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Úvod
Tématem této diplomové práce je právní institut trestní odpovědnosti právnických
osob, který byl zaveden do právního řádu České republiky před osmi lety, kdy dne 1. ledna
2012 nabyl účinnosti zákon č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení
proti nim (dále i jen „ZTOPO“).
V několika posledních desetiletích, zejména s rozvojem neokapitalismu, narostl
v České republice počet podnikajících právnických osob. Rozvoj volného trhu dále umožnil
právnickým osobám získat nadnárodní charakter. Prostředí této globalizované moderní
ekonomiky přineslo řadu pozitiv, například zefektivnění výrobních procesů či lepší
dostupnost a širší spektrum produktů a služeb. Na trhu však vládne silné konkurenční
prostředí, se kterým souvisí tendence právnických osob upevňovat své postavení trhu,
maximalizovat zisky, vyvíjet politické vlivy či ovlivňovat veřejné mínění. Tyto snahy
právnických osob mohou překračovat mantinely legitimního a legálního počínání. Činnost
právnických osob v novodobé ekonomice má tak vedle pozitivních přínosů i negativní dopady
na společnost, neboť právnické osoby se dopouští protiprávního jednání, které je třeba
regulovat. Protiprávní aktivity mají různorodý charakter, jednat se může o ohrožování zdraví
závadnými potravinami, hospodářskou kriminalitu, majetkovou trestnou činnost, poškozování
životního prostředí a další. Zavedení trestní odpovědnosti právnických osob je jedním
z možných způsobů, jak postihovat toto protiprávní jednání.
Česká republika náleží do kontinentálního typu právní kultury, která je historicky
v oblasti trestního práva založena na principu, že pachatelem trestného činu může být pouze
fyzická osoba, tedy člověk. Právnické osoby jsou však právem vytvořené imateriální osoby,
které nemají vlastnosti člověka. Zavedení trestní odpovědnosti právnických osob budí řadu
kontroverzních otázek, neboť bylo zásadním narušením zavedeného systému trestního práva
nejen u nás, ale i v celé kontinentální Evropě. Nakolik je toto řešení vhodné v prostředí
kontinentální právní kultury a v jaké konkrétní podobě je nejefektivnější, to je předmětem
neustálých odborných diskuzí a legislativních aktivit u nás i v dalších evropských státech.
Cílem této diplomové práce je rozbor základních pilířů platné právní úpravy trestní
odpovědnosti právnických osob v České republice, především analýza hmotněprávních
ustanovení ZTOPO týkajících se podmínek vzniku a zániku trestní odpovědnosti právnických
1

osob. Zvýšená pozornost bude věnována ustanovením, která jsou problematická z hlediska
nauky či praxe. Stranou bude ponechána problematika sankcionování právnických osob a
procesní ustanovení.
První kapitola diplomové práce je věnována historickým souvislostem, které provázely
zavedení trestní odpovědnosti právnických osob u nás. Představeny budou hlavní důvody,
které vedly zákonodárce k regulaci protiprávní činnosti právnických osob prostřednictvím
trestního práva. Pozornost bude věnována také důvodům, které svědčily proti zavedení trestní
odpovědnosti právnických osob. První kapitola stručně přiblíží legislativní vývoj před
přijetím ZTOPO a také legislativní změny, kterými ZTOPO za dobu své účinnosti prošel.
Druhá kapitola této práce se soustředí na možné způsoby regulace protiprávní činnosti
právnických osob ve sféře veřejného práva, které se vyvinuly v rámci kontinentálního
právního systému. Zhodnoceny budou klady i zápory jednotlivých koncepcí včetně
zahraničního uplatnění.
V třetí kapitole této diplomové práce je pozornost směřována k právnické osobě jako
subjektu práva obecně. Tato kapitola se zaměřuje především na pojetí právnické osoby
z hlediska aktuální pozitivní právní úpravy u nás. Představeny budou jednotlivé typy
právnických osob.
Stěžejní kapitolou této diplomové práce je kapitola čtvrtá, která je věnována platné
právní úpravě trestní odpovědnosti právnických osob v České republice. V této kapitole se
budu zabývat rozborem jednotlivých hmotněprávních ustanovení týkajících se předmětu
úpravy a působnosti ZTOPO a dále rozborem ustanovení, která se týkají charakteru trestní
odpovědnosti právnických osob, předpoklady jejího vzniku a zániku. Zhodnocena budou
pozitiva i negativa platné právní úpravy s návrhem řešení de lege ferenda.
Poslední pátá kapitola této diplomové práce představí zahraniční právní úpravu trestní
odpovědnosti právnických osob ve Slovenské republice. Pozornost bude věnována již
neúčinné slovenské právní úpravě tzv. nepravé trestní odpovědnosti právnických osob. Další
část této kapitoly představí novou aktuální slovenskou právní úpravu, zejména pak její
vybraná ustanovení, která budou srovnána s českým ekvivalentem.
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1 Historické

pozadí

právní

úpravy

trestní

odpovědnosti

právnických osob
Vývoj trestní odpovědnosti právnických osob v její současné podobě lze v kontinentální
Evropě sledovat od 70. let 20. století. Konkrétně Nizozemsko bylo prvním státem, který
v roce 1976 zavedl trestní odpovědnost právnických osob, a následovaly jej další státy,
například Portugalsko (1983), Francie (1992), Belgie (1999), Španělsko (2003), Slovensko
(2005) či Rakousko (2006). Současně se začal objevovat požadavek na zavedení účinného
systému sankcionování právnických osob v řadě mezinárodních dokumentů vzniklých
zejména na půdě Organizace spojených národů, Rady Evropy a také v rámci Evropské unie.
Trestní odpovědnost právnických osob představovala právě jeden z možných způsobů, jak
vyhovět těmto mezinárodním závazkům.
Právní řády států kontinentální právní kultury tradičně vychází ze zásady individuální
trestní odpovědnosti fyzické osoby, což znamená, že pachatelem trestného činu může být
pouze fyzická osoba, tedy bytost z masa a kostí, která myslí, cítí a má vůli. Právnické osoby
jsou však uměle právem vytvořené imateriální osoby. Trestní odpovědnost právnických osob
tak představovala v právních řádech států kontinentální Evropy cizí prvek, který v mnohém
kolidoval s dosavadními zažitými systémy trestního práva.1
V souvislosti se zavedením trestní odpovědnosti právnických osob se vedly diskuze mezi
odpůrci i příznivci tohoto právního institutu, nejinak tomu bylo v České republice. Některé
státy se zavedením trestní odpovědnosti právnických osob příliš neotálely, jiné státy byly
zdrženlivější. Česká republika byla v rámci Evropské unie téměř posledním státem, který
zavedl trestní odpovědnosti právnických osob s účinností k 1. lednu 2012.2
První kapitola této diplomové práce nastíní několik základních argumentů, které svědčily
pro i proti zavedení trestní odpovědnosti právnických osob. Další část bude věnována
legislativnímu vývoji zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a
řízení proti nim.

1

JELÍNEK, J. Trestní odpovědnost právnických osob. Praha: Linde, 2007. s. 7, 13, 107.
ŠÁMAL, P.; DĚDIČ, J.; GŘIVNA, T. a kol. Trestní odpovědnost právnických osob: komentář. 2. vyd. Praha:
C.H. Beck, 2018. s. 25-26.
2
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1.1

Důvody pro zavedení trestní odpovědnosti právnických osob

1.1.1 Globalizace ekonomiky, liberalizace trhu a rozmach činnosti právnických osob
Vznik a obsah právních norem může být předurčen společenskými potřebami, které
jsou proměnlivé v čase a mohou souviset s rozvojem ekonomiky, technologickým pokrokem,
kulturním vývojem nebo politikou státu.
Hlavním důvodem pro zavedení trestní odpovědnosti právnických osob byly právě
poměry a potřeby ve společnosti, vyvolané několika hospodářskými a společenskými jevy.
Zejména v posledních dekádách 20. století, v souvislosti se vzrůstající integrací a globalizací
ekonomiky, sílil rozmach různorodých aktivit právnických osob, a to především v oblasti
obchodu a průmyslu. Se zvyšujícím se počtem právnických osob rostl i jejich hospodářský
vliv a zesiloval se strategický konkurenční boj s mezinárodním přesahem. Prostřednictvím
právnických osob jsou lidé schopni dosahovat vyšších cílů, což nepochybně přináší užitek.
V důsledku těchto nových hospodářských poměrů se ale vyskytly i nové druhy nežádoucích
aktivit s nebezpečnými dopady na společnost. Protiprávní jednání právnických osob je jedním
z prostředků určených k dosažení výhodnějšího postavení na trhu a maximalizaci zisku.
Příkladem společensky nežádoucích aktivit produkovaných právnickými osobami lze
obecně uvést podvodná jednání, korupční aféry, hospodářské ztráty daňového či dotačního
charakteru, ohrožování či poškozování zdraví závadnými výrobky, dále také ropné havárie,
havárie jaderných elektráren či chemických továren, v jejichž důsledku vzniká těžko
napravitelné poškození lidských životů a životního prostředí, dochází také k destabilizaci
ekonomiky. Činnost právnických osob může být úmyslná i nedbalostní, některé právnické
osoby mohou být dokonce účelově zakládány pro páchání protiprávní činnosti (například
praní špinavých peněz).3 Mezi případy fatálního pochybení, které byly zapříčiněny na mnoha
úrovních v rámci právnické osoby (od vedoucích až po řadové zaměstnance), lze uvést
největší průmyslovou havárii v indickém Bhópálu z roku 19844, jadernou katastrofu

3

JELÍNEK, J. Trestní odpovědnost právnických osob v České republice – problémy a perspektivy. Praha: Leges,
2019, s. 47-55.
4
Lidovky.cz. Čtvrt století od největší průmyslové havárie: v Bhópálu stále unikají jedy. Dostupní z:
https://www.lidovky.cz/svet/ctvrt-stoleti-od-nejvetsi-prumyslove-havarie-v-bhopalu-stale-unikaji-jedy.A09120
2_190126_ln_zahranici_mtr [cit. 22.1.2020].
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v ukrajinském Černobylu v roce 1986, havárii ropné plošiny Deepwater Horizon v Mexickém
zálivu z roku 20105 nebo jadernou havárii v japonské Fukušimě v roce 20116.
Domnívám se, že reakce zákonodárce na tyto nové společensky škodlivé jevy byla
žádoucí a zavedení trestní odpovědnosti právnických osob je adekvátním krokem k tomu, aby
byly minimalizovány nepříznivé dopady činnosti právnických osob. Trestní odpovědnost
právnických osob rovněž považuji za jeden z účinných prostředků k vyčištění trhu od
subjektů, které se na trhu udržují zčásti či zcela díky protiprávní činnosti.

1.1.2 Individuální trestní odpovědnost fyzické osoby není dostatečná
Další argument svědčící pro zavedení trestní odpovědnosti právnických osob vycházel
ze skutečnosti, že tradiční kontinentálněprávní zásada individuální trestní odpovědnosti
fyzické osoby není dostatečným prostředkem k účinnému a přiměřenému sankcionování
trestných činů spáchaných v rámci činnosti právnických osob.
Před zavedením trestní odpovědnosti právnické osoby nesly odpovědnost za trestný
čin, který vznikl v rámci činnosti právnické osoby, konkrétní fyzické osoby. Krajně
nepřípustné momenty nastávaly tehdy, jestliže nebylo pochyb o spáchaném trestném činu,
avšak v důsledku neprůhledné, složité organizační struktury právnické osoby nebylo v silách
orgánů činných v trestním řízení dohledat tohoto pachatele. Rozhodovací procedury v rámci
právnických osob mohou být totiž roztříštěné do několika úrovní i s přeshraničním dosahem,
pracovníkům může svědčit nejasně ohraničená rozhodovací pravomoc. Takové okolnosti
vedly k důkazní nouzi a nemožnosti zjistit, kdo je odpovědný za konkrétní jednání.
Absurdním závěrem bylo, že nakonec nikdo neodpovídal za nic.
S odpovědností fyzické osoby za trestný čin, který byl spáchán v souvislosti s činností
právnické osoby, se též pojila otázka účinného a přiměřeného sankcionování. Trestní právo
bylo vytvořeno původně pro fyzické osoby a jejich „osobní delikty“. Sankce uložená fyzické

5

ČT24. Ropná havárie v Mexickém zálivu končí 20 miliardami odškodného. Dostupné z:
https://ct24.ceskatelevize.cz/ekonomika/1596635-ropna-havarie-v-mexickem-zalivu-konci-20-miliardamiodskodneho [cit. 6.12.2019].
6
ČT24. Japonský soud v souvislosti s havárií ve Fukušimě všechny tři exmanažery zprostil viny. Dostupné z:
https://ct24.ceskatelevize.cz/svet/2928203-japonsky-soud-v-souvislosti-s-havarii-ve-fukusime-vsechny-triexmanazery-zprostil-viny [cit. 22.1.2020].
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osobě za protiprávní činnost právnické osoby, například při rozsáhlé ekologické havárii,
mohla být v poměru se vzniklou škodou naprosto zanedbatelná. Právnické osoby tak mohly
využívat své zaměstnance jako prostředníky k zaplacení směšně nízkých pokut, uvádí Jelínek.
Naopak, pokud by fyzické osobě měla být uložena sankce úměrná rozsahu způsobených škod,
bylo by třeba takovou sankci považovat za nepřiměřenou ve vztahu k poměrům fyzické
osoby.7 V důsledku takového přístupu by nepochybně došlo k oslabení preventivní funkce
trestního práva, a to jak vůči konkrétnímu pachateli, tak vůči potenciálním pachatelům.
Z uvedených důvodů byla dosavadní zásada, že za trestný čin mohla odpovídat pouze
fyzická osoba, považována za nedostatečnou. Domnívám se, že jestliže příčinu trestného činu
můžeme nacházet v politice právnické osoby, to znamená ve stylu jejího vedení či firemní
kultuře, pak pouhé potrestání fyzické osoby se zdá být skutečně nedostatečné.

1.1.3 Mezinárodní závazky
Dalším podnětem pro zavedení trestní odpovědnosti právnických osob byly
mezinárodní závazky, které Českou republiku zavazovaly k zavedení deliktní odpovědnosti
právnických osob. V době předkládání návrhu ZTOPO v roce 2011 již byly některé
mezinárodní smlouvy platně vyhlášeny ve Sbírce mezinárodních smluv a pro Českou
republiku byly tudíž závazné. Jednalo se o Úmluvu OECD o boji proti podplácení
zahraničních veřejných činitelů v mezinárodních podnikatelských transakcích, platnou pro
Českou republiku od 21. března 2000, Trestněprávní úmluvu Rady Evropy o korupci, platnou
pro Českou republiku od 1. července 2002 a Mezinárodní úmluvu OSN o potlačování
financování terorismu, která pro Českou republiku vstoupila v platnost dne 26. ledna 2006.
K dalším mezinárodním smlouvám Česká republika nemohla přistoupit nebo je nemohla
ratifikovat, neboť pro absenci odpovídající deliktní odpovědnosti právnických osob nemohla
plnit závazky vyplývající z těchto smluv.8 Jednalo se například o Úmluvu OSN proti
nadnárodnímu organizovanému zločinu, kterou Česká republika podepsala v roce 2000, či o
Úmluvu OSN proti korupci, kterou Česká republika podepsala v roce 2005. K ratifikaci obou
mezinárodních smluv došlo až v roce 2013. Ke kriminalizaci jednání právnických osob
zavazovala také řada právních předpisů Evropské unie, příkladem lze uvést Rámcové
7

JELÍNEK, J. Trestní odpovědnost právnických osob. Praha: Linde, 2007. s. 36, 87-88.
Parlament České republiky. Poslanecká sněmovna. 2010-2013. VI. volební období. Tisk 285/0. Návrh zákona o
trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim. Důvodová zpráva. s. 61. Dostupné z:
http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=6&CT=285&CT1=0 [cit. 6.12.2019].
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rozhodnutí Rady EU 2001/413/SVV ze dne 28. května 2001 o potírání podvodů a padělání
bezhotovostních platebních prostředků nebo Rámcové rozhodnutí Rady EU 2002/629/SVV ze
dne 19. července 2002 o potírání obchodování s lidmi.9
Nutno poznamenat, že mezinárodní smlouvy, případně předpisy Evropské unie,
nezavazují

přímo

k zakotvení

trestní

odpovědnosti

právnických

osob,

nýbrž

požadují nastolení „účinných, přiměřených a odstrašujících sankcí“ pro právnické osoby.
Trestní právo bylo jedním z možných řešení pro provedení mezinárodních závazků.10

1.1.4 Mimotrestní předpisy jako nedostatečný prostředek k účinnému postihu
právnických osob
Jak bylo v předchozím bodě uvedeno, závazky vyplývající z mezinárodního a
evropského práva nezavazovaly Českou republiku k zakotvení odpovědnosti právnických
osob přímo do trestního práva. Další možné řešení představovala úprava deliktní
odpovědnosti právnických osob v rámci správního práva. To byl zároveň argument odpůrců
trestní odpovědnosti právnických osob.
Příznivci zavedení trestní odpovědnosti však oponovali, že jiné právní odvětví
(konkrétně správní právo) není schopno zajistit dostatečné postihování právnických osob za
jejich protiprávní aktivity.
Ohledně zakotvení administrativněprávní odpovědnosti právnických osob v rámci
správního práva u nás proběhly legislativní snahy. Nakonec však z této varianty bylo
upuštěno. O těchto snahách se podrobněji rozepisuji v podkapitolách 1.3 a 2.3.

9

JELÍNEK, J. Trestní odpovědnost právnických osob v České republice – problémy a perspektivy. Praha: Leges,
2019, s. 95-107.
10
KRÁL, V. K trestní odpovědnosti právnických osob – východiska, obsah a systematika zákonné právní úpravy.
Trestněprávní revue 2002. č. 8. s. 221.
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1.2

Důvody proti zavedení trestní odpovědnosti právnických osob

1.2.1 Právnická osoba je fikcí
Stěžejní argument odpůrců trestní odpovědnosti právnických osob vycházel z tzv.
teorie fikce. Tvůrcem této teorie byl představitel historicko-právní školy, německý právník
Friedrich Carl von Savigny. Tato teorie pojímá právnickou osobu jako fiktivní útvar, jako
umělou konstrukci bez vlastní vůle. Za fikci Savigny považoval fakt, že za právnickou osobu
musí vždy jednat fyzické osoby.11
S ohledem na fiktivní subjektivitu právnické osoby, kdy právnická osoba nemá vůli a
nemůže sama o sobě jednat, pak odpůrci uváděli, že tedy právnická osoba nemůže být
pachatelem trestného činu jakožto subjekt trestněprávního vztahu.
V odborné literatuře se však objevily názory, které označily teorii fikce za
překonanou, neboť právnické osoby ve společnosti reálně působí a v mnoha oblastech i
společenský vývoj ovlivňují. Navíc v oblasti občanského, obchodního a správního práva jsou
právnické osoby považovány za plnohodnotné subjekty práva. Není proto právního ani jiného
důvodu, aby právní subjektivita právnických osob byla omezována pouze na tato právní
odvětví.12

1.2.2 Právnické osoby nejsou způsobilé jednat
Odpůrci trestní odpovědnosti právnických osob dále argumentovali tím, že právnická
osoba není schopna naplnit objektivní stránku trestného činu, a to zejména jeden její
obligatorní znak - jednání. Jednáním se dle nauky trestního práva hmotného rozumí projev
vůle pachatele ve vnějším světě. Výše bylo zmíněno, že zastánci teorie fikce nepřiznávají
právnické osobě vlastní vůli a nepřipouští její vlastní jednání, neboť za ni jednají osoby
fyzické. Z uvedeného dovozovali odpůrci závěr, že právnická osoba se nemůže dopustit
trestněprávně relevantního jednání.

11

BERAN, K. Trestní odpovědnost právnických osob z hlediska teorie fikce. Trestněprávní revue. č. 5. 2014. s.
107.
12
NOVOTNÝ, O. a kol. Trestní právo hmotné, 5. vydání. Praha: Aspi, 2007. s. 215. cit. In JELÍNEK, J. Trestní
odpovědnost právnických osob. Praha: Linde, 2007. s. 97.
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Uvedenou námitku považuji za nedůvodnou, když v soukromém právu je zcela běžné,
aby se určité jednání považovalo za jednání právnické osoby. Není důvod, proč v oblasti
trestního práva nepřipustit existenci podobné právní konstrukce. Musil uvedl, že pokud jsou
právnické osoby nositeli práv a povinnosti, musí být způsobilé jednat jak konformně, tak
nekonformně s právem.13
Problematika jednání právnické osoby pro účely trestního práva byla v ZTOPO
vyřešena prostřednictvím konstrukce přičitatelnosti (viz bod 4.4.4).

1.2.3 Právnická osoba nemůže jednat zaviněně
Další důvod proti zavedení trestní odpovědnosti právnických osob se opíral o základní
kontinentálněprávní zásadu trestního práva, a sice o zásadu odpovědnosti za zavinění spjatou
s člověkem jako pachatelem trestného činu. Zavinění, jako jediný obligatorní znak subjektivní
stránky skutkové podstaty trestného činu, lze definovat jako psychický vztah pachatele k
trestnému činu. Zavinění v sobě zahrnuje dvě složky, a to složku intelektuální neboli vědění a
složku chtění neboli vůli (v případě úmyslných trestných činů). Právnická osoba, na rozdíl od
fyzické osoby, nemá vlastní vůli, psychiku ani smyslové orgány, kterými by mohla vnímat
objektivní realitu nebo si ji na základě svého úsudku představovat, tudíž ani nemůže jednat
zaviněně. A to jest důvod k tvrzení odpůrců, proč právnická osoba nemůže být trestně
odpovědná.
Česká právní úprava trestní odpovědnosti právnických osob se vypořádala s otázkou
zavinění prostřednictvím právního institutu přičitatelnosti. Formu zavinění právnických osob
ve vztahu k trestnému činu je třeba dovozovat z formy zavinění fyzické osoby, která za
právnickou osobu jednala (viz bod 4.4.4).

1.2.4 Zavedení kolektivní viny
Jednou z dalších námitek proti zavedení trestní odpovědnosti právnických osob bylo
tvrzení, že trestní odpovědnost právnických osob zakládá kolektivní vinu. Důvodem pro toto
tvrzení byl fakt, že trestní sankce uložené právnické osobě sekundárně dopadají i na nevinné
13

MUSIL, J. Trestní odpovědnost právnických osob – ano či ne? Trestní právo 2000. č. 7-8. s. 3. cit. In
JELÍNEK, J. Trestní odpovědnost právnických osob. Praha: Linde, 2007. s. 98.
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osoby, které jsou součástí právnické osoby, avšak na protiprávním jednání se nepodílely nebo
jej nemohly ovlivnit. Důsledek kolektivní viny se tak podle odpůrců mohl projevit například
nezaměstnaností v důsledku uložení trestu zrušení právnické osoby či snížením mezd
zaměstnanců v důsledku uložení peněžitého trestu.
Tento argument nepovažuji za relevantní, neboť nepříznivé sekundární účinky trestů,
které dopadají na nevinné osoby, lze analogicky sledovat i u trestání fyzických osob.
Příkladem lze uvést ztrátu živitele rodiny v důsledku uložení trestu odnětí svobody.14
Zákonodárce se s touto problematikou v ZTOPO vypořádal stanovením kritérií pro
ukládání přiměřených trestů, které je třeba zvážit v každém jednotlivém případě.

1.3

Legislativní vývoj před přijetím zákona
Ačkoliv se institut trestní odpovědnosti právnických osob účinně stal součástí českého

právního řádu v roce 2012, svou pozici si v českém právním prostředí začal budovat již v roce
2000, kdy byla tehdejším ministrem spravedlnosti Otakarem Motejlem ustanovena komise,
jež měla za úkol zhodnotit eventuální zavedení trestní odpovědnosti právnických osob do
českého trestního práva. Komise zkonstatovala existenci závažné protiprávní činnosti páchané
právnickými osobami a shodla se na nutnosti zavedení systému účinného sankcionování.
Doporučeny byly dvě možné varianty řešení, a to zavedení trestněprávní odpovědnosti nebo
mimotrestní sankcionování v rámci správního práva. Zůstalo tak na zákonodárci, kterou
z variant vybere.15
Za účelem dosažení kýženého kriminálněpolitického cíle vznikl první vládní návrh
zákona o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, jenž zakotvil pravou
trestní odpovědnost.16 Tento vládní návrh zákona byl 21. července 2004 předložen Poslanecké
sněmovně Parlamentu České republiky. Legislativní proces neměl dlouhého trvání, neboť dne
2. listopadu 2004 Poslanecká sněmovna návrh zákona zamítla v prvním čtení.
14

ROHÁČ, I. Dôvody „proti“ zavedeniu trestnej zodpovednosti právnických osôb. In JELÍNEK, J. Trestní
odpovědnost právnických osob v České republice - bilance a perspektivy. Praha: Leges, 2013. s. 52-60.
15
JELÍNEK, J.; HERCZEG, J. Zákon o trestní odpovědnosti právnických osob: komentář s judikaturou. 2. vyd.
Praha: Leges, 2013. s. 16.
16
Parlament České republiky. Poslanecká sněmovna. 2002-2006. IV. volební období. Tisk 745. Vládní návrh
zákona o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim. Dostupné z:
http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=4&CT=745&CT1=0 [cit. 6.12.2019].
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V rámci obecné rozpravy poslanci, kteří byli proti zavedení trestní odpovědnosti
právnických osob, poukazovali na zásadní, nadbytečný až nebezpečný průlom do zásad
dosavadního trestního práva. Kritizováno bylo například opuštění principu individuální trestní
odpovědnosti fyzických osob, kolektivní vina nebo příliš široký rozsah kriminalizace, jenž byl
vyjádřen taxativním výčtem trestných činů, mezi které byly zařazeny i některé tzv.
vlastnoruční trestné činy jako dvojí manželství a jiné, které z povahy věci právnická osoba
nemůže spáchat.17
V průběhu následujících let se zvyšoval počet mezinárodních smluv a předpisů
Evropské unie, které zavazovaly ČR k zavedení systému efektivního postihování protiprávní
činnosti právnických osob, za kterou dosud nijak neodpovídaly. Po prvním neúspěšném
pokusu o zavedení trestní odpovědnosti právnických osob vznikl v roce 2008 věcný záměr
zákona o odpovědnosti právnických osob za správní delikty. Skutkové podstaty správních
deliktů měly vyhovovat požadavkům mezinárodních závazků, prakticky se mělo jednat o
postihování takového jednání, které bylo v případě fyzických osob postihováno v rámci
trestního práva. Jak bylo již řečeno, mezinárodní předpisy nekladly požadavek na odvětví
práva, v rámci kterého má být příslušná úprava provedena.
Od deliktní odpovědnosti v rámci správního práva bylo však upuštěno již
v připomínkovém řízení, přičemž převažujícími důvody byly nemožnost mezinárodní
spolupráce pro absenci příslušných mezinárodních smluv o právní pomoci v této oblasti a také
tehdejší nedostatečná propracovanost systému správního práva. Absentovaly nejen
požadované skutkové podstaty správních deliktů, ale také úprava některých hmotněprávních
institutů. Neexistovaly procesní normy, které by umožňovaly zajištění efektivního průběhu
řízení jak z hlediska objasňování protiprávní činnosti ze strany státu, tak z hlediska obhajoby
delikventa. Nejasnosti byly i ohledně toho, jaký správní orgán by měl uvedenou agendu ve
své působnosti anebo jak by probíhala spolupráce mezi správními orgány a orgány činnými
v trestním řízení při souběžně vedeném trestním řízení proti fyzické osobě. V neposlední řadě
se řešila otázka hospodárnosti tohoto řešení. 18

17

Například projev poslance Jiřího Pospíšila. Parlament České republiky. Poslanecká sněmovna. 2002-2006.
Stenoprotokoly. 37.schůze. 2.listopadu 2004. dostupné na https://www.psp.cz/eknih/2002ps/stenprot
/037schuz/s037045.htm#r4 [cit. 6.12.2019].
18
BOHUSLAV, L. Trestní odpovědnost právnických osob. Plzeň: Aleš Čeněk, 2014. s. 86 an.
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S ohledem na shora uvedené lze konstatovat, že trestní právo představovalo snadnější
a efektivnější řešení pro zavedení deliktní odpovědnosti právnických osob, a proto dne
15. března 2011 vláda předložila Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky nový
návrh zákona o trestní odpovědnosti právnických osob. Návrh zákona byl Poslaneckou
sněmovnou schválen a postoupen Senátu Parlamentu České republiky dne 5. října 2011. Senát
schválil návrh zákona dne 27. října 2011 a postoupil jej prezidentovi České republiky.19
Prezident Václav Klaus v návrhu zákona kritizoval zejména odklon od individuální trestní
odpovědnosti, neschopnost státu stíhat konkrétní viníky, vymizení vazby mezi pachatelem a
trestem, též poukázal na nedostatečnou úpravu procesní části zákona. Z uvedených důvodů
prezident návrh zákona nepodepsal a vrátil jej Poslanecké sněmovně.20
Poslanci důvody prezidentského veta však nereflektovali, na původním návrhu zákona
setrvali a veto prezidenta přehlasovali. Zákon č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti
právnických osob a řízení proti nim, byl vyhlášen dne 22. prosince 2011 ve Sbírce zákonů, po
krátké legisvakanční lhůtě nabyl účinnosti dnem 1. ledna 2012.

1.4

Legislativní změny po přijetí zákona
Zákon o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim byl po svém přijetí

devětkrát novelizován.21 Legislativní změny ZTOPO měly převážně legislativně technický
charakter nebo souvisely s plněním mezinárodních požadavků ČR, provedeny však byly také
významné koncepční změny zákona.
První novelizace ZTOPO byla provedena zákonem č. 105/2013 Sb. s účinností k 1.
lednu 2014. Tato novela souvisela s přijetím zákona o mezinárodní justiční spolupráci ve
věcech trestních (dále jen „ZMJS“), který se stal obecným právním předpisem ve věcech

19

Parlament České republiky. Poslanecká sněmovna. 2010-2013. VI. volební období. Tisk 285. Návrh zákona o
trestní
odpovědnosti
právnických
osob
a
řízení
proti
nim.
Dostupné
z:
http://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=6&t=285 [cit. 6.12.2019].
20
Parlament České republiky. Poslanecká sněmovna. 2010-2013. VI. volební období. Tisk 285/4. Stanovisko
prezidenta k tisku 285/0. Dostupné z: http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?o=6&ct=285&ct1=4 [cit. 6.12.2019].
21
Právní stav ke dni 11.1.2020.
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mezinárodní justiční spolupráce. Ustanovení § 1 odst. 2 ZTOPO bylo proto doplněno o
zásadu subsidiárního použití ZSJM.22
Druhá novela ZTOPO provedená zákonem č. 141/2014 Sb., která nabyla účinnosti dne
1. srpna 2014, implementovala závazky vyplývající z právních předpisů Evropské unie.
V důsledku druhé novely byl rozšířen výčet trestných činů, kterých se právnická osoba mohla
dopustit, o trestné činy znásilnění (§ 185 TZ), účast na pornografickém představení (§ 193a
TZ), navazování nedovolených kontaktů s dítětem (193b TZ) a lichvy (218 TZ).23
V důsledku třetí novely ZTOPO č. 86/2015 Sb. došlo zejména k terminologickým
změnám zákona v návaznosti na přijetí nového občanského zákoníku. Ze ZTOPO byl
vypuštěn pojem „jiná majetková hodnota“.24
V pořadí čtvrtou změnu představovala novela provedená zákonem č. 375/2015 Sb., a
to v souvislosti s přijetím zákona o ozdravných postupech a řešení krize na finančním trhu a v
souvislosti s úpravou systému pojištění vkladů. S účinností ke dni 1. ledna 2016 byl ZTOPO
doplněn o nové ustanovení § 33a, které umožňuje České národní bance podat žádost o
přerušení trestního stíhání právnické osoby v situacích, kdy by v důsledku takového trestního
stíhání mohlo dojít ke zmaření účelu řešení krize na finančním trhu.25
Pátá legislativně technická novela ZTOPO č. 135/2016 Sb. zavedla v souvislosti
s přijetím zákona o zadávání veřejných zakázek novou terminologii. Změna se týkala trestu

22

Důvodová zpráva k zákonu č. 105/2013 Sb. o změně některých zákonů v souvislosti s přijetím zákona o
mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních. Dostupné z: https://www.beck-online.cz/bo/chapterviewdocument.seam?documentId=oz5f6mrqgezv6mjqgvpwi6q&groupIndex=0&rowInde x=0# [cit. 11.1.2020]
23
Důvodová zpráva k zákonu č. 141/2014 Sb., kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním
(trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a
zákon č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, ve znění zákona č. 105/2013
Sb. Dostupné z: https://www.beck-online.cz/bo/chapterview-document.seam?documentId=oz5f6mrqge2f6mj
ugfpwi6q&groupIndex=0&rowIndex=0# [cit. 11.1.2020]
24
JELÍNEK, J. Trestní odpovědnost právnických osob v České republice – problémy a perspektivy. Praha: Leges,
2019, s. 169.
25
Důvodová zpráva k zákonu č. 375/2015 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o
ozdravných postupech a řešení krize na finančním trhu a v souvislosti s úpravou systému pojištění vkladů.
Dostupné z: https://www.beck-online.cz/bo/chapterview-document.seam?documentId=oz5f6mrqge2v6mzxg
vpwi6q&groupIndex=0&rowIndex=0# [cit. 11.1.2020]
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souvisejícího se zadáváním veřejných zakázek, uvedeného v § 15 odst. 1 písm. f) ZTOPO,
jehož název nově zní „zákaz plnění veřejných zakázek nebo účasti ve veřejné soutěži“.26
Nejvýznamnější změny ZTOPO přinesla v pořadí šestá novela provedená zákonem č.
183/2016 Sb., který nabyl účinnosti dne 1. prosince 2016 (dále jen „šestá novela“). Šestá
novela se stala hojně diskutovaným tématem a často terčem kritiky, kdy jí byla vytýkána
zejména její nekoncepčnost a nedodržení požadavku nullum crimen sine lege certa.27
V novele byly obsaženy mimo jiných i dvě kontroverzní změny, v jejichž důsledku došlo za
prvé ke zvýšení počtu trestných činů, kterých se může právnická osoba dopustit a za druhé k
rozšíření možnosti vyvinění se z trestní odpovědnosti na případy, u kterých to do té doby
nebylo možné. Blíže bude o změnách, které přinesla šestá novela, pojednáno v dalších
kapitolách této práce na dílčí témata (viz 4.2.4. a 4.4.5).
Sedmá novela č. 455/2016 Sb. zavedla v reakci na mezinárodní požadavky týkající se
trestního postihu financování a jiné podpory terorismu nové skutkové podstaty trestných činů.
S účinností k 1. únoru 2017 bylo ustanovení § 4 odst. 1 ZTOPO rozšířeno o nové trestné činy,
kterých se právnická osoba může dopustit. Jednalo se o trestné činy účasti na teroristické
skupině (312a TZ), financování terorismu (312d TZ), podpory a propagace terorismu (§ 312e
TZ) a vyhrožování teroristickým trestným činem (312f TZ). Na tyto trestné činy se vztahuje
zásada univerzality, jejich trestnost se tedy posuzuje podle zákona České republiky i tehdy,
spáchala-li je v cizině právnická osoba, která nemá sídlo v České republice.28
Zákonem č. 55/2017 Sb. byla s účinností ke dni 18. března 2017 provedena osmá
novela ZTOPO, v jejímž důsledku došlo k zavedení nového ochranného opatření „zabrání
části majetku“ (§ 15 odst. 2 ZTOPO).29

26

Důvodová zpráva k zákonu č. 135/2016 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o
zadávání veřejných zakázek. Dostupné z: https://www.beck-online.cz/bo/chapterview-document.seam
?documentId=oz5f6mrqge3f6mjtgvpwi6q&rowIndex=0# [cit. 11.1.2020]
27
JELÍNEK, J. K rozsahu kriminalizace jednání právnických osob a možnosti právnické osoby vyvinit se
z trestní odpovědnosti (nad novelou zákona o trestní odpovědnosti právnických osob provedenou zákonem č.
183/2016 Sb.) In JELÍNEK, J. a kolektiv. Trestní odpovědnost právnických osob – pět let poté. Praha: Leges,
2017. s. 37-48.
28
Důvodová zpráva k zákonu č. 455/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění
pozdějších předpisů, a další související zákony. Dostupné z: https://www.beck-online.cz/bo/chapterviewdocument.seam?documentId=oz5f6mrqge3f6nbvgvpwi6q&rowIndex=0# [cit. 11.1.2020]
29
Zákon, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 141/1961
Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony.
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Poslední devátá novela ZTOPO byla provedena v souvislosti rekodifikací správního
práva, konkrétně v souvislosti s přijetím zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich
a zákona o některých přestupcích. V důsledku této novely provedené zákonem č. 183/2017
Sb. byla s účinností ke dni 1. července 2017 zrušena ustanovení § 28 odst. 1 až 3 ZTOPO.
Citovaná ustanovení upravovala vztah trestního řízení proti právnické osobě a řízení o
správním deliktu a byla zrušena pro nadbytečnost.30

30

Důvodová zpráva k zákonu č. 183/2017 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o
odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a zákona o některých přestupcích. Dostupné z: https://www.beckonline.cz/bo/chapterview-document.seam?documentId=oz5f6mrqge3v6mjygnpwi6q&rowIndex=0#
[cit.
11.1.2020]
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2 Způsoby regulace deliktní odpovědnosti právnických osob
Druhá kapitola této diplomové práce se věnuje modelům trestní odpovědnosti
právnických osob, které se vyvinuly v rámci kontinentální právní kultury. Přesněji řečeno,
budou představeny způsoby, kterými lze prostřednictvím veřejného práva regulovat
protiprávní jednání právnických osob.
Vývoj deliktní odpovědnosti právnických osob v kontinentální Evropě je významně
poznamenán mezinárodními smlouvami a právními předpisy Evropské unie, které zavazují ke
kriminalizaci společensky škodlivého jednání právnických osob. Požadavky vyplývající
z těchto mezinárodních právních předpisů a právních předpisů Evropské unie, jsou stanoveny
převážně rámcově, závazné jsou co do výsledku. Jedním z takových rámcových požadavků je
stanovení určitého standardu sankcionování, aby právnické osoby podléhaly „účinným,
přiměřeným a odrazujícím sankcím“.31 Výběr právních prostředků, a vůbec právního odvětví,
kterými mají být provedeny mezinárodní závazky, je na vůli jednotlivých zavázaných států.32
Deliktní odpovědnost právnických osob nemusí být nutně trestněprávní, na poli veřejného
práva může poskytovat další způsob řešení správní právo formou administrativněprávní
odpovědnosti. Naopak soukromé právo pro svůj reparační charakter, není dostačujícím
prostředkem k naplnění mezinárodních požadavků, na rozdíl od veřejného práva, kde
převažují represivní prvky.
V rámci kontinentálního právního systému lze rozlišovat tři základní koncepce deliktní
odpovědnosti právnických osob, a to:
i. pravou trestní odpovědnost,
ii. nepravou trestní odpovědnost a
iii. administrativněprávní odpovědnost.33

31

Požadavek na účinné, přiměřené a odrazující sankcionování stanovily například Úmluva OSN proti korupci,
Úmluva Rady Evropy o boji proti počítačové kriminalitě, Směrnice Evropského parlamentu a Rady EU
2017/1371, ze dne 5.7.2017, o boji vedeném trestněprávní cestou proti podvodům poškozujícím finanční zájmy
Unie.
32
K tomu například BOHUSLAV, L. Trestní odpovědnost právnických osob. Plzeň: Aleš Čeněk, 2014. s. 71-78.
33
JELÍNEK, J. Trestní odpovědnost právnických osob v České republice – problémy a perspektivy. Praha: Leges,
2019, s. 175.
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2.1

Pravá trestní odpovědnost právnických osob
Pravou trestní odpovědnost lze charakterizovat jako nástroj trestního práva, který

umožňuje postihovat právnické osoby v trestním řízení ukládáním trestních sankcí. V
důsledku zavedení pravé trestní odpovědnosti se stává právnická osoba subjektem
trestněprávního vztahu, tedy pachatelem trestného činu. K tradiční kontinentálněprávní zásadě
individuální trestní odpovědnosti fyzické osoby se připojuje trestní odpovědnost osoby
právnické.
Koncepce pravé trestní odpovědnosti právnických osob je v současné době využívána
většinou evropských států, v jejichž právních řádech je zakotvena buď přímo v trestním
kodexu anebo v samostatném zvláštním trestním zákoně. Přímo do trestního zákoníku
zakotvily trestní odpovědnost právnických osob například Belgie či Španělsko. Variantu
zvláštního zákona o trestní odpovědnosti právnických osob zvolily Česká republika,
Slovensko, Rakousko a další státy.34
V případě koexistence individuální trestní odpovědnosti fyzických osob a trestní
odpovědnosti osob právnických, se nabízí otázka, jaký je vztah mezi oběma formami trestní
odpovědnosti, resp. jaké jsou podmínky jejich uplatnění. Právní úpravy se v této otázce napříč
státy různí.
Trestní odpovědnost právnické osoby může být k trestní odpovědnosti fyzické osoby
ve vztahu souběžném a nezávislém, což v praxi umožňuje uplatňovat obě formy trestní
odpovědnosti paralelně. Každá z forem trestní odpovědnosti však může být uplatněna i
samostatně, aniž by se jejich existence vzájemně podmiňovaly. Model souběžné a nezávislé
trestní odpovědnosti se uplatňuje například v rakouské či české právní úpravě.
Trestní odpovědnost právnické osoby může mít i charakter subsidiární, tak je tomu ve
švýcarské právní úpravě. Subsidiární trestní odpovědnost právnické osoby se uplatní jen
v případě, kdy není možno dovodit individuální trestní odpovědnost konkrétní fyzické osoby.
Pro úplnost je nutno uvést, že švýcarská právní úprava obsahuje i režim souběžné a nezávislé

34

ZÁHORA, J. Zodpovednosť právnických osôb za trestné činy v európskej dimenzii – komparatívny prehľad.
In JELÍNEK, J. Trestní odpovědnost právnických osob v České republice - bilance a perspektivy. Praha: Leges,
2013. s. 15-27. BOHUSLAV, L. Trestní odpovědnost právnických osob. Plzeň: Aleš Čeněk, 2014. s. 115 an.
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trestní odpovědnosti, a to jen pro taxativně vypočtené trestné činy, což je důsledkem plnění
závazků vyplývajících z mezinárodního práva.35
Společná výhoda souběžné a nezávislé trestní odpovědnosti a subsidiární trestní
odpovědnosti spočívá v možnosti postihnout právnickou osobu i v případě, že není známa
konkrétní fyzická osoba, která jednala protiprávně v rámci činnosti právnické osoby nebo
v jejím zájmu. V důsledku složité organizační struktury právnické osoby se nemusí podařit
dohledat nebo prokázat vinu konkrétní fyzické osobě, ačkoliv o spáchání trestného činu není
pochyb. Obě konstrukce trestní odpovědnosti právnických osob jsou žádoucí zejména
v případech závažné újmy na životech, zdraví či životním prostředí.
Další modifikaci pravé trestní odpovědnosti představují právní úpravy Maďarska a
Polska. Trestní odpovědnost právnických osob má zde povahu akcesorickou, tedy je závislá
na trestní odpovědnosti fyzické osoby.36 V praxi lze tedy trestně stíhat právnickou osobu až
po odsouzení fyzické osoby. Nevýhodou tohoto modelu je nemožnost sankcionovat
právnickou osobu v případě, že se v důsledku složité organizační struktury právnické osoby
nepodaří dohledat konkrétní fyzickou osobu, která protiprávně jednala, když o spáchání
trestného činu není pochyb. Navíc do doby, než dojde k pravomocnému odsouzení fyzické
osoby, může právnická osoba učinit účelově takové kroky, které znemožní její efektivní
sankcionování.
Přestože teoretickým jádrem modelu pravé trestní odpovědnosti právnické osoby je
pojetí právnické osoby jako pachatele trestného činu se všemi trestněprávními důsledky,
akcesorická povaha trestní odpovědnosti právnických osob tento základní princip zeslabuje. K
tomu Jelínek uvádí, že nemožnost uplatnění individuální trestní odpovědnosti byla právě
jedním z důvodů prosazení pravé trestní odpovědnosti právnických osob. Skutečnost, že ani
po zavedení pravé trestní odpovědnosti nelze trestně stíhat právnickou osobu z důvodu
nedohledání fyzické osoby, je důkazem opomenutí samotného účelu této právní úpravy.37

35

POŠÍKOVÁ, L. Trestní odpovědnost právnických osob ve švýcarské právní úpravě. In JELÍNEK, J. Trestní
odpovědnost právnických osob v České republice - bilance a perspektivy. Praha: Leges, 2013. s. 347-361.
36
JELÍNEK, J. Trestní odpovědnost právnických osob v České republice – problémy a perspektivy. Praha: Leges,
2019, s. 195. BOHUSLAV, L. Op. cit. s. 139.
37
JELÍNEK, J. Trestní odpovědnost právnických osob v České republice – problémy a perspektivy. Praha: Leges,
2019, s. 199.
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Kritika akcesorická koncepce trestní odpovědnosti vyústila v Polsku ke vzniku návrhu
nového zákona o odpovědnosti kolektivních subjektů (tj. právnických osob), na kterém
probíhají v současné době legislativní práce. Tento návrh zákona má mimo jiné zavést
souběžnou a nezávislou trestní odpovědnost právnických osob.38
Další odlišnou koncepci zastává Dánsko, kde trestní odpovědnost právnických osob je
vůči trestní odpovědnosti fyzické osoby ve vztahu speciality. V případě, že je prokázáno
spáchání trestného činu v rámci právnické osoby, primárně se uplatní trestní odpovědnost
právnické osoby, aniž by bylo nezbytné dohledat konkrétní fyzickou osobu. Není však
vyloučeno souběžné uplatnění obou forem trestní odpovědnosti, trestní stíhání fyzické osoby
obligatorně nastoupí v případě, že tato jednala ve formě úmyslného či hrubě nedbalého
zavinění.39

2.2

Nepravá trestní odpovědnost právnických osob
Model nepravé trestní odpovědnosti právnických osob lze v současné době považovat

spíše za překonaný teoretický model, než v praxi využitelný způsob regulace trestní
odpovědnosti právnických osob. O jeho nepopularitě svědčí i fakt, že ačkoliv jej některé státy
zavedly do svých právních řádů, později od tohoto modelu upustily a přikročily k modelu
pravé trestní odpovědnosti právnických osob (Španělsko, Slovensko).
Koncepce nepravé trestní odpovědnosti právnických osob nezavádí trestní
odpovědnost právnických osob de iure, ale zachovává individuální trestní odpovědnost
fyzických osob jako jediný druh trestní odpovědnosti. Právnická osoba sice nemůže být
pachatelem trestného činu, přesto ji lze uložit sankci trestněprávní povahy, resp. ochranné
opatření (nikoliv trest)40, a to pod podmínkou, že došlo k odsouzení fyzické osoby za trestný
čin spáchaný v souvislosti s činností právnické osoby. Trestněprávní odpovědnost právnické
osoby je tak závislá na trestní odpovědnosti fyzické osoby, přesněji řečeno uložení sankcí
38

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej. Prace Sejmu. Proces Legislacyjny. Rządowy projekt ustawy o
odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary. Dostupné z:
http://www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/agent.xsp?symbol=RPL&Id=RM-10-190-18
[cit.
26.10.2019].
MINKIEWICZ, M. Odpowiedzialność podmiotów zbiorowych na nowo – czy jest się czego bać? Dostupné z:
https://www.prawo.pl/biznes/odpowiedzialnosc-podmiotow-zbiorowych-komentarz-adwokata,356793.html [cit.
26.10.2019].
39
JELÍNEK, J. Trestní odpovědnost právnických osob v České republice – problémy a perspektivy. Praha: Leges,
2019, s. 195. BOHUSLAV, L. Op. cit. s. 134.
40
Literaturou obecně nazýváno jako tzv. kvazitrestní sankce.
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trestněprávní povahy právnické osobě je sekundárním důsledkem odsouzení konkrétní fyzické
osoby.
Za jednu z hlavních nevýhod koncepce nepravé trestní odpovědnosti právnických osob
je považována právě její akcesorická povaha vůči trestní odpovědnosti fyzické osoby. Ačkoliv
o spáchání trestného činu není pochyb, ke shledání viny konkrétního pachatele nemusí vůbec
dojít, a to například v důsledku složité organizační struktury právnické osoby, kdy se
delikventní fyzickou osobu nepodaří dohledat.41 Problematická situace může nastat rovněž ve
chvíli, kdy fyzická osoba požívá trestněprávní imunity nebo nespadá pod jurisdikci daného
státu.42 Ve všech těchto případech by bylo na místě trestně stíhat právnickou osobu, což však
model nepravé trestní odpovědnosti neumožňuje.
V porovnání s modelem pravé trestní odpovědnosti je model nepravé trestní
odpovědnosti sice konformnější vůči zachování tradic kontinentální právní kultury, avšak
jeho úroveň efektivity z hlediska naplnění kriminálněpolitického cíle je podstatně nižší až
nulová. Nutno zmínit již neúčinnou slovenskou právní úpravu nepravé trestní odpovědnosti
právnických osob, která za necelých šest let své existence, nebyla aplikována v jediném
případě.43 O modelu nepravé trestní odpovědnosti na Slovensku bude blíže pojednáno
v podkapitole 5.1.

2.3

Administrativněprávní odpovědnost právnických osob
Ačkoliv převažujícím trendem v kriminalizaci právnických osob je regulace v rámci

trestního práva, například Německo je důkazem toho, že splnění mezinárodních požadavků
lze dosáhnout i prostředky jiného právního odvětví, a sice prostřednictvím práva správního.
Úprava deliktní odpovědnosti právnických osob v rámci správního práva, neboli
administrativněprávní odpovědnost, umožňuje ukládat právnickým osobám za spáchané
správní delikty správní tresty. V každém případě je nutné, aby výsledek správního trestání
41

JELÍNEK, J. a kol. Trestní právo hmotné. Obecná část. Zvláštní část. 4. vyd. Praha: Leges, 2014. s. 371.
JELÍNEK, J. Trestní odpovědnost právnických osob. Praha: Linde, 2007. s. 22-26.
42
OECD. Directorate for Financial and Enterprise Affairs. Bribery in international business. Slovak Republic –
OECD Anti-Bribery Convention. 2012. Phase 3 report. s. 18. Dostupné z: https://www.oecd.org/daf/antibribery/SlovakRepublicphase3reportEN.pdf [cit. 2.10.2019].
43
IVOR, J.; MEDELSKÝ, J. Trestná zodpovednosť právnických osôb v Českej a Slovenskej republike. In
JELÍNEK, J. a kolektiv. Trestní odpovědnost právnických osob – pět let poté. Praha: Leges, 2017. s. 28.
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právnických osob vyhovoval mezinárodním požadavkům. Záleží tedy na konkrétních
právních úpravách jednotlivých států, nakolik mají propracovaný systém správního trestání,
popřípadě jak jsou schopny a ochotny systém mezinárodním požadavkům přizpůsobit.
Zavedení modelu administrativněprávní odpovědnosti právnických osob bylo
zvažováno i u nás ještě před zavedením trestní odpovědnosti. Zejména odpůrci trestní
odpovědnosti uváděli administrativněprávní odpovědnost na seznam důvodů proti zavedení
odpovědnosti trestněprávní. Výhoda tohoto modelu byla spatřována v zachování tradičních
zásad kontinentální kultury, kterými jsou zásada subsidiarity trestní represe, individuální
trestní odpovědnosti či odpovědnosti za zavinění. Tehdejší úprava správního trestání
právnických osob byla však velmi roztříštěná, kdy skutkové podstaty správních deliktů byly
rozptýleny do zhruba 150 zákonů. Chyběly obecné hmotněprávní i procesní instituty a řízení
o správním deliktu neskýtalo dostatečnou garanci pro uplatnění práv obviněného. 44 Za úskalí
byla považována také správní zásada oportunity, která dává správnímu orgánu možnost
správního uvážení, zda přestupkové řízení zahájí, či v něm nadále bude pokračovat. Trestní
řízení je v tomto ohledu vhodnější, neboť se uplatňuje zásada legality, kdy podle § 2 odst. 3
TŘ, je státní zástupce povinen stíhat všechny trestné činy, o nichž se dozví.45 Nakonec, i přes
tehdejší existenci úpravy deliktní odpovědnosti právnických osob v rámci správního práva,
nedošlo k reformě, která by správní trestání právnických osob zdokonalila v souladu
s mezinárodními požadavky.
Jak bylo již uvedeno, řešení deliktní odpovědnosti právnických osob prostřednictvím
správního práva se uplatňuje například v Německu. Ačkoliv je německý systém správního
trestání uváděn dlouhá léta jako zdařilý příklad funkční a dostačující mimotrestní regulace
deliktní odpovědnosti právnických osob, i zde se objevily návrhy na změnu spočívající
v přechodu k pravé trestní odpovědnosti. Motivem pro změnu je snaha zdokonalit stíhání i
sankcionování právnických osob. Předmětem změn má být například rozšíření palety sankcí
nebo odklon od zásady oportunity.46

44

KRÁL, V. K trestní odpovědnosti právnických osob – východiska, obsah a systematika zákonné právní úpravy.
Trestněprávní revue 2002. č. 8. s. 222.
45
Parlament České republiky. Poslanecká sněmovna. 2010-2013. VI. volební období. Tisk 285/0. Návrh zákona
o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim. Důvodová zpráva. s. 120 an. Dostupné z:
http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=6&CT=285&CT1=0 [cit. 2.10.2019].
46
JELÍNEK, J. Trestní odpovědnost právnických osob v České republice – problémy a perspektivy. Praha: Leges,
2019, s. 186-188.
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3 Právnická osoba v platné právní úpravě
Před rozborem institutu trestní odpovědnosti právnických osob v české platné právní
úpravě, je nejprve nutné věnovat pozornost samotnému pojmu právnická osoba. Vymezení
pojmu právnická osoba je nezbytným předpokladem pro rozeznání konkrétních subjektů,
kterých se trestní odpovědnost právnických osob týká. Tato kapitola je zaměřena na
právnickou osobu jako subjekt práva obecně, tak jak jej pojímá současná právní úprava.

3.1

Vymezení pojmu právnická osoba
Okruh právnických osob, na které se ZTOPO vztahuje (osobní působnost zákona) je

vymezen negativně. Ustanovení § 6 odst. 1 ZTOPO vyjmenovává právnické osoby, které
nejsou trestně odpovědné, těmi jsou Česká republika a územní samosprávné celky při výkonu
veřejné moci. A contrario z uvedeného plyne, že ZTOPO se vztahuje na všechny právnické
osoby, kromě výše uvedených výjimek. ZTOPO však právnickou osobu nedefinuje, ani
explicitně nevyjmenovává konkrétní subjekty, které jsou trestně odpovědné. Definici
právnické osoby je nutno hledat v normách soukromého práva, přičemž s tímto postupem
počítá i důvodová zpráva.47
Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „OZ“ nebo „občanský zákoník“) ve
svém § 18 rozděluje osoby v právním smyslu na osoby fyzické a osoby právnické. Zatímco
vymezení fyzické osoby nečiní v praxi potíže, protože se jí rozumí každý člověk, u osob
právnických je problematika jejich vymezení komplikovanější.
Ustanovení § 20 OZ ve svém prvním odstavci definuje právnickou osobu jako „(…)
organizovaný útvar, o kterém zákon stanoví, že má právní osobnost, nebo jehož právní
osobnost zákon uzná.“ Z uvedené definice vyplývá požadavek na organizovanost, která
spočívá v určitém vnitřním uspořádání útvaru, typicky vytvořením struktury orgánů. Aby
organizovaný útvar byl považován za právnickou osobu, musí mu být zákonem přiznána
právní osobnost, jak dále z definice plyne.

47

Parlament České republiky. Poslanecká sněmovna. 2010-2013. VI. volební období. Tisk 285/0. Návrh zákona
o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim. Důvodová zpráva. s. 41. Dostupné z:
http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=6&CT=285&CT1=0 [cit. 2.10.2019].
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Právní osobností se rozumí způsobilost mít v mezích právního řádu práva a povinnosti
(§ 15 odst. 1 OZ) a právnická osoba ji má od svého vzniku do svého zániku (§ 118 OZ).
Právnická osoba může být subjektem všech práv a povinností, která se slučují s její právní
povahou (§ 20 odst. 1 OZ). Do tohoto rozsahu tak nebudou patřit například práva a povinnosti
statusové povahy, které se váží výhradně k člověku (například věci manželské či rodičovské).
Před tím, než právnická osoba vznikne, tedy než se stane osobou v právním smyslu,
musí být ustavena. Ustavením se rozumí založení právnické osoby v určité právní formě a
způsobem, který stanoví zákon. Podle § 122 OZ lze právnickou osobu ustavit zakladatelským
právním jednáním, zákonem, rozhodnutím orgánu veřejné moci, případně jiným způsobem
stanoveným jiným právním předpisem.
Právnické osoby zřizované zákonem, které občanský zákoník nazývá jako právnické
osoby veřejného práva, vznikají dnem nabytí účinnosti zákona, kterým se zřizují nebo dnem
pozdějším uvedeným v takovém zákoně (§ 126 odst. 2 OZ). Právnické osoby veřejného práva
primárně podléhají zákonům, kterými byly zřízeny, ustanovení občanského zákoníku se na ně
použijí v rozsahu, ve kterém se to slučuje s jejich právní povahou (§ 20 odst. 2 OZ).
Právnické osoby ustavené zakladatelským právním jednáním vznikají dnem zápisu do
veřejného rejstříku (§ 126 odst. 1 OZ). Občanský zákoník se na ně jako obecná právní úprava
použije v plném rozsahu, případně se na ně vztahují další zvláštní soukromoprávní předpisy.

3.2

Typologie právnických osob
Občanský zákoník kategorizuje právnické osoby do tří základních skupin na

korporace, fundace a ústavy.
Korporace jsou právnické osoby vytvořené společenstvím osob fyzických či
právnických (§ 210 OZ). Mezi korporace patří spolky upravené v § 214 až § 302 OZ, a
obchodní korporace, jejichž zvláštní úprava je obsažena v zákoně č. 90/2012 Sb., zákon o
obchodních společnostech a družstvech (dále jen „ZOK“).
ZOK obchodní korporace dělí na obchodní společnosti a družstva (§ 1 odst. 1 ZOK).
Obchodními společnostmi jsou veřejná obchodní společnost, komanditní společnost,
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společnost s ručením omezeným, akciová společnost a také evropská společnost a evropské
hospodářské zájmové sdružení (§ 1 odst. 2 ZOK). Mezi družstva spadá například bytové
družstvo (§ 727 an. ZOK).
Fundace jsou podle § 303 až § 305 OZ právnické osoby vytvořené majetkem
vyčleněným k určitému společensky nebo hospodářsky užitečnému účelu. Na rozdíl od
korporací založených na členském principu, jsou fundace založeny na majetkovém základě.
Mezi fundace se řadí nadace (§ 306 až § 393 OZ) a nadační fondy (§ 394 až 401 OZ).
Třetí kategorii jmenovanou občanským zákoníkem tvoří ústavy, které disponují
kombinací osobní a majetkové složky, kterou využívají za účelem provozování činnosti
užitečné společensky nebo hospodářsky (§ 402 OZ).
Kromě právnických osob shora uvedených, které vyjmenovává občanský zákoník,
existují i další typy, které jsou výslovně označeny za právnické osoby jinými právními
předpisy. Tyto právní předpisy regulují založení, vznik, zánik, orgány a další právní poměry
určitých typů právnických osob. Právnické osoby vznikají na základě předpokladů určených
takovým zákonem, nevznikají přímo ex lege. Mezi takové právnické osoby patří například
státní podniky (Česká pošta či Budějovický Budvar aj.), které jsou za právnické osoby
označeny v § 2 odst. 1, zákona č. 77/1997 Sb., o státním podniku. Za právnické osoby jsou
dále označeny politické strany a politická hnutí, a to na základě § 3 odst. 1, zákona č.
424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích. Státní příspěvkové
organizace48 nebo příspěvkové organizace územních samosprávných celků 49, kterými mohou
být například divadla, knihovny, muzea či nemocnice, jsou rovněž právnickými osobami.
Podle § 2 odst. 2, zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, jsou za právnické osoby
považovány vysoké školy. Na základě školského zákona50 jsou právnickými osobami též
například základní, střední či vyšší odborné školy.
Dále lze uvést právnické osoby zřízené vlastním zvláštním zákonem. Sem patří
kupříkladu Česká televize zřízená zákonem č. 483/1991 Sb., o České televizi, dále Český
rozhlas, zřízený zákonem č. 483/1991 Sb., o Českém rozhlasu, Česká národní banka zřízená
zákonem č. 6/1993 Sb., o České národní bance, profesní komory jako Česká advokátní
48

§ 54 odst. 1, zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích.
§ 23 odst. 1 písm. b), zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.
50
Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání.
49
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komora, Notářská komora České republiky či Česká lékařská komora, a další právnické
osoby.51
Za právnické osoby se považují též stát - Česká republika52 a územní samosprávné
celky - obce53, kraje54 a hlavní město Praha55, které jsou označovány jako veřejnoprávní
korporace, tedy právnické osoby veřejného práva tvořené územním společenstvím osob. Stát a
jednotky územní samosprávy jsou však zcela či z části vyňaty z působnosti ZTOPO. Této
problematice bude více pozornosti věnováno v kapitole 4.2.3.
Ačkoliv shora uvedený výčet právnických osob je pouze demonstrativní, lze
konstatovat, že rozsah osobní působnosti ZTOPO je velmi široký a dopadá na rozmanité
spektrum subjektů. Tento fakt je třeba vzít v úvahu zejména při výkladu a aplikaci některých
ustanovení ZTOPO. Jako příklad lze uvést ustanovení § 14 odst. 1 ZTOPO ohledně stanovení
druhu trestu a jeho výměry, kdy je soud povinen přihlédnout mimo jiné i k tomu, zda
právnická osoba vykonává činnost ve veřejném zájmu, strategicky významnou či obtížně
nahraditelnou pro národní hospodářství, obranu či bezpečnost. Trest zrušení právnické osoby
by tak nebylo na místě uložit například České národní bance nebo právnické osobě, která
v daném regionu komplexně zajišťuje dopravní obslužnost, jak uvádí komentářová
literatura.56
Závěrem je třeba uvést, že v našem právním prostředí existují i určité právní formy,
které nejsou subjekty práva, tedy nejsou právnickými osobami, ačkoliv by k opačnému
mínění mohla svádět jistá podobnost některých znaků. Jedná se například o svěřenské fondy,
které se ve znění § 1448 odst. 1 OZ „(…) vytváří vyčleněním majetku (…) k určitému účelu
(…)“. Tato nápadně podobná kombinace definičních pojmů, včetně použití názvu „fond“,
připomíná fundace, tedy právnické osoby, které se rovněž vytvářejí vyčleněním majetku za
určitým účelem. Svěřenský fond však není právnickou osobou, nemůže být tedy trestně
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FENYK, J.; SMEJKAL, L.; BÍLA, I. Zákon o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim.
Komentář. 2. vyd. Praha: Wolters Kluwer, 2018. s. 2-9.
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§ 21 OZ. § 6 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a její vystupování v právních vztazích.
53
§ 2 odst. 1 obecního zřízení.
54
§ 1 odst. 2 krajského zřízení.
55
§ 1 odst. 2, zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praha.
56
FOREJT, P.; HABARTA, P.; TREŠLOVÁ, L. Zákon o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti
nim: s komentářem. Praha: Linde, 2012. s. 126-127.
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odpovědný.57 Dalším příkladem je tichá společnost, která i přes svůj název „společnost“ není
korporací ani jinou právnickou osobou, nýbrž pouhým právním jednáním spočívajícím v
uzavření smlouvy mezi tichým společníkem a podnikatelem (§ 2747 odst. 1 OZ).
Právnickými osobami nejsou dále organizační složky státu, kterými jsou například
ministerstva, soudy a další správní úřady.58

57

SPÁČIL, J. a kol.: Občanský zákoník III. Věcná práva (§ 976–1474). Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck,
2013, s. 1186.
58
K této problematice také bod 4.2.3.
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4 Právní úprava trestní odpovědnosti právnických osob v České
republice
Tato kapitola je zaměřena na rozbor a zhodnocení platné právní úpravy trestní
odpovědnosti právnických osob v České republice. Pozornost bude věnována obecným
ustanovením § 1 až § 6 ZTOPO a ustanovením § 7 až § 13 ZTOPO týkajících se základů
trestní odpovědnosti právnických osob. Otevřeny budou také problematické otázky platné
právní úpravy včetně jejich případného řešení de lege ferenda.

4.1

Předmět úpravy ZTOPO a vztah k jiným zákonům
Předmětem ZTOPO je podle jeho § 1 odst. 1 úprava podmínek trestní odpovědnosti

právnických osob, trestů a ochranných opatření, které jim lze za spáchání stanovených
trestných činů uložit, a úprava postupu v řízení proti právnickým osobám.
Zákon o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim obsahuje
hmotněprávní i procesní ustanovení. Systematicky je rozdělen do šesti částí. Podmínky trestní
odpovědnosti právnických osob jsou upraveny v části první a druhé. Tresty a ochranná
opatření jsou obsaženy v části třetí. Procesní ustanovení týkající se postupu v řízení obsahuje
část čtvrtá. Část pátá zahrnuje zvláštní ustanovení týkající se mezinárodní justiční spolupráce
a poslední šestá část, spočívající v jediném paragrafu, stanoví účinnost zákona.
Vztah ZTOPO k trestnímu zákoníku, trestnímu řádu a zákonu o mezinárodní justiční
spolupráci ve věcech trestních, je vyjádřen v § 1 odst. 2 ZTOPO. Toto ustanovení vyjadřuje
subsidiární povahu uvedených obecných právních předpisů. Obsahuje-li ZTOPO vlastní
zvláštní úpravu odlišnou od úpravy obecné, v tomto rozsahu se obecná úprava nepoužije.
Není-li v ZTOPO upravena určitá otázka, použije se subsidiárně obecné ustanovení TZ, TŘ
nebo ZMJS, pokud to však není z povahy věci vyloučeno. Z povahy věci je například
vyloučena aplikace ustanovení týkajících se vazby podle § 67 a násl. TŘ.59

59

FENYK, J.; SMEJKAL, L.; BÍLA, I. Zákon o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim.
Komentář. 2. vyd. Praha: Wolters Kluwer, 2018. s. 9-10.
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4.2

Působnost ZTOPO
Působnost trestních zákonů lze definovat jako okruh společenských vztahů, na něž se

vztahuje trestněprávní norma. Tento okruh záležitostí relevantních pro trestní právo je
konkretizován několika kritérii, kterými jsou čas a místo spáchání trestného činu, osoba
pachatele a též okruhu zájmů a hodnot chráněných trestním právem. Podle těchto kritérií se
rozlišuje působnost časová, místní, osobní a věcná.

4.2.1 Časová působnost zákona
Zabývat se časovou působností zákona má význam zejména v případech, kdy mezi
spácháním trestného činu a dobou, kdy se o něm rozhoduje, dojde ke změně či zrušení zákona
účinného v době, kdy byl čin spáchán. Časová působnost zákona určuje, jakého právního
předpisu se užije při posouzení trestného činu.
Východiskem pro časovou působnost je ústavněprávní zásada zákazu retroaktivity
v neprospěch pachatele (nullum crimen sine lege praevia), která je v článku 40 odst. 6 LZPS
vyjádřena takto: „Trestnost činu se posuzuje a trest se ukládá podle zákona účinného v době,
kdy byl čin spáchán. Pozdějšího zákona se použije, jestliže je to pro pachatele příznivější.“
Zákaz retroaktivity v neprospěch pachatele je zakotven také v trestním zákoníku v § 1, který
stanoví: „Čin je trestný, jen pokud jeho trestnost byla zákonem stanovena dříve, než byl
spáchán.“ Ustanovení § 2 odst. 1 TZ doplňuje, že pozdějšího právního předpisu se použije
tehdy, je-li to pro pachatele příznivější.60
ZTOPO zvláštní úpravu časové působnosti neobsahuje, použije se tedy subsidiárně
trestní zákoník (§ 1 až § 3 TZ) v souladu s § 1 odst. 2 ZTOPO, neboť to není z povahy věci
vyloučeno.
Časová působnost ZTOPO se bude řídit základním pravidlem obsaženým v § 2 odst. 1
TZ, kdy trestnost činu se posoudí podle zákona účinného v době, kdy byl čin spáchán,
přičemž podle pozdějšího zákona se trestný čin posoudí jen tehdy, jestliže to bude pro
pachatele příznivější.
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Právnickou osobu je možno v souladu se zásadou zákazu retroaktivity v neprospěch
pachatele trestně stíhat pouze za činy, kterých se dopustila od 1. ledna 2012, neboť tímto
dnem nabyl účinnost ZTOPO (§ 48 ZTOPO). Za čin spáchaný právnickou osobou do
31. prosince 2011 bude odpovědná buď jen fyzická osoba, která za právnickou osobu jednala,
případně může právnická osoba odpovídat za správní delikt.
Zpětná působnost příznivějšího zákona však přípustná je a vychází z myšlenky, že
pokud nové právo upustilo z přísnějšího posouzení činu, není důvod takový čin nadále
přísněji trestat, přesto že byl spáchán v době účinnosti přísnějšího zákona.61 Příkladem zpětné
působnosti zákona může být aplikace ustanovení § 8 odst. 5 ZTOPO, které je účinné až od
1. prosince 2016, a které poskytuje právnickým osobám oproti předešlé právní úpravě větší
rozsah pro vyvinění se z trestní odpovědnosti. Z povahy věci je pozdější právní úprava pro
pachatele příznivější, a proto ustanovení § 8 odst. 5 ZTOPO bude aplikováno i na případy,
kdy trestný čin byl právnickou osobou spáchán před jeho účinností.62

4.2.2 Místní působnost zákona
Místní působnost trestního zákona vymezuje území, na kterém trestní zákon působí.
Trestné činy spáchané na takto vymezeném území poté podléhají právním účinkům tohoto
trestního zákona.
Na rozdíl od působnosti časové, ZTOPO obsahuje výslovnou speciální úpravu místní
působnosti, a to ve svých § 2 až § 5. Důvodová zpráva k zákonu uvádí, že ustanovení místní
působnosti ZTOPO stanoví odchylky od místní působnosti trestního zákoníku, a to
s přihlédnutím k rozdílnostem pachatele právnické osoby tak, aby bylo možno je fakticky
trestně postihovat.63 Místní působnost ZTOPO je obdobně jako v trestním zákoníku založena
na zásadách teritoriality, registrace, personality, ochrany, univerzality a na subsidiární zásadě
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univerzality, které mohou být modifikovány mezinárodními smlouvami, jimiž je Česká
republika vázána.64

4.2.2.1

Zásada teritoriality
Zásada teritoriality je ústřední zásadou místní působnosti, a vychází z principu státní

suverenity,65 kdy stát nad svým územím vykonává nezávisle a výlučně veškerou státní moc.
Součástí této územní výsosti je i právo státu rozhodovat o všech trestných činech spáchaných
na jeho území.66 Území státu je vymezeno horizontálně (území uvnitř státních hranic) a
vertikálně (vzdušný prostor nad a prostor pod povrchem státního území).67 Právní úprava
zásady teritoriality je obsažena v § 2 odst. 1 až 3 ZTOPO.
Podle § 2 odst. 1 ZTOPO „se posuzuje trestnost činu spáchaného na území České
republiky právnickou osobou, která má sídlo v České republice nebo má na území České
republiky umístěn podnik nebo organizační složku, anebo zde alespoň vykonává svoji činnost
nebo zde má svůj majetek.“ Ustanovení míří jak na právnické osoby tuzemské se sídlem
v ČR, tak na právnické osoby zahraniční, které na území České republiky mají podnik,
organizační složku, majetek či zde vykonávají svou činnost. A contrario právnická osoba,
která nemá na území České republiky sídlo, podnik ani organizační složku, nevykonává zde
svoji činnost a nemá zde svůj majetek, není trestně odpovědná podle ZTOPO. Oproti obecné
právní úpravě zásady teritoriality v trestním zákoníku, ZTOPO zohledňuje nejen místo
spáchání trestného činu, ale navíc také osobu pachatele, zejména pak vztah pachatele k České
republice.
Ustanovení § 2 odst. 2 ZTOPO upravuje zásadu teritoriality ve vztahu k tzv.
distančním deliktům. Podstatou distančních deliktů je, že trestný čin nemusí být spáchán ve
všech svých znacích na území České republiky. Charakteristická je místní distance mezi
jednáním a následkem trestného činu. Právnická osoba bude trestně odpovědná v případě, že
se jednání dopustila zcela nebo zčásti na území ČR, i když následek nastal nebo měl nastat
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zcela nebo zčásti v cizině, a taktéž v případě, že se jednání dopustila v cizině a následek nastal
nebo měl nastat, byť jen z části, na území ČR (§ 2 odst. 2 ZTOPO).
Místní působnost ve vztahu k účastenství je upravena v § 2 odst. 3 ZTOPO přímým
odkazem na obdobné užití ustanovení § 4 odst. 3 a 4 TZ.

4.2.2.2

Zásada registrace
Zásada registrace spočívá v tom, že trestnost činu se posuzuje podle zákona České

republiky i tehdy, byl-li trestný čin spáchán mimo její území na palubě lodi nebo jiného
plavidla, anebo letadla či jiného vzdušného dopravního prostředku. Podmínkou pro uplatnění
této zásady je, že zmíněné dopravní prostředky musí být registrovány v České republice.
ZTOPO vlastní úpravu zásady registrace neobsahuje, a protože to není z povahy věci
vyloučeno, bude podle § 1 odst. 2 ZTOPO subsidiárně použito ustanovení trestního zákoníku
(§ 5 TZ).

4.2.2.3

Zásada personality
Zásada personality má obecně dvě formy. První z forem, tzv. aktivní zásada

personality, má svou vlastní úpravu v § 3 ZTOPO, který zní: „Podle zákona České republiky
se posuzuje také trestnost činu, pokud jej v cizině spáchala právnická osoba mající sídlo
v České republice.“

Z ustanovení vyplývá, že právnická osoba, která má sídlo v České

republice, je trestně odpovědná i za čin, který spáchá mimo území České republiky. U
právnických osob, které mají na území České republiky pouze podnik, organizační složku,
majetek či zde vykonávají svou činnost, se tento princip zásadně neuplatní. Do aktivní zásady
personality se promítá státní suverenita, přičemž hodnoty chráněné českým trestním právem
jsou natolik společensky významné, že je musejí české právnické osoby zachovávat i v cizině.
Pro uplatnění této zásady se nevyžaduje, aby čin spáchaný v cizině byl i tam trestný. Zásadně
tak postačuje jednostranná trestnost činu v České republice. Pokud by čin byl trestný pouze
v cizině, právnická osoba v České republice nebude trestně odpovědná. 68
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Druhá podoba zásady personality, tzv. pasivní zásada personality, spočívá v ochraně
osob, proti kterým byl spáchán trestný čin v cizině. Tuto zásadu nalezneme v ustanovení § 7
odst. 2 TZ, které tímto chrání občany České republiky nebo osoby bez státní příslušnosti, jenž
mají na území České republiky povolen trvalý pobyt, proti kterým byl namířen útok v cizině.
ZTOPO vlastní úpravu této zásady neobsahuje. Subsidiární užití § 7 odst. 2 TZ je vyloučeno
s ohledem na vázanost tohoto ustanovení na fyzické osoby, tedy občany České republiky a na
osoby bez státní příslušnosti s povoleným trvalým pobytem na území ČR.69

4.2.2.4

Zásada univerzality a zásada ochrany
Ustanovení § 4 odst. 1 ZTOPO představuje společnou úpravu pro zásadu univerzality

a od nabytí účinnosti šesté novely ZTOPO též pro zásadu ochrany. Obě zásady chrání zvláště
důležité hodnoty a umožňují stíhat trestné činy namířené proti těmto hodnotám bez ohledu na
místo spáchání trestného činu a osobu pachatele. V § 4 odst. 1 ZTOPO je obsažen taxativní
výčet trestných činu, na něž se vztahuje působnost českého zákona. Trestnost těchto činů se
podle zákona České republiky posuzuje i tehdy, spáchá-li takový trestný čin v cizině
právnická osoba, která nemá sídlo v České republice.
Zásada univerzality vychází zejména z mezinárodních požadavků a klade důraz na
ochranu principů lidství či jiných mezinárodně uznávaných hodnot jako padělání peněz,
ochrana před terorismem či válečnou krutostí. Mezinárodní smlouvy, jimiž je Česká republika
vázána, a které se promítají v ustanovení § 4 odst. 1 ZTOPO, jsou například Úmluva proti
mučení

a jinému

krutému,

nelidskému

či

ponižujícímu

zacházení

nebo

trestání

č. 143/1988 Sb., Úmluva o potírání penězokazectví vyhlášená pod č. 15/1932 Sb., Úmluva
o zabránění a trestání zločinu genocidia č. 32/1955 Sb., nebo Evropská úmluva o potlačování
terorismu č. 552/1992 Sb. Zásada univerzality se v ustanovení § 4 odst. 1 ZTOPO týká
například trestných činů mučení a jiného nelidského zacházení (§ 149 TZ), padělání a
pozměnění peněz (§ 233 TZ), genocidia (§ 400 TZ), přípravy útočné války (§ 406 TZ) či
perzekuce obyvatelstva (§ 413 TZ).
Zásada ochrany chrání zájmy státu a umožňuje stíhat právnickou osobu, která nemá
sídlo v České republice, pokud v cizině spáchala trestný čin namířený proti zájmům České
69
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republiky či proti jejím orgánům. S ohledem na to, že právní řády států standardně nechrání
zájmy jiných států, mohou státy uplatňovat ochranu svých vybraných zájmů bez ohledu na
osobu pachatele i místo spáchání trestného činu.70
Zásada ochrany se tak týká trestných činů nemířených výhradně proti České republice
a jejím organům, nelze ji aplikovat na ochranu zájmů jiných států. Z taxativního výčtu
trestných činů uvedených v § 4 odst. 1 ZTOPO se zásada ochrany státu týká například
trestných činů rozvrácení republiky (§ 310 TZ), sabotáže (§ 314 TZ) či násilí proti orgánu
veřejné moci (§ 323 TZ).

4.2.2.5

Subsidiární zásada univerzality
Subsidiární zásada univerzality vyjádřená v § 4 odst. 2 ZTOPO reaguje na rámcové

rozhodnutí Rady Evropské unie o boji proti terorismu z roku 2002. Podstatou této zásady je
rozšíření místní působnosti na ty případy, kdy právnická osoba, která nemá sídlo v ČR,
spáchá v cizině trestný čin ve prospěch právnické osoby, která má sídlo v ČR. Na rozdíl od
zásad univerzality a ochrany vymezených shora, je podle subsidiární zásady univerzality
možno stíhat všechny trestné činy, jichž se může právnická osoba dopustit v souladu s § 7
ZTOPO.71

4.2.2.6

Působnost vyplývající z mezinárodních smluv
Zásady místní působnosti shora uvedené mohou být dále rozšiřovány, zužovány či

zcela vyloučeny z aplikace, pokud tak stanoví mezinárodní smlouva, která je součástí
právního řádu České republiky (§ 5 odst. 1 a 2 ZTOPO). Součástí právního řádu jsou
vyhlášené mezinárodní smlouvy, k jejichž ratifikaci dal Parlament souhlas a jimiž je Česká
republika vázána (čl. 10 Ústavy).
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4.2.3 Osobní působnost zákona
Osobní působnost zákona lze vymezit buď pozitivně výčtem subjektů, na které se
zákon vztahuje anebo negativně, tedy jmenováním osob, na které působnost zákona
nedopadá. Vynětí určité osoby z působnosti trestního zákona činí konkrétní osobu zcela či
zčásti beztrestnou, jedná se o tzv. hmotněprávní exempci neboli indemnitu.
ZTOPO obsahuje v ustanovení § 6 odst. 1 speciální úpravu osobní působnosti, kterou
formuluje negativně výčtem právnických osob, které jsou z působnosti zákona vyloučeny.
Podle citovaného ustanovení „nejsou trestně odpovědné
a) Česká republika,
b) územní samosprávné celky při výkonu veřejné moci.“
Výčet trestně neodpovědných právnických osob v citovaném ustanovení však není
taxativní. Z trestní odpovědnosti jsou dále vyňaty jiné státy z důvodu principu suverenity a
také mezinárodní organizace.72
A contrario z ustanovení § 6 odst. 1 ZTOPO plyne, že až na shora uvedené výjimky,
jsou trestně odpovědné všechny právnické osoby včetně těch zahraničních.

4.2.3.1

Vyloučení trestní odpovědnosti České republiky
Trestní odpovědnost České republiky je vyloučena, a to v celém rozsahu její činnosti.

Činnost státu a právní vztahy, kterých se účastní, lze klasifikovat podle metody právní úpravy
na soukromoprávní a veřejnoprávní. Stát jakožto veřejnoprávní korporace je v rámci
veřejného práva nositelem mocenských oprávnění a vykonává veřejnou moc. Pro
veřejnoprávní vztahy je typická nerovnost subjektů, kdy nadřazenému státu je dána pravomoc
rozhodovat o právech a povinnostech druhého subjektu.73 Ve sféře soukromého práva má stát
však postavení jako běžná právnická osoba (§ 21 OZ). V soukromoprávních poměrech se
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standardně uplatní princip rovnosti subjektů a autonomie vůle.74 Ze všech těchto jednání je
tedy Česká republika trestně neodpovědná.
Důvodová zpráva vylučuje trestní odpovědnost České republiky, poněvadž
nepředpokládá, že by trestný čin spáchaný jménem České republiky jejím představitelem,
mohl vycházet z vnitřních zájmů státu, a proto za takový trestný čin bude vždy trestně
odpovědná sama jednající fyzická osoba. V případě, že by Česká republika byla trestně
odpovědná, bylo by pochybné, aby sama sebe trestně stíhala a sama sobě ukládala trestní
sankce.75 Absolutní trestní imunita státu však může být vnímána i jako neopodstatněná
výsada, a to zejména ve světle nedávno rekodifikovaného správního práva trestního76, které se
muselo vypořádat s totožnou problematikou.
Komentář, týkající se osobní působnosti přestupkového zákona, vychází z
předpokladu, že stát vystupuje v právních vztazích buď v pozici vykonavatele veřejné moci
anebo v pozici adresáta veřejnoprávních povinností. Komentářová literatura dochází k závěru,
že za výkon veřejné moci nelze stát trestat. V tomto případě se právní úprava správního
trestání neliší od právní úpravy trestní odpovědnosti, neboť stát je vyloučen z odpovědnosti za
přestupek při výkonu veřejné moci. K rozdílnému pojetí však dochází v případě, kdy stát je
v pozici adresáta veřejnoprávních povinností, tedy v případech, kde již nevystupuje jako
nadřazený subjekt a nerozhoduje o právech a povinnostech jiných subjektů. Správní právo
trestní totiž dovozuje, že poruší-li stát veřejnoprávní povinnost, je možné ho stíhat za spáchání
přestupku.77 Tímto pojetím bylo upřednostněno dosažení rovného postavení všech subjektů
nesoucích stejné veřejnoprávní povinnosti, a to i přes vědomí toho, že se v důsledku uložení
pokuty státu bude fakticky jednat o „přelévání peněz z jedné kapsy do druhé“78 (například
z jedné organizační složky do druhé).
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Nelze vyloučit, že se stát mimo výkon veřejné moci nedopustí protiprávní činnosti,
která by pro svou závažnost vyžadovala postih trestním právem. Závažnou protiprávní činnost
státu bude třeba postihovat alespoň instrumenty správního práva. Náhradu škody způsobenou
státem lze také nárokovat prostřednictvím civilní žaloby. Při výkonu veřejné moci stát
odpovídá za škodu vzniklou při výkonu veřejné moci.79
Organizační složky státu
Stát Česká republika je souborem organizačních složek, které jménem státu jednají a
v rámci své působnosti vykonávají funkce státu, vlastnická a jiná majetková práva. Právní
režim organizačních složek státu upravuje zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky
a jejím vystupování v právních vztazích, který ve svém § 3 odst. 2 stanoví, že organizační
složka státu není právnickou osobou. Fakt, že organizační složka státu není právnickou
osobou, považují někteří autoři komentářové literatury za dostatečný argument pro vyloučení
trestní odpovědnosti organizačních složek státu.80 Důvodová zpráva k zákonu připojuje i další
právní argumentaci a na základě povahy organizačních složek státu dochází k závěru, že
v případě trestního postihu organizační složky by stát fakticky trestal sám sebe. Tato
skutečnost, jak již bylo uvedeno shora, je označena v trestním právu za nepřijatelnou.81
Organizačními složkami státu jsou podle ustanovení § 3 odst. 1 zákona č. 219/2000 Sb., o
majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ministerstva a jiné správní
úřady, konkrétně jsou jmenovány například Ústavní soud, soudy, státní zastupitelství,
Nejvyšší kontrolní úřad, Kancelář prezidenta republiky, Úřad vlády České republiky a další.
Vedle konkrétně jmenovaných jsou podle citovaného ustanovení organizačními složkami
státu například i zařízení, o kterých to stanoví zvláštní právní předpis. Mezi taková patří
kupříkladu zpravodajské služby, Vězeňská služba, Úřad práce České republiky či Státní
veterinární správa. Organizačními složkami státu jsou i další správní úřady jako Český
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statistický úřad, Český úřad zeměměřičský a katastrální, Úřad průmyslového vlastnictví,
Český telekomunikační úřad a jiné.82
Od organizačních složek státu je třeba odlišovat státní příspěvkové organizace, o nichž
se již zmiňuji v podkapitole 3.2. Státní příspěvkové organizace hospodaří s majetkem státu
podle stejného právního režimu jako organizační složky státu. 83 Per analogiam však nelze
dovozovat trestní neodpovědnost státních příspěvkových organizací, neboť státní příspěvkové
organizace jsou právnickými osobami.84 Důsledkem toho vystupují státní příspěvkové
organizace v právních vztazích svým jménem a jednají na vlastní odpovědnost.85

4.2.3.2

Vyloučení trestní odpovědnosti územních samosprávných celků při výkonu
veřejné moci
Územní samosprávné celky jsou právnické osoby, tzv. veřejnoprávní korporace,

tvořené územními společenstvími občanů, která mají právo na samosprávu. Ústava člení
územní samosprávné celky na obce a kraje.86 Mezi územní samosprávné celky patří i hlavní
město Praha, které má postavení obce i kraje zároveň.87 Charakter činnosti územních
samosprávných celků vychází z tzv. smíšeného modelu územní veřejné správy. Podstatou
tohoto modelu je, že územní samosprávný celek vykonává dvojí druh činnosti, a to
samosprávu (samostatná působnost) a státní správu (přenesená působnost). V samostatné
působnosti územní samosprávný celek spravuje vlastních záležitosti v zájmu občanů obce
nebo kraje. Vykonává tak veřejnou správu vlastním jménem a na vlastní odpovědnost, tedy
jako subjekt odlišný od státu. V rámci přenesené působnosti územní samosprávný celek
vykonává v postavení nepřímého vykonavatele státní správu, jménem státu tedy spravuje cizí
- státní (nikoliv obecní či krajské) záležitosti.
Trestní odpovědnost obcí, krajů a hlavního města Prahy je podle § 6 odst. 1 písm. b)
ZTOPO vyloučena jen v případech, kdy vykonávají veřejnou moc. Jejich trestní
neodpovědnost tedy není absolutní na rozdíl od státu. Výkonem veřejné moci se podle
82
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judikatury rozumí takové jednání, při kterém územní samosprávný celek autoritativně
rozhoduje o právech a povinnostech jiných subjektů, vůči kterým není v rovnoprávném
postavení.88
Komentářová literatura shodně uvádí, že územní samosprávné celky nejsou trestně
odpovědné v případech, kdy vykonávají v rámci samostatné či přenesené působnosti veřejnou
moc.89 V rámci samostatné působnosti dochází k výkonu veřejné moci například při vydávání
obecně závazných vyhlášek ve věcech veřejného pořádku. Bude-li však územní samosprávný
celek v rámci samosprávy vystupovat v rovném postavení vůči ostatním subjektům, bude
možné vyvozovat jeho trestní odpovědnost (například při hospodaření s majetkem).90
V případě přenesené působnosti však není situace tak jednoznačná, například Kopecký zaujal
oproti autorům komentářové literatury užší pohled na věc a činnost územního samosprávného
celku v přenesené působnosti (výkon státní správy) vůbec nepovažuje za jednání právnické
osoby. Kopecký konstatuje, že územní samosprávné celky jsou z výkonu přenesené
působnosti trestně neodpovědné, trestného činu se mohou dopustit pouze v rámci působnosti
samostatné, a to jen nejedná-li se o činnost, která má povahu výkonu veřejné moci.91

4.2.3.3

Majetková účast státu a územních samosprávných celků na právnických
osobách
Stát a územní samosprávné celky mohou zakládat právnické osoby (např. obchodní

společnosti, příspěvkové organizace a další), na nichž se mohou podílet nejen co do jejich
založení, ale též majetkově. Zpravidla se tak děje za účelem uspokojování veřejných potřeb,
ať už v oblasti zdravotnictví, kultury, vzdělávání či dopravní obslužnosti. Ustanovení § 6 odst.
2 ZTOPO stanoví, že právě tyto právnické osoby jsou trestně odpovědné, a to bez ohledu na
majetkovou účast státu či územních samosprávných celků. Rozhodná není podoba majetkové
účasti ani její rozsah, podle komentářové literatury je přípustný extenzivní výklad. Jednat se
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může například o majetkovou účast ve formě obchodního podílu ve společnosti s ručením
omezeným. 92

4.2.4 Věcná působnost zákona
Věcnou působností trestních zákonů se rozumí trestním právem chráněný soubor
významných hodnot společnosti, individuálních či veřejných zájmů. Trestněprávní ochrana je
zajištěna kriminalizací společensky škodlivého jednání, které ohrožuje či porušuje tyto
důležité právní zájmy, a to prostřednictvím definování skutkových podstat trestných činů.
Kompletní katalog trestných činů, ze kterého vychází i ZTOPO, je obsažen ve zvláštní
části trestního zákoníku. Zvláštní část trestního zákoníku je systematicky rozdělena do třinácti
hlav podle druhových objektů93. Každá hlava tak poskytuje trestněprávní ochranu jinému
právnímu zájmu či skupině povahově příbuzných právních zájmů.
Způsoby, kterými může zákonodárce vymezit rozsah kriminalizace jednání
právnických osob, lze vyjádřit ve čtyřech základních variantách.
První variantou je stanovit právnickým osobám tzv. generální trestní odpovědnost za
všechny trestné činy. Výhodou je, že právní úprava se shoduje s obecnou právní úpravou pro
fyzické osoby, a je také vyloučeno pochybení zákonodárce, že by některý trestný čin byl
opomenut oproti taxativnímu výčtu trestných činů. Nevýhodou obecné trestní odpovědnosti
však zůstává fakt, že skutkové podstaty trestných činů jsou vytvářené původně pro fyzické
osoby, a proto ne všech trestných činů se může z povahy věci právnická osoba dopustit.
Negativním důsledkem by také mohlo být přetížení justice.
Druhou variantu řešení rozsahu kriminalizace představuje modifikace první varianty, a
to odpovědnost za všechny trestné činy s výjimkou těch, u kterých je trestní odpovědnost
právnické osoby z povahy věci vyloučena. Tento způsob řešení však koliduje se zásadou
nullum crimen sine lege certa a vyvolává obavy z rozdílného postupu orgánů činných
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v trestním řízení, neboť výklad toho, co je „z povahy věci vyloučeno“ leží právě na těchto
orgánech.
Třetí varianta tkví ve výběru některých trestných činů, které se budou týkat právnické
osoby. Prostřednictvím taxativního výčtu lze explicitně vyjmenovat kompletní seznam
trestných činů, kterých se právnická osoba dopustit může (pozitivní výčet) nebo seznam
trestných činů, kterých se právnická osoba dopustit nemůže (negativní výčet). Za obecnou
nevýhodu takového selektování je považováno případné pochybení zákonodárce, dále
nepřehlednost při větším počtu vybraných trestných činů a také potřeba častějších novelizací
(například v důsledku mezinárodních požadavků). Předností taxativních výčtů je jejich
uzavřenost, není tedy možno je výkladem rozšiřovat.
Konečně, jako čtvrtá varianta přichází v úvahu vytvořit speciální skutkové podstaty
trestných činů pro právnické osoby. Toto řešení se ale jeví jako nevhodné s ohledem na
konstrukci přičitatelnosti v ZTOPO, kdy se právnická osoba může dopustit trestného činu
pouze prostřednictvím fyzické osoby. „Platí proto zásada, že každý trestný čin, kterého se
může dopustit právnická osoba, může spáchat i osoba fyzická (…)“, uvedené však neplatí
naopak, jak uvádí Jelínek.94 Proto je nutné skutkové podstaty trestných činů koncipovat tak,
aby se jich mohla dopustit zejména fyzická osoba.
Rozsah kriminalizace jednání právnických osob je obsažen v ustanovení § 7 ZTOPO,
které stanoví, že právnická osoba se může dopustit všech trestných činů uvedených ve
zvláštní části trestního zákoníku, s výjimkou trestných činů taxativně vyjmenovaných.
Trestné činy, kterých se právnická osoba nemůže dopustit, jsou v citovaném
ustanovení vyjmenovány konkrétně (např. zabití, vražda novorozeného dítěte matkou, rvačka,
soulož mezi příbuznými, osvobození vězně, opilství a další) a obecně (trestné činy proti
branné povinnosti a vojenské trestné činy).
Okruh vyloučených trestných činů, kterých se právnická osoba nemůže dopustit, byl
proveden na základě několika kritérií. Vyloučeny jsou ty trestné činy, u nichž je z povahy věci
vyloučeno, aby se jich mohla dopustit právnická osoba (např. trestný čin opilství). Dále jsou
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vyřazeny tzv. vlastnoruční delikty (např. dvojí manželství) a trestné činy s konkrétním či
speciálním subjektem (např. vražda novorozeného dítěte matkou).
Současné účinné znění § 7 ZTOPO je výsledkem šesté novely, v důsledku které byl
původní pozitivní výčet trestných činů, kterých se právnická osoba mohla dopustit, nahrazen
výčtem negativním. Podle důvodové zprávy k šesté novele bylo cílem novely rozšířit katalog
trestných činů tak, aby bylo možno právnickou osobu postihovat za protiprávní činy, u
kterých to je žádoucí. Zákonodárce k této koncepční změně vedla odborná i politická kritika
tehdejší úpravy.95 Původní právní úpravě rozsahu kriminalizace jednání právnických osob byl
vytýkán především nesystematický výběr trestných činů, za něž právnická osoba nesla trestní
odpovědnost. Do výčtu nebyly zařazeny například žádné trestné činy směřující proti životu a
zdraví, nebylo tak možno vyvodit trestní odpovědnost zdravotnických zařízení či prodejců a
výrobců závadných potravin. Dále ve výčtu chyběly některé majetkové trestné činy, u kterých
bylo snadno představitelné, že by se jich právnické osoby mohly dopustit, jednalo se
kupříkladu o trestný čin zpronevěry či lichvy. Nesystematičnost byla dále spatřována v tom,
že ačkoliv do výčtu byly zařazeny některé základní skutkové podstaty trestných činů, nebyly
k nim doplněny speciální či subsidiární skutkové podstaty. Právnická osoba se tak mohla
dopustit například trestného činu obchodování s lidmi, ale nikoliv už trestného činu zavlečení
či zbavení osobní svobody.96
Jak již bylo uvedeno, cílem šesté novely bylo odstranit shora uvedené nedostatky a
také rozšířit katalog trestných činů. Nová právní úprava však odbornou kritiku zcela
neupokojila, nyní výtky směřují proti až příliš širokému okruhu trestných činů, s čímž je
spojováno také nežádoucí navýšení nákladů právnických osob na rozvoj compliance
programů.97 Zákonodárce se také opět nevyvaroval pochybení při výběru trestných činů.
Příkladem lze uvést, že podle § 7 ZTOPO se právnická osoba nemůže dopustit trestného činu
zabití (§ 141 TZ), neboť znakem skutkové podstaty je jednání pachatele „v silném rozrušení
ze strachu, úleku, zmatku nebo jiného omluvitelného hnutí mysli“, tyto okolnosti považuje
důvodová zpráva k šesté novele za „ryze osobní“, a proto se takového jednání může dopustit
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pouze fyzická osoba.98 Jestliže z těchto důvodů vyřadil zákonodárce trestný čin zabití, není
zřejmé, proč tak neučinil i v případě trestného činu ublížení na zdraví z omluvitelné pohnutky
(§ 146a TZ), jehož znakem skutkové podstaty je jednání pachatele v naprosto stejném
„pohnutí mysli“.99 Jako pozitivum přijaté novely je vnímáno zahrnutí trestných činů, u
kterých se očekává, že se jich právnická osoba může dopustit.100
Závěrem lze uvést, že ačkoliv se počet trestných činů, za které lze právnickou osobu
trestně stíhat, od 1. prosince 2016 zvýšil více než dvojnásobně, počet trestně stíhaných
právnických osob stejně rapidní nárůst nezaznamenává. Ze zprávy o činnosti státního
zastupitelství za rok 2018 vyplývá, že v roce 2017 bylo stíháno 242 právnických osob, v roce
2018 jich bylo 291. Před šestou novelou, tedy v letech 2012 až 2016 byly počty stíhaných
právnických osob následující – 20 (rok 2012), 42 (rok 2013), 88 (rok 2014), 224 (rok 2015),
239 (rok 2016).101
Na základě uvedených údajů se domnívám, že obavy z přetížení justice či nadměrné
kriminalizace právnických osob nejsou alespoň prozatím opodstatněné. Jako pozitivum
vnímám skutečnost, že se mezi stíhanými právnickými osobami objevují i případy nově
zařazených trestných činů. Například pro trestný čin zpronevěry bylo v letech 2017 až 2018
stíháno celkem 11 právnických osob, zaznamenat lze také několik případů trestního stíhání za
trestné činy proti životu a zdraví.102
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4.3

Obecná charakteristika trestní odpovědnosti právnických osob
Odpovědnost právnických osob za trestné činy se v české platné právní úpravě pojí se

čtyřmi základními přívlastky, které ji charakterizují. Trestní odpovědnost právnických osob
je:
i. pravá,
ii. odvozená,
iii. subjektivní a
iv. souběžná a nezávislá.

4.3.1 Pravá trestní odpovědnost
Koncept pravé trestní odpovědnosti byl již výše popsán jako jeden ze způsobů
regulace deliktní odpovědnosti právnických osob (viz podkapitola 2.1). Na tomto místě lze
jen konstatovat, že ZTOPO splňuje předpoklady koncepce pravé trestní odpovědnosti, když
právnickým osobám lze ukládat v rámci trestního řízení trestní sankce.

4.3.2 Odvozená trestní odpovědnost
Pojetí právnické osoby jako subjektu práva obecně vychází z norem soukromého
práva, jak již bylo zmíněno v předchozí kapitole. Občanský zákoník konstruuje právnickou
osobu jako uměle vytvořený subjekt bez vlastní vůle, který nemůže sám právně jednat. Vůli
právnické osoby nahrazují členové jejích orgánů, kteří za právnickou osobu jednají (§ 151
odst. 1 OZ an.). Právní jednání těchto fyzických osob a právní následky, které takové právní
jednání vyvolává, se přičítají právnické osobě.103
Konstrukce přičitatelnosti je přenesena i do oblasti trestního práva, kde se projevuje
dovozováním trestní odpovědnosti právnické osoby od osoby fyzické. Právnické osobě se
přičítají znaky skutkové podstaty trestného činu spáchaného fyzickou osobou (jednání,
následek, forma zavinění aj.), na základě čehož právnická osoba odpovídá za trestný čin sama
(§ 8 odst. 1, 2 ZTOPO).
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4.3.3 Subjektivní trestní odpovědnost
Tradiční trestněprávní zásadou u nás je zásada odpovědnosti za zavinění (nullum
crimen sine culpa), která v trestním právu nedovoluje přičítat pachateli nezaviněné následky.
Jinými slovy řečeno, pachatel nese odpovědnost pouze za následky, které zavinil buď
úmyslně či z nedbalosti, hovoříme o odpovědnosti subjektivní. Opakem je odpovědnost
objektivní, která je přísnější, neboť pachatel odpovídá za protiprávní stav bez ohledu na to,
zda jej zavinil či nikoliv.
Zaviněním se rozumí psychický vztah pachatele k trestnému činu, který můžeme
pozorovat pouze u člověka. Právnická osoba jako právem vytvořený umělý útvar nedisponuje
psychickou složkou, nemá vědomí ani vůli. Skutečnost, že právnická osoba tak nemůže jednat
zaviněně, a z toho důvodu nemůže nést odpovědnost za trestný čin, bylo zdůrazňovaným
argumentem odpůrců trestní odpovědnosti právnických osob.
ZTOPO se vypořádal s otázkou zavinění prostřednictvím právního institutu
přičitatelnosti, kdy se právnické osobě přičítá jednání fyzické osoby, která za právnickou
osobu jednala, včetně subjektivní stránky trestného činu. Formu zavinění právnické osoby je
tedy třeba vyvozovat z formy zavinění fyzické osoby, z čehož plyne, že právnické osoby
odpovídají za zavinění a jejich trestní odpovědnost je subjektivní. Tento způsob řešení je
souladný se zásadou subsidiarity trestního zákoníku podle ustanovení § 1 odst. 2 ZTOPO.
Zároveň je subjektivní trestní odpovědnost právnických osob vhodným řešením z hlediska
rovnosti subjektů, neboť není důvodu, aby trestní odpovědnost právnických osob byla
objektivní, tedy přísnější, než je tomu u fyzických osob. Jelínek zavinění právnické osoby
odlišuje od zavinění fyzické osoby pojmem „vina právnické osoby“. Vina právnické osoby
pramení ze zanedbání náležité odborné péče, v důsledku čehož fyzická osoba spáchala trestný
čin, který se právnické osobě přičítá. Zanedbání povinné odborné péče právnickou osobou
může spočívat například v neexistenci vnitřních předpisů, neefektivitě kontrolních
mechanismů činnosti zaměstnanců a podobně. Jelínek uvádí příkladem situaci, kdy se člen
představenstva akciové společnosti dopustí trestného činu přijetí úplatku v rámci činnosti
právnické osoby, která za tento trestný čin bude trestně odpovědná. Vina právnické osoby
může být podle Jelínek spatřována například v tom, že právnická osoba neměla vypracovány
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zásady protikorupčního jednání nebo neprováděla dostatečné kontroly míst s rizikem
korupčního jednání. 104

4.3.4 Souběžná a nezávislá trestní odpovědnost
Zásada souběžné a nezávislé trestní odpovědnosti fyzické a právnické osoby se
současně s nabytím účinnosti ZTOPO stala od 1. ledna 2012 jednou ze základních zásad
trestního práva hmotného. Tato zásada řeší v případě vybraných trestných činů, za které
začala trestně odpovídat i právnická osoba, vzájemný vztah trestní odpovědnosti právnické
osoby s dosavadní individuální trestní odpovědností fyzické osoby. Oba druhy trestních
odpovědností jsou samostatné a na sobě nezávislé.105
Trestní odpovědnost právnické osoby není závislá na okolnosti, zda se podaří dohledat
či odsoudit konkrétní fyzickou osobu, která protiprávně jednala za právnickou osobu (§ 8
odst. 3 ZTOPO). Pro dovození trestní odpovědnosti právnické osoby je však nezbytné
prokázat, že uvedeného jednání se dopustila některá z osob uvedených v § 8 odst. 1 písm. a)
až d) ZTOPO, jejíž protiprávní jednání se právnické osobě přičítá, jak vyplývá například
z judikatury Nejvyššího soudu.106 Pokud tedy bude učiněn jednoznačný závěr, že se
protiprávního činu dopustil například některý z jednatelů společnosti, překážkou odsouzení
právnické osoby není, nepodaří-li se ztotožnit konkrétního jednatele.
Existencí trestní odpovědnosti právnické osoby není dotčena existence trestní
odpovědnosti fyzické osoby a naopak. Obě formy trestní odpovědnosti mohou být
uplatňovány souběžně a nezávisle na sobě či může být uplatněna jen jedna z nich (první věta
§ 9 odst. 3 ZTOPO). V praxi to znamená, že za stejný skutek mohou trestně odpovídat dva
subjekty zároveň, což může evokovat porušení zásady ne bis in idem, která zakazuje dvojí
potrestání za týž skutek. Při souběžném odsouzení fyzické a právnické osoby se však nejedná
o porušení principu ne bis in idem, neboť se nejedná o shodné subjekty, jak uvádí Jelínek.107
Ze stejného důvodu nelze za porušení principu zákazu dvojí potrestání považovat ani
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skutečnost, že fyzická osoba bude fakticky potrestána dvakrát, a to v rámci své individuální
trestní odpovědnosti a zároveň jako člen právnické osoby v důsledku sankcionování právnické
osoby.108

4.4

Předpoklady vzniku trestní odpovědnosti právnických osob
Níže budou rozebrány podmínky vzniku odpovědnosti právnické osoby za trestný čin,

které při plném respektu k charakteru právnických osob upravil ZTOPO ve svém § 8 odlišně
od obecné právní úpravy v trestním zákoníku. ZTOPO se tak vypořádal s argumenty proti
zavedení trestní odpovědnosti právnických osob, které vycházely zejména ze skutečnosti, že
právnická osoba jakožto umělý právní konstrukt nemůže sama zaviněně jednat ve smyslu
trestního práva.
Aby mohla být dovozována trestní odpovědnost právnické osoby, tedy aby určité
jednání bylo považováno za trestný čin právnické osoby, musí být kumulativně splněny
následující požadavky. Trestným činem právnické osoby se rozumí:
i. protiprávní čin, který byl spáchán
ii. v zájmu právnické osoby nebo v rámci její činnosti,
iii. osobou uvedenou v § 8 odst. 1 písm. a), b), c) nebo d) ZTOPO,
iv. a který lze právnické osobě přičítat podle § 8 odst. 2 ZTOPO,109
v. za předpokladu, že se právnická osoba z trestní odpovědnosti nevyviní podle
§ 8 odst. 2 písm. b) nebo § 8 odst. 5 ZTOPO.

4.4.1 Protiprávnost činu
Prvním znakem trestného činu právnické osoby je protiprávnost (návětí § 8 odst. 1
ZTOPO). Protiprávním činem se rozumí jednání, které je v rozporu s právní normou
z hlediska celého právního řádu. Protiprávní čin nemusí být jen trestný čin, ale může jím být
například i přestupek či civilní delikt. V každém případě trestným činem je jen jednání
nedovolené či zakázané. Protiprávnost může být explicitně vyjádřena jako znak konkrétní
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skutkové podstaty trestného činu (například formulací „neoprávněně“) či se dovozuje z jiných
právních předpisů.110

4.4.2 Čin spáchaný v zájmu právnické osoby nebo v rámci činnosti právnické osoby
Dalším znakem trestného činu právnické osoby je, že protiprávní čin musí být spáchán
buď „v zájmu právnické osoby“ anebo „v rámci činnosti právnické osoby“, jak vyplývá
rovněž z návětí § 8 odst. 1 ZTOPO.
„V zájmu“ právnické osoby je protiprávní čin spáchán, pokud přináší právnické osobě
jakýkoliv hmotný či nehmotný prospěch, zlepšuje její poměry či je zachovává, uvádějí
v komentáři Dědič a Šámal.111 Může se jednat o získání přímého majetkového prospěchu či
jiné nemateriální výhody spočívající například v získání strategických informací pro činnost
právnické osoby. Šelleng nad to uvádí, že k vyvození trestní odpovědnosti právnické osoby
není nutné, aby k získání prospěchu došlo, nýbrž postačí, pokud k získání prospěchu alespoň
mělo dojít. K takové situaci může například dojít v případě, že fyzická osoba trestný čin
nedokoná – prospěch pro právnickou osobu nezíská. Právnická osoba však může být
odpovědná za pokus, popřípadě přípravu112 trestného činu, který měl být dokonán v jejím
zájmu.113
Druhou alternativou je spáchání protiprávního činu „v rámci činnosti“ právnické
osoby. Šámal s Dědičem „rámec činnosti“ odvozují z účelu právnické osoby jako jednoho
z pojmových znaků právnické osoby.114 Podle komentářové literatury k občanskému zákoníku
je každá právnická osoba ustavována za určitým účelem, který je smyslem její existence.
Stanoveného účelu je poté dosahováno prostřednictvím určitého předmětu činnosti právnické
osoby.115 Protiprávním činem spáchaným „v rámci činnosti“ právnické osoby se tedy rozumí
jednání učiněné v souvislosti s jejím předmětem činnosti nebo předmětem podnikání.116 Jako
příklad lze uvést společnost s ručením omezeným, jejíž předmět podnikání je stavební
110
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činnost, tato právnická osoba bude odpovídat nejen za protiprávní činy spáchané v rámci
stavební činnosti, ale také například za řádné odvedení daní.
Smyslem výše uvedených podmínek je předcházet situacím, kdy právnická osoba bude
muset odpovídat za excesy osob, které za ni jednají. Jednat se může o případy, kdy se osoba
jednající v rámci činnosti právnické osoby dopustí činu, který bude právnické osobě na újmu.
V takovém případě judikatura dovozuje, že „(…) byla-li právnická osoba zneužita ke
spáchání trestného činu fyzickou osobou jednající za ni, zpravidla není možno dovodit
spáchání trestného činu i touto právnickou osobou.“117 Komentářová literatura dále
v souvislosti s excesy fyzických osob upozorňuje, že jednání „v rámci činnosti“ právnické
osoby je nutno vykládat spíše restriktivně. Jako příklad uvádí jednání pokladníka, který se
v rámci činnosti právnické osoby dopustí podvodu vůči třetí osobě s tím, že dojde pouze
k jeho osobnímu obohacení. V uvedeném příkladu právnická osoba nebude za jednání
pokladníka trestně odpovědná.118

4.4.3 Osoby, jejichž protiprávní jednání zakládá trestní odpovědnost právnické osoby
Již výše byl představen odvozený charakter trestní odpovědnosti právnických osob,
který spočívá v tom, že právnické osobě, jako subjektu bez vlastní vůle a schopnosti
samostatně právně jednat, je přičítáno jednání fyzických osob (bod 4.3.2). Aby určité
protiprávní jednání bylo považováno za trestný čin právnické osoby, musí se tohoto
protiprávního jednání dopustit některá z osob uvedených v § 8 odst. 1 v písmenech a), b), c) a
d) ZTOPO.
První kategorii těchto osob podle § 8 odst. 1 písm. a) ZTOPO představují „statutární
orgán nebo člen statutárního orgánu, anebo jiná osoba ve vedoucím postavení v rámci
právnické osoby, která je oprávněna jménem nebo za právnickou osobu jednat“.
Statutární orgán právnické osoby je orgán, jehož působnost lze dělit na vnější a
vnitřní. Vnitřní působnost statutárního orgánu je upravena v § 163 OZ, který stanoví, že
statutární orgán rozhoduje uvnitř právnické osoby o všech záležitost, nejsou-li svěřeny jinému
orgánu právnické osoby. Vnější působnost spočívá v tom, že statutární orgán jedná navenek
117
118
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za právnickou osobu vůči třetím osobám. Oprávnění jednat za právnickou osobu navenek,
tedy zastupovat ji, je dána členům statutárního orgánu ve všech záležitostech (§ 164 odst. 1
OZ). Statutární orgán může být jednočlenný nebo vícečlenný (tzv. kolektivní statutární
orgán). V případě kolektivního statutárního orgánu zastupuje právnickou osobu každý člen
orgánu samostatně, není-li stanoveno jinak.119
Které osoby jsou členy statutárního orgánu, stanoví příslušné právní předpisy
vztahující se k jednotlivým typům právnických osob. Například statutárním orgánem nadace
je správní rada (§ 362 OZ), statutárním orgánem společnosti s ručením omezeným je to jeden
či více jednatelů (§ 194 odst. 1 ZOK), v případě státního podniku je statutárním orgánem
ředitel120. V některých případech však schází označení osob, které tvoří statutární orgán.
V těchto případech je nutné takové osoby identifikovat podle toho, zda jim svědčí oprávnění
zastupovat právnickou osobu ve všech záležitostech. Příkladem lze uvést starostu obce, který
podle § 103 odst. 1 obecního zřízení, obec zastupuje navenek, avšak není výslovně označen za
statutární orgán. S podobnou problematikou bude třeba se potýkat i u zahraničních
právnických osob, kde se názvy zástupčích orgánů mohou terminologicky lišit.121
Druhá část ustanovení § 8 odst. 1 písm. a) ZTOPO představuje osoby ve „vedoucím
postavení v rámci právnické osoby, které jsou oprávněny jménem nebo za právnickou osobu
jednat“. Podle názoru autorů komentářové literatury se jedná o osoby, které jsou v podstatě
v obdobném postavení jako členové statutárního orgánu, tj. zákonní nebo smluvní zástupci
právnické osoby. Těmto osobám též náleží řídící činnost a zároveň mají oprávnění za
právnickou osobu jednat navenek. Konkrétně se bude jednat například o likvidátory,
opatrovníky či prokuristy.122
Podle § 8 odst. 1 písm. b) ZTOPO se za trestný čin právnické osoby bude dále
považovat protiprávní čin, jehož se dopustí „osoba ve vedoucím postavení v rámci právnické
osoby, která u této právnické osoby vykonává řídící nebo kontrolní činnost“. Do této
kategorie patří další osoby s vedoucím postavením, kterým však oproti osobám uvedeným v §
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8 odst. 1 písm. a) ZTOPO, nenáleží oprávnění zastupovat právnickou osobu navenek. Jedná
se například o vedoucí zaměstnance nebo členy dozorčí a kontrolní rady.
Ustanovení § 8 odst. 1 písm. c) ZTOPO vymezuje třetí kategorii osob, jejichž
protiprávní čin je trestným činem právnické osoby. Do této kategorii patří „ten, kdo vykonává
rozhodující vliv na řízení této právnické osoby, jestliže jeho jednání bylo alespoň jednou
z podmínek vzniku následku zakládajícího trestní odpovědnost právnické osoby“. Toto
ustanovení je namířeno proti osobám stojícím uvnitř i vně právnické osoby, které ačkoliv
nezastupují právnickou osobu navenek, ani nevykonávají řídící či kontrolní činnost, jsou
přesto schopny vykonávat faktický rozhodující vliv na právnickou osobu. Rozhodující vliv
může být jednorázový či dlouhodobý, přímý i nepřímý, může být založen na podkladě
právního titulu nebo bez právního titulu.123 Ačkoliv k rozhodnému ovlivňování může
docházet napříč všemi oblastmi, kde právnické osoby působí, oblast podnikání124 bude
postižena patrně nejvíce.
Poslední kategorii osob, jejichž protiprávní čin zakládá trestní odpovědnost právnické
osoby, tvoří zaměstnanci a osoby v obdobném postavení, jak plyne z ustanovené § 8 odst. 1
písm. d) ZTOPO.
Za zaměstnance je třeba ve smyslu zákoníku práce považovat fyzickou osobu, která
vykonává závislou práci pro zaměstnavatele, a to na základě pracovního poměru, dohody o
provedení práce nebo dohody o pracovní činnosti.125
Osobou v obdobném postavení jako zaměstnanec může být například fyzická osoba
s živnostenským oprávněním, která svou podnikatelskou činností de facto vykonává závislou
práci pro zaměstnavatele mimo pracovní poměr (tzv. švarcsystém).
Pokud má být trestní odpovědnost právnické osoby založena na protiprávním jednání
zaměstnance či osoby v obdobném postavení, je nutné, aby k takovému jednání došlo v rámci
plnění pracovních úkolů.126
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4.4.4 Přičitatelnost trestného činu
Jak plyne ze závětí § 8 odst. 1 ZTOPO, aby určitý protiprávní čin, spáchaný některou
ze shora uvedených osob, byl považován za trestný čin právnické osoby, musí být takový
protiprávní čin právnické osobě přičitatelný. Konstrukce přičitatelnosti je jádrem zákona o
trestní odpovědnosti právnických osob, neboť uvádí do souladu tradiční trestněprávní zásadu
odpovědnosti pachatele za zavinění a skutečnost, že právnická osoba jako pachatel trestného
činu nemůže zaviněně jednat. Právnické osobě se přičítá protiprávní jednání fyzické osoby
včetně formy zavinění, čímž dochází ke vzniku tzv. zvláštní odpovědnosti za zavinění
právnické osoby.
Podmínky, za kterých lze právnické osobě přičítat spáchání trestného činu, jsou
obsaženy v ustanovení § 8 odst. 2 písm. a) a b) ZTOPO. Níže uvedené případy jednání jsou
přičitatelné samozřejmě za současného splnění podmínek již shora uvedených v bodech 4.4.1
a 4.4.2.
V prvním případě, uvedeném pod písmenem a) citovaného ustanovení, lze právnické
osobě přičítat spáchání trestného činu, jestliže byl spáchán jednáním orgánů nebo osob
uvedených v § 8 odst. 1 písm. a) až c) ZTOPO, tj. statutární orgán nebo člen statutárního
orgánu, osoba ve vedoucím postavení, která je buď oprávněna jednat za právnickou osobu,
nebo která vykonává řídící či kontrolní činnost a dále osoba vykonávající rozhodující vliv na
řízení právnické osoby. Jednání vyjmenovaných osob se právnické osobě přičte v každém
případě, dalších podmínek netřeba.
V druhém případě, uvedeném pod písmenem b) citovaného ustanovení, je upravena
přičitatelnost trestného činu spáchaného jednáním zaměstnance nebo osoby v obdobném
postavení (dále jen „zaměstnanec“). Má-li být jednání zaměstnance přičteno právnické osobě,
je třeba splnění dalších podmínek. Jednání zaměstnance tedy není přičitatelné právnické
osobě bez dalšího, jako je tomu v předchozím případě.
Podle § 8 odst. 2 písm. b) ZTOPO lze právnické osobě přičítat spáchání trestného
činu, jestliže zaměstnanec jednal:
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i. „na podkladě rozhodnutí, schválení nebo pokynu orgánů právnické osoby nebo
osob uvedených v odstavci 1 písm. a) až c)127“ anebo
ii. „proto, že orgány právnické osoby (…) neprovedly taková opatření, která měly
provést podle jiného právního předpisu nebo která po nich lze spravedlivě
požadovat“.
Z uvedeného je patrné, že přičitatelnost protiprávního jednání zaměstnance může být
podmíněna jednáním orgánů právnické osoby. Právnická osoba bude trestně odpovědná za
jednání, kterého se zaměstnanec dopustil na základě předchozího rozhodnutí nebo pokynu
orgánu právnické osoby. Odpovědnost za trestný čin právnická osoba ponese i v případě, že
zaměstnanec nejednal na základě předchozího příkazu, avšak jeho jednání bylo orgánem
právnické osoby schváleno ex post.
Z druhé části ustanovení § 8 odst. 2 písm. b) ZTOPO plyne, že právnická osoba bude
trestně odpovídat i za jednání zaměstnance, ke kterému nevydal žádný z orgánů právnické
osoby rozhodnutí či pokyn a takové jednání zaměstnance ani žádný z orgánů posléze
neschválil. Zde se jedná o případy, kdy orgány právnické osoby jsou povinny na základě
jiných právních předpisů provést určitá opatření, například v oblasti bezpečnosti a ochrany
zdraví při práci, hygieny či ochrany životního prostředí, avšak tato opatření orgány právnické
osoby neprovedou. Pokud v důsledku zanedbání takových opatření dojde k protiprávnímu
jednání zaměstnance, právnická osoba i za takové jednání zaměstnance trestně odpovídá.128

4.4.5 Možnost právnické osoby vyvinit se z trestní odpovědnosti
V předchozích bodech 4.4.1 až 4.4.4 byly představeny čtyři požadavky, jejichž
naplnění má za následek vznik trestní odpovědnosti právnické osoby, ale to pouze za
předpokladu, že bude naplněna i pátá podmínka vzniku trestní odpovědnosti. Posledním
předpokladem pro vyvození trestní odpovědnosti je skutečnost, že se právnická osoba ze
spáchání trestného činu nevyviní. Vyvinění neboli exkulpaci lze obecně definovat jako
možnost právnické osoby vyhnout se trestní odpovědnosti za splnění určitých předpokladů.
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ZTOPO obsahoval do nabytí účinnosti šesté novely jediné ustanovení, na jehož
podkladě bylo možné, aby se právnická osoba z trestní odpovědnosti vyvinila. Jednalo se o
ustanovení § 8 odst. 2 písm. b) ZTOPO, jehož znění zůstalo beze změny dodnes.129
Z uvedeného ustanovení implicitně vyplývá, že právnická osoba se může z trestní
odpovědnosti vyvinit, jestliže vůči zaměstnancům učinila dostatečná opatření, která jsou s to
zabránit páchání trestné činnosti v rámci plnění pracovních úkolů. Možnost vyvinění tak do
30. listopadu 2016 dosahovala pouze na jednání zaměstnanců, nikoliv jiných osob či orgánů,
jejichž jednání se právnické osobě rovněž přičítá.
Převratnou změnu přinesla šestá novela, která právnické osobě rozšířila možnost
vyvinit se z jednání všech ostatních osob a orgánů. S účinností ke dni 1. prosince 2016 bylo
ustanovení § 8 ZTOPO rozšířeno o pátý odstavec, který zní: „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.“ Nově přijaté ustanovení § 8 odst. 5 ZTOPO vyvolalo vlnu odborných
diskuzí i značnou kritiku.
V prvé řadě je třeba zkonstatovat, že ZTOPO po šesté novele obsahuje dvě ustanovení,
na základě kterých se může právnická osoba zbavit trestní odpovědnosti. Na základě § 8 odst.
2 písm. b) se může právnická osoba vyvinit pouze v případě, že protiprávně jednal běžný
zaměstnanec. Ustanovení § 8 odst. 5 umožňuje zbavit se trestní odpovědnosti za jednání všech
osob uvedených v § 8 odst. 1, tj. statutární orgán nebo člen statutárního orgánu, osoba ve
vedoucím postavení, která je buď oprávněna jednat za právnickou osobu, nebo která
vykonává řídící či kontrolní činnost, osoba vykonávající rozhodující vliv na řízení právnické
osoby a také běžný zaměstnanec. Nasnadě je otázka vzájemného vztahu obou ustanovení
zejména ve vztahu k zaměstnanci. Odborná literatura se shoduje v tom, že ustanovení jsou
duplicitní a v zásadě i v tom, že ustanovení § 8 odst. 2 písm. b) je speciální vůči § 8 odst. 5, a
proto se v případě vyvinění z trestného činu spáchaného zaměstnancem užije pouze
ustanovení§ 8 odst. 2 písm. b), v případě ostatních osob se aplikuje pouze § 8 odst. 5.130
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V literatuře se objevují návrhy řešení tohoto problému de lege ferenda, a to například, že by
bylo vhodné vypustit § 8 odst. 5 ZTOPO a rozšířit podmínky vyvinění v případě dalších osob
ve stávajícím § 8 odst. 2.131
Dále je kritizována terminologie, kterou zákonodárce zvolil. Například Jelínek vznáší
připomínku, že namísto vyjádření „právnická osoba se zprostí“, mělo být užito přiléhavějšího
výrazu „vyviní se“.132 Použitý termín „zproštění“ neboli liberace totiž evokuje, že
odpovědnost právnické osoby je objektivní, neboť se pojem v souvislosti s touto formou
odpovědnosti užívá. Naproti tomu termín „vyvinění“ neboli exkulpace je termín vlastní
subjektivní odpovědnosti za zavinění.133 Jak bylo již výše uvedeno, trestní odpovědnost
právnických osob je odpovědností subjektivní. De lege ferenda by bylo vhodné nahradit
vyjádření „právnická osoba se zprostí“ vyjádřením „právnická osoba se vyviní“ anebo
„právnické osobě se jednání nepřičte“.134
Další diskutovanou námitkou ve vztahu k novému ustanovení § 8 odst. 5 ZTOPO je
použití neurčitých právních pojmů jako: „veškeré úsilí“, které bylo na právnické osobě možno
„spravedlivě požadovat“. Z uvedených vágních pojmů není zřejmé, co vše má právnická
osoba vykonat, aby vynaložila „veškeré úsilí“ a do jaké míry to po ní lze ještě „spravedlivě
požadovat“. Je však pochopitelné, že s ohledem na rozmanitost forem právnických osob není
možné vytvořit obecné pravidlo, které by garantovalo všem právnickým osobám jistotu
vyvinění, jak uvádí Jelínek.135 Zřejmé je, že například po jaderné elektrárně bude muset být
požadováno značně vyšší a odlišné úsilí, než například po malé místní autoopravně.
Tím, co je obsahem shora uvedených neurčitých právních pojmů, se zabývá zejména
odborná literatura. Pod „veškeré úsilí, které lze po právnické osobě spravedlivě požadovat“ je
třeba podřadit dodržování všech právních předpisů, a to jak obecných, tak speciálních, které
se vztahují ke konkrétním právnickým osobám (například předpisy v oblasti hygieny či
131
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bankovnictví). Dále je nezbytné, aby právnická osoba dle svých specifik disponovala
například vnitřními předpisy, etickým kodexem, organizačním řádem, pravidly pro interní
řízení, pravidly pro archivaci a skartaci dokumentů, kontrolními mechanismy činnosti
zaměstnanců a dalšími.136 Souhrnně lze tato pravidla nazývat jako tzv. compliance program,
jedná se o soubor pravidel, který právnická osoba sama vytváří a má v úmyslu se jím řídit.
Compliance programy mohou být závazné pro všechny odpovědné osoby, které v právnické
osobě působí, tedy jak pro členy statutárních orgánů, vedoucí pracovníky, vrcholné manažery,
tak pro běžné zaměstnance.137
Samotná existence compliance programu však ještě nestačí k tomu, aby se právnická
osoba vyvinila v případě, že například některý z jejích zaměstnanců pochybí a dopustí se
protiprávního jednání, které lze právnické osobě přičítat. Vyvinit se právnická osoba může až
za předpokladu, že compliance program byl fakticky naplňován a vynucován, a i přes toto
veškeré úsilí došlo k protiprávnímu excesu některé fyzické osoby. Faktického dodržování
compliance programu lze docílit zejména tím, že příslušené odpovědné fyzické osoby budou
řádně s pravidly seznámeny například formou pravidelných školení, následně bude
kontrolována jejich činnost a dodržování předmětných pravidel, dodržování pravidel bude
vynucováno a případné nedodržení například sankcionováno v rámci interních postupů.138
Judikatura ve vztahu k podmínkám možnosti vyvinění právnické osoby uvádí, že je nutné,
aby tyto podmínky byly „(…) naplňovány právnickou osobou reálně, funkčně a
smysluplně.“139
Opatření by obecně měla fungovat ve třech úrovních. Nejprve na úrovni preventivní,
která má eliminovat či minimalizovat škodlivé faktory vedoucí k protiprávní činnosti.
Příkladem preventivních opatření lze uvést již shora zmíněná školení zaměstnanců, ale také
vytvoření

přehledné

organizační

struktury

právnické

osoby

s jasně

vymezenými

kompetencemi jednotlivých osob včetně jejich odpovědnosti. Neméně důležitá je úroveň
detekční, kdy právnická osoba zavede takové mechanismy, které jsou schopny odhalovat
případnou protiprávní činnost. Právnická osoba může detekovat protiprávní činnost pomocí
svých kontrolních orgánů nebo prostřednictvím tzv. whistleblowingu, což je označení pro
136
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případy, kdy osoby uvnitř právnické osoby (zejména zaměstnanci) oznamují, že na pracoviště
je páchána protiprávní činnost. Zejména zaměstnanci stojí často u zdroje protiprávní činnosti.
Proces whistleblowingu by měl být upraven vnitřními předpisy, aby bylo zajištěno, že
oznámením tzv. whistleblowera se bude zabývat kompetentní orgán, který bude moci provést
zjištění daného skutku a nápravu. Mechanismus whistleblowingu působí rovněž jako
preventivní opatření.140 Poslední úroveň představují reakční mechanismy, jejichž účelem je
interně postihovat zjištěné nekalé praktiky.141

4.5

Zvláštní případy vzniku trestní odpovědnosti právnických osob
Ustanovení § 8 odst. 4 ZTOPO uvádí několik specifických případů, kterými se

rozšiřuje okruh jednání, jež se právnické osobě přičítají jako trestný čin.
Podle písmene a) citovaného ustanovení bude právnická osoba trestně odpovědná i za
jednání učiněná před jejím vznikem. Na tomto místě je třeba zopakovat, že proces vzniku
právnické osoby spočívá ve dvou fázích. První fází je ustavení právnické osoby, druhou fázi
představuje samotný vznik právnické osoby (více v kapitole 3). Právě před druhou fází, tedy
před tím, než právnická osoba začne právně existovat, je možné za ni právně jednat.
S takovým postupem počítá i občanský zákoník (§ 127 OZ), který stanoví, že právnická osoba
může na sebe účinky těchto jednání převzít, přičemž pak je z těchto jednání oprávněna a
zavázána sama od počátku. ZTOPO počítá s obdobnou konstrukcí, pokud tedy budou splněny
podmínky přičitatelnosti uvedené v § 8 odst. 1 a 2 ZTOPO, nic nebrání vyvození trestní
odpovědnosti právnické osoby.142
Druhý zvláštní případ uvedený pod písmenem b) citovaného ustanovení pamatuje na
situaci, kdy právnická osoba vznikne a poté soud rozhodne o její neplatnosti. Také v tomto
případě je třeba vyvodit trestní odpovědnost.
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Právnická osoba se trestní odpovědnosti nevyhne ani v případě, že se protiprávního
jednání dopustí fyzická osoba, jejíž oprávnění jednat za právnickou osobu bude neplatné nebo
neúčinné, což plyne z ustanovení § 8 odst. 4 písm. c) ZTOPO. V praxi tak může být právnická
osoba odpovědná například za trestný čin „jednatele“, který nebyl zvolen potřebným počtem
hlasů na valné hromadě společnosti.
Poslední zvláštní případ uvedený pod písmenem d) citovaného ustanovení umožňuje
dovodit trestní odpovědnost právnické osoby i za jednání, kterého se dopustila trestně
neodpovědná fyzická osoba. Podle trestního zákoníku není trestně odpovědná fyzická osoba,
která nedovršila patnáctý rok svého věku (§ 25 TZ), anebo která je nepříčetná (§ 26 TZ).
Zatímco Jelínek143 uvádí, že z jednání nepříčetné fyzické osoby není možné vyvodit trestní
odpovědnost právnické osoby pro absenci zavinění u takové fyzické osoby, Šámal
s Dědičem144 vyvození trestní odpovědnosti v tomto případě nevylučují, avšak připouštějí, že
v praxi bude činit potíže právě objasnění formy zavinění, neboť nepříčetná osoba nemůže
zaviněně jednat. Žádný z těchto autorů však nevylučuje, že by právnická osoba nemohla nést
odpovědnost za protiprávní čin spáchaný osobou mladší 15 let.

4.6

Právnická osoba jako pachatel, spolupachatel a účastník trestného
činu
Ustanovení § 9 odst. 1 ZTOPO označuje za pachatele trestného činu právnickou

osobu, „které lze přičítat porušení nebo ohrožení zájmu chráněného trestním zákonem
způsobem uvedeným v tomto zákoně.“ Uvedená definice pachatele právnické osoby v sobě
zahrnuje všechny podmínky, o kterých bylo v této práci pojednáno výše, a za nichž lze určité
protiprávní jednání právnické osobě přičítat. Lze tedy konstatovat, že pachatelem trestného
činu bude právnická osoba neuvedená v § 6 ZTOPO, pokud jí lze v souladu s § 8 ZTOPO
přičítat spáchání některého z trestných činů podle § 7 ZTOPO. Pachatelem trestné činu bude i
právnická osoba v postavení právního nástupce podle § 10 ZTOPO.145
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Právnická osoba může být také v postavení tzv. nepřímého pachatele, pokud
„k provedení činu užila jiné právnické nebo fyzické osoby“ (§ 9 odst. 2 ZTOPO).
Spolupachatelem bude právnická osoba v případě, že trestný čin spáchá společně
s dalšími fyzickými či právnickými osobami. V případě, že je trestný čin spáchaný společným
jednáním vedeným společným úmyslem, odpovídá každý z těchto spolupachatelů za trestný
čin, jako by ho spáchal sám (§ 9 odst. 3 druhá věta ZTOPO).
Ačkoliv je § 9 ZTOPO nadepsán jako „Pachatel, spolupachatel a účastník“,
účastenství není dále v textu ustanovení rozpracováno. Vzhledem k tomu, že není z povahy
věci vyloučeno, aby právnická osoba odpovídala za trestný čin, na jehož spáchání se
prostřednictvím fyzické osoby podílela v postavení organizátora, návodce nebo pomocníka,
použije se obecná právní úprava účastenství podle § 24 trestního zákoníku.146

4.7

Trestní odpovědnost právního nástupce právnické osoby
Zákon o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim ve svém ustanovení

§ 10 odst. 1 stanoví, že: „Trestní odpovědnost právnické osoby přechází na všechny její
právní nástupce.“ Zásada přechodu trestní odpovědnosti na právního nástupce právnické
osoby je zcela novým právním institutem a dalším zásadním průlomem do trestního práva
hmotného u nás.
Pojem právní nástupnictví neboli sukcese je obecně definován jako „ (…) případ, kdy
někdo nabývá právo (povinnost), které jiný pozbyl. Právní nástupce vstupuje vůči třetím
osobám do právního postavení svého právního předchůdce (auktora).“147
Do

účinnosti

ZTOPO

naše

trestněprávní

předpisy

nespojovaly

s právním

nástupnictvím žádné trestněprávní následky. V důsledku smrti pachatele (fyzické osoby)
zaniknul trestněprávní vztah, trestní odpovědnost nepřešla na právní nástupce – dědice
pachatele. Smyslem zavedení přechodu trestní odpovědnosti na právního nástupce je zabránit
právnickým osobám provádění účelových jednání, která by jinak mohla vést k zániku trestní
odpovědnosti a nemožnosti uložení trestní sankci. Inspirací pro zákonodárce byla právní
146
147

JELÍNEK, J.; HERCZEG, J. Op. cit. s. 83.
HENDRYCH, D. Právnický slovník. 3. vyd. Praha: C.H. Beck, 2009. s. 789.
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úprava rakouského Spolkového zákona o odpovědnosti sdružení za trestné činy z roku 2005
(Verbandsverantwortlichkeitsgesetz, dále jen „VbVG“), z jehož § 10 byla převzata zásada
přechodu trestní odpovědnosti.148
Právní předpisy České republiky umožňují vznik právního nástupnictví právnické
osoby několika způsoby, kdy problematika přeměn právnických osob je obecně upravena
v občanském zákoníku (§ 174 až § 184 OZ), speciální úprava přeměn obchodních společností
a družstev je obsažena v zákoně č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a
družstev. Přeměny, v důsledku kterých dochází k právnímu nástupnictví, jsou fúze a rozdělení
u všech typů právnických osob a převod jmění na společníka u obchodních společností.
V každém z těchto případů dochází k přechodu buď všech práv a povinností nebo k přechodu
vyčleněné části práv a povinností na nástupnickou právnickou osobu. Při tom může původní
právnická osoba zaniknout nebo stále trvat. V každém případě je třeba mít na vědomí, že
působnost ZTOPO dopadá na široké spektrum právnických osob, jejichž charakter se liší, což
se promítá i do rozdílnosti procesu přeměny a vzniku právního nástupnictví.
Domnívám se, že zavedení zásady přechodu trestní odpovědnosti právnické osoby na
jejího právního nástupce je správným krokem zákonodárce. Těžko si lze představit stav, kdy
by se právnická osoba po spáchání trestného činu mohla jednoduše transformovat a
pokračovat tak de facto ve stejném majetkovém i personálním složení ve své činnosti bez
možnosti trestního postihu. Mám za to, že pro rozdílný charakter osob fyzických a
právnických, kdy osoby právnické jsou nadány „schopností přeměňovat svou právní
osobnost“, bylo zavedení této nové zásady do trestního práva žádoucím krokem. Jakkoliv je
však tato právní úprava přínosná, provází ji mnoho zákonodárcem nezodpovězených otázek,
kterými se zevrubně zabývá odborná literatura.
Jako první problém nejasné právní úpravy lze uvést, že z textu ustanovení § 10 odst. 1
ZTOPO nevyplývá, o jakou formu právního nástupnictví se v případě přechodu trestní
odpovědnosti má jednat. Právní nástupnictví lze dělit na dvě formy, z nichž první –
univerzální sukcese – je situace, kdy dochází k přechodu veškerých práv a povinností na
právního nástupce. Druhá forma – singulární sukcese – umožňuje právnímu nástupci vstoupit
148

Parlament České republiky. Poslanecká sněmovna. 2010-2013. VI. volební období. Tisk 285/0. Návrh zákona
o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim. Důvodová zpráva. s. 44. Dostupné z:
http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=6&CT=285&CT1=0 [cit. 2.12.2019].
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pouze do jednotlivých práv či povinností svého předchůdce. Zákonodárce v citovaném
ustanovení nereflektuje dvě shora uvedené formy právního nástupnictví, a proto pomocí
jazykového výkladu tohoto ustanovení lze dojít k závěru, že za „všechny právní nástupce“ lze
pro účely ZTOPO považovat všechny univerzální i všechny singulární právní nástupce. Takto
extenzivní jazykový výklad však není v souladu s doktrinálním a historickým výkladem.
Komentářová literatura vysvětluje smysl tohoto ustanovení s odkazem na důvodovou
zprávu, ve které je výslovně uvedeno, že jako inspirační zdroj sloužila rakouská právní
úprava. Podle § 10 odst. 1,2 VbVG „pokud jsou práva a povinnosti sdružení převedeny na
základě univerzálního právního nástupnictví na jiné sdružení, týkají se právní následky
upravené v tomto spolkovém zákonu právního nástupce. Jako univerzální právní nástupnictví
lze posuzovat i dílčí právní nástupnictví, jestliže u sdružení existují v podstatě tytéž majetkové
poměry a v provozu nebo činnosti se v podstatě pokračuje“. Z uvedeného plyne, že základ
rakouské konstrukce právního nástupnictví tvoří univerzální právní nástupnictví, které je
rozšířeno o ty případy singulární sukcese, kterými by v podstatě mohl být obcházen účel
zákona.149
Nepochybným závěrem doktrinálního výkladu je, že úmyslem českého zákonodárce
bylo postihnout všechny případy univerzální sukcese. Shoda panuje rovněž v názoru,
že nabytí jen jednotlivé věci či jiné majetkové hodnoty od delikventní právnické osoby
nezakládá přechod trestní odpovědnosti. V opačném případě by totiž docházelo k přechodu
trestní odpovědnosti i na obchodní partnery v rámci běžného podnikatelského styku, což
považuje autorský kolektiv Forejt, Habarta, Trešlová, za výklad zcela neudržitelný.150
Ne v každém případě je hranice mezi singulární a univerzální sukcesí tak jednoznačně
vymezena. Mezi případy právního nástupnictví, na základě něhož přechází trestní
odpovědnost, je řazen také převod obchodního závodu151 nebo jeho části, jak uvádí například
Dědič s Šámalem. V důsledku takového právního jednání vstupuje nabyvatel (právní
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nástupce) do všech práv a povinností s tím souvisejících.152 Přesně opačný názor však
zaujímal kolektiv autorů Fenyk a Smejkal, kteří výslovně ve svém komentáři k ZTOPO
z roku 2012 uvedli, že „(…) pokud dochází jen k dispozici s objektem, tzn. s majetkem, ať už
s podnikem, jeho částí, nebo s jednotlivou pohledávkou, nejde podle autorů o právní
nástupnictví ve smyslu zákona. Z tohoto důvodu nepřechází trestní odpovědnost právnických
osob v případě prodeje podniku nebo jeho části (…)“.153 Tento názor byl však autory
překonán v jejich pozdější publikaci, kdy zejména s ohledem na usnesení Ústavního soudu ze
dne 23.3.2016, sp. zn. II. ÚS 840/14, připouští, že „(…) právní nástupnictví při převodu
obchodního závodu nebo jeho části (…) na právního nástupce může být za určitých podmínek
považováno za právní nástupnictví ve smyslu § 10 odst. 1 (…)“.154 Samotné citované usnesení
Ústavního soudu konstatuje, že smyslem § 10 odst. 1 ZTOPO není aplikovat jej na všechny
případy singulární sukcese, a dále uvádí, že převod obchodního závodu je z hlediska právní
teorie sice případem singulární sukcese, přesto fakticky vykazuje znaky spíše sukcese
univerzální. Ústavní soud uzavírá, že pokud by nebylo možné trestně postihnout právnickou
osobu, na kterou byl převeden obchodní závod delikventní právnické osoby, jednalo by se o
přístup v rozporu se smyslem zákona, neboť by nezbytně docházelo k účelovému vyhýbání se
trestní odpovědnosti.155
Na základě uvedeného se domnívám, že by z hlediska de lege ferenda bylo vhodné
doplnit text ustanovení § 10 odst. 1 ZTOPO tak, aby bylo v zájmu právní jistoty zřejmé, že
toto ustanovení nedopadá na případy singulární sukcese, nýbrž na případy sukcese
univerzální. S ohledem na již řešenou situaci týkající se obchodního závodu by též bylo
vhodné zvážit, zda citované ustanovení nerozšířit po vzoru rakouské právní úpravy o případy
dílčího univerzálního právního nástupnictví, neboť v důsledku převodu obchodního závodu
„existují v podstatě tytéž majetkové poměry a v provozu nebo činnosti se v podstatě
pokračuje“ (§ 10 odst. 1,2 VbVG).
Mezi další výkladové problémy § 10 ZTOPO se dále řadí otázka, zda je vedle
právního nástupce nadále trestně odpovědná i původní právnická osoba za předpokladu, že
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tato nezanikne. Důvodová zpráva poskytuje na tuto otázku kladnou odpověď, neboť uvádí:
„(…) vzhledem k tomu, že při přeměně právnické osoby nemusí dojít k zániku původní
právnické osoby, se zároveň výslovně stanoví, že trestně odpovědná je vedle právního
nástupce nadále i původní právnická osoba“.156 Text zákona tuto problematiku však zcela
opomíjí, ačkoliv ji měl výslovně upravit. Šámal uvádí, že obě trestní odpovědnosti obstojí
vedle sebe, kdy delikventní právnická osoba bude odpovídat na základě § 8 odst. 1, 2 ZTOPO
a právní nástupce bude trestně odpovědný podle § 10 ZTOPO. Pokud by mělo k přechodu
trestní odpovědnosti docházet pouze v případech, kdy původní právnická osoba zanikne,
zákon by to musel výslovně stanovit.157
Podobně je možné si klást otázku, zda nastupuje trestní odpovědnost právního
nástupce v případě, že původní právnická osoba nezanikne. Nutno zopakovat, že smyslem
zásady přechodu trestní odpovědnosti na právního nástupce je minimalizovat nepříznivé
následky zastírání spáchaného trestného činu. K zastírání může docházet například
v důsledku převodu podstatné části jmění na právního nástupce, na nějž současně přejdou
výnosy, užitky či jiné výhody z trestné činnosti. Z původní právnické osoby může zbýt jen
tzv. prázdná schránka bez majetku, jejíž trestní postih bude neúčelný z hlediska individuální i
generální prevence. Uloženým trestem tzv. prázdné schránce nebude možné odčerpat výnosy
z trestné činnosti.158 Proto by bylo nelogické, kdyby vedle původní právnické osoby nemohl
být stíhán i její právní nástupce, jehož trestní postih by účelný byl, uvádí Jelínek.159
Další problematický bod ustanovení § 10 odst. 1 ZTOPO vyplývá ze skutečnosti, že
právní nástupnictví není obecně omezeno pouze na právnické osoby a v určitých případech
může být právním nástupcem právnické osoby také fyzická osoba. K tomu může dojít
zejména v důsledku převodu jmění na společníka nebo v důsledku převodu obchodního
závodu. Otázkou je, zda v případech právního nástupnictví fyzické osoby dochází k přechodu
trestní odpovědnosti. Při řešení tohoto problému je nutno vyjít ze skutečnosti, že ZTOPO
podle ustanovení § 1 odst. 1 upravuje výlučně podmínky trestní odpovědnosti právnických
156
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o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim. Důvodová zpráva. s. 44. Dostupné z:
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ŠÁMAL, P. K přechodu trestní odpovědnosti právnické osoby na její právní nástupce. In JELÍNEK, J. Trestní
odpovědnost právnických osob v České republice - bilance a perspektivy. Praha: Leges, 2013. s. 169-181.
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osob, nikoliv fyzických. V případě trestní odpovědnosti fyzických osob bude postupováno
podle trestního zákoníku. Pokud by z fyzické osoby předmětné jmění dále přešlo na
právnickou osobu, bude tato právnická osoba považována za právního nástupce podle § 10
ZTOPO.160
Poslední problematický bod, který lze v souvislosti se zásadou přechodu trestní
odpovědnosti na právního nástupce zmínit, tkví v tom, zda se ve vztahu k právnímu
nástupnictví vyžaduje zavinění právního nástupce. S ohledem na to, že pomocí jazykového
výkladu ani z důvodové zprávy nelze dovodit, že by byla vyžadována nějaká forma zavinění
právního nástupce, lze konstatovat, že odpovědnost právního nástupce ve vztahu k přechodu
trestní odpovědnosti je objektivní. De lege ferenda by přicházelo do úvahy zvážit, zda by
právní nástupce neměl mít v tomto směru odpovědnost subjektivní. Případně, zda by mu
neměla být dána možnost zprostit se trestní odpovědnosti, pokud by například vynaložil
veškeré úsilí v souvislosti s odhalením trestné činnosti právního předchůdce.161
Závěrem lze shrnout, že stručné ustanovení § 10 odst. 1 ZTOPO produkuje značné
množství významných výkladových otázek, jejichž zodpovězení dosud zůstává v rukou
orgánů činných v trestním řízení, což z hlediska právní jistoty nelze považovat za žádoucí
stav. Bylo by tak na místě, aby zákonodárce citované ustanovení podrobil revizi.

4.8

Zánik trestní odpovědnosti právnických osob
K zániku trestní odpovědnosti dochází v případě, kdy po spáchání trestného činu, a

dříve, než je o něm pravomocně rozhodnuto, nastanou určité okolnosti, jejichž důsledkem je
zánik práva státu na potrestání pachatele. ZTOPO uvádí výslovně dva důvody, pro které
dochází k zániku trestní odpovědnosti právnické osoby, těmi jsou účinná lítost (§ 11) a
promlčení trestní odpovědnosti (§ 12).
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4.8.1 Účinná lítost
Prostřednictvím právního institutu účinné lítosti se uplatňuje zájem státu chránit
společnost před škodlivými následky trestných činů. Tento zájem má přednost před zájmem
státu na potrestání pachatele, pokud se pachatel k napravení nebo zamezení škodlivého
následku sám přičiní. Za splnění zákonem stanovených podmínek je pachatel beztrestný.
Trestní odpovědnost právnické osoby na základě účinné lítosti zanikne, jestliže
právnická osoba dobrovolně upustila od dalšího protiprávního jednání a odstranila nebezpečí
nebo zamezila škodlivému následku či škodlivý následek napravila anebo učinila-li o trestném
činu oznámení státnímu zástupci nebo policejnímu orgánu v době, kdy bylo ještě možno
nebezpečí odstranit nebo škodlivému následku zabránit (§ 11 odst. 1 ZTOPO).
Dobrovolně upustit od protiprávního jednání znamená učinit tak z vlastního
rozhodnutí a s vědomím, že trestný čin je možné bez překážek uskutečnit. O dobrovolné
upuštění nejde, pokud pachatel jedná pod vlivem vnějších okolností, aniž by skutečně
přehodnotil postoj k trestnému činu.
Nebezpečím, které má být odstraněno, je třeba rozumět ohrožení zájmu chráněného
trestním právem, kterému hrozí vznik poruchy. Odstraněním nebezpečí má být zamezeno
porušení zájmu chráněného trestním právem.
Škodlivý následek, kterému má být zamezeno nebo má být odstraněn, je následek
trestného činu, který v sobě zahrnuje i těžší následek, všechny další i nezaviněné a nehmotné
škody.
Účinná lítost se vztahuje na všechny trestné činy, jichž se může právnická osoba
dopustit vyjma některých trestných činu uvedených v § 11 odst. 2 ZTOPO, kam patří
například tzv. korupční trestné činy (přijetí úplatku, podplácení nebo nepřímé úplatkářství).162
Podmínky účinné lítosti právnická osoba naplní prostřednictvím jednání některé z
oprávněných fyzických osob uvedených v § 8 odst. 1 písm. a) až d) ZTOPO, kdy zároveň tato
fyzická osoba musí jednat za právnickou osobu nebo jménem právnické osoby. V souvislosti
162
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C.H. Beck, 2018. s. 306-312.
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s naplněním podmínek účinné lítosti je třeba mít na paměti zásadu souběžnosti a nezávislosti
trestních odpovědností právnické a fyzické osoby ve smyslu § 9 odst. 3 ZTOPO. Zánik obou
trestních odpovědností je proto třeba posuzovat samostatně. Dojde-li tedy k naplnění
podmínek účinné lítosti u fyzické osoby, jejíž trestní odpovědnost zanikne, neznamená to
automaticky zánik trestní odpovědnosti právnické osoby. Má-li dojít k zániku trestní
odpovědnosti právnické osoby v důsledku účinné lítosti, je v každém případě třeba zkoumat,
zda fyzická osoba naplnila podmínky účinné lítosti jednáním učiněným za právnickou osobu
nebo jejím jménem, přičemž je nerozhodné, která z osob uvedených v § 8 odst. 1 písm. a) až
d) ZTOPO tak učinila.163

4.8.2 Promlčení trestní odpovědnosti
Promlčení je dalším důvodem zániku trestní odpovědnosti právnické osoby. K
promlčení dochází v případě, že od ukončení trestné činnosti uplynula určitá, zákonem
stanovená doba. Plynutím času slábne potřeba pachatele potrestat, protože trest by neplnil
svůj účel jak z hlediska generální prevence (na trestný čin se zapomíná, a potrestání
s odstupem času nemusí mít vliv na potenciální pachatele), tak z hlediska prevence
individuální (pokud pachatel nespáchal další čin stejně nebo přísněji trestný, lze předpokládat,
že se napravil a není třeba ho trestat). Shora uvedené důvody jsou hmotněprávního charakteru,
avšak promlčení má i své procesní důvody, a sice že běh času ztěžuje dokazování (důkazy
zanikají, svědci zapomínají atd.).164
Právní úpravu promlčení v ZTOPO nalezneme v ustanovení § 12, které však odkazuje
na obecnou úpravu v trestním zákoníku. Promlčecí doba je odstupňována podle závažnosti
trestných činů a její délka činí od 3 do 20 let (§ 34 TZ). Ustanovení § 13 ZTOPO obsahuje
výjimky trestných činů, u nichž uplynutím doby trestní odpovědnost nezaniká (například
trestný čin rozvrácení republiky).
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5 Slovenská právní úprava trestní odpovědnosti právnických
osob
Podobně jako Česká republika se Slovenská republika ocitla na přelomu 20. a 21. století
před problematikou zavedení trestní odpovědnosti právnických osob. Důvodem pro otevření
této otázky byly zejména závazky státu vyplývající z mezinárodního práva a z členství
v Evropské unii. V průběhu let 2004 až 2008 vzniklo na Slovensku několik návrhů na
zavedení trestní odpovědnosti právnických osob, žádný z nich však neprošel legislativním
procesem. Tyto legislativní snahy byly završeny až návrhem z roku 2010, kdy se s účinností k
1. září 2010 podařilo zavést do právního řádu Slovenské republiky model nepravé trestní
odpovědnosti právnických osob. Koncepce nepravé trestní odpovědnosti se pro své nevýhody
v praxi absolutně neosvědčila, a proto slovenský zákonodárce přistoupil ke změně koncepce
na pravou trestní odpovědnost, která je účinná od 1. července 2016 do současnosti.165
Závěrečná kapitola této diplomové práce poskytne základní charakteristiku minulé i
současné slovenské právní úpravy trestní odpovědnosti právnických osob. V další části této
kapitoly bude provedeno srovnání současných právních úprav České republiky a Slovenské
republiky se zaměřením na vybrané rozdíly mezi jednotlivými právními úpravami.

5.1

Nepravá trestní odpovědnost právnických osob na Slovensku
Trestní odpovědnost právnických osob byla do slovenského právního řádu poprvé

prosazena zákonem č. 224/2010 Z. z., kterým byly novelizovány zákony č. 300/2005 Z. z.,
Trestný zákon (dále jen „trestní zákoník SR“) a č. 301/2005 Z. z., Trestný poriadok (dále jen
„trestní řád SR“). S účinností k 1. září 2010 tak došlo k zavedení modelu nepravé trestní
odpovědnosti právnických osob formou novelizace trestního zákoníku SR a trestního řádu SR,
nikoliv provedením v samostatném trestním zákoně.
V návaznosti na obecnou charakteristiku koncepce nepravé trestní odpovědnosti
právnických osob (viz podkapitola 2.2) lze konstatovat, že v důsledku zavedení tohoto
modelu do slovenského právního řádu byla nadále zachována individuální trestní odpovědnost
165
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fyzické osoby jako jediná forma trestní odpovědnosti. Právnická osoba se tedy i nadále
nemohla stát pachatelem trestného činu, bylo však možné ji za participaci na trestném činu
fyzické osoby postihnout tzv. kvazitrestními sankcemi.
V rovině hmotněprávní byla koncepce nepravé trestní odpovědnosti právnických osob
v trestním zákoníku SR reprezentována dvěma ochrannými opatřeními. Za prvé se jednalo o
zabavení peněžité částky ve výši 800 eur až 1 660 000 eur, za druhé bylo možno právnické
osobě uložit ochranné opatření zabavení majetku.
Procesněprávní část koncepce nepravé trestní odpovědnosti byla obsažena v trestním
řádu SR, který upravoval procesní postavení právnické osoby a proces ukládání ochranných
opatření. V trestním řízení vedeném proti fyzické osobě měla právnická osoba postavení
zúčastněné osoby, což je obecně vnímáno jako negativum, neboť zúčastněná osoba má oproti
obviněnému slabší procesní práva. V reakci na tuto kritiku byla ve slovenské právní úpravě
právnické osobě jako zúčastněné osobě rozšířena procesní práva, mezi která patřila například
právo na poučení, právo vyjádřit se ke všem skutečnostem a důkazům, právo být přítomen na
hlavním líčení, právo překládat důkazy či právo podávat opravné prostředky.
První slovenská právní úprava trestní odpovědnost právnických osob se však nesetkala
s pozitivním ohlasem odborné veřejnosti. Zvolenému řešení bylo vytýkáno i přes shora
uvedené okolnosti slabé procesní postavení právnické osoby. Kritiku tehdejší právní úpravy
podpořil fakt, že za dobu účinnosti zákona č. 224/2010 Z. z. nedošlo k postihu jediné
právnické osoby, což vypovídalo o neefektivitě zvoleného řešení.166 Skutečnost, že Slovenská
republika de facto neměla zaveden systém pro účinné postihování právnických osob za trestné
činy, neunikla také mezinárodní kritice. Mezinárodní organizace OECD vyzvala Slovenskou
republiku

k zavedení

odpovědnosti

právnické

osoby za

trestné

činy spojené

s

úplatkářstvím.167 Slovenský zákonodárce proto po téměř šesti letech přistoupil ke změně
koncepce a zavedl pravou trestní odpovědnost právnických osob.
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5.2

Pravá trestní odpovědnost právnických osob na Slovensku
Zákonem č. 91/2016 Z. z., o trestnej zodpovednosti právnických osôb (dále jen

„ZTOPO SR“), došlo s účinností ke dni 1. července 2016 ke změně koncepce nepravé trestní
odpovědnosti na pravou trestní odpovědnost právnických osob. Současná slovenská právní
úprava již umožňuje právnické osoby trestně stíhat jako pachatele trestného činu a ukládat jim
trestní sankce. ZTOPO SR je obdobně jako ZTOPO zvláštní trestní zákon, jenž obsahuje
hmotněprávní i procesní ustanovení. ZTOPO SR dle svého § 1 odst. 1 upravuje základy
trestní odpovědnosti právnické osoby, druhy trestů a jejich ukládání, a dále trestní řízení
vedené proti právnické osobě. Pokud ZTOPO SR nestanoví jinak a není-li to z povahy věci
vyloučeno, užije se subsidiárně obecných trestních předpisů (§ 1 odst. 2 ZTOPO SR),
obdobně jako v České republice.

5.3

Srovnání české a slovenské právní úpravy
Současné právní úpravy trestní odpovědnosti právnických osob v České republice a na

Slovensku vykazují mnoho shodných rysů, shledat se lze však i s několika podstatnými
rozdíly.
Trestní odpovědnost právnických osob ve slovenské právní úpravě lze, obdobně jako
v české právní úpravě, charakterizovat několika základními přívlastky. Trestní odpovědnost
právnických osob ve Slovenské republice je pravá, jak již bylo výše uvedeno, a dále také
odvozená, subjektivní a souběžná a nezávislá. Stejně jako v České republice je na Slovensku
trestní odpovědnost právnické osoby odvozována od trestní odpovědnosti fyzické osoby, a to
na základě teorie přičitatelnosti. Podle § 4 odst. 1 ZTOPO SR je trestným činem právnické
osoby protiprávní čin spáchaný v její prospěch, jejím jménem, v rámci její činnosti nebo jejím
prostřednictvím, jestliže byl spáchán například statutárním orgánem nebo jinou osobou
uvedenou v § 4 odst. 1 písm. a) až c) a § 4 odst. 2 ZTOPO SR. Trestní odpovědnost
právnických osob na Slovensku je dále subjektivní, kdy forma zavinění, která se přičítá
právnické osobě, se dovozuje z jednání fyzické osoby. Ve slovenské právní úpravě se rovněž
uplatní zásada souběžné a nezávislé trestní odpovědnosti právnické a fyzické osoby, která je
vyjádřena v § 4 odst. 4 ZTOPO SR. Vyvození trestní odpovědnosti právnické osoby tak není
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podmíněno dohledáním konkrétní fyzické osoby, která za právnickou jednala, ani vyvozením
trestní odpovědnosti takové fyzické osoby.168
Jako první rozdíl mezi českou a slovenskou právní úpravou lze jmenovat odlišnou
úpravu rozsahu kriminalizace právnických osob. Slovenská republika zvolila pozitivní
taxativní výčet trestných činů, kterých se právnická osoba může dopustit (§ 3 ZTOPO SR).
Česká republika, jak bylo již zmíněno v předchozí kapitole, od tohoto pozitivního výčtu
upustila v důsledku šesté novely. Slovenská úprava rozsahu kriminalizace se podobně jako
původní česká úprava střetává s kritikou, a to zejména z důvodu nesystematického výběru
trestných činů, kterých se právnická osoba může dopustit. V § 3 ZTOPO SR se neobjevují
například některé ekonomické trestné činy, za které by bylo žádoucí postihovat právnické
osoby z „podnikatelských kruhů“, jak uvádí komentářová literatura.169
Co se týká možnosti vyvinění se z trestní odpovědnosti, tak česká právní úprava od
šesté novely umožňuje právnické osobě vyvinit se z jednání všech osob, jejichž protiprávní
jednání se jí přičítá, a to za předpokladu, že právnická osoba vynaložila veškeré úsilí, aby
spáchání protiprávního činu zabránila (viz bod 4.4.5). Ve slovenské právní úpravě se
setkáváme s obdobou ve formě materiálního korektivu, kdy se za určitých okolností právnické
osobě nepřičítá protiprávní jednání jejího zaměstnance nebo osoby v obdobném postavení.
Spáchání trestného činu se právnické osobě podle § 4 odst. 3 ZTOPO SR nepřičítá, jestliže
právnická osoba nesplnila povinnosti uložené zákonem v rámci dohledu a kontroly nad
činností zaměstnanců a zároveň je ve vztahu k předmětu činnosti právnické osoby, způsobu
spáchání trestného činu, následkům a okolnostem trestného činu, význam nesplnění shora
uvedených povinností nepatrný. Ze srovnání obou právních úprav vyplývá, že česká právní
úprava je shovívavější, neboť právnickým osobám umožňuje vyvinit se z trestní odpovědnosti
v případě všech osob, jejichž protiprávní jednání se právnické osobě přičítá, naproti tomu
slovenská právní úprava tuto možnost poskytuje jen v případě jednání zaměstnanců.170
Další rozdílná úprava se týká osobní působnosti. Zatímco ZTOPO se ve svém § 6 odst.
1 omezil na vyloučení České republiky a územních samosprávných celků při výkonu veřejné
168

JELÍNEK, J. Trestní odpovědnost právnických osob v česko-slovenském srovnání. Kriminalistika. č. 2. 2016.
s. 90-91.
169
BURDA, E. KORDÍK, M. KURILOVSKÁ, L. STRÉMY, T. a kol. Zákon o trestnej zodpovednosti
právnických osôb. Komentár. 1. vydanie. Bratislava: C. H. Beck, 2018, s. 80-81.
170
ZÁHORA, J. ŠIMOVČEK, I. Zákon o trestnej zodpovednosti právnických osôb. Komentár. Bratislava:
Wolters Kluwer, 2016. s. 88.

69

moci, ZTOPO SR je v tomto směru podrobnější a širší. V ustanovení § 5 odst. 1 ZTOPO SR
jsou z působnosti zákona vyloučeny Slovenská republiky a její orgány, jiné státy a jejich
orgány, mezinárodní organizace a jejich orgány, obce a vyšší územní celky, právnické osoby
zřízené zákonem a jiné právnické osoby, jejichž majetkové poměry jako dlužníka nelze
uspořádat podle zvláštního předpisu upravujícího konkurzní řízení. Obě právní úpravy zvolily
negativní vymezení osobní působnosti zákona, tedy vyjmenovávají subjekty, na které se
trestní odpovědnost nevztahuje. Shodně se v obou právních úpravách hmotněprávní exempce
výslovně týká vlastních států. Trestní odpovědnost se rovněž shodně nevztahuje na jiné státy a
mezinárodní organizace, přičemž v případě slovenské právní úpravy k tomuto závěru
docházíme již na základě jazykového výkladů, v případě české právní úpravy až pomocí
dalších výkladových metod. Rozdílně je však pojímáno vynětí územních samosprávných
celků, tedy obcí a krajů. Zatímco ZTOPO SR vyjímá ze své působnosti obce a kraje bez
dalšího, tedy jejich trestní odpovědnost absolutně nepřichází v úvahu, ZTOPO stanoví trestní
neodpovědnost pro obce a kraje jen v případech, kdy vykonávají veřejnou moc. Slovenská
právní úprava osobní působnosti je však ještě o něco širší, neboť ze své působnosti dále
vyjímá právnické osoby zřízené zákonem. Slovenská komentářová literatura vynětí těchto
právnických osob kvituje s odůvodněním, že právnické osoby zřízené zákonem existují ve
veřejném zájmu lidí, a proto by se trestáním těchto právnických osob prakticky trestaly osoby,
v jejichž zájmu právnické osoby působí. Jedná se například o Národní banku Slovenska,
profesní komory (Notářskou komoru Slovenské republiky, Slovenskou advokátní komoru aj.)
anebo veřejné vysoké školy a mnoho dalších.171 Nutno podotknout, že na právnické osoby
zřízené zákonem se v režimu ZTOPO žádné výjimky nevztahují a tyto právnické osoby plně
odpovídají za trestné činy. Právě exempce právnických osob zřízených zákonem vyvolává
jisté pochyby, neboť ve výsledku je aplikace ZTOPO SR značně limitována. Z hlediska
osobní působnosti lze českou právní úpravu jednoznačně považovat za přísnější, když dopadá
na širší okruh právnických osob.172
Za pozornost dále stojí srovnání problematiky přechodu trestní odpovědnosti na
právního nástupce právnické osoby. Smyslem zásady přechodu trestní odpovědnosti na
právního nástupce je zabránit tomu, aby se právnické osoby vyhýbaly trestní odpovědnosti za
pomoci účelových přeměn či převodů jmění. Této problematice se věnuje ustanovení § 7
171
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ZTOPO SR, jehož první odstavec stanoví, že trestní odpovědnost právnické osoby, která byla
zrušená, přechází na všechny její právní nástupce. Zásadní rozdíl slovenské právní úpravy
tkví v tom, že k přechodu trestní odpovědnosti na právního nástupce dochází pouze
v případech, kdy původní právnická osoba zanikne. V rámci české právní úpravy takový
požadavek kladen není a uplatní se zcela opačné pojetí, tedy že k vyvození trestní
odpovědnosti právního nástupce není nutné, aby původní právnická osoba zanikla. Autoři
slovenské komentářové literatury varují před obcházením zákona, neboť si lze představit,
že původní právnická osoba s úmyslem vyhnout se trestnímu postihu (například uložení
peněžitého trestu) převede veškerý svůj majetek na právního nástupce, přičemž z ní zbude jen
tzv. prázdná schránka, jejíž postih bude neúčelný. V takovém případě by bylo na místě trestně
stíhat právního nástupce, to však ZTOPO SR neumožňuje.173 Ustanovení § 7 odst. 1 ZTOPO
SR dále stanoví, že trestní odpovědnost právnické osoby nepřechází na fyzickou osobu. Ve
srovnání s českou právní úpravou lze vnímat pozitivně, že slovenský zákonodárce výslovně
vyloučil trestní odpovědnost fyzické osoby z titulu právního nástupnictví, neboť v ZTOPO
obdobná formulace absentuje.
Závěrem lze konstatovat, že současná slovenská právní úprava trestní odpovědnosti je,
především co se základů koncepce trestní odpovědnosti týká, inspirována do určité míry
českou právní úpravou. V některých směrech se slovenská právní úprava významně liší,
zejména pak v jejím užším rozsahu kriminalizace, užší osobní působnosti zákona či v
omezené možnosti přechodu trestní odpovědnosti na právního nástupce. Uvedené rozdíly
mohou vyvolávat obavy, zda slovenská právní úprava je dostatečně efektivní. Zda bude třeba
některá ustanovení ZTOPO SR do budoucna novelizovat, ukáže zejména aplikační praxe.
Pozitivem současné slovenské právní úpravy je, že k její aplikaci v praxi skutečně dochází, na
rozdíl od první již neúčinné právní úpravy. ZTOPO SR nabyl účinnosti 1. července 2016,
přičemž v roce 2016 nebyla sice trestně stíhána žádná právnická osoba, od roku 2017 lze však
pozorovat vzrůstající tendenci v počtu stíhaných osob. Za rok 2017 bylo stíháno 18
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právnických osob, za rok 2018 jich bylo trestně stíháno 72.174 Ve veřejně dostupném rejstříku
trestů právnických osob je evidováno 11 pravomocně odsouzených právnických osob.175
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Závěr
Diplomová práce byla zaměřena na trestní odpovědnost právnických osob, která do
právního řádu České republiky pronikla před osmi lety s nabytím účinnosti zákona č.
418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim. Důvody, které
vedly zákonodárce k zavedení trestní odpovědnosti právnických osob, souvisely zejména
s nově nastolenými podmínkami ve společnosti. Prostředí globalizované ekonomiky a
volného trhu dalo podnikatelskému prostředí nový rozměr a v rámci činnosti právnických
osob se začaly rozvíjet i nové druhy protispolečenských aktivit, které bylo třeba začít účinně
postihovat. K zavedení trestní odpovědnosti právnických osob vybízely Českou republiku
také její mezinárodní závazky. Tradiční zásada individuální trestní odpovědnosti, která
panovala v rámci kontinentální právní kultury, k níž náleží i Česká republika, musela ustoupit
společenským potřebám.
V rámci kontinentální právní kultury se vyvinuly tři základní varianty řešení deliktní
odpovědnosti právnických osob, každá nese své výhody i nevýhody. Nejen že nenalézáme
univerzální model, ale ani ideální. V právních úpravách jednotlivých států převládá zakotvení
pravé trestní odpovědnosti právnických osob, které se stále zdokonaluje. Naproti tomu model
nepravé trestní odpovědnosti se v praxi pro svou neefektivitu neosvědčil. Reálně funkční
model je rovněž schopno poskytnout správní právo ve formě administrativněprávní
odpovědnosti, která se ve výjimečných případech také úspěšně prosadila.
Z hlediska platné právní úpravy byla diplomová práce zaměřena zejména na podmínky
vzniku a zániku trestní odpovědnosti právnických osob v České republice, zapracována tak
nebyla problematika sankcionování a trestního řízení proti právnické osobě.
V České republice se uplatňuje model pravé trestní odpovědnosti právnických osob, což
považuji za nejvhodnější variantu, kterou zákonodárce mohl zvolit. Výhodou této koncepce
je, že právnická osoba plně odpovídá za trestné činy a nese trestní sankce. Trestní
odpovědnost právnické osoby je dále nezávislá na trestní odpovědnosti osoby fyzické, z čehož
plyne další pozitivum přijaté právní úpravy. Nepodaří-li se například prokázat vinu konkrétní
fyzické osobě, která protiprávně jednala za právnickou osobu, nebrání tato skutečnost
v odsouzení právnické osoby. S přijetím ZTOPO se do českého právního řádu začlenila také
další nová trestněprávní zásada, a to zásada přechodu trestní odpovědnosti na právního
73

nástupce. Účelem této zásady je zabránit právnickým osobám v takových jednáních, která by
jinak mohla vést k zániku jejich trestní odpovědnosti a nemožnosti uložení trestní sankce.
Pokud se právnické osoby přemění na jiný subjekt nebo převedou podstatnou část svého
jmění, odpovídá za trestný čin jejich právní nástupce.
ZTOPO má však vedle kladných ustanovení i svá problematická místa, která způsobují
interpretační a aplikační potíže. Za jeden z největších nešvarů lze obecně označit používání
neurčitých právních pojmů, které nezaručují právní jistotu adresátům norem. Příkladem lze
uvést ustanovení týkající se možnosti vyvinění se právnické osoby z trestného činu, kde
nejsou dostatečně určitě definovány podmínky, za kterých se právnická osoba může vyvinit.
Tato skutečnost klade vysoké nároky na právnické osoby a jejich compliance programy bez
zaručeného výsledku. Mezi další sporné otázky patří příliš široká osobní působnost ZTOPO,
což klade vysoké požadavky na orgány činné v trestním řízení při odhalování trestné činnosti.
Za méně zdařilá ustanovení je literaturou považována úprava věcné působnosti zákona, které
je vytýkán příliš široký okruh trestný činu, jichž se může právnická osoba dopustit. Zejména
po šesté novele, kdy se okruh trestných činu rozšířil více než dvojnásobně, panovala například
obava z přetížení justice, která se však nenaplnila.
Diplomová práce také blíže představila slovenskou právní úpravu trestní odpovědnosti
právnických osob. Na příkladu Slovenské republiky lze sledovat, jak důležitý je výběr vhodné
koncepce trestní odpovědnosti. Slovenská republika měla sice trestní odpovědnost
právnických osob zavedenu již v roce 2010, tedy o dva roky dříve než Česká republika.
Jednalo se o koncepci nepravé trestní odpovědnosti, která za celou dobu své šestileté
existence nebyla aplikována v jediném případě. Slovenská republika tak byla nucena
přistoupit ke změně koncepce a do jisté míry se na druhý pokus inspirovala českou právní
úpravou. Od roku 2016 se Slovenská republika vydala cestou pravé trestní odpovědnosti,
fakticky tak právnické osoby na Slovensku trestně odpovídají teprve čtvrtým rokem.
Navzdory tomu, že Česká republika byla téměř posledním státem, který do svého
právního řádu začlenil trestní odpovědnost právnických osob a tento právní institut je v našem
právním prostředí stále spíše novinkou, lze konstatovat, že ZTOPO představuje relativně
efektivní právní úpravu, která je dobrým základem pro další zdokonalování. Počty trestně
stíhaných právnických osob se rok od roku postupně navyšují, což považuji za známku
aktuálnosti a potřebnosti právního institutu trestní odpovědnosti právnických osob.
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Trestní odpovědnost právnických osob
Abstrakt
Tématem této diplomové práce je problematika trestní odpovědnosti právnických osob,
která byla do českého právního řádu zavedena zákonem č. 418/2011 Sb., o trestní
odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim (dále jen “ZTOPO“), s účinností ke dni 1.
ledna 2012. Fenomén trestní odpovědnosti právnických osob je kontroverzním tématem,
neboť v rámci kontinentální právní kultury, k níž náleží i Česká republika, koliduje s mnoha
tradičními principy trestního práva. I po osmi letech od zavedení trestní odpovědnosti
právnických osob do českého právního řádu, je tomuto tématu věnována soustavná pozornost
na poli nauky i praxe.
Cílem diplomové práce je představit komplexní problematiku vzniku a zániku trestní
odpovědnosti právnických osob v České republice a zhodnotit praktické i teoretické
problémy, které institut trestní odpovědnosti právnických osob přináší.
Diplomová práce je členěna do pěti kapitol. První kapitola představí důvody, které
zákonodárce vedly k zavedení trestní odpovědnosti právnických osob a také protiargumenty
odpůrců, se kterými se zákonodárce musel vypořádat. Vylíčeny jsou dále okolnosti
legislativního procesu přijímání zákona a jeho následných novelizací. Druhá kapitola
diplomové práce je zaměřena na možné způsoby, kterými lze regulovat protiprávní jednání
právnických osob prostředky veřejného práva. Představeny jsou tři koncepce deliktní
odpovědnosti právnických osob, které byly nebo jsou využívány v kontinentální právní
kultuře. Tématem třetí kapitoly je právnická osoba jako subjekt práva obecně z hlediska
platné právní úpravy. Pozornost je věnována legální definici právnické osoby, ale také
procesu vzniku a typům právnických osob. Těžištěm diplomové práce je kapitola čtvrtá, která
se soustředí na rozbor vybraných hmotněprávních ustanovení ZTOPO týkajících se podmínek
vzniku a zániku trestní odpovědnosti právnických osob. Čtvrtá kapitola poukazuje také na
nedostatky platné právní úpravy a představuje řešení de lege ferenda u problematických
ustanovení. Pátá kapitola diplomové práce popisuje vývoj trestní odpovědnosti právnických
osob ve Slovenské republice a přibližuje současnou slovenskou právní úpravu.
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Criminal lability of legal entities
Abstract
The diploma thesis is focused on criminal lability of legal entities, which was
incorporated into Czech law by Act No. 418/2011 Coll, on Criminal Liability of Legal
Entities and Proceeding Againts Them (hereinafter "the Act"), which came into effect on 1
January 2012. The phenomenon of criminal liability of legal entities is a controversial topic,
because it conflicts with many traditional principles of criminal law in the continental legal
culture, which also includes the Czech Republic. Even after eight years since the introduction
of criminal liability of legal entities into the Czech legal order, this topic is given constant
attention in the field of doctrine and practice.
The aim of the diploma thesis is to present a complex issue of the rise and expiry of
criminal liability of legal entities in the Czech Republic and to evaluate the practical and
theoretical problems that this law institute brings.
The diploma thesis is divided into five chapters. The first chapter presents the reasons
that led the legislature to introduce criminal liability of legal entities and presents also
counter-arguments of opponents that the legislature had to deal with. The circumstances of the
legislative process of the adoption of the Act and its subsequent amendments are also
described. The second chapter of the diploma thesis focuses on the possible ways in which
illegal acts of legal entities can be regulated by means of public law. The topic of the third
chapter is a legal entity as a subject of law in general from the point of view of the effective
legislation. Attention is focused on the legal definition of a legal entity, but also on the
process of formation and types of legal entities. The main chapter of the diploma thesis is the
fourth one, which analyzes selected substantive provisions of the Act concerning the
conditions of rise and expire of criminal liability of legal entities. The fourth chapter also
points out the shortcomings of the Act and presents a solution de lege ferenda for problematic
provisions. The last chapter of the diploma thesis describes the process of introducing
criminal liability of legal entities in the Slovak Republic and describes the current Slovak
legislation.
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