížnosti pro porušení zákona proti výroku o trestu.247 Nejen 

příliš široké vymezení zákazu je rizikem, ale i vymezení příliš úzké, jelikož to nebude zaručovat 

dostatečnou ochranu společnosti před opakováním trestného činu právnickou osobou.248 

Právnické osobě je možné zakázat i činnost, pro jejíž výkon neměla předepsané povolení. Zákaz 

bude mít ten efekt, že právnická osoba po dobu výkonu trestu toto oprávnění nemůže získat.249  

 
243 FOREJT, Petr, Petr HABARTA a Lenka TREŠLOVÁ, op. cit., s. 191 - 193 
244 Usnesení Nejvyššího soudu České republiky ze dne 10. 5. 2006, se sp. zn. 5 Tdo 523/2006, dále PÚRY, 

František, In: ŠÁMAL, Pavel a kol. Trestní odpovědnost právnických osob: komentář. 2. vydání. 2018. op. cit. s. 

453 
245 Tamtéž, viz. přiměřeně rozsudek Nejvyššího soudu České republiky se sp. zn. 4 Tz 51/2002 ze dne 4. 9. 2002 
246 Usnesení Nejvyššího soudu České republiky ze dne 24. 2. 2015, sp. zn. 3 Tdo 138/2015, dále PÚRY, František, 

In: ŠÁMAL, Pavel a kol. Trestní odpovědnost právnických osob: komentář. 2. vydání. 2018. op. cit. s. 472 
247 Rozsudek Nejvyššího soudu České republiky ze dne 4.9.2002, se sp. zn. 4 Tz 51/2002 
248 PÚRY, František, In: ŠÁMAL, Pavel a kol. Trestní odpovědnost právnických osob: komentář. 2. vydání. 2018. 

op. cit. s. 455 
249 Usnesení Nejvyššího soudu České republiky ze dne 22. 7. 2004, sp. zn. 11 Tdo 594/2004; nebo usnesení 

Nejvyššího soudu České republiky ze dne 29.11.2006, sp. zn. 11 Tdo 1165/2006  
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Při pohledu do rejstříku trestů právnických osob je ovšem evidentní, že soudy se ne vždy 

řídily závěry plynoucími z judikatury. Z rejstříku trestů lze zjistit, že soudy v nemálo případech 

uložily trest zákazu činnosti bez dostatečné specifikace zakazované činnosti. Například Okresní 

soud ve Frýdku-Místku uložil v roce 2017 právnické osobě trest zákazu činnosti na dva roky, a 

specifikoval jej jako „zákaz činnosti: Ostatní – zákaz podnikání.“250 Stejnou formulaci zvolil v 

roce 2017 i Okresní soud Blansko251 či v roce 2016 Okresní soud Klatovy.252 U některých soudů 

(Okresní soud Hodonín, Krajský soud Ostrava – pobočka Olomouc, Krajský soud Brno) se v 

rozsudcích dle rejstříku objevilo pouze „zákaz činnosti: Ostatní“ či pouhé „zákaz činnosti.“253 

Poměrně častou formulací bylo i „zákaz činnosti: Ostatní – výroba, obchod a služby neuvedené 

v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona.“254 Dle autorky diplomové práce soudy ve výše 

uvedených případech nepostupovaly správně, jelikož v rozporu s judikaturou i názory 

vyjádřenými v komentářích vymezily zákaz činnosti příliš široce, respektive někdy jej 

nevymezily vůbec. 

Jako příklad, kde soud dle autorky této práce naopak adekvátně specifikoval rozsah 

zákazu činnosti, poslouží třeba rozsudek Okresního soudu v Karviné z roku 2019255 určující 

zákaz činnosti jako „Ostatní – zákaz výkonu podnikatelské činnosti s předmětem podnikání 

silniční motorová doprava,“ či rozsudek Městského soudu v Brně z roku 2018256 ukládající 

„zákaz činnosti: Ostatní – zákaz podnikání v oboru zámečnictví, nástrojářství, výroba, instalace 

a opravy elektrických strojů a přístrojů.“ 

Dle důvodové zprávy trest nelze uložit politické straně či hnutí, což vyplývá i z ústavně 

zakotveného práva zakládat politické strany a sdružovat se v nich.257 Právnické osobě nelze 

zakázat výkon činnosti, prostřednictvím které uskutečňuje ústavně zaručené právo (tak tedy 

politickým stranám nelze zakázat výkon politické činnosti včetně účasti ve volbách), lze ale 

takové právnické osobě zakázat určitou dílčí činnost, jako například podnikání v určitém oboru, 

pokud to nezamezí právnické osobě realizaci ústavně zaručených práv.258  

 
250 Rozsudek Okresního soudu Frýdek-Místek ze dne 7.6.2017, sp. zn. 3T 25/2017 
251 Rozhodnutí Okresního soudu Blansko ze dne 14. 12. 2017, Trestní příkaz, sp. zn. 14T 236/2017 
252 Rozhodnutí Okresního soudu Klatovy ze dne 27. 3. 2016, Trestní příkaz, sp. zn. 2T 6/2016 
253 Např. usnesení Krajského soudu v Ostravě, pobočka Olomouc, ze dne 10. 2. 2016, sp. zn. 55To 319/2015 
254 Např. rozhodnutí Městského soudu Brno ze dne 27.4.2018, Trestní příkaz, sp. zn. 1T 42/2018, a další.  
255 Rozsudek Okresního soudu v Karviné ze dne 3. 1. 2019, sp. zn. 10T 45/2018 
256 Rozsudek Městského soudu v Brně ze dne 14. 3. 2018, sp. zn. 4T 144/2017 
257 Důvodová zpráva k návrhu zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob, ze dne 23. února 

2011 [Sněmovní tisk 285, Poslanecká sněmovna, 6. volební období, 2010 - 2013], s. 48; čl. 20 ústavního zákona 

č. 2/1993 Sb., Listina základních práv a svobod 
258 PÚRY, František, In: ŠÁMAL, Pavel a kol. Trestní odpovědnost právnických osob: komentář. 2. vydání. 2018. 

op. cit. s. 457-458 
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Sporné je rovněž uložení trestu zákazu činnosti právnické osobě, která byla založena 

zákonem, je-li jí zakazována právě ta činnost, k jejímuž výkonu byla založena. V takovém 

případě by totiž další existence právnické osoby neměla smysl a důsledky trestu by byly shodné 

s uložením trestu zrušení právnické osoby. S ohledem na omezení, která pro uložení trestu 

zrušení právnické osoby ukládá § 16 odst. 1 ZTOPO, dochází Púry k názoru, že ani trest zákazu 

činnosti nemůže být uložen právnické osobě zřízené zákonem, zakazuje-li se činnost, k jejímuž 

výkonu byla právnická osoba zřízena.259 Dle ust. § 20 odst. 2 ZTOPO soud přihlédne k 

vyjádření ČNB, je-li trest ukládán bance či jiné finanční instituci.  

Trest byl dle údajů z rejstříku trestů právnických osob ke dni 7. 3. 2020 uložen 186krát, 

a je tedy nejčastěji ukládaným trestem. 

3.1.6. Zákaz plnění veřejných zakázek nebo účasti ve veřejné soutěži 

Trest zákazu plnění veřejných zakázek nebo účasti ve veřejné soutěži je možno 

posuzovat jako zvláštní případ trestu zákazu činnosti.260 Právnické osobě lze dle ust. § 21 odst. 

1 ZTOPO tento trest uložit, a to na jeden rok až dvacet let, pokud spáchala trestný čin v 

souvislosti s uzavíráním smluv na plnění veřejných zakázek nebo s jejich plněním, či 

v souvislosti s účastí v zadávacím řízení nebo ve veřejné soutěži. 

Zákon o zadávání veřejných zakázek (dále „ZVZ“) definuje veřejnou zakázku v ust. § 

2 odst. 2 jako veřejnou zakázku na dodávku (věcí apod.), veřejnou zakázku na služby, na 

stavební práce, koncese na služby nebo koncese na stavební práce.261 

Veřejná soutěž je upravena v občanském zákoníku v ust. § 1772 až 1779 (veřejná soutěž 

o nejvhodnější nabídku). Dle judikatury ovšem pod pojem veřejná soutěž může být podřazena 

jakákoli soutěž splňující dvě podmínky: veřejné vyhlášení a možnost účasti předem 

neomezeného okruhu zájemců.262 Půjde tedy obecně o soutěž vyhlášenou na základě 

jednostranného neadresovaného právního úkonu, kterým je vyhlášena soutěž na určité dílo nebo 

výkon, nebo na nejvhodnější návrh na uzavření určité smlouvy.263 

Pro uložení tohoto trestu je podmínkou, aby právnická osoba spáchala trestný čin v 

úzké, přímé a bezprostřední souvislosti s uzavíráním smluv na veřejné zakázky, účastí v 

 
259 Tamtéž, s. 458 
260 JELÍNEK, Jiří. Trestní právo hmotné: obecná část, zvláštní část. 7. vydání. 2019, op. cit. s. 528 
261 § 2 odst. 2 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek 
262 Usnesení Nejvyššího soudu České republiky ze dne 24. 6. 2009, sp. zn. 5 Tdo 572/2009 
263 PÚRY, František, In: ŠÁMAL, Pavel a kol. Trestní odpovědnost právnických osob: komentář. 2. vydání. 2018. 

op. cit. s. 481  
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zadávacím řízení či účastí ve veřejné soutěži. Souvislost bude existovat zejména v případě, 

spáchá-li právnická osoba trestný čin přímo při uzavírání smluv na plnění veřejné zakázky či 

ostatních výše zmíněných a zákonem vyjmenovaných situací.264 

Trest je dle ust. § 21 odst. 2 ZTOPO možno uložit i samostatně (jako všechny tresty, viz 

ust. § 15 odst. 3 ZTOPO), přidanou podmínkou zde ovšem je, že s ohledem na povahu a 

závažnost trestného činu není třeba právnické osobě ukládat jiný trest.  

V ust. § 21 odst. 3 ZTOPO je specifikováno, v čem konkrétně trest spočívá – a to v 

zákazu uzavírat smlouvy na plnění veřejných zakázek, nebo v zákazu účastnit se zadávacího 

řízení o veřejných zakázkách nebo veřejné soutěže, v rozsahu a po dobu, jež stanoví soud. Soud 

musí v odsuzujícím rozsudku konkrétně vymezit rozsah zákazu, a to kupříkladu typem řízení, 

nebo druhem a výší zakázky.265  

Je-li právnická osoba odsouzena za trestný čin v souvislosti s veřejnými zakázkami a 

není-li jí za to uložen přímo trest zákazu plnění veřejných zakázek či účasti ve veřejné soutěži, 

i samotné odsouzení za trestný čin spjatý s veřejnými zakázkami může mít efekt uložení této 

sankce. Taková situace nastane, bude-li se chtít potrestaná právnická osoba ucházet o veřejnou 

zakázku v nadlimitním režimu.266 Dle ust. § 74 odst. 1 písm a) ZVZ se dodavatelem pro 

nadlimitní zakázku nemůže stát osoba, která byla v posledních pěti letech před zahájením 

zadávacího řízení pravomocně odsouzena pro trestný čin uvedený v příloze k ZVZ. Zákon dále 

uvádí, že v případě, je-li uchazečem o nadlimitní zakázku právnická osoba, musí výše uvedenou 

podmínku základní způsobilosti splňovat jak právnická osoba samotná, tak zároveň dle ust. § 

74 odst. 2 ZVZ i každý člen statutárního orgánu.  

Právnická osoba odsouzená za trestný čin spáchaný v souvislosti s veřejnými zakázkami 

může výše popsanou podmínku základní způsobilosti k účasti v zadávacím řízení dle ust. § 74 

odst. 1 písm. a) ZVZ obnovit, pokud prokáže zadavateli, že dle ust. § 76 odst. 1 ZVZ přijala 

dostatečná nápravná opatření.267 Byla-li jí však uložena přímo sankce zákazu plnění veřejných 

zakázek nebo účasti ve veřejné soutěži dle ust. § 21 ZTOPO, k obnovení základní způsobilosti 

k účasti v zadávacím řízení v souladu s ust. § 76 odst. 1 ZVZ dojít nemůže. 

 
264 Tamtéž. 
265 FENYK, J., SMEJKAL, J., BÍLÁ, I. Zákon o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim: 

komentář. 2., podstatně přepracované a doplněné vydání. 2018, op. cit. s. 122 
266 Nadlimitní veřejnou zakázkou je dle ust. § 25 ZVZ veřejná zakázka, jejíž předpokládaná hodnota je rovna nebo 

přesahuje finanční limit stanovený nařízením vlády zapracovávajícím příslušné předpisy Evropské unie.  
267 Takovými opatřeními mohou být dle ust. § 76 odst. 2 ZVZ např. uhrazení dlužných částek nebo nedoplatků, 

úplná náhrada újmy způsobená spácháním trestného činu nebo pochybením, aktivní spolupráce s orgány 

provádějícími vyšetřování, dozor, dohled nebo přezkum, a další.  
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Jako problematické se může dále jevit, že postih dle § 21 ZTOPO může být v kolizi se 

správním řízením, jelikož do jisté míry obdobná nápravná opatření jako trest zákazu plnění 

veřejných zakázek nebo účasti ve veřejné soutěži dle § 21 ZTOPO může ukládat i Úřad pro 

ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) podle ust. § 263 a násl. ZVZ (a to např. zákaz uzavřít 

smlouvu v zadávacím řízení, zákaz plnění smlouvy).268 V případě souběhu správního řízení 

vedeného ÚOHS je tento úřad povinen oznámit podezření ze spáchání trestného činu orgánům 

činným v trestním řízení, pokud jej zjistí. Je-li následně proti právnické osobě zahájeno trestní 

stíhání, musí ÚOHS správní řízení zastavit.269 

Tento trest byl dle informací z rejstříku trestů právnických osob ke dni 7. 3. 2020 uložen 

sedmkrát.  

3.1.7. Zákaz přijímání dotací a subvencí 

Trest zákazu přijímání dotací a subvencí upravuje ZTOPO v ust. § 22. Postih se podobá 

trestu zákazu činnosti či trestu zákazu plnění veřejných zakázek, narozdíl od těchto sankcí se 

však spíše než o zákaz určité činnosti jedná o omezení finančních prostředků, které může 

právnická osoba jinak z veřejných rozpočtů získat.270 Soud trest dle ust. § 22 odst. 1 ZTOPO 

uloží, spáchala-li právnická osoba trestný čin v souvislosti s podáváním nebo vyřizováním 

žádosti o dotaci, subvenci, návratnou finanční výpomoc nebo příspěvek, s jejich poskytováním 

nebo využíváním, anebo s poskytováním nebo využíváním jakékoliv jiné veřejné podpory. 

Výměra trestu je od jednoho roku do dvaceti let.  

Souvislost trestného činu a činnosti právnické osoby, spočívající v podávání či 

vyřizování žádostí o dotaci a jiné zmíněné finanční prostředky, musí být přímá, bezprostřední 

a úzká. Zřejmá bude například při spáchání trestného činu dotačního podvodu (§ 212 TrZ), 

může se ale objevit i např. u trestného činu zpronevěry (§ 208 TrZ), podvodu (§ 209 TrZ), 

zkreslování údajů o stavu hospodaření a jmění (§ 254 odst. 1 TrZ), podplacení (§ 332 TrZ) a 

podobně.271 

Pojem dotace není v zákoně definován, obecně se jím dle literatury rozumí poskytování 

peněžních prostředků zpravidla bez právního nároku. Dále je možno rozlišovat dotace účelové 

 
268 PÚRY, František In: ŠÁMAL, Pavel a kol. Trestní odpovědnost právnických osob: komentář. 2. vydání. 2018. 

op. cit. s. 467 
269 FENYK, J., SMEJKAL, J., BÍLÁ, I. Zákon o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim: 

komentář. 2., podstatně přepracované a doplněné vydání. 2018, op. cit. s. 121-122 
270 PÚRY, František, In: ŠÁMAL, Pavel a kol. Trestní odpovědnost právnických osob: komentář. 2. vydání. 2018. 

op. cit. s. 484 
271 Tamtéž, s. 487 
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(lze je použít pouze na stanovený účel) či dotace neúčelové.272 Poskytování dotací ze státního 

rozpočtu upravuje zákon o rozpočtových pravidlech.273 

Pojem subvence se překrývá s pojmem dotace.274 Subvence poskytuje stát ze státního 

rozpočtu prostřednictvím státem určených právnických osob veřejného práva, tedy například 

Státního zemědělského intervenčního fondu či Státního fondu životního prostředí.275 Shodnou 

charakteristikou pro všechny tyto finanční prostředky či příspěvky je, že jde o návratné či 

nenávratné peněžní prostředky poskytované z veřejných zdrojů, a nikoliv ze zdrojů 

soukromých.276 

Trest lze dle ust. § 22 odst. 2 ZTOPO uložit jako samostatný trest pouze, není-li k 

dosažení účelu trestu potřeba ukládat jiný trest. Ust. § 22 odst. 3 dále specifikuje, že trest 

spočívá v zákazu právnické osobě ucházet se o vyjmenované druhy plnění z veřejných rozpočtů, 

a současně právnická osoba nesmí tato plnění z veřejných rozpočtů ani přijímat. Soud v 

rozsudku stanoví dobu zákazu a uvede, na jaké formy veřejné podpory se zákaz vztahuje (zda 

jen na dotace, subvence, nebo na všechny formy, a podobně).277 

Ke dni 7. 3. 2020 byl tento trest dle informací z rejstříku trestů právnických osob uložen 

jedenáctkrát.  

3.1.8. Uveřejnění rozsudku 

Uveřejnění rozsudku je dle důvodové zprávy novým typem trestu, který vychází z 

mezinárodních požadavků. Jeho zavedení zákonodárci odůvodnili tak, že sankce může být 

účinným prostředkem při postihu trestné činnosti zejména v určitých odvětvích, například pro 

postih hospodářské trestné činnosti či trestných činů v oblasti životního prostředí. Smyslem 

sankce je poskytnout veřejnosti informaci o trestné činnosti právnické osoby v oblasti, která se 

veřejnosti přímo dotýká. Tato situace nastane zejména, byla-li trestná činnost právnické osoby 

nebezpečná z hlediska společenského nebo hospodářského, tedy ohrožovala-li život či zdraví 

 
272 FOREJT, Petr, Petr HABARTA a Lenka TREŠLOVÁ, op. cit., s. 218-219 
273 Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová 

pravidla) 
274 FOREJT, Petr, Petr HABARTA a Lenka TREŠLOVÁ, op. cit., s. 218 
275 FENYK, J., SMEJKAL, J., BÍLÁ, I. Zákon o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim: 

komentář. 2., podstatně přepracované a doplněné vydání. 2018, op. cit. s. 125 
276 PÚRY, František, In: ŠÁMAL, Pavel a kol. Trestní odpovědnost právnických osob: komentář. 2. vydání. 2018. 

op. cit. s. 489 
277 FENYK, J., SMEJKAL, J., BÍLÁ, I. Zákon o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim: 

komentář. 2., podstatně přepracované a doplněné vydání. 2018, op. cit. s. 126 
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lidí, nebo majetek.278 Sankce nemá pouze difamující účel, ale i ochranný (veřejnost je 

seznámena s případnou nebezpečnou činností právnické osoby) a preventivní (vliv na ostatní 

právnické osoby).279 

Trest lze uložit pouze právnické osobě, nikoliv osobě fyzické. Ust. § 23 odst. 1 ZTOPO 

uvádí dvě alternativní podmínky pro uložení této sankce. Soud může trest uveřejnění rozsudku 

uložit, je-li potřeba veřejnost seznámit s odsuzujícím rozsudkem, zejména vzhledem k povaze 

a závažnosti trestného činu. To budou zejména případy trestných činů týkající se významných 

veřejných zájmů, širokého okruhu osob, nebo pokud byly spáchány ve větším rozsahu 

(například trestná činnost obchodování s lidmi, zneužití dítěte k výrobě pornografie apod).280 

Druhou alternativní podmínkou je, vyžaduje-li to zájem na ochraně bezpečnosti lidí nebo 

majetku, popřípadě společnosti. Zde je zdůrazněna preventivní funkce, kdy by měl být trest 

ukládán zejména tehdy, pokud trestná činnost ohrozila bezpečnost společnosti, lidí nebo 

majetku (například trestné činy obecně nebezpečné, jako je nedovolené ozbrojování, 

nedovolená výroba zakázaných bojových prostředků, radioaktivních látek apod., nebo též u 

trestné činnosti proti životnímu prostředí281). 

Dle ust. § 23 odst. 1 ZTOPO soud v rozsudku určí druh veřejného sdělovacího 

prostředku, v němž má být rozsudek uveřejněn, rozsah uveřejnění a lhůtu pro uveřejnění 

rozsudku. Při výběru druhu sdělovacího prostředku by měl soud specifikovat, zda se jedná o 

sdělovací prostředek celostátní či regionální, v případě regionu i specifikovat, v jakém regionu 

by rozsudek měl být zveřejněn, dále uvést, jakou formu má zvolený sdělovací prostředek mít 

(noviny, časopis, televizní či rozhlasové vysílání apod.), u tištěných sdělovacích prostředků 

rovněž to, má-li být rozsudek uveřejněn v tištěné či online verzi.282 Výběr konkrétního 

veřejného sdělovacího prostředku pak záleží na samotné právnické osobě.283  

Ke dni 7. 3. 2020 byl trest uveřejnění rozsudku dle informací z rejstříku trestů 

právnických osob uložen 51krát. V osmnácti případech soudy samy určily konkrétní sdělovací 

prostředek (jako např. Mostecký deník, internetový deník IHNED.cz, časopis ARCHITECT+, 

 
278 Důvodová zpráva k návrhu zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob, ze dne 23. února 

2011 [Sněmovní tisk 285, Poslanecká sněmovna, 6. volební období, 2010 - 2013], s. 49 
279 FOREJT, Petr, Petr HABARTA a Lenka TREŠLOVÁ, op. cit., s. 223 
280 PÚRY, František, In: ŠÁMAL, Pavel a kol. Trestní odpovědnost právnických osob: komentář. 2. vydání. 2018. 

op. cit. s. 493 
281 Tamtéž 
282 FENYK, J., SMEJKAL, J., BÍLÁ, I. Zákon o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim: 

komentář. 2., podstatně přepracované a doplněné vydání. 2018, op. cit. s. 128 
283 PÚRY, František, In: ŠÁMAL, Pavel a kol. Trestní odpovědnost právnických osob: komentář. 2. vydání. 2018. 

op. cit. s. 495 
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a další). V ostatních případech soudy určily pouze druh sdělovacího prostředku (např. 

„regionální tištěný sdělovací prostředek,“ či jen „tištěný,“ a podobně).  

Autorka této práce shledává postup soudů v případech, kdy zvolily jeden konkrétní 

sdělovací prostředek pro publikaci rozsudku, za nesprávný. V komentáři tento postup kritizuje 

i Říha.284 Určení jednoho konkrétního sdělovacího prostředku neodpovídá dikci zákona a 

rovněž může komplikovat výkon trestu v případě, odmítne-li jediný zvolený sdělovací 

prostředek rozsudek publikovat. V případě obecnější volby druhu sdělovacího prostředku se 

může právnická osoba obrátit na jiný sdělovací prostředek odpovídající kritériím určeným 

soudem, pokud právnickou osobou vybraný konkrétní sdělovací prostředek odmítne rozsudek 

publikovat.  

Případy, kdy by sdělovací prostředek odmítl rozsudek publikovat, dosud nejsou 

známy,285 v budoucnu se však mohou objevit. Zákon pro tyto situace neobsahuje žádné 

ustanovení, které by ukládalo sdělovacím prostředkům povinnost rozsudek publikovat. Fenyk 

se domnívá, že povinnost zveřejnit odsuzující rozsudek vyplývá pro veřejný sdělovací 

prostředek přímo z ust. § 23 odst. 1 a 2 ZTOPO, podle nichž „se předpokládá pravomocné, a 

tudíž i vykonatelné rozhodnutí soudu, které zavazuje všechny subjekty takto vzniklého vztahu 

(...)“286 S tím nesouhlasí například Mečl, podle něhož rozhodnutí soudu ukládá povinnosti 

pouze právnické osobě, proti níž se řízení vede, a nikoliv třetím osobám, jako jsou sdělovací 

prostředky. Taková povinnosti může být založena pouze zákonem.287 Někteří autoři288 se tak 

kloní k potřebě doplnění zákonného ustanovení, které by sdělovacím prostředkům povinnost 

zveřejnit rozsudek ukládalo.  

Autorka diplomové práce se neztotožňuje s názorem Fenyka, že zmiňovaná povinnost 

vyplývá z ust. § 23 ZTOPO. Ani variantu zakotvit povinnost zveřejnit rozsudek pro veřejné 

sdělovací prostředky do zákona však autorka nepovažuje za ideální řešení situace. Uložení 

zákonné povinnosti veřejným sdělovacím prostředkům publikovat předem určený obsah, 

s nemožností jej odmítnout, by mohlo zasahovat do jejich ústavně zakotveného práva na 

 
284 ŘÍHA, Jiří a kol. In: ŠÁMAL, Pavel a kol. Trestní odpovědnost právnických osob: komentář. 2. vydání. 2018. 

op. cit. s. 886 
285 MEČL, Stanislav. Uveřejnění rozsudku jako zvláštní případ sankce. In JELÍNEK, Jiří. Trestní odpovědnost 

právnických osob - pět let poté. Praha: Leges, 2017, s. 125. Teoretik. ISBN 978-80-7502-205-9. 
286 FENYK, J., SMEJKAL, J., BÍLÁ, I. Zákon o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim: 

komentář. 2., podstatně přepracované a doplněné vydání. 2018, op. cit. s. 129  
287 MEČL, S., Uveřejnění rozsudku jako zvláštní případ sankce. In JELÍNEK, Jiří. Trestní odpovědnost 

právnických osob - pět let poté. 2017, op. cit. 
288 Tamtéž, také JELÍNEK, Jiří. Trestní odpovědnost právnických osob v České republice: problémy a perspektivy, 

2019, op. cit. s. 303 
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svobodu projevu dle čl. 17 Listiny základních práv a svobod (LZPS). Je možno namítat, že by 

zde šlo o opatření dle čl. 17 odst. 4 LZPS, tedy o opatření „(...) nezbytné pro ochranu práv a 

svobod druhých, bezpečnost státu, veřejnou bezpečnost, ochranu veřejného zdraví a 

mravnosti.“ Posoudíme-li toto omezení dle testu proporcionality,289 kritérium vhodnosti, tedy 

zdali toto opatření dosáhne stanoveného cíle (sdělovací prostředek publikuje rozsudek), by bylo 

splněno. Kritérium nutnosti, dle něhož se zkoumá, zdali by stanoveného cíle nemohlo být 

dosaženo jinak, aniž by došlo k zásahu do základních práv, by ovšem dle autorky této práce 

splněno nebylo. Cíle – publikace rozsudku – lze dosáhnout jinak, jak již bylo zmíněno výše. V 

případě odmítnutí zveřejnit rozsudek jedním sdělovacím prostředkem má právnická osoba 

možnost najít jiný sdělovací prostředek, který bude vyhovovat charakteristikám vymezeným 

soudem. To ovšem pouze v případě, budou-li se soudy (správně) držet znění zákona a v 

rozsudcích vymezí pouze druh sdělovacího prostředku.  

Říha jako kritiku zavedení zákonné povinnosti publikace pro sdělovací prostředky 

rovněž uvádí, že nejde o uveřejnění rozsudku v periodiky kontrolovanými či provozovanými 

státem. Vzhledem k tomu, že jde o soukromé vydavatele či provozovatele sdělovacích 

prostředků, kteří nebyli účastníky trestního řízení proti právnické osobě, nelze jim dle Říhy 

ukládat povinnosti rozsudkem, před jehož vynesením se takové subjekty neměly možnost bránit 

či vyjádřit v soudním řízení.290 

Soud kromě druhu sdělovacího prostředku vymezí v rozsudku přesný rozsah jeho 

uveřejnění, tedy zda postačí zveřejnit například jen výrokovou část, nebo i odůvodnění, či jiné 

informace.291 Dle Púryho by mohl soud při konkretizaci rozsahu postupovat podobně, jako 

postupuje soud v občanskoprávním řízení v případech, kdy vyhoví žalobě na ochranu osobnosti 

a nařídí uveřejnit konkrétně formulovanou omluvu ve sdělovacím prostředku (viz též § 155 

odst. 4 občanského soudního řádu).292  

K uveřejnění rozsudku soud určí právnické osobě lhůtu. Dle ust. § 23 odst. 2 ZTOPO 

právnická osoba zajistí zveřejnění rozsudku na vlastní náklady, a součástí zveřejněného 

rozsudku musí být údaje obchodní firmy nebo názvu odsouzené právnické osoby, a jejího sídla. 

Nesplní-li právnická osoba sankci a nezveřejní rozsudek v určené lhůtě, může jí soud dle ust. 

 
289 Nález Ústavního soudu České republiky ze dne 12. 10 1994, sp. zn. Pl. ÚS 4/94  
290 ŘÍHA, Jiří a kol, In: ŠÁMAL, Pavel a kol. Trestní odpovědnost právnických osob: komentář. 2. vydání. 2018. 

op. cit. s. 886 
291 FENYK, J., SMEJKAL, J., BÍLÁ, I. Zákon o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim: 

komentář. 2., podstatně přepracované a doplněné vydání. 2018, op. cit. s. 128 
292 PÚRY, František, In: ŠÁMAL, Pavel a kol. Trestní odpovědnost právnických osob: komentář. 2. vydání. 2018. 

op. cit. s. 493 
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41 ZTOPO uložit pořádkovou pokutu ve výši až 500 000 Kč. Pokutu může ukládat opakovaně, 

až do splnění povinnosti.  

V praxi soudy nejčastěji volily lhůtu k uveřejnění v délce jednoho či dvou měsíců od 

právní moci rozsudku.293 Ve dvou případech se objevila lhůta v délce 14 dnů,294 což autorka 

této práce shledává jako lhůtu až příliš krátkou. Nejdelší uloženou lhůtou ke zveřejnění naopak 

byla lhůta v délce tří měsíců.295 V některých případech nebylo přesně určeno, odkdy má lhůta 

začít běžet, přičemž u těchto případů bylo možno z rejstříku trestů právnických osob ke lhůtě k 

uveřejnění vyčíst pouze toto: „lhůta k uveřejnění: po dobu 1 týdne.“296  

3.2. Ochranná opatření (zabrání věci, zabrání části majetku) 

ZTOPO je založen na principu dualismu trestních sankcí a právnické osobě umožňuje 

kromě trestů uložit i ochranná opatření. Oproti trestnímu zákoníku, který umožňuje uložit 

fyzickým osobám pět druhů ochranných opatření, zná ZTOPO pouze dvě – dle ust. § 26 zabrání 

věci, a dle ust. § 26a zabrání části majetku.  

V případě obou ochranných opatření ZTOPO odkazuje na podmínky stanovené trestním 

zákoníkem. Ochranné opatření zabrání věci může soud uložit, nebylo-li možné uložit trest 

propadnutí věci dle ust. § 19 ZTOPO (a § 70 TrZ), na věc se shodnými charakteristikami, které 

byly popsány pro trest propadnutí věci výše. K tomu dojde například drží-li věc pachatel, jehož 

nelze odsoudit, či jiná osoba než pachatel.297 

Ochranné opatření zabrání části majetku dle ust. § 26a ZTOPO a ust. § 102a TrZ je 

možno uložit právnické osobě, která byla uznána vinnou za úmyslný trestný čin, na který trestní 

zákon stanoví trest odnětí svobody s horní hranicí sazby nejméně čtyři léta, nebo byla-li 

právnická osoba uznána vinnou za vyjmenované trestné činy v ust. § 102a TrZ, za splnění 

dalších podmínek stanovených v tomto ustanovení. Podstatou tohoto ochranného opatření je 

odnětí části majetku pachateli trestného činu, případně jiné osobě, pokud je tato část majetku 

výnosem nebo pravděpodobným výnosem z určitého trestného činu.298    

 
293 Rejstřík trestů právnických osob [online] Dostupné z: https://eservice-po.rejtr.justice.cz/public/odsouzeni?1, 

[zobrazeno 7. 3. 2020] 
294 Rozsudek Okresního soud v Hodoníně ze dne 13.1.2015, sp. zn. 15T 112/2014, dále rozsudek Okresního soudu 

v Táboře ze dne 27.9.2019, sp. zn. 1T 91/2018 
295 Rejstřík trestů právnických osob [online] Dostupné z: https://eservice-po.rejtr.justice.cz/public/odsouzeni?1, 

[zobrazeno 7. 3. 2020] 
296 Např. usnesení Krajského soudu Brno ze dne 6.8.2015, sp. zn. 7To 268/2015, či rozsudek Okresního soudu 

v Hodoníně ze dne 8.9.2015, sp. zn. 3T 104/2015 
297 § 101 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník 
298 PÚRY, František In: ŠÁMAL, Pavel a kol. Trestní odpovědnost právnických osob: komentář. 2. vydání. 2018. 

op. cit. s. 533 

https://eservice-po.rejtr.justice.cz/public/odsouzeni?1
https://eservice-po.rejtr.justice.cz/public/odsouzeni?1
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 ČÁST 3 

4. Sankcionování právnických osob dle ZTOPO v praxi – statistiky 

4.1. Počty odsouzených právnických osob 

V roce 2012, tedy v prvním roce účinnosti ZTOPO, nebyla odsouzena žádná právnická 

osoba, v následujícím roce již ale došlo k odsouzení tří právnických osob.299 V roce 2014 bylo 

odsouzeno 33 právnických osob. Nejčastějšími trestnými činy, za něž byly právnické osoby v 

tomto roce trestány, byl trestný čin neodvedení daně, pojistného na sociální zabezpečení a 

podobné povinné platby dle ust. § 241 TrZ (třináctkrát), následován trestným činem podvodu 

dle ust. § 209 TrZ (šestkrát).  

V roce 2015 bylo odsouzeno 63 právnických osob a nejčastějšími trestnými činy byl 

opět trestný čin neodvedení daně, pojistného na sociální zabezpečení a podobné povinné platby 

dle § 241 TrZ (28krát) a trestný čin podvodu dle § 209 TrZ (22krát).  

V roce 2016 bylo odsouzeno 90 právnických osob, přičemž skladba nejčastěji trestaných 

činů zůstává totožná s předchozími lety: nejčetnější je trestný čin dle § 241 TrZ (30krát), dále 

podvod dle § 209 TrZ (28krát), dalšími často trestanými činy jsou zkrácení daně, poplatku a 

podobné povinné platby dle § 240 TrZ (dvanáctkrát) či zkreslování údajů o stavu hospodaření 

a jmění dle § 254 TrZ (osmkrát).  

V roce 2017 bylo odsouzeno 103 právnických osob. Nejčastějším trestným činem byl 

opět trestný čin dle § 241 TrZ (29krát) a trestný čin podvodu dle § 209 TrZ (22krát), dalšími 

častými trestnými činy jsou zkreslování údajů o stavu hospodaření a jmění dle § 254 TrZ 

(devatenáctkrát) a trestný čin zkrácení daně, poplatku a podobné povinné platby dle § 240 TrZ 

(devatenáctkrát).  

V roce 2018 bylo odsouzeno 132 právnických osob. Nejčastějším trestným činem byl 

znovu trestný čin dle § 241 TrZ (47krát), na druhém místě tentokrát trestný čin podvodu 

vystřídal trestný čin zkrácení daně, poplatku a podobné povinné platby dle § 240 TrZ (30krát), 

a trestný čin podvodu dle § 209 TrZ (22krát) byl až třetím nejčastějším, následován trestným 

činem zkreslování údajů o stavu hospodaření a jmění dle § 254 TrZ (21krát).300 

 
299 ŠŤASTNÝ, Petr. Trestní odpovědnost právnických osob. Praha, 2019. Disertační práce. Právnická fakulta 

Univerzity Karlovy 
300 Přehled o pravomocně vyřízených právnických osobách podle paragrafů. InfoData: Statistika a výkaznictví 

[online]. Dostupné z: https://cslav.justice.cz/InfoData/prehledy-statistickych-listu.html [zobrazeno 14. 3. 2020]. 
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Od počátku účinnosti ZTOPO až dosud jsou právnické osoby nejčastěji odsuzovány na 

Moravě, přičemž bezkonkurenčně nejaktivnější soudy jsou v jihomoravském kraji. Celkově 

bylo dle dat Ministerstva spravedlnosti od počátku účinnosti ZTOPO do roku 2018 odsouzeno 

424 právnických osob.301 

 

Tabulka č. 1: Počty pravomocně odsouzených právnických osob v letech 2013 - 2018 

Rok Počet pravomocně odsouzených právnických osob 

2013 3 

2014 33 

2015 63 

2016 90 

2017 103 

2018 132 

 

  

 
301 Přehled o pravomocně vyřízených právnických osobách podle soudů. InfoData: Statistika a výkaznictví 

[online]. Dostupné z: https://cslav.justice.cz/InfoData/prehledy-statistickych-listu.html [zobrazeno 14. 3. 2020]. 
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Tabulka č. 2: Nejčastější trestné činy 

Rok 1. nejčastější TČ; (počet) 2. nejčastější TČ; (počet) 3. nejčastější TČ; (počet) 

2014 § 241; (13) § 209; (6) § 211; (3) / § 240; (3) 

2015 § 241; (28) § 209; (22) § 240; (9) 

2016 § 241; (30)  § 209; (28) § 240; (12) 

2017 § 241; (29)  § 209; (22) § 254; (19) / § 240; (19) 

2018 § 241; (47) § 240; (30) § 209; (22) 

 

Tabulka č. 3 – Kraje s nejaktivnějšími soudy 

Rok  1. nejaktivnější soud. kraj 2. nejaktivnější soud. kraj 

2014 Jihomoravský (21) Severočeský (3) 

2015 Jihomoravský (39) Praha (10) 

2016 Jihomoravský (48) Středočeský (11) 

2017 Jihomoravský (53) Severomoravský (15) 

2018 Jihomoravský (44) Severomoravský (22) 

Zdroje údajů pro tabulky 1 – 3 v této sekci: Statistické listy: Přehled o pravomocně vyřízených právnických 

osobách podle soudů (2014 - 2018); Přehled o pravomocně vyřízených právnických osobách podle paragrafů (2014 

– 2018) [online]. Dostupné z: https://cslav.justice.cz/InfoData/prehledy-statistickych-listu.html; dále odpověď 

Ministerstva spravedlnosti na žádost o informace dle zákona č. 106/1999 Sb., sp. zn. MSP-710/2019-OSV-OSV 

https://cslav.justice.cz/InfoData/prehledy-statistickych-listu.html
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4.2. Statistika ukládaných trestů  

Dle údajů z rejstříku trestů právnických osob302 byl ke dni 7. 3. 2020 nejčastěji 

ukládaným trestem trest zákazu činnosti, následovaný peněžitým trestem a trestem zrušení 

právnické osoby. O konkrétních poznatcích o problémech z aplikační praxe je pojednáno u 

jednotlivých trestů v předchozí kapitole, a rovněž v podrobnějším rozboru v kapitole 

následující. 

Tabulka č. 1: Četnost ukládání trestů (tučně jsou vyznačeny nejčastěji ukládané tresty) 

Druh trestu Celkový počet uložení (do 7. 3. 2020) 

Zrušení právnické osoby 102 

Propadnutí majetku 7 

Peněžitý trest 163 

Propadnutí věci 20 

Zákaz činnosti 186 

Zákaz plnění veř. zakázek nebo účasti ve veř. soutěži 7 

Zákaz přijímání dotací a subvencí 11 

Uveřejnění rozsudku 51 

Zdroj: Rejstřík trestů právnických osob,303 ke dni 7. 3. 2020 

  

 
302 Rejstřík trestů právnických osob [online] Dostupné z: https://eservice-po.rejtr.justice.cz/public/odsouzeni?1, 

[zobrazeno 7. 3. 2020] 
303 Rejstřík trestů právnických osob [online] Dostupné z: https://eservice-po.rejtr.justice.cz/public/odsouzeni?1, 

[zobrazeno 7. 3. 2020] 

https://eservice-po.rejtr.justice.cz/public/odsouzeni?1
https://eservice-po.rejtr.justice.cz/public/odsouzeni?1
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4.3. Závěry 

Při pohledu na statistiky lze zhodnotit, že orgány činné v trestním řízení si již zvykly 

používat zákon přinášející do českého trestního práva „novou“ koncepci trestní odpovědnosti 

právnických osob. Počty odsouzených právnických osob každým rokem stoupají, k nárůstu 

čísel ovšem dle autorky této práce dochází rovnoměrně, přičemž ani rozšíření kriminalizace 

právnických osob novelou z roku 2016 nepřineslo výrazný růst počtu odsouzení.304 Nejčastěji 

trestanými trestnými činy po celé období fungování ZTOPO zůstávají trestný čin neodvedení 

daně, pojistného na sociální zabezpečení a podobné povinné platby dle § 241 TrZ a trestný čin 

podvodu dle § 209 TrZ. Pozoruhodná je ovšem skutečnost, že značnou část právnických osob 

odsoudily soudy moravské. Této nerovnoměrnosti si v roce 2016 všimla v rigorózní práci i 

Tibitanzlová,305 data z následujících let ukazují, že tento trend pokračuje dosud. 

Autorka této práce při tvorbě statistik vycházela zejména z údajů dostupných na 

internetových stránkách Ministerstva spravedlnosti České republiky v sekci infoData,306 dále z 

dat zaslaných Ministerstvem spravedlnosti v odpovědi na žádost o informace dle zákona č. 

106/1999 Sb.,307 a rovněž z dat z Rejstříku trestů právnických osob.308 Z materiálů od 

Ministerstva spravedlnosti vycházela autorka při tvorbě tabulky o počtech odsouzených 

právnických osob a tabulky o nejčastěji trestaných trestných činech, vzhledem k lepší 

zpracovatelnosti dat zaslaných ministerstvem pro tento účel. Ministerstvo ke dni 7. 3. 2020 

nezveřejnilo údaje o odsouzených právnických osobách za rok 2019. Při analýze ukládaných 

trestů vycházela autorka této práce z údajů z veřejného rejstříku trestů právnických osob, jelikož 

rejstřík obsahuje aktuální údaje i z let 2019 a 2020. Rejstřík trestů právnických osob ke dni 7. 

3. 2020 obsahoval 519 záznamů o odsouzených právnických osobách. Údaje v rejstříku trestů 

se nicméně v některých případech neshodují s údaji poskytnutými Ministerstvem spravedlnosti 

v odpovědi na žádost o informace dle zákona č. 106/1999 Sb. a se statistickými listy dostupnými 

na internetových stránkách ministerstva. Dle údajů zaslaných ministerstvem byl např. trest 

 
304 Viz první část této diplomové práce, podkapitola 1. 3. 3. 
305 TIBITANZLOVÁ, Alena. Sankcionování právnických osob. Praha, 2016. Rigorózní práce. Právnická fakulta 

Univerzity Karlovy, s. 148 
306 Přehled o pravomocně vyřízených právnických osobách podle soudů; Přehled o pravomocně vyřízených 

právnických osobách podle paragrafů. InfoData: Statistika a výkaznictví [online]. Dostupné z: 

https://cslav.justice.cz/InfoData/prehledy-statistickych-listu.html [zobrazeno 14. 3. 2020]. 
307 Odpověď Ministerstva spravedlnosti České republiky na žádost o informace dle zákona č. 66/1999 Sb., ze dne 

12. 12. 2019, sp. zn. MSP-710/2019-OSV-OSV 
308Rejstřík trestů právnických osob [online] Dostupné z: https://eservice-po.rejtr.justice.cz/public/odsouzeni?1, 

[zobrazeno 7. 3. 2020] 

https://eservice-po.rejtr.justice.cz/public/odsouzeni?1
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propadnutí majetku uložen pouze v jednom případě, a to až v roce 2018.309 Dle rejstříku trestů 

právnických osob byl trest propadnutí majetku do 7. 3. 2020 uložen či odvolacími soudy 

potvrzen celkem sedmkrát, z toho třikrát v roce 2016,310 jednou v roce 2017,311 a dále dvakrát 

v roce 2018312 a jednou v roce 2019313 (ve všech případech se jednalo o trest uložený či 

potvrzený Vrchním soudem v Olomouci jakožto soudem druhostupňovým). Z údajů ve 

veřejném rejstříku vycházel při analýze soudní praxe například i Říha, dle něhož v rejstříku 

byly už v roce 2016 evidovány dva případy trestu propadnutí majetku.314 Autorka této práce se 

rozhodla údaje z rejstříku trestů rovněž použít, jelikož jde o zdroj informací pocházející 

z oficiální internetové stránky Ministerstva spravedlnosti, stejně jako informace získané z 

internetové stránky cslav.justice.cz, které obsahují statistické listy, přičemž v rejstříku trestů 

právnických osob jsou navíc obsaženy aktuální informace i z let 2019 a 2020.  

 

 
309 S údaji z veřejně dostupných statistik Ministerstva spravedlnosti pracoval ve své diplomové práci z r. 2019 

např. i J. Peroutka, a to s údaji z webu cslav.justice.cz. S údaji přímo poskytnutými Ministerstvem spravedlnosti 

pracoval pak ve své disertační práci z roku 2019 i P. Šťastný, přičemž např. v číslech ohledně četnosti uložení 

trestu propadnutí majetku (1) se shodoval s údaji užitými Peroutkou. Ohledně dalšího trestu, trestu propadnutí 

věci, se nicméně autoři neshodovali. Peroutka uvádí, že tento trest byl v období od r. 2014 do r. 2018 uložen třikrát, 

dle Šťastného byl tento trest v tomtéž období uložen pětkrát. Autoři se dále neshodují v číslech ani u dalších 

uložených trestů, např. u trestu zrušení právnické osoby či trestu uveřejnění rozsudku. 
310 Trest uložen společnostem JiMaTrade s.r.o. IČ: 29237475 a společnosti MYSTERY Group s.r.o., IČ: 28293703, 

jako odvolací soud zde rozhodoval rozsudkem Vrchní soud Olomouc, dat. rozhodnutí: 19.09.2016, sp. zn. 4To 

35/2016; dále byl v tomto roce trest propadnutí majetku uložen společnosti EXPAND SERVICES, s.r.o., IČ: 

25831879, jako odvolací soud zde rozhodoval rozsudkem Vrchní soud Olomouc, dat. rozhodnutí: 29.11.2016, sp. 

zn. 4To 40/2016. 
311 Dle údajů od Ministerstva spravedlnosti byl trest propadnutí majetku uložen jako jediný trest právnické osobě 

v roce 2018 Krajským soudem Brno, rozsudkem se sp. zn. 10 T 1/2015. Rejstřík trestů právnických osob obsahuje 

údaj s totožnou spisovou značkou a Krajským soudem Brno jakožto soudem prvního stupně, dále však uvádí, že v 

tomto případě dále rozhodoval Vrchní soud v Olomouci jako soud odvolací, který ve věci v listopadu 2017 vydal 

rozsudek se sp. zn. 2To 74/2017. V rejstříku je u tohoto záznamu rovněž uvedeno, že právnické osobě nebyl uložen 

pouze trest propadnutí majetku, ale i trest zrušení právnické osoby  
312 Trest uložen společnosti DIONY Sports International, s.r.o., IČ: 28646959, jako odvolací soud rozhodoval 

rozsudkem Vrchní soud Olomouc, dat. rozhodnutí: 20.11.2018, sp. zn. 2To 74/2018. Další trest propadnutí věci 

byl uložen společnosti GELSO, s.r.o., IČ: 25321480, jako odvolací soud rozhodoval rozsudkem Vrchní soud 

Olomouc, dat. rozhodnutí: 25.10.2018,  sp. zn. 1To 40/2018. 
313 Trest uložen společnosti KOVYTRADE TŘINEC, s.r.o., IČ: 63320789, jako odvolací soud rozhodoval 

rozsudkem Vrchní soud v Olomouci, dat. rozhodnutí: 27.11.2019, sp. zn. 3To 127/2019 
314 ŘÍHA, Jiří. Pět let uplatňování trestní odpovědnosti právnických osob českou justicí, In: KALVODOVÁ, Věra, 

Marek FRYŠTÁK and Jan PROVAZNÍK. Trestní právo (stále) v pohybu: pocta Vladimíru Kratochvílovi. 2018, 

op. cit., s. 394 
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5. Problémy soudní praxe při ukládání nejčastějších trestů a úprava de lege ferenda 

5.1. Peněžitý trest  

5.1.1. Analýza rozsudků 

Jak již bylo uvedeno, peněžitý trest je druhým nejčastěji ukládaným trestem pro 

právnické osoby. V ZTOPO je peněžitý trest upraven velmi stručně, což je kritizováno 

v literatuře315 a pravděpodobně je to jedním z důvodů problémů, které vyvstávají při ukládání 

tohoto trestu v praxi. Navzdory častému ukládání tohoto trestu je z údajů v rejstříku trestů 

právnických osob zřejmé, že soudy nevyužívají potenciál trestu v plné míře – velmi často jej 

ukládají na dolní hranici trestní sazby (20 000 Kč) a v části případů i pod touto hranicí. Od roku 

2014 byl peněžitý trest z celkového počtu 163 případů čtrnáctkrát316 uložen chybně – sedmkrát 

soudy uložily trest s nižší počtem denních sazeb, než zákon umožňuje (méně než 20), a 

sedmkrát uložily trest se špatnou výší denní sazby (tedy pod 1 000 Kč). Z toho celkově osmkrát 

byl trest uložen pod dolní hranicí trestní sazby: dvakrát v celkové výměře 5 000 Kč, čtyřikrát 

ve výměře 10 000 Kč a dvakrát ve výměře 15 000 Kč.  

Celkem čtyřicetkrát byl trest uložen na dolní hranici (20 000 Kč). Dále byl trest uložen 

jednou ve výměře 22 000 Kč, jednou ve výměře 24 000 Kč, jedenáctkrát ve výměře 25 000 Kč, 

šestnáctkrát ve výměře 30 000 Kč, jednou ve výměře 35 000 Kč, jedenáctkrát ve výměře 40 

000 Kč, jednou ve výměře 45 000 Kč a 24krát ve výměře 50 000 Kč. Dohromady ve 114 

případech, tedy v 70 procentech všech případů, soudy uložily tresty maximálně do výše 50 000 

Kč (včetně). Trest ve výši od 50 000 Kč do 100 000 Kč (včetně) soudy uložily dvacetkrát. 

Tresty s výší v rozmezí nad 100 000 Kč do jednoho milionu Kč soudy uložily rovněž ve dvaceti 

případech.  

Vyšší tresty ve výměře nad jeden milion korun (včetně) byly uloženy pouze devětkrát. 

Dvakrát byl uložen trest ve výši jednoho milionu korun, jednou ve výši 1,2 milionu korun, 

dvakrát ve výši 1,5 milionu korun, jednou ve výši dvou milionů korun, jednou ve výši 2,8 

 
315 JELÍNEK, Jiří. Trestní odpovědnost právnických osob v České republice: problémy a perspektivy, 2019, op. 

cit., s. 293; BOHUSLAV, L. Trestní odpovědnost právnických osob, 2014, op. cit. s. 158 
316 Z údajů v rejstříku trestů právnických osob vyplývá, že chybně byl tento trest uložen dokonce šesnáctkrát. 

Dvakrát se ovšem stalo, že informace v rejstříku trestů právnických osob byla špatně uvedena - a v rozsudku 

samotném byla výměra trestu v pořádku, což autorka diplomové práce zjistila ze samotných rozsudků, které si 

vyžádala dle zákona č. 106/1999 Sb. Rozhodnutí s chybně uvedenou výměrou v trestním rejstříku právnických 

osob jsou tato: usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 26.04.2018, sp. zn. 11To 114/2018, a rozsudek Okresního 

soudu v Českých Budějovicích ze dne 16.05.2019, sp. zn. 7T 94/2018. 
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milionu a dvakrát ve výši pěti milionů korun. Tresty ve výši pěti milionu korun jsou nejvyššími 

peněžitými tresty, které byly dosud právnickým osobám uloženy.317 

Autorka diplomové práce analyzovala Rejstřík trestů právnických osob a na základě 

informací z rejstříku zažádala soudy o zaslání rozhodnutí týkajících se peněžitých trestů. Z 

celkového počtu 163 rozhodnutí ukládajících peněžitý trest má autorka k dispozici 53 

rozhodnutí. Autorka žádala zejména o rozhodnutí, kde byl peněžitý trest uložen s chybnou 

výměrou, dále o rozhodnutí, kde byl peněžitý trest uložen ve vyšší výměře, a rovněž o 

rozhodnutí z posledních dvou až tří let. Zažádat o všech 163 rozhodnutí nebylo možné z důvodu 

rozsahu materie, kdy soudy za rozsáhlejší poskytnutí informací a anonymizaci rozsudků žádaly 

finanční úhradu. 

Celkově 72krát byl peněžitý trest uložen trestním příkazem, ve zbylých případech bylo 

rozhodnuto rozsudkem či usnesením, jednalo-li se o rozhodnutí odvolacího soudu. Autorka má 

k dispozici jedenáct rozhodnutí s chybně uloženým peněžitým trestem. Zbylá tři rozhodnutí s 

chybně uloženým peněžitým trestem, která autorka této práce k dispozici nemá, byla vydána v 

letech 2015 až 2016 Městským soudem Brno, ten však za anonymizaci rozhodnutí požadoval 

úhradu. Autorka proto omezila svou žádost o poskytnutí rozhodnutí pouze na novější případy. 

Desetkrát byl trest s chybnou výměrou uložen trestním příkazem, čtyřikrát 

rozsudkem.318 U chybně uložených trestů nebylo odůvodněno, proč soud uložil trest mimo 

zákonnou výměru, a to rovněž kvůli tomu, že se z většiny jednalo o tresty uložené trestním 

příkazem. Ovšem i u trestů uložených rozsudkem často chybělo odůvodnění, jelikož bylo často 

rozhodnuto zjednodušeným rozsudkem dle ust. § 129 odst. 2 trestního řádu. Rozhodnutí s 

chybnou výměrou byla vydána Obvodním soudem pro Prahu 8 (jediné rozhodnutí ukládající 

peněžitý trest, z r. 2015),319 Okresním soudem v Rychnově nad Kněžnou320 (r. 2015, jedno 

chybné rozhodnutí z celkového počtu tří rozhodnutí ukládajících peněžitý trest, vydaných tímto 

soudem), Krajským soudem v Ostravě321 (r. 2016, jedno chybné rozhodnutí z celkového počtu 

pěti rozhodnutí ukládajících peněžitý trest), Okresním soudem Teplice322 (r. 2018, jedno chybné 

rozhodnutí z celkového počtu sedmi rozhodnutí ukládajících peněžitý trest), Obvodním soudem 

 
317 Rejstřík trestů právnických osob [online] Dostupné z: https://eservice-po.rejtr.justice.cz/public/odsouzeni?1, 

[zobrazeno 7. 3. 2020] 
318 Tamtéž. 
319 Rozhodnutí Obvodního soudu pro Prahu 8 ze dne 30.9.2015, sp. zn. 5T 47/2015 
320 Rozhodnutí Okresního soudu v Rychnově nad Kněžnou ze dne 27.10.2015, sp. zn. 1T 131/2015 
321 Rozhodnutí Krajského soudu v Ostravě ze dne 23.8.2016, sp. zn. 49T 3/2016 
322 Rozhodnutí Okresního soudu Teplice ze dne 2.7.2018, sp. zn. 5T 38/2018 

https://eservice-po.rejtr.justice.cz/public/odsouzeni?1
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pro Prahu 7323 (r. 2016, 2018, dvě chybná rozhodnutí z celkového počtu tří rozhodnutí 

ukládajících peněžitý trest), Okresním soudem ve Frýdku-Místku324 (r. 2017, 2018, dvě chybná 

rozhodnutí z celkového počtu šesti rozhodnutí ukládajících peněžitý trest), a Městským soudem 

Brno325 - šest chybných rozhodnutí (r. 2015, 2016, 2017, 2018) z celkového počtu 32 rozhodnutí 

ukládajících peněžitý trest, přičemž v dalších devíti případech, v nichž byl nakonec uložen 

peněžitý trest, rozhodoval odvolací soud o prvostupňovém rozhodnutí Městského soudu v Brně,  

nelze tedy říci, zdali Městský soud v Brně nechyboval i v těchto případech.326  

 Dle údajů z rejstříku byl peněžitý trest celkově čtyřicetkrát, tedy v jedné čtvrtině všech 

případů, uložen či potvrzen odvolacím soudem. Logicky se často odvolávali pachatelé – 

právnické osoby v případech vyšších (statisícových či milionových) trestů. Ze 163 uložených 

trestů bylo šestnáctkrát upuštěno od výkonu trestu z důvodu dle § 344 odst. 1 trestního řádu, 

tedy z důvodu, že se odsouzený stal v důsledku okolností nezávislých na jeho vůli dlouhodobě 

neschopným peněžitý trest zaplatit. K upuštění od výkonu trestu docházelo zpravidla po dvou 

až třech letech od uložení trestu, jen ve dvou případech to bylo v řádu měsíců. Devět z šestnácti 

případů upuštění od výkonu trestu se týkalo trestů uložených na dolní hranici trestu či dokonce 

pod ní,327 čtyři případy byly u trestů ve výši od 22 000 Kč do 40 000 Kč a tři případy se týkaly 

trestů ve výši 100 000 Kč.328  

Jak již bylo uvedeno, u rozsudků či trestních příkazů, jimiž byly ukládány nižší tresty, 

ať už pod dolní hranicí či na dolní hranici, často chyběla odůvodnění a celkově se jednalo o 

stručná rozhodnutí. U trestních příkazů samozřejmě nelze odůvodnění očekávat, v rozsudcích, 

a to zejména v těch ukládajících vyšší peněžité tresty, by se ovšem odůvodnění mělo nacházet, 

a to nikoliv pouze ve formě jedné či dvou vět. Většina rozhodnutí, která má autorka k dispozici, 

pokud se vůbec podrobněji věnovala majetkové situaci právnických osob a důvodům uložení 

peněžitého trestu, obsahovala často podrobnější a delší rozbor majetkových poměrů fyzické 

 
323 Rozhodnutí Obvodního soudu pro Prahu 7 ze dne 24.3.2016, sp. zn. 3T 10/2015; dále rozhodnutí ze dne 

31.5.2018, sp. zn. 39T 93/2018 
324 Rozhodnutí Okresního soudu ve Frýdku-Místku ze dne 28.6.2017, sp. zn. 2T 84/2017; dále rozhodnutí ze dne 

26.9.2018, sp. zn. 2T 143/2018 
325 Rozhodnutí Městského soudu Brno ze dne 15.5.2015, sp. zn. 2T 55/2015; rozhodnutí ze dne 18.2.2016, sp. zn. 

9T 154/2015; rozhodnutí ze dne 20.9.2016, sp. zn. 90T 105/2016; rozhodnutí ze dne 1.2.2017, sp. zn. 8T 90/2016; 

rozhodnutí ze dne 30.5.2017, sp. zn. 10T 67/2017; rozhodnutí ze dne 29.6.2018, sp. zn. 9T 96/2018 
326 Rejstřík trestů právnických osob [online] Dostupné z: https://eservice-po.rejtr.justice.cz/public/odsouzeni?1, 

[zobrazeno 7. 3. 2020] 
327 Třikrát bylo upuštěno od výkonu trestu ve výši 10 000 Kč, jednou ve výši 15 000 Kč a pětkrát od trestu ve výši 

20 000 Kč, viz rejstřík trestů právnických osob [online] Dostupné z: https://eservice-

po.rejtr.justice.cz/public/odsouzeni?1, [zobrazeno 7. 3. 2020] 
328 Rejstřík trestů právnických osob [online] Dostupné z: https://eservice-po.rejtr.justice.cz/public/odsouzeni?1, 

[zobrazeno 7. 3. 2020] 

https://eservice-po.rejtr.justice.cz/public/odsouzeni?1
https://eservice-po.rejtr.justice.cz/public/odsouzeni?1
https://eservice-po.rejtr.justice.cz/public/odsouzeni?1
https://eservice-po.rejtr.justice.cz/public/odsouzeni?1
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osoby, a následně pouze pár vět či odstavec komentující důvody výběru peněžitého trestu pro 

právnickou osobu.  

Zpravidla delší odůvodnění obsahovaly rozsudky ukládající vyšší tresty. Autorka zde 

uvádí pro srovnání dva rozsudky, jimiž byly uloženy peněžité tresty s dosud nejvyšší výměrou 

– pět milionů korun. V prvním případě se jednalo o trest uložený Krajským soudem v Ostravě 

v roce 2016. Rozsudkem se sp. zn. 5 To 183/2016 krajský soud jakožto soud odvolací uložil 

právnické osobě STARCOM INTERNATIONAL, s.r.o., peněžitý trest sestávající se z 250 

denních sazeb ve výši 20 tisíc korun (celkem pět milionů korun), a další obžalované právnické 

osobě MEGASTAR World, s.r.o. byl uložen trest sestávající se z 150 denních sazeb ve výši 20 

tisíc korun (celkem tři miliony korun). Obě právnické osoby byly původně Okresním soudem 

v Ostravě odsouzeny k trestu zrušení právnické osoby, a to za zločin podplácení dle ust. § 332 

odst. 1 alinea prvá, odst. 2 písm. a), b) TrZ. V daném případě šlo o korupční jednání spočívající 

v nabízení úplatku jednatelem odsouzených společnosti pracovníku finančního úřadu za 

ovlivnění probíhajícího daňového řízení ve prospěch odsouzených společností, a to s úmyslem 

dosáhnout vyplacení zadržovaného daňového odpočtu ve výši cca 28 000 000 Kč. Proti 

rozhodnutí okresního soudu o zrušení právnických osob se obě společnosti odvolaly, přičemž 

odvolání v jejich prospěch podal i státní zástupce Vrchního státního zastupitelství v Olomouci. 

Státní zástupce ve svém odvolání kritizoval rozhodnutí okresního soudu, jenž právnickým 

osobám uložil rovnou trest nejvyšší. Podle odvolatele se soud nevypořádal se zákonnou 

podmínkou uložení trestu zrušení právnické osoby dle ust. § 16 odst. 1 ZTOPO, a totiž, že trest 

lze uložit právnické osobě, pouze pokud její činnost spočívala zcela nebo převážně v páchání 

trestné činnosti. Dle odvolatele byly právnické osoby odsouzeny za jednání, které trvalo několik 

týdnů v roce 2014, přičemž tyto společnosti ale podnikají řadu let. Výše zmíněnou podmínku 

tak dle státního zástupce nelze považovat za naplněnou a uložený trest je nepřiměřeně přísný. 

Státní zástupce dále navrhl pro právnické osoby peněžité tresty ve výši pěti a tří milionů korun, 

přičemž uvedl, že tyto tresty odráží aktuální ekonomický stav společností a rozdíl ve výši trestů 

je dán rozdílnou výší zadržovaných finančních prostředků těchto společností.  

Krajský soud se s názorem státního zástupce ztotožnil a právnickým osobám uložil 

peněžité tresty v navrhované výši. Při určení výše trestu odvolací soud vycházel z finanční 

situace právnických osob a rozsahu trestné činnosti, přičemž počet uložených denních sazeb 

dle soudu odpovídá povaze a závažnosti spáchaného trestného činu a výše jedné denní sazby je 

úměrná majetkovým poměrům jednotlivých právnických osob. Krajský soud dále uvádí, že  pro 

tento závěr vycházel z „důkazů, které měl k dispozici a ze srovnání postavení situace, velikosti 
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předmětu činnosti jednotlivých právnických osob, kdy zároveň přihlédl i k závažnosti 

vytýkaného jednání a míry jeho společenské škodlivost.“329 Další podrobnosti v rozsudku nejsou 

uvedeny. Ani v předcházejícím rozsudku Okresního soudu v Ostravě majetkové poměry 

právnické osoby nejsou nijak rozebírány.330 

S ohledem na výši obohacení, která měla právnickým osobám vzniknout (28 000 000 

Kč), lze trest hodnotit spíše jako nízký. Jak je upozorňováno v literatuře, peněžitá sankce by 

měla být ukládána v takové výši, aby znatelně převyšovala zisk vytvořený protiprávním 

jednáním, jelikož v opačném případě si právnická osoba může spočítat, že protiprávní jednání 

se jí i tak vyplatí.331 Z údajů v obchodním rejstříku lze vyčíst, že obě právnické osoby vložily 

do obchodního rejstříku účetní závěrky za rok 2014 a následující roky až v letech 2017 (Starcom 

International) a 2018 (Megastar World), soud je tedy pravděpodobně v době rozhodování neměl 

k dispozici. Peněžitý trest v takové výši byl v roce 2016 uložen poprvé, což může být důvodem, 

proč v odůvodnění není přezkoumání majetkových poměrů právnické osoby více rozvedeno a 

trest nebyl uložen vyšší. Přesto by autorka této práce apelovala na soudy, aby se v odůvodnění 

rozsudků rozborem majetkových poměrů a vhodnosti uložení peněžitého trestu více zabývaly 

a uváděly, jak zohlednily majetkové poměry právnické osoby a z čeho při výpočtu trestu 

vycházely, aby rozsudky nebyly v rozporu se zákonným požadavkem na řádné odůvodnění 

rozhodnutí dle ust. § 125 odst. 1 trestního řádu. 

Druhý rozsudek, jímž byl uložen peněžitý trest v nejvyšší výměře pěti milionů korun, 

se v odůvodnění zaobírá majetkovými poměry právnické osoby více. Městský soud v Praze 

jakožto soud odvolací odsoudil rozsudkem ze dne 2. 10. 2019 právnickou osobu PTV, spol. s 

r. o., za zločin pletich při zadání veřejné zakázky a při veřejné soutěži dle ust. § 257 odst. 1 

písm. b), odst. 2 písm a) TrZ k peněžitému trestu o pěti stech denních sazeb po 10 000 Kč (tedy 

pěti milionům korun), a dále dle § 21 odst. 1, 3 ZTOPO k trestu zákazu účastnit se zadávacích 

řízení ve veřejných zakázkách a uzavírat smlouvy ve veřejných zakázkách na tři roky. 

Právnická osoba byla původně odsouzena Obvodním soudem pro Prahu 6 k peněžitému trestu 

ve výši čtyř milionů korun (400 denních sazeb po 10 000 Kč) a k zákazu plnění veřejných 

zakázek a účasti ve veřejné soutěži na tři roky. Proti rozhodnutí se odvolala, a v její neprospěch 

se odvolal i státní zástupce. Právnická osoba namítala, že uložený trest zákazu účasti na 

veřejných zakázkách je pro ni likvidační, a rovněž argumentovala nepříznivými dopady sankcí 

 
329 Rozsudek Krajského soudu v Ostravě ze dne 21. 9. 2016, sp. zn. 5 To 183/2016 
330 Rozsudek Okresního soudu v Ostravě ze dne 11. 2. 2016, sp. zn. 74 T 114/2015 
331 BOHUSLAV, L. Trestní odpovědnost právnických osob, 2014, op. cit. s. 149 
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na své další fungování. Státní zástupce namítal, že uložený trest je příliš mírný, a to s ohledem 

na prospěch, o jehož dosažení právnická osoba usilovala. Dle nalézacího soudu tento prospěch 

činil 3 729 437,50 Kč, dle státního zástupce byl prospěch s ohledem na náklady zjištěné 

v přípravném řízení 4 727 459 Kč. Státní zástupce proto navrhl, aby byl právnické osobě uložen 

peněžitý trest odpovídající výši zamýšleného čistého peněžitého prospěchu.  

Odvolací soud dal za pravdu státnímu zástupci, a to jak ohledně výše prospěchu, tak 

přílišné mírnosti trestu. Soud zdůraznil, že jednání právnické osoby považuje za společensky 

velmi škodlivé, a v případech, jako je tento, je na místě ukládat peněžité tresty. Soud dále 

navýšil peněžitý trest na 500 denních sazeb po 10 000 Kč (tedy pět milionů korun), a to právě 

kvůli navýšení částky čistého prospěchu, o který právnická osoba usilovala. K námitce 

právnické osoby, že další uložený trest zákazu účasti na veřejných zakázkách je pro ni 

likvidační, odvolací soud uvedl, že právnická osoba se dopustila společensky vysoce 

škodlivého korupčního jednání právě v souvislosti s činností spočívající v účasti na veřejných 

zakázkách, a proto je argument o nepřiměřenosti trestu lichý. Dále soud dodal, že argument o 

negativních následcích sankce na obžalovanou vzal v potaz, ale že „trestní sankce jsou svou 

povahou vždy negativním zásahem do života pachatelů a jejich účelem je kromě sankcionování 

generální i individuální prevence,“ což lze zde považovat za splněné.332 

Z tohoto rozsudku lze oproti staršímu rozsudku Krajského soudu v Ostravě jasněji 

vyčíst, na základě jakých argumentů byl peněžitý trest uložen, a proč byl zvolen právě v této 

výši (úměrně výši plánovaného prospěchu). Autorka diplomové práce hodnotí postup 

odvolacího soudu pozitivně, a to proto, že více následuje již dříve zmíněnou zásadu, že peněžitý 

trest by měl dosahovat minimálně výše prospěchu, jehož právnická osoba chtěla dosáhnout, aby 

se jí nevyplatilo trestnou činnost páchat i přes hrozbu sankce. V tomto případě je sankce 

doplněna tříletým zákazem účasti na veřejných zakázkách, což sama právnická osoba hodnotila 

jako přísnější sankci, individuálně preventivní účel sankcí zde tedy bude i kombinací obou 

trestů naplněn.  

Třetím zajímavým rozhodnutím je usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 11. 12. 

2019, sp. zn. 5 To 53/2019. Vrchní soud jím potvrdil rozsudek Krajského soudu v Brně, kterým 

byla právnická osoba VHS stavby a. s., odsouzena (společně se dvěma fyzickými osobami) za 

zločin dotačního podvodu dle § 212 odst. 2, odst. 6 písm. a) TrZ. Právnické osobě byl uložen 

peněžitý trest ve výměře 80 denních sazeb po 35 000 Kč, tedy ve výši 2,8 milionu korun, proti 

 
332 Rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 2. 10. 2019 , sp. zn. 8 To 299/2019 
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němuž se odvolala. Škoda způsobená trestným činem byla vypočtena celkově na 5 295 803 Kč, 

kdy tato částka z účelové dotace byla užita na jiný účel. Peněžitý trest ovšem nebyl uložen ve 

výši způsobené škody, protože nalézací soud při jeho ukládání „správně přihlédl k tomu, že i 

když finanční prostředky získané účelovou dotací byly použity na jiný účel, jednalo se o účel 

velmi blízký tomu, na co byly dotační prostředky skutečně poskytnuty.“ Dle nalézacího i 

odvolacího soudu se stupeň společenské škodlivosti jednání obžalovaných pohyboval „spíše 

při dolní hranici typové závažnosti obdobně se vyskytujících trestných činů,“ a to rovněž proto, 

že obžalovaní byli dosud bezúhonní, ke spáchání trestného činu se nijak nepřipravovali a ke 

spáchání trestné činnosti se doznali. Odvolací soud ohledně konkrétního určení výše peněžitého 

trestu pro právnickou osobu zhodnotil jako správný postup soudu prvního stupně: „Ve vztahu 

k obžalované právnické osobě VHS stavby a.s. nalézací soud při stanovení konkrétní výše 

peněžitého trestu vycházel z výroční zprávy za hospodářský rok od 1.4.2017 do 31.3.2018 běžně 

přístupné ve sbírce listin ve veřejném rejstříku na internetu. Za uvedené období společnost VHS 

stavby a.s. vykazovala kladný hospodářský výsledek 13.036.000 Kč. Z tohoto nalézací soud 

dovodil, že denně byla schopna společnost vydělávat okolo 35.000 Kč a proto jí uložil peněžitý 

trest ve výměře 80 denních sazeb (stejně jako u obžalovaných fyzických osob) po 35.000 Kč, 

celkem tedy 2.800.000 Kč. V současné době by již při stanovení výše denní sazby bylo možno 

dokonce vycházet z aktuální výroční zprávy VHS stavby a.s. za hospodářský rok od 1.4.2018 do 

31.3.2019, kterou však nalézací soud nemohl mít ještě k dispozici. Z této zprávy, opatřené 

odvolacím soudem z veřejných zdrojů a provedené k důkazu v rámci veřejného zasedání, bylo 

zjištěno, že v tomto období společnost vykazovala ještě vyšší kladný hospodářský výsledek, a to 

17.718.000 Kč. I v tomto případě byl tedy postup nalézacího soudu při stanovení konkrétní výše 

peněžitého trestu shledán správným, samotný trest přiměřeným a odvolací soud neshledal 

zákonné podmínky pro jakoukoli změnu ve prospěch této obžalované společnosti.“333 

Soud v tomto případě určil výši trestu právnické osoby dle jejího výsledku hospodaření 

za účetní období v době, kdy o trestu rozhodoval. Ze všech rozhodnutí, která má autorka 

diplomové práce k dispozici, je toto rozhodnutí jedno z nejpodrobnějších, co se určení výměry 

peněžitého trestu týče. Způsob výpočtu trestu dle výsledku hospodaření se současným 

zohledněním výše škody a polehčujících okolností prokazuje, že soud se při ukládání trestu 

právnické osobě skutečně její majetkovou situací zabýval, a uvedené rozhodnutí je tak hodné 

následování i v další rozhodovací praxi soudů. Příkladné je rovněž rozepsání postupu, jak soud 

k částce došel, v odůvodnění rozsudku. 

 
333 Usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 11. prosince 2019, sp. zn. 5 To 53/2019 
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Kromě problémů s výměrou trestu řešily soudy často i základní dilema, zda peněžitý 

trest s ohledem na majetkové poměry právnické osoby vůbec uložit. Trest by dle ust. § 68 odst. 

6 TrZ neměl být uložen, je-li zřejmé, že bude nedobytný. Judikatura ukázala, že o takový trest 

se bude pravděpodobně jednat, bude-li uložen právnické osobě v insolvenci. Navzdory tomu, 

že soudy hledisko insolvenčního řízení ve svých rozhodnutích zohlednily a uložení peněžitého 

trestu odůvodnily, poslední rozhodnutí Nejvyššího soudu nejsou ukládání peněžitého trestu 

právnické osobě v insolvenci nakloněna. Významným rozhodnutím je v této věci usnesení 

Nejvyššího soudu ze dne 14. 11. 2018 se sp. zn. 4 Tdo 1368/2018. Rozhodnutí se zabývalo 

situací, kdy byl uložen peněžitý trest právnické osobě H. M. S., jež byla v insolvenci. Právnická 

osoba byla uznána vinnou ze spáchání zločinu neodvedení daně, pojistného na sociální 

zabezpečení a podobné povinné platby dle § 241 odst. 1, 3 tr. zákoníku, za což jí byl Okresním 

soudem Louny uložen peněžitý trest ve výměře 100 denních sazeb ve výši pět tisíc Kč, tedy 

500 000 Kč. Právnická osoba se proti rozhodnutí odvolala, přičemž případ se následně dostal 

až k Nejvyššímu soudu. Ve svém dovolání právnická osoba namítala, že uložený peněžitý trest 

je nedobytný z důvodu probíhajícího insolvenčního řízení proti této právnické osobě, a že soud 

dostatečně nereflektoval majetkové poměry obviněné, stejně jako vliv, jaký bude mít uložení 

tohoto trestu na třetí osoby – věřitele právnické osoby.  

Nejvyšší soud k tomu uvedl, že „závěr o dobytnosti peněžitého trestu se musí v případě 

pachatele právnické osoby opírat o zjištění zejména jejích majetkových poměrů, jež slouží k 

určení výše jedné denní sazby peněžitého trestu, je rovněž předpokladem pro určení dobytnosti 

či nedobytnosti peněžitého trestu a nutnou podmínkou i pro řešení otázky, zda jsou vůbec 

důvody pro jeho uložení.“ Dle soudu je při zkoumání této podmínky nutné zjišťovat i dluhy 

právnické osoby. Trest bude nedobytný, pokud je s ohledem na poměry pachatele zjevné, že 

tento nemůže peněžitý trest vykonat, a to ani zaplacením ve splátkách dle ust. § 68 odst. 5 TrZ. 

Pro neuložení peněžitého trestu z důvodu nedobytnosti nestačí jen určitá pravděpodobnost o 

nedobytnosti, ale musí objektivně z provedeného dokazování tato nedobytnost vyplynout.334 

Nejvyšší soud uznal, že soud prvního stupně se zabýval majetkovou situací právnické osoby a 

při ukládání trestu přihlédl k dosavadní bezúhonné činnosti obviněné, jakož i ke snaze nahradit 

trestným činem způsobenou škodu, a rovněž zohlednil i skutečnost, že z převážné části došlo k 

uhrazení způsobené škody. Prvostupňový soud zohlednil i probíhající insolvenční řízení a 

zájmy věřitelů, přičemž uvedl, že uložení trestu propadnutí majetku by bylo nepřiměřeně přísné, 

a zároveň výši uloženého peněžitého trestu 500 000 Kč označil za relativně nízkou. Dle 

 
334 Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 14. 11. 2018, sp. zn. 4 Tdo 1368/2018 
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Nejvyššího soudu se ale prvostupňový soud (ani odvolací soud) nezabýval dostatečně 

dobytností peněžitého trestu, a to právě s ohledem na probíhající insolvenční řízení, přestože 

bylo uvedeno, že toto bylo zohledněno. Nejvyšší soud uvedl, že probíhající insolvenční řízení 

už samo o sobě implikuje nepříznivé majetkové poměry právnické osoby, neboť dlužník není 

schopen v plné míře dostát svým povinnostem (tedy hradit nároky vyplývající ze 

soukromoprávních vztahů). To platí i s ohledem na to, když ve smyslu § 170 písm. d) 

insolvenčního zákona stát fakticky dobrovolně rezignuje na své sankční pohledávky, aby 

nedocházelo k rozmnožování řady věřitelů dlužníka.335 Nejvyšší soud proto uzavírá, že 

probíhající insolvenční řízení svědčí o nedobytnosti peněžitého trestu ve smyslu § 68 odst. 6 

TrZ, v důsledku čehož je vyloučeno tento trest uložit.336 

Obdobnou situací se Nejvyšší soud okrajově zabýval i v dřívějším rozhodnutí ze dne 3. 

10. 2018, sp. zn. 3 Tdo 865/2018. Právnické osobě Lom Skalka, s. r. o., zde byl za přečin 

neodvedení daně, pojistného na sociálním zabezpečení a podobné povinné platby dle § 241 

odst. 1, 2 TrZ uložen peněžitý trest ve výměře 40 000 Kč, s počtem čtyřiceti denních sazeb po 

1 000 Kč. Odvolací soud následně trest změnil na trest zákazu činnosti (v rozsudku se 

specifikovaným rozsahem) po dobu pěti let, a to z důvodu neúčelnosti uloženého peněžitého 

trestu, jelikož trestaná právnická osoba byla v insolvenci a dle soudu „v rámci insolvence v 

zásadě již došlo ke zpeněžení provozu a dalším zpeněžitelným majetkem obžalovaná právnická 

osoba nedisponuje.“ Právnická osoba podala proti rozhodnutí dovolání, protože považovala 

uložení trestu zákazu činnosti za porušení zákazu reformatio in peius a uvedla, že uložení trestu 

zákazu činnosti je pro ni oproti peněžitému trestu likvidační.  

Nejvyšší soud k tomu uvedl, že v obecné rovině, je-li srovnáváno uložení peněžitého 

trestu ve výši 40 000 Kč a trestu zákazu činnosti, je uložení trestu zákazu činnosti přísnější a 

vedlo by k porušení zákazu reformatio in peius. Zde byl však trest uložen společnosti, která již 

nebyla podnikatelsky aktivní, a zákaz činnosti se jí reálně nedotkne. S ohledem na ekonomickou 

situaci právnické osoby je tedy peněžitý trest trestem citelnějším. Současně se Nejvyšší soud 

ztotožnil se závěrem odvolacího soudu, tedy že původně uložený peněžitý trest by byl trestem 

neúčelným, a to s ohledem na ekonomickou situaci právnické osoby, která je v insolvenci.337 

 
335 § 170 písm. d) zákona č. 186/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), uvádí, že v 

insolvenčním řízení se neuspokojují žádným ze způsobů řešení úpadku, není-li dále stanoveno jinak, (...) 

mimosmluvní sankce postihující majetek dlužníka, s výjimkou penále za nezaplacení daní, poplatků a jiných 

obdobných peněžitých plnění, pojistného na sociální zabezpečení, příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a 

pojistného za veřejné zdravotní pojištění, pokud povinnost zaplatit toto penále vznikla před rozhodnutím o úpadku. 
336 Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 14. 11. 2018, sp. zn. 4 Tdo 1368/2018 
337 Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 3. 10. 2018, sp. zn. 3 Tdo 865/2018. 
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Z judikatury tedy vyplývá, že ukládání peněžitého trestu právnickým osobám v 

insolvenci u soudů vyšší instance zřejmě neobstojí. Insolvence dle Nejvyššího soudu 

představuje významnou překážku pro splnění kritéria dobytnosti trestu. Znovu je tedy nutné 

apelovat na soudy, aby při ukládání tohoto trestu skutečně zjišťovaly a zohledňovaly 

majetkovou situaci právnických osob.  

5.1.2. Peněžitý trest de lege ferenda 

Autorka této práce si pro inspiraci v úpravě peněžitého trestu vybrala Spojené království 

Velké Británie a Severního Irska jakožto kolébku trestní odpovědnosti právnických osob. 

Kritérii, která je nutno vzít v úvahu při určení výše pokuty, se tamější soud zabýval již v roce 

1999 v případu R v F Howe and Son (Engineers) Ltd. V rozhodnutí soud uvedl řadu kritérií, dle 

nichž se mělo postupovat při určování výše peněžité sankce. Prvním kritériem bylo, dopustila-

li se právnická osoba trestného činu za účelem zisku. Dalším byl rozsah porušení zákona, 

závažnost porušení norem právnickou osobou, stupeň risku a rozsah nebezpečí plynoucího 

z jednání právnické osoby, způsob zavinění, povaha skutku (zdali jde o jeden skutek nebo o 

pokračující trestnou činnost), zdroje obžalované právnické osoby a účinek, který by pokuta na 

právnickou osobu měla.338 Soud však odmítl, že by výše pokuty musela mít nějaký vztah 

k obratu právnické osoby nebo k jejímu čistému zisku.339  

Dle zákona Criminal Justice Act 2003 musí soudy před vyměřením pokuty zohlednit 

závažnost deliktu a majetkové poměry pachatele.340 Dále zde existují soudní limity, které určují 

maximální výši pokuty za určitý delikt.341 Omezení horní hranicí se ovšem netýká trestných 

činů s následkem smrti dle Corporate Manslaughter and Corporate Homicide Act 2007 

(CMCHA 2007). Pro trestné činy dle tohoto zákona je možno uložit pokutu bez limitu.342  

Peněžité tresty byly ve Spojeném království dříve ukládány nízké a neměly dostatečný 

efekt,343 dle Pinto však soudy v posledních letech začaly ukládat pokuty i na horních hranicích 

limitů,  a to zejména v případech týkajících se porušení veřejného zdraví či bezpečnosti, kde 

 
338 F Howe & Son (Engineers) Ltd, R v [1998] EWCA Crim 3154 [online] Dostupné z: https://www.bailii.org/e

w/cases/EWCA/Crim/1998/3154.html [zobrazeno 14. 3. 2020]; dále BOHUSLAV, L. Trestní odpovědnost 

právnických osob, 2014, op. cit. s. 150 
339 PINTO Amanda, EVANS Martin op. cit., s. 145 
340 s. 164, Criminal Justice Act 2003 [online] Dostupné z: http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2003/44/contents 

[zobrazeno 14. 3. 2020] 
341 PINTO Amanda, EVANS Martin op. cit., s. 147 
342 s. 6, Corporate Manslaughter and Corporate Homicide Act 2007 [online] Dostupné z: http://www.legislation.

gov.uk/ukpga/2007/19/contents [zobrazeno 14. 3. 2020] 
343 BOHUSLAV, L. Trestní odpovědnost právnických osob, 2014, op. cit. s. 149 

https://www.bailii.org/ew/cases/EWCA/Crim/1998/3154.html
https://www.bailii.org/ew/cases/EWCA/Crim/1998/3154.html
http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2003/44/contents
http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2007/19/contents
http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2007/19/contents
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byly opakovaně ukládány pokuty v milionech liber.344 Britské orgány činné v trestním řízení se 

nyní musí při rozhodování o výši pokuty řídit takzvanými „Sentencing Council Definitive 

Guidelines,“ což je materiál vytvořený orgánem Sentencing Council, který spadá pod britské 

Ministerstvo spravedlnosti.345 Tento materiál obsahuje měřítka pro stanovení výše pokuty jak 

pro fyzické, tak pro právnické osoby. U právnických osob apeluje na důležitost posouzení 

majetkového stavu a uvádí i dokumenty, jež by měly společnosti předložit soudu pro určení 

výše pokuty. Jedná se o účetnictví za poslední tři roky činnosti společnosti, přičemž Sentencing 

Guidelines zdůrazňují, že soud by měl brát v potaz zejména obrat společnosti.346 Metodika dále 

obsahuje i tabulky s minimálními a maximálními výšemi pokuty odstupňovanými právě dle 

obratu právnických osob. Obrat jako jedno z hlavních měřítek pro určení výše pokuty obsahuje 

i materiál vztahující se k trestným činům s následkem smrti, spáchaných právnickou osobou dle 

CMCHA 2007.347Autorka diplomové práce hodnotí zejména existenci Sentencing Guidelines 

jako pozitivní a inspirace hodný akt. Přehledný a dostupný oficiální dokument poskytuje 

konkrétní vodítka, dle nichž mají soudy při určení výše pokuty postupovat, s konkrétními 

kategoriemi a hranicemi pro určení výše pokuty podle velikosti a obratu právnické osoby. 

V České republice autorka této práce nic podobného nezaznamenala. 

De lege ferenda by tedy bylo vhodné úpravu peněžitého trestu v českém ZTOPO 

zpřesnit a doplnit, a to v několika ohledech. Ust. § 18 ZTOPO by mělo být doplněno o 

ustanovení, které výslovně odkáže na příslušné paragrafy trestního zákoníku ve věcech, které 

nejsou v ZTOPO upraveny. Vhodné by bylo přidat do ZTOPO i ustanovení určující počet 

denních sazeb (totožné s ust. § 68 odst. 1 TrZ), aby bylo zcela jasné, dle čeho mají soudci 

peněžitý trest vypočítávat. Dále by bylo žádoucí doplnit zákonnou úpravu v ZTOPO o 

specifikaci majetkových kritérií, k nimž by soudy měly přihlížet při určování výměry 

peněžitého trestu. Autorka diplomové práce by mezi tato kritéria po vzoru anglické úpravy 

zařadila zejména hledisko obratu právnické osoby,348 či výsledku hospodaření. Zákonné znění 

by mohlo být rozšířeno i o demonstrativní výčet dokumentů či podkladů, z nichž mají soudy 

při určení výměry trestu čerpat – a to zejména z účetnictví právnické osoby, její účetní závěrky, 

 
344 PINTO Amanda, EVANS Martin op. cit., s. 147 
345 Tamtéž, s. 148; dále: About us. Sentencing Council [online]. Dostupné z: https://www.sentencingcouncil.org.

uk/about-us/ [zobrazeno 14. 3. 2020]. 
346 Offence committed by an organisation. Sentencing Council [online]. Dostupné z: https://www.sentencingcoun

cil.org.uk/explanatory-material/magistrates-court/item/fines-and-financial-orders/approach-to-the-assessment-of-

fines-2/7-offence-committed-by-an-organisation/ [zobrazeno 14. 3. 2020]. 
347 Corporate manslaughter. Sentencing Council [online]. Dostupné z: https://www.sentencingcouncil.org.uk/offe

nces/crown-court/item/corporate-manslaughter/ [zobrazeno 14. 3. 2020]. 
348 Tuto variantu zmiňuje ve své monografii Trestní odpovědnost právnických osob na s. 159 i Bohuslav.  

https://www.sentencingcouncil.org.uk/about-us/
https://www.sentencingcouncil.org.uk/about-us/
https://www.sentencingcouncil.org.uk/explanatory-material/magistrates-court/item/fines-and-financial-orders/approach-to-the-assessment-of-fines-2/7-offence-committed-by-an-organisation/
https://www.sentencingcouncil.org.uk/explanatory-material/magistrates-court/item/fines-and-financial-orders/approach-to-the-assessment-of-fines-2/7-offence-committed-by-an-organisation/
https://www.sentencingcouncil.org.uk/explanatory-material/magistrates-court/item/fines-and-financial-orders/approach-to-the-assessment-of-fines-2/7-offence-committed-by-an-organisation/
https://www.sentencingcouncil.org.uk/offences/crown-court/item/corporate-manslaughter/
https://www.sentencingcouncil.org.uk/offences/crown-court/item/corporate-manslaughter/
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výkazu zisku a ztrát či zpráv auditora, a dalších dokumentů, jež jsou zpravidla zakládány do 

Obchodního rejstříku. Pokud by vložení takového demonstrativního výčtu do zákona nebylo 

považováno za vhodné z důvodu možné kolize se zásadou volného hodnocení důkazů, 

doporučovala by autorka diplomové práce alespoň zpracování této problematiky v oficiálním 

dokumentu, jenž by byl vydán ve formě doporučení či metodického materiálu. Takový materiál 

by pak mohl obsahovat i konkrétnější rozmezí peněžitých trestů vypočtených dle měřítek 

majetkových poměrů firem – tedy měřítek jako je obrat, velikost společnosti, hospodářský 

výsledek, a podobně. 

5.2. Trest zrušení právnické osoby  

5.2.1. Analýza rozsudků 

Trest zrušení právnické osoby byl dle rejstříku trestů právnických osob ke dni 7. 3. 2020 

uložen celkem 102krát a je tak třetím nejčastěji ukládaným trestem. V souvislosti s četností 

ukládání tohoto trestu je vhodné upozornit na několik problémů, které se při jeho používání v 

praxi objevily. Z celkového počtu 102 uložených trestů zrušení právnické osoby bylo dosud 

pouze 29 uloženo či potvrzeno odvolacími soudy. To odpovídá trendu, který již dříve popsal 

Říha, a totiž, že právnické osoby se po uložení tohoto trestu příliš často neodvolávají.349  

Nízký počet případů řešených odvolacími soudy koresponduje s trendem, kdy trest 

zrušení právnické osoby je často ukládán takzvaným prázdným schránkám – tedy 

společnostem, které nevykazují žádnou činnosti, často nemají ani žádný majetek a měly být 

zrušeny již civilním soudem. Tento stav byl kritizován v literatuře350 i ve zprávách státního 

zastupitelství.351 Kritické hlasy uvádí, že činnost trestních soudů by v těchto případech neměla 

suplovat činnost civilních soudů, jež měly inkriminované společnosti dávno zrušit. Autoři 

upozorňují i na nerespektování jedné z podmínek uložení trestu – tedy že činnost právnické 

osoby spočívala zcela nebo převážně v páchání trestných činů. Pokud je právnická osoba 

 
349 ŘÍHA, Jiří. Pět let uplatňování trestní odpovědnosti právnických osob českou justicí, In: KALVODOVÁ, Věra, 

Marek FRYŠTÁK and Jan PROVAZNÍK. Trestní právo (stále) v pohybu: pocta Vladimíru Kratochvílovi. 2018, 

op. cit., s. 388 
350 Tamtéž, s. 398 
351 Aplikace § 8 odst. 5 zákona o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim - Průvodce právní 

úpravou pro státní zástupce, dostupné z: http://www.nsz.cz/images/stories/PDF/Soubory_ke_stazeni/1_SL_141_

2017_Aplikace__8_odst._5_ZTOPO.pdf, s. 15, 33 

http://www.nsz.cz/images/stories/PDF/Soubory_ke_stazeni/1_SL_141_2017_Aplikace__8_odst._5_ZTOPO.pdf
http://www.nsz.cz/images/stories/PDF/Soubory_ke_stazeni/1_SL_141_2017_Aplikace__8_odst._5_ZTOPO.pdf
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prázdnou schránkou a nevyvíjí či nevyvíjela žádnou činnost, soud by trest neměl uložit, jelikož 

tato podmínka nemůže být naplněna.352  

Praktický (a opačný) pohled na tuto situaci představil například Krajský soud v Brně, 

pobočka Zlín. V rozsudku z roku 2019 jakožto odvolací soud potvrdil rozhodnutí 

prvostupňového soudu, který uložil právnické osobě trest zrušení právnické osoby, přičemž 

vzal v potaz dosavadní několikaletou nečinnost společnosti v předmětu jejího podnikání, její 

nemajetnost, a taktéž její dosavadní bezúhonnost. 353 O zrušení této právnické osoby probíhalo 

i řízení před Krajským soudem Brno, které bylo kvůli trestnímu řízení přerušeno. Na námitku 

obhajoby, že pro uložení trestu zrušení právnické osoby nebyly splněny podmínky dle § 16 

odst. 1 ZTOPO, odvolací soud uvedl, že trest byl uložen v souladu se zákonem, neboť 

obžalovaná právnická osoba v době spáchání trestné činnosti neuskutečňovala žádnou další 

činnost a její činnost se tak omezovala jen na spáchání trestné činnosti, tedy předmětného 

jednání. Soud dále uvedl, že ze znění zákona nevyplývá, že by tento druh trestu nebylo možné 

uložit i jen za jeden spáchaný trestný čin.354  

Tato charakteristika se pravděpodobně dá vztáhnout na všechny „prázdné schránky“ a 

je nutné uznat, že představuje logickou úvahu, jelikož nevyvíjí-li právnická osoba žádnou 

činnost a je jí přičteno trestné jednání, stane se toto trestné jednání její jedinou prokazatelnou 

činností. Jak je zřejmé z důvodové zprávy,355 trest zrušení právnické osoby nebyl plánován pro 

právnické osoby – prázdné schránky (vzhledem k tomu, že je považován za trest nejzávažnější). 

Dle soudní praxe je to ovšem často jediný možný trest, který lze uložit, pokud je právnická 

osoba nemajetná a nevyvíjí žádnou činnost.  

Dalším problematickým aspektem soudní praxe je ukládání trestu zrušení právnické 

osoby trestním příkazem, což se dosud stalo pětkrát. Tato sankce přitom nepatří mezi tresty, 

které by bylo možno dle ust. § 314e) trestního řádu uložit trestním příkazem. Nemožnost uložit 

trest zrušení právnické osoby trestním příkazem lze přitom s ohledem na přísnost této sankce 

považovat za logické. Přesto soudy tuto formu rozhodnutí použily: v roce 2015 Obvodní soud 

pro Prahu 8,356 který trest uložil za trestný čin dle § 254 odst. 1 TrZ, tedy zkreslování údajů o 

 
352 ŘÍHA, Jiří. Pět let uplatňování trestní odpovědnosti právnických osob českou justicí, In: KALVODOVÁ, Věra, 

Marek FRYŠTÁK and Jan PROVAZNÍK. Trestní právo (stále) v pohybu: pocta Vladimíru Kratochvílovi. 2018, 

op. cit., s. 398 
353 Rozsudek Krajského soudu Brno - pobočka Zlín ze dne 17.1.2019, sp. zn. 6 To 311/2018 
354 Tamtéž. 
355 Důvodová zpráva k návrhu zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob, ze dne 23. února 

2011 [Sněmovní tisk 285, Poslanecká sněmovna, 6. volební období, 2010 - 2013], s. 46 
356 Rozhodnutí Obvodního soudu pro Prahu 8 ze dne 2. 12. 2015, Trestní příkaz, sp. zn. 5T 66/2015 
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stavu hospodaření a jmění (odsouzená právnická osoba byla už v době uložení trestu v 

likvidaci), pak v roce 2017 Okresní soud v Mladé Boleslavi357 za trestný čin podvodu dle § 209 

odst. 1, 3 TrZ, v roce 2018 opět Okresní soud v Mladé Boleslavi,358 a to za trestný čin dle § 240 

odst. 1 TrZ, tedy zkrácení daně, poplatku, a jiné povinné platby (odsouzená právnická osoba 

byla opět v době uložení trestu v likvidaci), v roce 2019 Okresní soud Brno - venkov359 za 

trestný čin neodvedení daně, poplatku a jiné povinné platby dle § 241 odst. 1 TrZ (odsouzená 

právnická osoba opět v době uložení trestu v likvidaci). Posledním soudem, který trest zrušení 

právnické osoby trestním příkazem uložil, byl Okresní soud v Třebíči v roce 2019.360 Autorka 

diplomové práce má tento trestní příkaz k dispozici a trest zrušení právnické osoby je v něm 

uložen následující větou: (…) obžalovaný (…) odsuzuje se (...) „podle § 16 odst. 1 zákona 

418/2011 Sb., v platném znění o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, s 

přihlédnutím k § 314e odst. 2 tr.řádu, se ukládá trest zrušení právnické osoby a to Klubu 

Labužnických pohodářů z.s., vedený ve spolkovém rejstříku u Krajského soudu v Brně (...)” 

Zarážející tedy je, že soudce sice v trestním příkazu i odkázal na příslušný paragraf dle trestního 

řádu, ovšem nezjistil, že příslušný paragraf právě uložení tohoto trestu trestním příkazem 

neumožňuje. Dalším překvapivým faktem je, že tresty byly chybně ukládány trestním příkazem 

zejména v posledních letech (čtyři z pěti špatně uložených trestů jsou z let 2017 až 2019). 

Chybné ukládání tohoto trestu by se dalo předpokládat spíše na začátku účinnosti zákona o 

trestní odpovědnosti právnických osob. 

Tyto případy lze ale z většiny zařadit pod pokračující trend ukládání trestu zrušení 

právnické osoby společnostem, jež už měly být dříve zrušeny civilním právem – zde tři z 

právnických osob, jimž byl trest uložen, byly už v době uložení trestu v likvidaci. Poslední 

případ z roku 2019 je odlišný, kdy trestanou právnickou osobou je zapsaný spolek Klub 

Labužnických pohodářů, který se dle svých webových stránek361 zabýval zájmovou činností 

pro své členy, spočívající v poskytování ubytování, možnosti vaření a poskytování vlastní 

pivnice. Z mediálních výstupů jeho správkyně je zřejmé, že určitou činnost vyvíjel a nebyl 

pouze prázdnou schránkou, zároveň však spolek dle slov správkyně nepodnikal a nebyl tedy 

 
357 Rozhodnutí Okresního soudu v Mladé Boleslavi ze dne 5. 12. 2017, Trestní příkaz, sp. zn. 2T 201/2017 
358 Rozhodnutí Okresního soudu v Mladé Boleslavi ze dne 2. 7. 2018, Trestní příkaz, sp. zn. 2T 117/2018 
359 Rozhodnutí Okresního soudu Brno – venkov ze dne 11. 1. 2019, Trestní příkaz, sp. zn. 12T 49/2018 
360 Rozhodnutí Okresního soudu v Třebíči ze dne 14. 6. 2019, Trestní příkaz, sp. zn. 1T 57/2019 
361 Klub labužnických pohodářů [online]. Dostupné z: http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:t-

igrrStzNwJ:https://vpohode.majestat.cz/&lr=lang_cs%7Clang_en&hl=en&gl=cz&tbs=lr:lang_1cs%7Clang_1en

&strip=0&vwsrc=0 [zobrazeno 14. 3. 2020], 

http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:t-igrrStzNwJ:https://vpohode.majestat.cz/&lr=lang_cs%7Clang_en&hl=en&gl=cz&tbs=lr:lang_1cs%7Clang_1en&strip=0&vwsrc=0
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:t-igrrStzNwJ:https://vpohode.majestat.cz/&lr=lang_cs%7Clang_en&hl=en&gl=cz&tbs=lr:lang_1cs%7Clang_1en&strip=0&vwsrc=0
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:t-igrrStzNwJ:https://vpohode.majestat.cz/&lr=lang_cs%7Clang_en&hl=en&gl=cz&tbs=lr:lang_1cs%7Clang_1en&strip=0&vwsrc=0
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povinen mj. vést účetnictví.362 Finanční úřad a posléze i samosoudce okresního soudu v Třebíči 

spolek vyhodnotily jako povinný k vedení účetnictví a k odvodu daně z příjmů právnických 

osob, a soud proto z důvodu nevedení účetních dokladů, čímž došlo ke zkreslování údajů o 

stavu hospodaření dle § 254 odst. 1 TrZ, právnickou osobu zrušil. 

5.2.2. Trest zrušení právnické osoby de lege ferenda 

S ohledem na případy popsané výše by bylo vhodné do ZTOPO vložit ustanovení, jež 

by určovalo, jaké tresty mohou být právnickým osobám uloženy trestním příkazem. To by 

zamezilo využívání trestního příkazu i pro sankce, jejichž uložení trestním příkazem je 

nevhodné a nezákonné (jako je sankce zrušení právnické osoby). Uvedené opatření je ostatně i 

záměrem novely, která je nyní projednávána v Parlamentu ČR. Předkladatelé navrhují přidat 

do ZTOPO ustanovení v následujícím znění: 

„§ 37a  

Trestní příkaz  

Trestním příkazem lze právnické osobě uložit tyto tresty: a) peněžitý trest, b) trest propadnutí 

věci, c) trest zákazu činnosti do pěti let, d) trest zákazu plnění veřejných zakázek nebo účasti ve 

veřejné soutěži do pěti let, e) trest zákazu přijímání dotací a subvencí do pěti let, a f) trest 

uveřejnění rozsudku.“363  

Autorka této práce s navrhovaný zněním novely souhlasí a považuje jej za dostatečné 

řešení, které by mělo zpřehlednit tuto problematiku pro soudní praxi a vyvarovat se používání 

trestních příkazů pro sankce, jež jsou svou povahou nejpřísnější. 

Dalším problémem, který si zaslouží zamyšlení nad úpravou de lege ferenda a je 

kritizován i akademiky,364 je neurčitost podmínek pro uložení trestu zrušení právnické osoby. 

Dle Tlapák Navrátilové by bylo vhodné, aby byl tento trest v zákoně označen jako trest 

výjimečný. Dále by měl být v zákoně uveden okruh trestných činů, za něž lze tuto sankci uložit, 

 
362 GURYČOVÁ, K. Založila první klubovou pivnici. Teď ji žádostmi o pomoc bombardují lidé z celého Česka. 

iRozhlas.cz [online] Dostupné z: https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/zalozila-prvni-klubovou-pivnici-ted-ji-

zadostmi-o-pomoc-bombarduji-lide-z-celeho-ceska_201703070600_kno [zobrazeno 14. 3. 2020], ; 

SVOBODOVÁ, I. Maskované hospody aneb Jak si zakouřit u šipek a hovoru o králících. Respekt [online] 

Dostupné z: https://www.respekt.cz/spolecnost/vesnicke-klubovny-aneb-jak-si-zakourit-si-u-sipek [zobrazeno 

14.3. 2020]; VLKOVÁ, J. Finanční správa si kvůli EET došlápla na soukromé kluby, padaly pokuty. 

iDnes.cz [online] Dostupné z: https://www.idnes.cz/ekonomika/domaci/eet-financni-sprava-dane-uctenky-kluby-

klubovny-zatah.A181203_150604_ekonomika_rts [zobrazeno 14. 3. 2020] 
363 Parlament České republiky, Poslanecká sněmovna, 8. období, Sněmovní tisk 466, Novela z. – trestní zákoník 

[online] Dostupné z: http://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?t=466 [zobrazeno 7.3.2020] 
364 JELÍNEK, Jiří. Trestní odpovědnost právnických osob v České republice: problémy a perspektivy, 2019, op. 

cit. s. 293 

https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/zalozila-prvni-klubovou-pivnici-ted-ji-zadostmi-o-pomoc-bombarduji-lide-z-celeho-ceska_201703070600_kno
https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/zalozila-prvni-klubovou-pivnici-ted-ji-zadostmi-o-pomoc-bombarduji-lide-z-celeho-ceska_201703070600_kno
https://www.respekt.cz/spolecnost/vesnicke-klubovny-aneb-jak-si-zakourit-si-u-sipek
https://www.idnes.cz/ekonomika/domaci/eet-financni-sprava-dane-uctenky-kluby-klubovny-zatah.A181203_150604_ekonomika_rts
https://www.idnes.cz/ekonomika/domaci/eet-financni-sprava-dane-uctenky-kluby-klubovny-zatah.A181203_150604_ekonomika_rts
http://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?t=466


81 

 

a to buď ve formě taxativního výčtu trestných činů, nebo stanovení dolní hranice trestní sazby, 

jež by byla požadována pro uložení trestu.365 O možnosti doplnění zákonného znění o 

specifikaci, za jaké trestné činy (dle typové závažnosti) lze trest zrušení právnické osoby uložit, 

mluví i Tibitanzlová, s touto variantou ovšem nesouhlasí, jelikož by dle ní pak nebylo možno 

postihnout tzv. bílé koně.366 Autorka diplomové práce se s touto námitkou neztotožňuje, jelikož 

nevidí důvod, proč by s přísnějšími pravidly týkajícími se typové závažnosti (tedy například při 

existenci podmínky, že trest lze uložit pouze za zločin) nebylo možno postihnout tzv. bílé 

koně,367 pokud jim je takové trestné jednání přičteno. Sousední Slovensko má ve svém Zákone 

o trestnej zodpovednosti právnických osôb upraven trest zrušenia právnickej osoby v ust. § 12 

obdobně, jako je tento trest upraven v českém zákoně. Oproti české úpravě má Slovensko navíc 

další kritérium pro uložení trestu – ust. § 12 odst. 2 uvádí, že soud může tento trest uložit, 

odsuzuje-li právnickou osobu za trestný čin, za který slovenský Trestný zákon ukládá trest 

odnětí svobody na 25 let nebo na doživotí. Přestože ve slovenském zákoně rovněž není 

vyjádřeno, že trest zrušení právnické osoby je trestem výjimečným, kritérium, dle něhož lze 

trest ukládat za trestné činy s trestem odnětí svobody na 25 let nebo doživotí, evokuje, že trest 

by neměl být ukládán za méně závažné trestné činy. 

Autorka této práce se kloní k možnosti doplnění zákonného znění o další podmínky 

uložení trestu, a to ideálně o stanovení dolní hranice trestní sazby, jež by byla požadována pro 

uložení tohoto trestu. Navrhovaná varianta by alespoň zčásti měla zamezit ukládání trestu 

zrušení právnické osoby i za méně závažné přečiny a mohla by tak omezit četnost ukládání 

tohoto trestu právnickým osobám – prázdným schránkám, zároveň je však obecnější než 

taxativní výčet. Taxativní výčet trestných činů, jakožto další variantu navrhovanou Tlapák 

Navrátilovou k zpřesnění sankce, autorka této práce neupřednostňuje, protože by mohla vést k 

nutnosti zákon častěji novelizovat z důvodu opomenutí zahrnout do taxativního výčtu některý 

z trestných činu.  

 
365 TLAPÁK NAVRÁTILOVÁ, Jana. Sankce právnických osob de lege lata a de lege ferenda. In JELÍNEK, Jiří. 

Trestní odpovědnost právnických osob - pět let poté. Praha: Leges, 2017, s. 99. Teoretik. ISBN 978-80-7502-205-

9 
366 TIBITANZLOVÁ, Alena. Sankcionování právnických osob. Praha, 2016. Rigorózní práce. Právnická fakulta 

Univerzity Karlovy, s. 76 
367 Tedy osoby, jež “svou totožnost a své jméno propůjčí k převzetí práv a povinností, které ve skutečnosti nechce 

autenticky vykonávat, resp. je vědomě vykonává v roli dobrovolné loutky,” viz usnesení Městského soudu v Praze 

ze dne 6. 5. 2015, sp. zn. 5 To 159/2015, [online] Dostupné z: https://www.codexisuno.cz/2hP#!17; 

https://www.pravniprostor.cz/judikatura/trestni-pravo/trestni-odpovednost-bileho-kone [zobrazeno 7. 3. 2020] 

https://www.codexisuno.cz/2hP#!17
https://www.pravniprostor.cz/judikatura/trestni-pravo/trestni-odpovednost-bileho-kone
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5.3. Absence sankce – dohled 

V literatuře se často objevuje názor, že v českém sankčním systému jedna sankce chybí, 

a tou sankcí je dohled nad právnickou osobou.368 Toto opatření je přitom obsaženo v 

mezinárodních i evropských dokumentech a dohodách týkajících se sankcionování právnických 

osob.369 Dle Březinové je dohled jednou ze sankcí s velmi významným poměrem složky 

individuální prevence, protože velmi silně vede pachatele trestného činu k jeho nápravě.370 

Rovněž Tlapák Navrátilová vyzdvihuje silnou nápravnou funkci sankce soudního dohledu.371 

Inspirací při jeho zavedení může být například Španělsko, kde sankce funguje tak, že soud v 

rozsudku jmenuje nuceného správce, který následně vypracovává zprávy o stavu právnické 

osoby, jež předkládá soudu. Odsouzená právnická osoba musí správci zpřístupnit své prostory 

a poskytnout informace potřebné k výkonu jeho funkce. V rozsudku dále soud určí, zdali bude 

správce vykonávat dohled nad celou právnickou osobou, nebo pouze v rámci konkrétního 

závodu.372 Hlavním cílem této sankce je dle španělského trestního zákoníku ochrana práv 

zaměstnanců a věřitelů, přičemž maximální délka trvání sankce je pět let.373 Další zemí se 

zavedenou sankcí dohledu je Francie. Právnické osobě je možno v rámci dohledu uložit i 

povinnost provést určitá preventivní opatření, jako například přijetí compliance programu či 

systému vzdělávání zaměstnanců, a podobně.374 

Dle autorky této práce by si český ZTOPO zasloužil přidat tuto sankci do stávajícího 

systému sankcí. Dohled nad právnickou osobou by mohl fungovat obdobně jako dohled dle ust. 

§ 49 – 51 TrZ, přičemž povinností odsouzené právnické osoby by bylo spolupracovat s 

ustanoveným správcem či úředníkem, který by dohlížel na její činnost, a povinností správce by 

bylo vypracovávat pravidelné zprávy, jež by byly předkládány soudu. Dále by právnické osobě 

v rámci dohledu mohla být uložena povinnost dodržovat určitá prevenční opatření či plán 

 
368 Např. TLAPÁK NAVRÁTILOVÁ, Jana. Sankce právnických osob de lege lata a de lege ferenda. In JELÍNEK, 

Jiří. Trestní odpovědnost právnických osob - pět let poté. Praha: Leges, 2017, s. 104. Teoretik. ISBN 978-80-7502-

205-9; nebo JELÍNEK, Jiří. Trestní odpovědnost právnických osob v České republice: problémy a perspektivy, 

2019, op. cit. s. 237; nebo BŘEZINOVÁ, Kristýna. Sankcionování právnických osob. Praha, 2017. Disertační 

práce. Právnická fakulta Univerzity Karlovy, s. 164, TIBITANZLOVÁ, Alena. Sankcionování právnických osob. 

Praha, 2016. Rigorózní práce. Právnická fakulta Univerzity Karlovy, s. 107  
369 BOHUSLAV, L. Trestní odpovědnost právnických osob, 2014, op. cit. s. 155 
370 BŘEZINOVÁ, Kristýna. Sankcionování právnických osob. Praha, 2017. Disertační práce. Právnická fakulta 

Univerzity Karlovy, s. 142 
371 TLAPÁK NAVRÁTILOVÁ, Jana. Sankce právnických osob de lege lata a de lege ferenda. In JELÍNEK, Jiří. 

Trestní odpovědnost právnických osob - pět let poté. Praha: Leges, 2017, s. 100. Teoretik. ISBN 978-80-7502-

205-9 
372 Tamtéž. 
373 BŘEZINOVÁ, Kristýna. Sankcionování právnických osob. Praha, 2017. Disertační práce. Právnická fakulta 

Univerzity Karlovy, s. 195 
374 PEROUTKA, Josef. Sankcionování právnických osob. Praha, 2019. Diplomová práce. Právnická fakulta 

Univerzity Karlovy, s. 93 
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dohledu, v rámci něhož by například musela přijmout compliance programy, či již přijaté 

compliance programy začít uvádět v život a aktivně jejich dodržování vynucovat, například 

zavedením fungujících detekčních a kontrolních mechanismů, whistleblowerské linky a 

podobně. 

Problematickým aspektem zavedení dohledu nad právnickou osobou je otázka, kdo by 

jej vykonával. Tato funkce by vyžadovala vysoké nároky na odbornost a rovněž náklady na 

činnost správce.375 První variantou jsou úředníci Probační a mediační služby, jako je tomu u 

dohledu pro osoby fyzické dle ust. § 49 odst. 1 TrZ. Ti však k dohledu nad právnickými osobami 

dle Březinové nejsou zpravidla dostatečně kvalifikovaní. Vhodnější volbou by mohly být osoby 

s právnickým vzděláním, jako například insolvenční správci.376 Autorka diplomové práce 

souhlasí s Březinovou a rovněž se přiklání k volbě insolvenčních správců jako vhodných 

vykonavatelů soudního dohledu, a to právě díky jejich právnímu vzdělání a zkušenostem se 

správou právnických osob.  

  

 
375 TLAPÁK NAVRÁTILOVÁ, Jana. Sankce právnických osob de lege lata a de lege ferenda. In JELÍNEK, Jiří. 

Trestní odpovědnost právnických osob - pět let poté. Praha: Leges, 2017, s. 100. Teoretik. ISBN 978-80-7502-

205-9 
376 BŘEZINOVÁ, Kristýna. Sankcionování právnických osob. Praha, 2017. Disertační práce. Právnická fakulta 

Univerzity Karlovy, s. 175 
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Závěr 

Česká republika byla jedním z posledních států Evropské unie, který do přijetí zákona 

o trestní odpovědnosti právnických osob neměl dostatečně upravenou tuto problematiku ve 

svém právním řádu. Volba modelu pravé trestní odpovědnosti se dle autorky diplomové práce 

ukazuje jako správná, a to vzhledem k rostoucí moci a oprávnění právnických osob, stejně jako 

nebezpečnosti trestných činů, které mohou tyto entity páchat. Rovněž vzhledem k závažnosti 

hospodářské kriminality autorka preferuje úpravu trestním právem před možností řešit 

odpovědnost právnických osob pouze právem správním. Český zákon o trestní odpovědnosti 

právnických osob je tedy možno hodnotit jako pozitivní počin zákonodárce.  

S pohledem na rovnoměrně stoupající čísla odsouzených právnických osob lze 

zhodnotit, že i soudy si na novou koncepci trestní odpovědnosti právnických osob pomalu 

zvykají. V oblasti sankcionování nicméně existují ustanovení a sankce, jež v praxi vyvolávají 

nejasnosti a aplikační problémy. Údaje z rejstříku trestů právnických osob ukazují, že nejčastěji 

ukládanými tresty jsou trest zákazu činnosti, peněžitý trest, trest zrušení právnické osoby a trest 

uveřejnění rozsudku. Jak je popsáno ve druhé a třetí části diplomové práce, u všech těchto trestů 

se objevují dílčí problémy při jejich ukládání.  

U trestu zákazu činnosti je problematické ukládání tohoto trestu s příliš širokým či 

dokonce žádným vymezením druhu a rozsahu zakazované činnosti. Vzhledem k tomu, že se k 

situaci opakovaně vyjadřoval Nejvyšší soud a ve své judikatuře poskytoval vodítka, jak trest 

zákazu činnosti vymezit nelze, a jak naopak ano, autorka této práce nevidí jako vhodné řešení 

v tomto smyslu doplňovat zákonnou úpravu o nová ustanovení, specifikující, jak mají soudy 

zákaz činnosti vymezit. Judikatura na tuto otázku poskytuje dostatečnou odpověď, nezbývá 

tedy než apelovat na soudy, aby se závěry vyplývajícími z judikatury řídily.  

Druhý nejukládanější trest, trest peněžitý, se potýká s problémem ukládání tohoto trestu 

na dolní zákonné hranici, či dokonce pod ní. To ukazuje na nedostatečné využívání potenciálu 

tohoto trestu. Pramenem problémů může být velmi stručná úprava této sankce v ZTOPO. Zde 

autorka diplomové práce vidí jako řešení doplnění zákonné úpravy v ZTOPO o ustanovení 

určující počet denních sazeb, jako tomu je v § 68 odst. 1 TrZ, aby bylo zřejmé, jak se má 

peněžitý trest vypočítávat, a nedocházelo k jeho ukládání pod zákonnou hranicí. Nedostatečné 

využívání potenciálu trestu, projevující se v jeho velmi častém ukládání na dolní hranici, by 

bylo možné řešit doplněním zákonného znění o ustanovení vypočítávající majetková kritéria, k 

nimž mají soudy přihlížet při určování výměry peněžitého trestu. Takovými kritérii by mohlo 
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být zejména hledisko obratu právnické osoby, dále například velikost právnické osoby či 

výsledek jejího hospodaření. Autorka navrhuje do zákona doplnit i demonstrativní výčet 

podkladů, z nichž by soudy při vyměření trestu měly čerpat – takovými podklady by bylo 

zejména účetnictví, zprávy auditora, účetní závěrka a další dokumenty.  

Třetím nejukládanějším trestem je trest zrušení právnické osoby. U tohoto trestu je 

problémem neurčité vymezení podmínek pro uložení trestu, vzhledem k výjimečnosti, s jakou 

by měl být ukládán. Autorka diplomové práce vidí jako vhodné řešení této situace doplnění 

zákonného znění o další podmínky uložení trestu. Další podmínkou by mohlo být stanovení 

trestných činů, za něž je možno trest uložit, a tyto trestné činy by byly specifikovány dolní 

hranicí trestní sazby. Popisovaná varianta by zároveň mohla alespoň zčásti vyřešit problém, 

kterým je časté ukládání tohoto trestu právnickým osobám – prázdným schránkám, je-li jim 

tento trest ukládán i za méně závažné trestné činy. 

Posledním nedostatkem sankcionování právnických osob, kterým se autorka v 

diplomové práci zabývala, je absence sankce dohledu nad právnickou osobu. S ohledem na 

silnou nápravnou funkci této sankce by autorka považovala za vhodné dohled nad právnickou 

osobou do ZTOPO přidat. Sankce by mohla fungovat obdobně jako dohled dle ust. § 49 – 51 

TrZ, se specifickou úpravou pro právnickou osobu, kdy povinností právnické osoby by bylo 

spolupracovat s ustanoveným správcem. V rámci dohledu by mělo být možno právnické osobě 

uložit i určité povinnosti, například dodržovat plán dohledu, přijmout compliance opatření či 

uvést stávající compliance opatření do života, a podobně.  

Jak je zřejmé z předchozích kapitol diplomové práce, soudy se při sankcionování 

právnických osob s jistými aplikačními problémy potýkají, a to nejen u nejčastěji ukládaných 

trestů. Dle autorky by zejména doplnění zákona tam, kde je jeho znění neurčité či velmi stručné, 

tuto situaci pomohlo zmírnit. I přes výše popsané problémy lze ovšem zhodnotit, že soudy si 

při ukládání trestů dle ZTOPO počínají víceméně správně, přičemž autorka této práce závěrem 

vyjadřuje víru, že s následujícími léty a prodlužující se praxí soudů s aplikací ZTOPO budou i 

zmiňované excesy postupně mizet. 
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Sankcionování právnických osob 

Abstrakt 

 

Předložená diplomová práce se věnuje tématu trestní odpovědnosti právnických osob, 

se zaměřením na sankcionování. Práce rozebírá zákon č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti 

právnických osob a řízení proti nim, a hodnotí, jak je zákon využíván soudy a jaké problémy 

vyvstávají při jeho aplikaci, zejména při ukládání sankcí.  Dále jsou zde nastíněny možnosti 

řešení těchto aplikačních problémů, včetně úpravy de lege ferenda.  

Diplomová práce se skládá ze tří částí. V první části autorka rozebírá základy trestní 

odpovědnosti právnických osob, její mezinárodněprávní kořeny a vývoj této problematiky v 

České republice. Dále zde jsou rozebrány základní instituty zákona o trestní odpovědnosti 

právnických osob, včetně problematiky přičitatelnosti jednání právnické osobě. Autorka se 

v této části věnuje i možnosti vyvinění, a judikatuře s tímto institutem související. Druhá část 

práce se soustředí na sankcionování právnických osob z teoretické stránky. Věnuje se 

základním pojmům sankcionování právnických osob, účelu sankcionování, zásadám ukládání 

sankcí, dále pak konkrétním druhům trestů a ochranných opatření v České republice. Třetí a 

zároveň hlavní část práce se zabývá sankcionováním právnických osob z pohledu soudní praxe. 

Vychází z analýzy rejstříku trestů právnických osob a obsahuje poznatky vycházející z 

judikatury soudů vyšších i nižších stupňů, získaných na základě žádostí o informace dle zákona 

č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Autorka se zde soustředí na problémy 

při ukládání nejčastějších druhů trestů a navrhuje jejich řešení. Pozornost je věnována i úpravě 

de lege ferenda a možnosti přidání nové sankce do systému sankcí – soudního dohledu. Závěr 

práce obsahuje shrnutí všech poznatků a zhodnocení fungování zákona o trestní odpovědnosti 

právnických osob, s důrazem na oblast sankcionování. 
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Sanctioning of legal persons 

Abstract 

 

This thesis focuses on criminal responsibility of legal persons, with an emphasis on 

sanctioning. The thesis examines the Act No. 418/2011 Coll., On Criminal Liability of Legal 

Persons and the Proceedings against them (hereinafter as “the Act”). Further it evaluates how 

is the Act applied by the courts and what are the problems resulting from the application of the 

Act, with focus on sanctioning. The thesis further proposes ideas for improvements, including 

changes in legislation de lege ferenda. 

 The diploma thesis consists of three parts. In the first part the author addresses the basic 

concepts of criminal responsibility of legal persons, its roots in foreign and international law, 

and the development of the concept in the Czech Republic. This part further describes the basic 

institutes of corporate criminal liability, including imputability of criminal act to the legal 

person, followed by explanation of the concept of exculpation and related case law. Part Two 

focuses on sanctioning of legal persons from the theoretical perspective. It addresses the basic 

institutes of sanctioning of legal persons, the purpose and the principles of sanctioning, 

followed by the analysis of each sanction included in the Czech Act on Criminal Liability of 

Legal Persons and the Proceedings against them. Part Three is the main part of the thesis, and 

it addresses sanctioning of legal persons from the court perspective. This part is based on the 

analysis of Czech Criminal Register of legal persons, and it contains information from case law 

issued by lower and higher courts. Information were obtained by requests according to the Act 

No. 106/1999 Sb., On a Free Access to Information. This part focuses on the main problems 

resulting from imposing the most common types of sanctions, and it further suggests 

improvements. Another analysed topic is the change of legislation de lege ferenda and the 

option of incorporation of a new sanction - court supervision - to the sanctions system. The 

conclusion of the thesis encompasses summary of information gathered in the thesis and 

evaluation of the effectiveness of the Act, with the emphasis on sanctioning.  
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Criminal liability of legal persons, sanctioning, legal person 


