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Úvod 

 
Problematika trestní odpovědnosti právnických osob a jejich sankcionování je 

z pohledu českého trestního práva relativně novým fenoménem.1 Je tomu tak zejména  i 

proto, že státy kontinentálního typu právní kultury o zavedení institutu trestní 

odpovědnosti právnických osob do svých právních řádů až do druhé poloviny dvacátého 

století neuvažovaly. 

Kolébkou trestní odpovědnosti právnických osob tak byla angloamerická právní 

kultura, pro kterou je právě trestní odpovědnost právnických osob (corporate criminal 

liability, případně též criminal liability of legal entities) zcela tradičním institutem.2   

Přístup států kontinentálního typu právní kultury tak svědčí o zjevné snaze 

upravit deliktní odpovědnost právnických osob pomocí jiných právních odvětví (civilní 

či administrativní odpovědnost).  

V důsledku globalizace, zdokonalení trestné činnosti pachatelů  trestných činů co 

do organizovanosti a narůstajícího vlivu právnických osob (resp. obchodních 

korporací3) na společenský, obchodní i politický život, tak docházelo od druhé poloviny 

dvacátého století ke stále častějším debatám o vhodnosti zakotvení institutu trestní 

odpovědnosti právní odpovědnosti do právních řádů států kontinentálního typu právní 

kultury.4  

Prvním státem patřícím do kontinentálního typu právní kultury, který zavedl 

trestní odpovědnost právnických osob do svého právního řádu již v  roce 1976, bylo 

Nizozemsko.5 Oproti tomu byla Česká republika mezi posledními členskými státy 

Evropské unie, které se rozhodly přijmout do svého právního řádu právní nástroj 

zakotvující trestní odpovědnost právnických osob, a to – v případě České republiky –  

 
1 Jelínek, J. Nad českým zákonem o trestní odpovědnosti právnických osob In Jelínek, J. a  kol. Trestní 

odpovědnost právnických osob – bilance a perspektivy. Praha: Leges, 2013, s. 91. 
2 Šámal, P., Dědič, J., Gřivna, T., Púry, F., Říha, J. Trestní odpovědnost právnických osob. Komentář. 2. 
vydání. Praha: C. H. Beck, 2018, s. 19. 
3 Ustanovení § 1 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních 
korporacích) (dále jen „ZOK“): „Obchodními korporacemi jsou obchodní společnosti (dále jen 
„společnost“) a družstva.“ (odst. 1); „Společnostmi jsou veřejná obchodní spo lečnost a  komandi tní  

společnost (dále jen „osobní společnost“), společnost s ručením omezeným a akciová společnost (dále jen 
„kapitálová společnost“) a evropská společnost a evropské hospodářské zájmové sdružen í.“  (odst . 2 );  

„Družstvy jsou družstvo a evropská družstevní společnost.“ (odst. 3). 
4 Jelínek, J., Herczeg, J. Zákon o trestní odpovědnosti právnických osob. Komentář s judikaturou. 2. 
vydání. Praha: Leges, 2013, s. 15. 
5 Jelínek, J., Herczeg, J. op. cit., s. 11. 
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zákon č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim (dále 

jen „ZTOPO“).6 

I přes to, že ZTOPO je účinný již devátým rokem, je trestní odpovědnost 

právnických osob nadále hojně diskutovanou novinkou, protože představuje 

kontroverzní téma, které se zcela vymyká dosavadnímu pojetí trestního práva v  České 

republice, neboť české trestní právo bylo do 31. prosince 2011 (tj. do účinnosti ZTOPO) 

založeno na zásadě individuální trestní odpovědnosti, tzn. odpovědnosti pouze fyzické 

osoby, reprezentované latinským označením societas delinquere non potest (společnost 

– právnická osoba, korporace – nemůže jednat protiprávně. S argumentací výše uvedené 

zásady římského práva, kterou kupř. zmiňuje Jelínek7, ale nesouhlasí Šámal, podle 

kterého „Tento přístup, který je v souladu s moderními trendy trestního práva v Evropě i 

ve světě, znamená ovšem zároveň i historický průlom do teorie založené jen na 

individuální odpovědnosti fyzické osoby za trestný čin, přičemž se někdy v této 

souvislosti nesprávně uvádí, že odpovědnost právnických osob je třeba chápat jako 

odpovědnost kolektivní, a to s odkazem na římskoprávní zásadu societas delinquere non 

potest, ač podle našeho názoru jde o individuální odpovědnost právnických osob .“8 

Šámal argumentuje zejména názorem Berana, který poukazuje na zásadní časový 

nesoulad, když uvádí, že tuto zásadu nelze vztahovat na právnické osoby, a to z důvodu 

neexistence pojmu právnická osoba v době vzniku této zásady.9 Všichni se ale shodnou, 

že trestní odpovědnost právnických osob je pro české trestní právo novinkou. 

Tématem této disertační práce je sankcionování právnických osob. Samotnému 

sankcionování vždy předchází základní otázky, kterým je třeba k účinnému 

sankcionování porozumět, a proto je esenciální důsledně pochopit hmotněprávní 

základy úpravy, na nichž je sankcionování právnických osob vystavěno, respektive od 

nichž se sankcionování právnických osob odvíjí. Vzhledem k tomu, že tématu trestní  

odpovědnosti právnických osob se věnuji po celou dobu svého studia na Právnick é 

fakultě Univerzity Karlovy, a proto jsem se již těmto hmotněprávním úskalím trestní 

 
6 Jelínek, J. Nad českým zákonem o trestní odpovědnosti právnických osob In Jelínek, J. a  kol. Trestní 
odpovědnost právnických osob – bilance a perspektivy. Praha: Leges, 2013, s. 91 – 92. 
7 Jelínek, J., Herczeg, J. Zákon o trestní odpovědnosti právnických osob. Komentář s judikaturou. 2. 
vydání. Praha: Leges, 2013, s. 12. 
8 Šámal, P., Dědič, J., Gřivna, T., Púry, F., Říha, J. Trestní odpovědnost právnických osob. Komentář. 2. 
vydání. Praha: C. H. Beck, 2018, s. 30. 
9 Gerloch, A., Beran, K. a kol. Funkce a místo právní odpovědnosti v recentním právním řádu . Praha:  

Leges, 2014, s. 72 – 73. 
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odpovědnosti právnických osob (zejména působnosti ZTOPO, rozsahu kriminalizace 

jednání právnických osob, dále pro ZTOPO klíčovému institutu přičitatelnosti jednání 

fyzických osob právnickým osobám a přechodu trestní odpovědnosti právnické osoby 

na její právní nástupce) podrobně věnoval jak ve své diplomové práci10, tak ve své 

rigorózní práci11, dovolím si věnovat se v této disertační práci výhradně již 

sankcionování právnických osob a na hmotněprávní základy týkající se trestní 

odpovědnosti právnických osob proto odkazuji na své dřívější práce.  

Tato disertační práce je rozdělena do jedenácti částí.  

V první části své disertační práce se věnuji mezinárodní úpravě týkající se 

deliktní odpovědnosti právnických osob a argumentům pro a proti zavedení trestní 

odpovědnosti právnických osob. Součástí první části je též analýza případných koncepcí 

odpovědnosti právnických osob  a samotný průběh legislativního procesu vedoucího 

k přijetí ZTOPO. 

Počínaje druhou částí této disertační práce, která tvoří obecnou úpravu 

sankcionování právnických osob ve smyslu ZTOPO, přičemž se tedy v této části věnuji 

systematice ZTOPO, předmětu úpravy ZTOPO a jeho vztahu k  jiným předpisům, 

zásadám a účelu sankcionování, samotnému pojmu trest a systému trestněprávních 

sankcí obsažených v ZTOPO, je tato práce soustředěna již na sankcionování 

právnických osob jako takové. 

Celá třetí část je věnována pouze trestům obsaženým v  ZTOPO, včetně analýzy 

jednotlivých trestů tak, jak jsou uvedeny v ZTOPO. 

Čtvrtá část je věnována ochranným opatřením. 

V páté části se zaobírám problematikou institutu upuštění od potrestání.  

Šestá část obsahuje pojednání o otázkách spjatých s výkonem trestních sankcí 

(avšak pouze těch, které jsou specifické toliko pro právnické osoby), kdy neopomínám 

zmínit ani institut podmíněného odsouzení, respektive podmíněného odkladu výkonu 

trestu, a problematiku zániku výkonu trestu. 

Sedmá část této disertační práce tvoří výklad o zániku účinků trestů, tj. zahlazení 

odsouzení. 

 
10 Gvozdek, F. Základy trestní odpovědnosti právnických osob. Diplomová  p ráce. Prá vnická faku lta 
Univerzity Karlovy v Praze, 2015. 
11 Gvozdek, F. Trestní odpovědnost a sankcionování právnických osob v České republice . Rigorózní  

práce. Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, 2016. 
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Osmá část obsahuje pojednání o Rejstříku trestů právnických osob. Součástí této 

části je i pohled na aplikaci ZTOPO v praxi, zejména pohled na ukládání 

trestněprávních sankcí českými soudy. Statistické údaje vycházejí z přehledu 

poskytnutého mně Ministerstvem spravedlnosti České republiky12 a ze statistických 

listů obsažených na webových stránkách Ministerstva spravedlnosti ČR.13 

Devátá část této disertační práce se zabývá problematikou vyvinění právnické 

osoby, což do jisté míry souvisí i s otázkou sankcionování. Nezbytnou součástí této 

části je i pojednání o tzv. opatřeních k předcházení trestné činnosti.  

Z důvodu nutnosti komparatistiky jsem se rozhodl v části desáté popsat úpravu 

trestní odpovědnosti právnických osob a jejich sankcionování u našich sousedů na 

území Slovenské republiky.  

Vzhledem k tomu, že považuji za nezbytné, aby předkládaná disertační práce 

nebyla jen čistou kritikou či pouhou popisnou prací právní úpravy trestní odpovědnosti 

právnických osob de lege lata, usiluji v jednotlivých částech této práce o dosažení 

konstruktivní kritiky spočívající především v případných návrzích de lege ferenda. Část 

jedenáctá obsahuje souhrn nejzásadnější kritiky platného znění ZTOPO, přičemž v  této  

částí tedy rovněž shrnuji (a případně doplňuji) možné návrhy de lege ferenda. 

Vzhledem k tématu této disertační práce se jak kritika, tak návrhy de lege ferenda týkají 

toliko sankcionování. 

V závěrečné části této disertační práce shrnuji nejdůležitější závěry vyplývající 

z jednotlivých částí.  

Při psaní této disertační práce jsem se rozhodl využít více metodologických 

přístupů. Využil jsem metodu historického výkladu zaznamenávající legislativní počiny 

na území České republiky vedoucí ve svém důsledku až k  přijetí ZTOPO a jeho 

novelizujících předpisů. Stejně tak jsem ve velké míře aplikoval metodu analytickou, 

kdy jsem se jak pomocí systematického výkladu, tak výkladu jazykového a 

teleologického snažil rozebrat jednotlivá, pro účely této práce relevantní, ustanovení 

ZTOPO. V neposlední řadě jsem aplikoval i metodu komparativní, když jsem popsal 

základy sankcionování právnických osob ve Slovenské republice.   

 
12 Tabulka (resp. tabulky) poskytnutá mi pracovnicí Ministerstva spravedlnosti České republiky na 

základě mé žádosti (resp. žádostí) dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k  informacím, tvoří  
přílohu této práce. 
13 Přehledy statistických listů. 2019. Ministerstvo spravedlnosti České republiky. Dostupné z:  

https://cslav.justice.cz/InfoData/prehledy-statistickych-listu.html. 

https://cslav.justice.cz/InfoData/prehledy-statistickych-listu.html
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Přes i nadále trvající novost ZTOPO a trestní odpovědnosti právnických osob 

v České republice celkově nebylo bohužel možné aplikovat metodu empirickou 

(respektive ne v celé její míře). Nicméně i přes tento aspekt jsem se co do největší 

možné míry snažil zohlednit a zejména zhodnotit i případnou judikaturu.       

Cílem této disertační práce je analýza pozitivní trestněprávní úpravy 

sankcionování právnických osob z pohledu ZTOPO, její kritické posouzení a de lege 

ferenda navržení možných změn a úprav. Proto je možné na tuto práci nahlížet jako na 

komplexní zhodnocení aspektů sankcionování právnických osob v České republice.  

Mým největším přáním a současně i cílem ovšem je, aby má práce našla 

uplatnění jak v akademické obci, tak při rozhodování státních zástupců o navržených 

sankcích a jejich následném ukládání soudci, čímž bych chtěl též přispět ke zkvalitnění 

aplikace ZTOPO v praxi. 
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1 Mezinárodní závazky počítající s deliktní odpovědností 

právnických osob 

 

Jak již bylo řečeno v úvodu této disertační práce, institut trestní odpovědnosti 

právnických osob nemá svůj původ v českém právním řádu. Česká republika tak 

přistoupila k zakotvení trestní odpovědnosti právnických osob do svého právního řádu 

především z důvodu naléhání různých společenství, jichž je členem, zejména v  důsledku 

četných právních nástrojů (mezinárodních závazků a doporučení) vzniklých na půdě 

Organizace spojených národů, Rady Evropy, Evropské unie, respektive Evropského 

společenství a Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj.14  

Mimo to k přijetí obdobných dokumentů docházelo i na vědeckých fórech, např. 

na světových kongresech Mezinárodní společnosti pro trestní právo (AIDP), kdy 

příkladem se nejčastěji uvádí rezoluce XV. Mezinárodního kongresu trestního práva 

konaného v roce 1994 v brazilském Rio de Janeiru, která v sekci I. doporučuje 

sankcionovat právnické osoby za trestné činy proti životnímu prostředí.15 Jelínek 

k tomu uvádí, že „Mezinárodní závazky byly podle citované důvodové zprávy i podle 

reakce odborné veřejnosti stěžejním argumentem pro přijetí trestní odpovědnosti 

právnických osob a svým významem v době přijetí nové právní úpravy převýšily ostatní 

důvody pro přijetí trestní odpovědnosti právnických osob v České republice, zejména 

důvody kriminologické, ačkoli právě kriminologické důvody by měly být prvotní nejen 

k rozhodnutí o zvolené metodě regulace společenských vztahů, ale i o konkrétním 

modelu této regulace. Odkaz na mezinárodní dokumenty a údajné mezinárodní závazky 

České republiky je ovšem pochopitelný – takové argumenty jsou pro přijetí návrhu 

zákona vždy účinnější než argumenty jiné, třeba právě kriminologické.“16 Tento postup 

je dle mého názoru zcela legitimní, neboť již několik let lze spatřovat všeobecnou 

tendenci spočívající ve sbližování jednotlivých právních řádů států Evropské unie a 

sílícího vlivu angloamerického práva. 

Předmětné mezinárodní závazky a doporučení však neobsahovaly povinnost 

zakotvit deliktní odpovědnost právnických osob právě a jedině pomocí trestního práva. 

 
14 Jelínek, J. Trestní odpovědnost právnických osob v České republice – problémy a perspektivy. Praha: 
Leges, 2019, s. 92. 
15 Jelínek, J. op. cit., s. 93. 
16 Jelínek, J. op. cit., s. 61. 
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Tyto závazky toliko uváděly, že je nezbytné, aby sankce ukládané právnickým osobám 

byly účinné (effective), přiměřené (proportionate) a odstrašující (dissuasive).17  

 

Mezinárodní dokumenty (OECD, OSN)18 

Na tomto místě považuji za vhodné zmínit mezinárodní dokumenty19, které 

obsahují problematiku deliktní odpovědnosti právnických osob, a to: 

1. Úmluva o boji proti podplácení zahraničních veřejných činitelů v mezinárodních 

podnikatelských transakcích (Paříž, 17. prosince 1997). Závazná mezinárodní 

smlouva vzniklá z iniciativy OECD, kterou podepsala a ratifikovala i Česká 

republika. V platnost pro Českou republiku vstoupila dne 21. března 2000 

(sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 25/2000 Sb. m. s.).  

2. Mezinárodní úmluva o potlačování financování terorismu (New York, 9. 

prosince 1999). Závazná mezinárodní smlouva přijatá rezolucí Valného 

shromáždění OSN č. 54/109, kterou Česká republika podepsala dne 6. září 2000. 

V platnost pro Českou republiku vstoupila dne 26. ledna 2006 (sdělení 

Ministerstva zahraničních věcí č. 18/2006 Sb. m. s.).  

3. Úmluva OSN proti korupci (Mérida, 9. – 11. prosince 2003). Závazná 

mezinárodní smlouva přijatá rezolucí Valného shromáždění OSN č. 58/4. Česká 

republika připojila svůj podpis dne 22. dubna 2005, v platnost pro Českou 

republiku vstoupila dne 29. prosince 2013 (sdělení Ministerstva zahraničních 

věcí č. 105/2013 Sb. m. s.). 

4. Úmluva OSN proti nadnárodnímu organizovanému zločinu  (tzv. Palermská 

úmluva). Závazná mezinárodní smlouva přijatá rezolucí Valného shromáždění 

OSN č. 55/25 dne 15. listopadu 2000, kterou Česká republika podepsala spolu 

s třemi doplňujícím protokoly dne 12. prosince 2000 (sdělení Ministerstva 

zahraničních věcí č. 75/2013 Sb. m. s.). Úmluva pro Českou republiku vstoupila 

v platnost dne 24. října 2013. Spolu s Palermskou úmluvou byl vyhlášen i její 

druhý a třetí protokol (Protokol proti nedovolené výrobě střelných zbraní, jejich 

částí a dílů a střeliva a proti obchodování s nimi – sdělení Ministerstva 

 
17 Důvodová zpráva ZTOPO. [online]. Vláda České republiky. Vydáno 23. 2. 2011 [cit . 2017-01-18]. 

Dostupné z: http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=6&CT=285&CT1=0, s. 24.  
18 Jelínek, J. Trestní odpovědnost právnických osob v České republice – problémy a perspektivy. Praha: 
Leges, 2019, s. 95 – 137. 
19 Uvedené výčty veškerých mnou uvedených dokumentů jsou pouze demonstrativní. 

http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=6&CT=285&CT1=0
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zahraničních věcí č. 76/2013 Sb. m. s. a Protokol proti pašování přistěhovalců 

po zemi, po moři a letecky – sdělení Ministerstva zahraničních věcí č.  77/2013 

Sb. m. s.). 

5. Opční protokol k Úmluvě o právech dítěte týkající se prodeje dětí, dětské 

prostituce a dětské pornografie (New York, 25. května 2000). Česká republika 

jej podepsala dne 26. ledna 2005, ratifikován byl v  roce 2013 (sdělení 

Ministerstva zahraničních věcí č. 74/2013 Sb. m. s.). 

Právní akty Rady Evropy 

Bez povšimnutí pak nezůstaly ani právní dokumenty Rady Evropy, v nichž jsou 

patrné snahy o posouzení vhodnosti trestní odpovědnosti právnických osob: 

1. Úmluva o trestněprávní ochraně životního prostředí (Štrasburk, 4. listopadu 

1998). Závazná mezinárodní smlouva, kterou Česká republika dosud 

neratifikovala.  

2. Trestněprávní úmluva o korupci (Štrasburk, 27. ledna 1999). Závazná 

mezinárodní smlouva, která byla v České republice vyhlášená jako sdělení 

Ministerstva zahraničních věcí č. 70/2002 Sb. m. s. ve znění sdělení Ministerstva 

zahraničních věcí č. 43/2009 Sb. m. s. 

3. Úmluva Rady Evropy o počítačové kriminalitě. Tato mezinárodní úmluva 

vstoupila v platnost dne 1. července 2004, Česká republika ji podepsala dn e 9. 

února 2005, ratifikována byla dne 22. srpna 2013, vyhlášena byla sdělením 

Ministerstva zahraničních věcí č. 104/2013 Sb. m. s. V roce 2006 byla tato 

Úmluva doplněna Dodatkovým protokolem o kriminalizaci činů rasistické a 

xenofobní povahy páchaných prostřednictvím počítačových systémů. Česká 

republika jej podepsala dne 17. května 2013 . Dodatkový protokol se stal 

platným vyhlášením sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 9/2015 Sb. m. s.     

4. Úmluva Rady Evropy o praní, vyhledávání, zadržování a  konfiskaci výnosů ze 

zločinu. Česká republika ji podepsala dne 18. prosince 1995, ratifikovala dne 19. 

listopadu 1996 a platnou se stala dne 1. března 1997 (sdělení Ministerstva 

zahraničních věcí č. 33/1997 Sb. m. s.). 

5. Úmluva Rady Evropy o opatřeních proti obchodování s lidmi. Česká republika ji 

podepsala dne 2. května 2016, ratifikovala dne 29. března 2017 a vyhlášena byla 

dne 2. června 2017 sdělením Ministerstva zahraničních věcí č. 33/2017 Sb. m. s. 
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6. Úmluva Rady Evropy o prevenci terorismu. Česká republika ji podepsala dne 

16. listopadu 2016, ratifikovala dne 21. září 2017, vyhlášena byla sdělením 

Ministerstva zahraničních věcí č. 72/2017 Sb. m. s.  

7. Úmluva Rady Evropy o praní, vyhledávání, zadržování a konfiskaci výnosů ze 

zločinu a na financování terorismu. Česká republika ji dosud nepodepsala. 

8. Úmluva Rady Evropy o ochraně dětí proti sexuálnímu vykořisťování a 

pohlavnímu zneužívání. Tato mezinárodní úmluva byla podepsána dne 25. října 

2007 a Česká republika ji ratifikovala dne 2. května 2016. Vyhlášena byla 

sdělením Ministerstva zahraničních věcí č. 59/2016 Sb. m. s. 

9. Úmluva Rady Evropy o padělání léčivých výrobků a obdobných trestných 

činech ohrožujících veřejné zdraví. Česká republika ji dosud nepodepsala.  

10. Úmluva Rady Evropy proti obchodování s lidskými orgány. Česká republika ji 

ratifikovala dne 21. září 2017. Účinnost nabyla dne 1. března 2018.  Vyhlášena  

sdělením Ministerstva zahraničních věcí č. 11/2018 Sb. m. s.. 

11. Doporučení Rady Evropy (77) 28 o úloze trestního práva při ochraně  životního 

prostředí. Jedná se o nezávazné doporučení týkající se i České republiky.  

12. Doporučení Rady Evropy (81) 12 o hospodářské kriminalitě. Jedná se o 

nezávazné doporučení týkající se i České republiky. 

13. Doporučení Rady Evropy (82) 15 o úloze práva při ochraně spotřebitelů . Jedná 

se o nezávazné doporučení týkající se i České republiky. 

14. Doporučení Výboru ministrů Rady Evropy (88) 17 o odpovědnosti podniků a 

jiných právnických osob za delikty spáchané při výkonu jejich aktivit. Jedná se o 

nezávazné doporučení týkající se i České republiky. 

Právní akty Evropské unie (Evropského společenství) 

V neposlední řadě je zapotřebí uvést též právní akty, k jejichž vzniku došlo 

v rámci činnosti Evropské unie (resp. Evropského společenství): 

1. Druhý protokol k Úmluvě o ochraně finančních zájmů Evropských společenství, 

vypracovaný na základě článku K.3 Smlouvy o Evropské unii z 19. června 1997 

(97/C221/02). Zavazuje členy EU ve vztahu k Úmluvě EU o ochraně finančních 

zájmů Evropských společenství ze dne 26. července 1995. 
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2. Společná akce EU ze dne 24. února 1997 o boji proti obchodování s lidmi a 

pohlavnímu vykořisťování dětí, přijatá Radou na základě článku K.3 Smlouvy o 

Evropské unii (97/154/SVV). 

3. Společná akce EU ze dne 21. prosince 1998 přijatá Radou na základě článku K.3 

Smlouvy o Evropské unii, kterou se stanoví, že účast na zločinném spolčení je v  

členských státech Evropské unie trestným činem (98/733/SVV). 

4. Společná akce EU ze dne 22. prosince 1998 přijatá Radou na základě článku K.3 

Smlouvy o Evropské unii o korupci v soukromém sektoru (98/742/SVV). 

5. Rámcové rozhodnutí Rady ze dne 29. května 2000 o zvýšené ochraně trestními a 

jinými sankcemi proti padělání ve spojitosti se zaváděním eura (2000/383/SVV).  

6. Rámcové rozhodnutí Rady ze dne 28. května 2001 o potírání podvodů a  padělání 

bezhotovostních platebních prostředků (2001/413/SVV). 

7. Rámcové rozhodnutí Rady ze dne 13. června 2002 o boji proti terorismu 

(2002/475/SVV). 

8. Rámcové rozhodnutí Rady ze dne 19. července 2002 o boji proti obchodování 

s lidmi (2002/629/SVV). 

9. Rámcové rozhodnutí Rady ze dne 28. listopadu 2002 o posílení trestního rámce 

s cílem zabránit napomáhání k nepovolenému vstupu, tranzitu  a pobytu 

(2002/946/SVV). 

10. Rámcové rozhodnutí Rady ze dne 23. ledna 2003 o trestněprávní ochraně 

životního prostředí (2003/80/SVV). Toto rozhodnutí bylo zrušeno na základě 

rozhodnutí Soudního dvora C-176/03 Komise v. Rada. 

11. Rámcové rozhodnutí Rady ze dne 22. července 2003 o boji proti korupci v 

soukromém sektoru (2003/568/SVV). 

12. Rámcové rozhodnutí Rady ze dne 22. prosince 2003  o boji proti pohlavnímu 

vykořisťování dětí a dětské pornografii (2004/68/SVV). 

13. Rámcové rozhodnutí Rady ze dne 25. října 2004, kterým se  stanoví minimální 

ustanovení týkající se znaků skutkových podstat trestných činů a sankcí v oblasti 

nedovoleného obchodu s drogami (2004/757/SVV). 

14. Rámcové rozhodnutí Rady ze dne 24. února 2005 o konfiskaci výnosů a majetku 

z trestné činnosti a nástrojů trestné činnosti (2005/212/SVV). 
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15. Rámcové rozhodnutí Rady ze dne 24. února 2005 o uplatňování zásady 

vzájemného uznávání peněžitých trestů a pokut (2005/214/SVV). 

16. Rámcové rozhodnutí Rady ze dne 24. února 2005 o útocích proti inf ormačním 

systémům (2005/222/SVV). 

17. Rámcové rozhodnutí Rady ze dne 12. července 2005 k posílení rámce trestního 

práva pro boj proti znečištění z lodí (2005/667/SVV). 

18. Rámcové rozhodnutí Rady ze dne 6. října 2006 o uplatňování zásady  

vzájemného uznávání příkazů ke konfiskaci (2006/783/SVV). 

19. Rámcové rozhodnutí Rady ze dne 24. října 2008 o boji proti organizované  

trestné činnosti (2008/841/SVV). 

20. Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/99/ES ze dne 19. listopadu 2008 

o trestněprávní ochraně životního prostředí. 

21. Rámcové rozhodnutí Rady ze dne 28. listopadu 2008 o boji proti některým  

formám a projevům rasismu a xenofobie prostřednictvím trestního práva 

(2008/913/SVV). 

22. Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/52/ES ze dne 18. června 2009 o 

minimálních normách pro sankce a opatření vůči zaměstnavatelům neoprávněně 

pobývajících státních příslušníků třetích zemí. 

23. Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/123/ES ze dne 21. října  2009, 

kterou se mění směrnice 2005/35/ES o znečištění z lodí a o zavedení sankcí za 

protiprávní jednání. 

24. Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/36/EU ze dne 5. dubna  2011 o 

prevenci obchodování s lidmi, boji proti němu a o ochraně obětí,  kterou se 

nahrazuje rámcové rozhodnutí Rady 2002/629/SVV. 

25. Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/93/EU ze dne 13. prosince 2011 

o boji proti pohlavnímu zneužívání a pohlavnímu vykořisťování dětí a proti 

dětské pornografii, kterou se nahrazuje rámcové rozhodnutí Rady  2004/68/SVV. 

26. Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/40/EU ze dne 12. srpna 2013 o 

útocích na informační systémy a nahrazení rámcového rozhodnutí Rady 

2005/222/SVV. 

27. Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/57/EU ze dne 16. dubna 2014 o 

trestních sankcích za zneužívání trhu (směrnice o zneužívání trhu). 
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28. Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/62/EU ze dne 15. května  2014 o 

trestněprávní ochraně eura a jiných měn proti padělání, kterou se nahrazuje 

rámcové rozhodnutí Rady 2000/383/SVV.  

29. Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/541 ze dne 15. března 2017 

o boji proti terorismu, kterou se nahrazuje rámcové rozhodnutí Rady 

2002/475/SVV a mění rozhodnutí Rady 2005/671/SVV. 

30. Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1371 ze dne 5. července 

2017 o boji vedeném trestněprávní cestou proti podvodům poškozujícím  

finanční zájmy Unie. 

31. Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1673 ze dne 23. října 2018 

o boji vedeném trestněprávní cestou proti praní peněz . 

 

Z výčtu výše obsažených právních aktů mezinárodních a evropských organizací, 

které upravují deliktní odpovědnost právnických osob, je patrné, že právní úprava je 

v tomto ohledu poněkud roztříštěná, přičemž navíc tyto dokumenty mají různou právní 

povahu a závaznost pro smluvní státy, resp. adresáty obecně. Stejně tak se  tyto právní 

akty mnohdy obsahově překrývají, v lepším případě však na sebe navazují či se 

doplňují.20 

Pojednáním o mezinárodních a evropských právních aktech  bylo častým 

předmětem debat v rámci vyhodnocování toho, zda přijmout trestní odpovědnost 

právnických osob či nikoli. Stejně tak se poměrně často i v současné době věnují různí 

autoři samotnému zkoumání a analýze výše vyjmenovaných právních aktů 

mezinárodních a evropských organizací.21 Vzhledem k tomu, že výše uvedené 

dokumenty jsou relativně častým předmětem zkoumání různých autorů a dále ro vněž 

s ohledem na to, že detailnější analýza těchto dokumentů by neúměrně navýšila rozsah 

této práce, nepovažuji za účelné, abych se těmito dokumenty ve své disertační práci  v  

 
20 Jelínek, J. Trestní odpovědnost právnických osob v České republice – problémy a perspektivy. Praha: 
Leges, 2019, s. 94. 
21 Např.: Jelínek, J. Trestní odpovědnost právnických osob v České republice – problémy a perspektivy. 

Praha: Leges, 2019; dále např. Bohuslav, L. Trestní odpovědnost právnických osob. Plzeň, Aleš Čeněk, 
2014; Šámal, P., Dědič, J., Gřivna, T., Púry, F., Říha, J. Trestní odpovědnost právnických osob. 

Komentář. 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2018; Král, V., K trestní odpovědnosti právnických osob – 
východiska, obsah a systematika zákonné právní úpravy. Trestněprávní revue, č. 8, 2000; Huber, B. 
Trestní odpovědnost korporací (Požadavky v rámci mezinárodních konvencí a jejich aplikace 

v evropských zemích). Trestní právo, č. 9, 2000; a další. 
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podrobnostech zabýval také. Proto jsem se rozhodl přistoupit toliko k jejich 

demonstrativnímu přehledu.   

Jak již bylo řečeno výše, společným jmenovatelem sankcí, které mají být 

ukládány právnickým osobám, je požadavek jejich účinnosti (effectiveness), 

přiměřenosti (proportionality) a odstrašujícího prvku (dissuasion). Mezi nejčastěji 

zmiňované sankce obsažené ve výše vyjmenovaných právních aktech mezinárodních a 

evropských organizací, jejichž přijetí je adresátům doporučováno, patří zejména: 

 a) soudní příkaz k likvidaci, tj. zrušení právnické osoby; 

 b) dočasný nebo trvalý zákaz výkonu činnosti; 

 c) soudní dohled; 

 d) nemožnost přijímat veřejné výhody nebo jinou formu pomoci. 

  

Jak si správně všímá Šámal, absence české úpravy trestní odpovědnosti 

právnických osob způsobovala nebezpečí, že „zahraniční právnické osoby budou 

páchat trestnou činnost na území České republiky a budou svůj majetek umisťovat do 

České republiky, neboť jej na jejím území nelze efektivně postihnout.“22 

 

Časová posloupnost přijímání právní úpravy deliktní odpovědnosti právnických osob v 

zemích kontinentální právní kultury:23 

• 1976 – Nizozemí, Island 

• 1984 – Portugalsko 

• 1986 – Švédsko 

• 1991 – Norsko 

• 1992 – Francie 

• 1995 – Finsko 

• 1995 – Španělsko 

• 1996 – Dánsko 

• 1999 – Belgie, Slovinsko 

 
22 Šámal, P., Dědič, J., Gřivna, T., Púry, F., Říha, J. Trestní odpovědnost právnických osob. Komentář. 2. 

vydání. Praha: C. H. Beck, 2018, s. 26. 
23 Záhora, J. Zodpovednosť právnických osôb za trestné činy v európskej dimenzii – komparatívny 
prehlaď. In Jelínek, J. a  kol. Trestní odpovědnost právnických osob – bilance a perspektivy. Praha: Leges, 

2013, s. 22 – 23. 
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• 2000 – Litva 

• 2001 – Estonsko 

• 2002 – Malta, Polsko 

• 2003 – Maďarsko, Chorvatsko, Švýcarsko 

• 2004 – Makedonie 

• 2005 – Lotyšsko, Rakousko 

• 2006 – Rumunsko 

• 2010 – Slovensko, Lichtenštejnsko, Lucembursko. 

 

1.1 Koncepce trestní odpovědnosti právnických osob 

V rámci studia trestní odpovědnosti právnických osob lze rozlišovat mezi třemi 

různými koncepcemi (modely) trestní odpovědnosti právnických osob.24 Níže uvedené 

modely přicházely v úvahu i v případě rozhodování českého zákonodárce.  

 

1. Pravá trestní odpovědnost právnických osob   

Jedná se o právní úpravu v podobě, v jaké ji máme v České republice. Právní 

úprava trestní odpovědnosti právnických osob je tedy obsažena v samostatném zákoně 

(mezi další státy s obdobnou úpravou patří kupříkladu Rakousko, Maďarsko, Slovinsko 

a nově i Slovensko25 aj.).26 Stejně tak je ale možné, aby trestní odpovědnost 

právnických osob byla stanovena přímo v trestním zákoně spolu s úpravou trestní 

odpovědnosti fyzických osob (např. Nizozemí, Francie, Dánsko, Finsko, Norsko aj. ).27 

Společným ukazatelem je dále skutečnost, že právnickým osobám jsou soudy ukládány 

trestněprávní sankce.28  

Šámal si všímá významné výhody této koncepce, když uvádí, že „model pravé 

trestní odpovědnosti právnických osob byl v České republice zvolen zejména z toho 

důvodu, že v rámci něj lze právnickou osobu postihnout i v př ípadě, že se nepodaří 

 
24 Jelínek, J., Herczeg, J. Zákon o trestní odpovědnosti právnických osob. Komentář s jud ikaturou . 2 . 
vydání. Praha: Leges, 2013, s. 16. 
25 Zákon č. 91/2016 Z. z. o trestnej zodpovednosti právnických osôb a zm ene a  dop lnení  n iektorých  
zákonov (dále jen „SK ZTOPO“), který nabyl účinnosti dne 1. července 2016. 
26 Jelínek, J. Trestní odpovědnost právnických osob v České republice – problémy a perspektivy. Praha: 
Leges, 2019, s. 175. 
27 Jelínek, J. op. cit., s. 175. 
28 Jelínek, J., Herczeg, J. op. cit., s. 16. 
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prokázat, která konkrétní fyzická osoba spáchala trestný čin (z důvodu složité 

organizační struktury, dělby pravomocí atd.), i když je zcela nepochybné, že ke spáchání 

trestného činu došlo v rámci dané právnické osoby a v její prospěch.“29 Tento model tak 

současně reprezentuje i novou zásadu trestního práva, a to zásadu souběžné a nezávislé 

trestní odpovědnosti fyzických a právnických osob obsaženou v ustanovení § 9 odst. 3  

ZTOPO, o níž stručně pojednávám v  další části této práce. Kromě toho přímo 

ustanovení § 8 odst. 3 ZTOPO stanoví, že trestní odpovědnosti právnické osoby 

nebrání, nepodaří-li se zjistit, která konkrétní fyzická osoba se trestného činu dopustila. 

I z tohoto důvodu je logické, že je tento model v Evropě nejrozšířenější.30 

 

2. Nepravá trestní odpovědnost právnických osob  

V rámci této koncepce je trestně odpovědnou pouze fyzická osoba, která jednala 

za právnickou osobu, avšak právnické osobě mohou být uložena  určitá trestní 

opatření.31 Podle Jelínka se jedná o tzv. quasitrestní sankce, což jsou trestní opatření 

podobná ochranným opatřením.32  

Než Slovensko přistoupilo ke koncepci pravé trestní odpovědnosti právnických 

osob, mělo ve svém právním řádu zakotvenu právě tuto nepravou trestní odpovědnost  

právnických osob.  

 

3. Alternativní úprava protiprávního jednání právnických osob  

V tomto případě nejde o trestní odpovědnost právnických osob stricto sensu, ale 

úprava deliktní odpovědnosti právnických osob je řešena mimotrestními právními 

prostředky, zejména pak právě administrativněprávními prostředky (tj. správním 

právem). I takový model však musí naplňovat požadavek účinných, přiměřených a 

odstrašujících sankcí.33 Nejznámějším a nejvýznamnějším představitelem této koncepce 

 
29 Šámal, P., Dědič, J., Gřivna, T., Púry, F., Říha, J. Trestní odpovědnost právnických osob. Komentář. 2. 

vydání. Praha: C. H. Beck, 2018, s. 21. 
30 Šámal, P. a  kol. op. cit., s. 20. 
31 Šámal, P. a  kol. op. cit., s. 20. 
32 Jelínek, J., Herczeg, J. Zákon o trestní odpovědnosti právnických osob. Komentář s judikaturou. 2. 
vydání. Praha: Leges, 2013, s. 16. 
33 Jelínek, J., Herczeg, J. op. cit., s. 16. 
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je Spolková republika Německo, která deliktní odpovědnost právnických osob řeší 

právě prostřednictvím správního trestání (přestupkového práva).34 

 

1.2 Argumenty pro a proti přijetí ZTOPO 

Jakákoli nová právní úprava má své zastánce a odpůrce. Ani v  případě institutu 

trestní odpovědnosti právnických osob, která zcela zásadním způsobem mění dosavadní 

chápání trestního práva v České republice, tomu nebylo jinak.  

Před samotným konečným rozhodnutím, zda je opravdu nezbytné přijmout 

trestní odpovědnost právnických osob, se proto vedly odborné diskuze, v  jejichž 

průběhu vyvstávala celá řada argumentů, a to jak na podporu , tak proti zavedení trestní 

odpovědnosti. Tyto diskuze se týkaly nejen základních otázek spjatých s trestní 

odpovědností právnických osob (např. koncepce deliktní odpovědnosti právnických 

osob, rozsah kriminalizace jednání právnických osob, přičitatelnost apod.), ale i 

zásadních otázek samotné aplikace ZTOPO projevující se zejména v oblasti 

sankcionování právnických osob.  

Pro snadnější orientaci v problematice trestní odpovědnosti právnických osob 

považuji za nezbytné připomenout si alespoň toho času nejzásadnější argumenty , které 

vysvětlují ochotu zákonodárců v mnoha jurisdikcích (tj. nejen v naší) zakotvit trestní 

odpovědnost právnických osob. Stigma a sankce trestního práva slibují totiž ve svém 

důsledku větší účinek prevence nesprávného jednání právnických osob a více 

příležitostí k vymáhání majetku, náhradám a reformě právnických osob.35 

1.2.1 Argumenty pro přijetí ZTOPO 

(A) Globalizace a sílící moc právnických osob 

V dnešní moderní době je právě globalizace jedním z  důvodů extenzivního 

nárůstu trestné činnosti páchané prostřednictvím právnických osob. O globalizaci je 

tedy možné hovořit jako o důležitém politickém důvodu s trestněprávními aspekty. 

Projevem globalizace je pak zejména vývoj ekonomického života, přičemž v tomto 

 
34 Šámal, P., Dědič, J., Gřivna, T., Púry, F., Říha, J. Trestní odpovědnost právnických osob. Komentář. 2. 

vydání. Praha: C. H. Beck, 2018, s. 20. 
35 Pieth, M., Ivory, R. Emergence and Convergence: Corporate Criminal Liability Priniciples in 
Overview. In Pieth, M., Ivory, R. Corporate Criminal Liability. Emergence, Convergence, and Risk. 

Springer, 2011, s. 5. 
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ekonomickém životě hrají právnické osoby stále významnější roli. Ne vždy je ale jejich  

role a přínos do společenského života pozitivní, a proto je žádoucí jejich společensky 

nepřijatelné vlivy regulovat. Je zřejmé, že korporace mohou způsobit značné škody, 

byly hnací silou industrializace a globalizace ekonomiky, jejich činnost (či případně 

naopak nečinnost) měla za následek vážná zranění jednotlivců, skupin a přírodního 

prostředí a jejich úmyslné zneužití moci zdůraznilo jejich zjevně privilegovan é 

postavení vůči jiným osobám a entitám.36 

K trestné činnosti páchané právnickými osobami nebo jejich prostřednictvím 

nejčastěji dochází v oblastech finančnictví, životního prostředí apod. 37 Americký 

kriminolog Edwin H. Sutherland jako první v roce 1939 použil termín kriminalita bílých 

límečků (white collar crime), když popsal hospodářský zločin „jako jednání, které 

spáchala vážená, vysoce společensky postavená osoba v rámci svého povolání, 

využívajíc své důvěry vyplývající z jejího vysokého sociálního statutu a prestiže, 

náležející k této společenské vrstvě.“38. Ačkoli měl Sutherland na mysli pachatele – 

fyzické osoby, je zjevné, že s tímto pojmem souvisí i fenomén trestní odpovědnosti 

právnických osob. Podle DeSantise tedy pojem white collar crime v současnosti 

zahrnuje širší okruh osob a stejně tak širší okruh činů, kdy společným znakem 

kriminality bílých límečků je zpravidla snaha dosáhnout vysokého (a rychlého) zisku.39 

Podle Nelkena mnoho autorů trvá na tom, že záleží hlavně na stupních 

společenské škody páchané právnickými osobami, přičemž kriminalita bílých límečků 

způsobuje mnohem závažnější následky než pouliční kriminalita a vzhledem k 

závažnosti takového jednání je žádoucí jej stíhat.40 Domnívám se – stejně jako Jelínek 41 

– že prostředky trestního práva poskytují orgánům činným v trestním řízení mnohem 

efektivnější nástroje než například prostředky práva správního. 

S tímto argumentem úzce souvisí i další argument, a to rovnováha práv a 

povinností. Vzhledem k tomu, že právní řád České republiky poskytuje právnickým 

 
36 Pieth, M., Ivory, R. Emergence and Convergence: Corporate Criminal Liability Priniciples in 
Overview. In Pieth, M., Ivory, R. Corporate Criminal Liability. Emergence, Convergence, and Risk. 

Springer, 2011, s. 4. 
37 Jelínek, J. Trestní odpovědnost právnických osob v České republice – problémy a perspektivy. Praha: 
Leges, 2019, s. 49. 
38 Zapletal., J. a  kol. Kriminologie. 2. vydání. Praha: Vydavatelství Policejní akademie ČR, 1996. s. 107. 
39 DeSantis, W. J. Punishing the Corporation: Charitable Contributions as a Condition of Probation. 

Rutgers Law Journal. 1983, 15(4), s. 1069. 
40 Nelken, D. White – collar and corporate crime. In Maguire, M., Morgan, R., Reiner, R. The Oxford 
Handbook of Criminology. 5th edition. Oxford: Oxford University press, 2012. s. 626. 
41 Jelínek, J. Trestní odpovědnost právnických osob. Praha: Linde, 2007, s. 82. 
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osobám celou řadu oprávnění, je namístě od právnických osob recipročně požadovat i 

dodržování určitých povinností. V zahraniční literatuře k tomu americký profesor Dan -

Cohen navíc stručně doplňuje, že „korporace je vhodným objektem pro uložení 

sankcí.“42 

 

(B) Nemožnost odhalit pachatele – fyzickou osobu  

Ačkoli je cílem právní úpravy postihnout jak fyzickou osobu – pachatele, tak 

právnickou osobu – pachatele, dochází i k situacím, kdy není možné zjistit, resp. 

orgánům činným v trestním řízení se nepodaří zjistit, která konkrétní fyzická osoba 

trestný čin spáchala. V případě nepravé trestní odpovědnosti právnických osob, či 

dokonce v případě absence jakékoli úpravy deliktní odpovědnosti právnických osob by 

nebylo možné postihnout samotnou právnickou osobu, a to ani za předpokladu, kdy by 

bylo zřejmé, že k trestnému činu spáchaného nějakou konkrétn í fyzickou osobou 

působící uvnitř právnické osoby došlo (viz výše pojednání o koncepci nepravé trestní 

odpovědnosti).  

Význam trestní odpovědnosti právnických osob v případě absence zjištění, která 

konkrétní fyzická osoba se trestného činu dopustila , a potřebu sankcionovat právnické 

osoby právě i v těchto případech, spatřuje i Dan-Cohen, podle kterého „bez 

sankcionování právnických osob tedy čelíme deficitu odpovědnosti.“43  

  Ustanovení § 8 odst. 3 ZTOPO ve spojení s § 9 odst. 3 ZTOPO však poskytují 

odpověď, když i v případě nezjištění totožnosti konkrétního pachatele – fyzické osoby 

taková skutečnost nebrání existenci trestní odpovědnosti právnické osoby.44 

1.2.2 Argumenty pro přijetí ZTOPO související se sankcionováním 

právnických osob 

(A) Mezinárodní závazky počítající s deliktní odpovědností právnických osob 

Pojednání o tomto zcela zásadním a klíčovém argumentu je obsaženo v  části 1 

této disertační práce, a proto si zde na tuto část dovolím odkázat. 

  

 
42 Dan-Cohen, M. Sanctioning Corporations. Journal of Law and Policy. 2010, 19(1), s. 42. 
43 Dan-Cohen, M. op. cit., s. 28. 
44 Jelínek, J. Trestní odpovědnost právnických osob v České republice – problémy a perspektivy. Praha: 

Leges, 2019, s. 196. 
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(B) Nedostatečnost mimotrestních prostředků 

Deliktní odpovědnost právnických osob byla před přijetím ZTOPO řešena 

v českém právním řádu toliko normami správního práva.45 Úprava sankcionování 

právnických osob prostřednictvím správního práva je ale dlouhodobě podrobována 

značné kritice. Mezi nejfrekventovanějšími nedostatky správněprávní úpravy 

sankcionování právnických osob bývá zmiňována složitost a roztříštěnost úpravy a 

neexistence úpravy obecných institutů (např. okolností vyluču jících protiprávnost a 

trestnost, zániku trestnosti, zásad pro ukládání sankcí apod.).46 Tato kritika byla 

významná zejména do účinnosti zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a 

řízení o nich, který již např. otázky týkající se okolností vylučujících protiprávnost, 

zániku odpovědnosti za přestupek, ukládání správních trestů apod. upravuje.  

Ve vztahu ke konkrétním administrativněprávním sankcím lze uvést, že tyto jsou 

v největší míře představovány peněžitými pokutami.47 Těmto pokutám je pak vyčítáno, 

že nerespektují požadavek přiměřenosti, když mohou dosahovat astronomických částek, 

případně na druhou stranu jsou zcela neadekvátní spáchanému deliktu a dosahovaným 

příjmům právnické osoby.48 

Kromě nedostatků hmotněprávní úpravy administrativní odpovědnosti 

právnických osob byla za nedostatečnou považována i úprava formální, tj. procesní. 

S ohledem na případný citelný zásah je tedy správnímu řízení vytýkáno, že „neposkytuje 

obviněnému dostatečnou záruku uplatnění všech jeho práv, tak jak je tomu v řízení před 

trestním soudem. Také právní úprava postavení poškozeného a práv obětí trestných činů 

v oblasti dokazování svědčila pro závěr, že postavení těchto subjektů je lépe upraveno 

v řízení trestním než v řízení správním.“49  

 

(C) Neúčinnost, příp. nemožnost trestního postihu fyzických osob 

Tento argument úzce souvisí s argumentem uvedeným výše, a to  s  nemožností 

odhalit konkrétního pachatele – fyzickou osobu. Vzhledem k tomu, že je společensky 

 
45 Jelínek, J. Trestní odpovědnost právnických osob v České republice – problémy a perspektivy. Praha: 
Leges, 2019, s. 64. 
46 Musil, J., Prášková, H., Faldyna, F. Úvahy o trestní odpovědnosti právnických osob de lege fe renda. 
Trestní právo, č. 3, 2001, s. 11. 
47 Král, V., K trestní odpovědnosti právnických osob – východiska, obsah a systematika zákonné právní  
úpravy. Trestněprávní revue, č. 8, 2000, s. 222.  
48 Musil, J. a  kol. op. cit., s. 11. 
49 Jelínek, J. op. cit., s. 66. 



20 
 

nežádoucí, aby pachatelé trestných činů nebyli náležitě potrestáni, lze trestní 

odpovědnost právnické osoby v tomto ohledu považovat za žádoucí, neboť v těchto 

případech je snaha dosáhnout účinné ochrany společnosti alespoň pro střednictvím 

sankcionování právnické osoby, v jejíchž strukturách se vyskytuje konkrétní pachatel  –  

fyzická osoba, která ale nebyla orgány činnými v trestním řízení odhalena, či nakonec 

potrestána. 

Jak již bylo uvedeno výše, uvedená konstrukce, tj. postih právnické osoby, aniž 

by však fyzická osoba – pachatel trestného činu byla zjištěna, je obsažena v ustanovení 

§ 8 odst. 3 ve spojení s § 9 odst. 3 ZTOPO.50  

1.2.3 Argumenty proti přijetí ZTOPO 

(A) Právnická osoba je právní fikcí 

Tento argument spočívá na základě, že právnická osoba „je fikcí, umělou 

konstrukcí bez reálného podkladu, nemá vůli, bez vůle není viny , a tedy ani trestní 

odpovědnosti.“51 Podle některých má tento názor svůj základ v Savignyho zásadě 

societas delinquere non potest. Právní teoretik Beran tomuto argumentu opírajícím se o 

tuto zásadu oponuje, když poukazuje na zásadní časovou neshodu mezi zm iňovanou 

zásadou a tímto argumentem, když uvádí, že tuto zásadu nelze vztahovat na právnické 

osoby, a to z důvodu neexistence pojmu právnická osoba v době vzniku této zásady.52 

Stejně tak má tento argument dalšího významného oponenta, a to Novotného, 

podle kterého „právní subjektivita právnických osob v  občanském, obchodním i 

správním právu je nespornou realitou a není právního ani jiného reálného důvodu, aby 

byla omezována pouze na tato právní odvětví.“53 

  

 
50 Jelínek, J. Trestní odpovědnost právnických osob v České republice – problémy a perspektivy. Praha: 
Leges, 2019, s. 196. 
51 Jelínek, J. a  kol. Trestní právo hmotné. Obecná část. Zvláštní část. 6. vydání. Praha:  Leges, 2017, s. 
366. 
52 Gerloch, A., Beran, K. a kol. Funkce a místo právní odpovědnosti v recentním právním řádu . Praha:  
Leges, 2014, s. 72 – 73. 
53 Novotný, O., Vanduchová, M., Šámal, P. a  kol. Trestní právo hmotné. Obecná část. 6. Vydání. Pra ha:  

Wolters Kluwer ČR, a.s., 2010, s. 212. 
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(B) Nemožnost právnických osob jednat, resp. jednat trestněprávně 

Dalším argumentem odpůrců trestní odpovědnosti právnických osob je 

přesvědčení, že „právnická osoba nejedná v trestněprávním smyslu.“54 Právnická osoba 

tedy není s to naplnit objektivní stránku skutkové podstaty trestného činu.55  

Tento argument sporuje Musil, podle kterého „jestliže jsou právnické osoby 

reálně způsobilé být nositeli práv a  povinností, potom musí být také způsobilé jednat 

buď konformně, tj. v souladu s příkazem práva, nebo naopak nekonformně, tj. v rozporu 

s právními povinnostmi.“56 Tento názor považuji za logický a správný, a to i s ohledem 

na existující deliktní odpovědnost právnických osob řešenou prostředky správního 

práva. I soukromé právo uznává deliktní odpovědnost právnické osoby, a to explicitně 

v ustanovení § 167 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „OZ“).57 

Další podpůrný argument vyvracející nemožnost právnické osoby jednat 

představuje Bezák, podle kterého má právnická osoba vlastní vůli sui generis.“58  

 

(C) Nemožnost právnických osob jednat zaviněně 

V právním řádu České republiky je trestní odpovědnost konstruována jako 

odpovědnost za zavinění.59 Zavinění je Jelínkem definováno jako „vnitřní (psychický) 

vztah člověka k určitým skutečnostem, jež zakládají trestný čin, ať již vytvořeným 

pachatelem nebo objektivně existujícím bez jeho přičinění již v době činu.“60 

Ačkoli je tato námitka odpůrci trestní odpovědnosti právnických osob 

zmiňována zřejmě nejčastěji61, je pro české trestní právo, resp. trestní odpovědnost (ať 

 
54 Jelínek, J. Trestní odpovědnost právnických osob v České republice – problémy a perspektivy. Praha: 

Leges, 2019, s. 77. 
55 Jelínek, J. a  kol. Trestní právo hmotné. Obecná část. Zvláštní část. 6. vydání. Praha:  Leges, 2017, s. 
161 a násl. 
56 Musil, J. Trestní odpovědnost právnických osob – ano či ne? Trestní právo, č. 7 – 8, 2000, s. 3. 
57 Ustanovení § 167 OZ: „Právnickou osobu zavazuje protiprávní čin, kterého se při plnění svých úkolů 

dopustil člen voleného orgánu, zaměstnanec nebo jiný její zástupce vůči třetí osobě.“ 
58 Bezák, M. Aktuálne k trestnej zodpovednosti právnických osôb. In Míľniky práva v stredoeurópskom 
priestore 2012. Zborník z mezinárodnej vedeckej konferencie doktorandov  a m ladých vedeckých 

pracovníkov konanej v  dňoch 29. - 31. 3. 2012 v priestoroch ÚZ NR SR Častá – Papiernička 
organizovanej Právnickou fakultou Univerzity Komenského v Bratislave pod záštitou dekana PraF UK v  
Bratislave. Bratislava: Univerzita Komenského Bratislave, Právnická fakulta 2008 cit. podle Bohuslav, L. 

Přičitatelnost trestného činu právnické osobě. In Jelínek, J. a  kol. Trestní odpovědnost právnických osob 
– bilance a perspektivy. Praha: Leges, 2013, s. 146. 
59 Jelínek, J. a  kol. Trestní právo hmotné. Obecná část. Zvláštní část. 6. vydání. Praha: Leges, 2017, s. 
218. 
60 Jelínek, J. a  kol. op. cit., s. 219. 
61 Jelínek, J. op. cit., s. 79. 
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už fyzických či právnických osob), typické zavinění i po přijetí ZTOPO. Tento názor 

podporuje mj. i Důvodová zpráva k ZTOPO (dále jen „Důvodová zpráva ZTOPO“),  

podle které „je třeba odmítnout myšlenku, že by trestní odpovědnost právnických osob 

byla odpovědností objektivní; […] Od odpovědnosti za výsledek se  konstrukce této 

odpovědnosti odlišuje, neboť jejím předpokladem je jednak naplnění znaků skutk ové 

podstaty trestného činu, jednak deficit v kontrolní či řídící rovině právnické osoby, a  to  

buď ve formě zaviněného spáchání trestného činu osobami v řídícím či kontrolním 

postavení, nebo ve formě zaviněného nedostatečného dohledu, kontroly či 

organizace.“62  

Nejen odborná veřejnost se (až na pár výjimek)63 přiklání k odpovědnosti 

subjektivní, tj. odpovědnosti za zavinění64, ale rovněž i Nejvyšší soud České republiky 

se ve svém usnesení ze dne 28. června 2018, sp. zn. 3 Tdo 487/2018  vyjádřil, že 

„Konstrukce trestní odpovědnosti právnických osob je postavena na tzv. přičitatelnosti 

trestného činu právnické osobě a představuje zvláštní subjektivní odpovědnost 

právnické osoby, tedy zvláštní odpovědnost za zavinění u právnické osoby odlišnou od 

pojmu viny (zavinění) u fyzické osoby. Nejedná se proto o odpovědnost objektivní, což 

souvisí s principem nullum crimen sine culpa, platným v oboru trestního práva, tedy i v 

případě trestní odpovědnosti právnických osob .“   

 

(D) Zásada subsidiarity trestní represe 

Uvedená zásada obsažená v ustanovení § 12 odst. 2 zákona č. 40/2009 Sb., 

trestní zákoník (dále jen „TZ“)65 představuje tzv. hmotněprávní korektiv trestní 

odpovědnosti.66 

S ohledem na tuto zásadu je argumentováno, aby se deliktní odpovědnost 

právnických osob řešila prostřednictvím již existujících institutů, a to prostřednictvím 

práva správního (správní sankce) a případně též práva občanského  (náhrada škody). 

 
62 Důvodová zpráva ZTOPO. [online]. Vláda České republiky. Vydáno 23. 2. 2011 [cit . 2017-01-31]. 

Dostupné z: http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=6&CT=285&CT1=0, s. 43.  
63 Bohuslav, L. Přičitatelnost trestného činu právnické osobě. In Jelínek, J. a  kol. Trestn í odpovědnost  
právnických osob – bilance a perspektivy. Praha: Leges, 2013, s. 148. 
64 Šámal, P., Dědič, J., Gřivna, T., Púry, F., Říha, J. Trestní odpovědnost právnických osob. Komentář.  2 . 
vydání. Praha: C. H. Beck, 2018, s. 176. 
65 Ustanovení § 12 odst. 2 TZ: „Trestní odpovědnost pachatele a trestněprávní důsledky s ní spojené lze 
uplatňovat jen v případech společensky škodlivých, ve kterých nepostačuje uplatnění odpovědnosti podle 
jiného právního předpisu.“ 
66 Jelínek, J. a  kol. Trestní právo hmotné. Obecná část. Zvláštní část. 6. vydání. Praha: Leges, 2017, s. 34. 

http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=6&CT=285&CT1=0
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Podle Šámala by případně bylo možné „zvažovat i otázku vhodnosti kombinace trestní 

odpovědnosti fyzické osoby či osob a právnické osoby, u které může být z h lediska 

principu ultima ratio vhodnější řešení na základě správní odpovědnosti v rámci tzv. 

správního trestání právnických osob.“67 K obdobnému názoru dochází i Jelínek.68 

V tomto ohledu bych považoval za poněkud složitou úpravu procesní stránky takového 

řízení, kdy trestní odpovědnost fyzické osoby – pachatele trestného činu by byla 

projednávána v rámci trestního řízení, přičemž odpovědnost právnické osoby, které by 

byl trestný čin spáchaný danou fyzickou osobu přičítán, by byla projednávána ve 

správním řízení, příp. soudním řízení správním, nebo občanském soudním řízení. 

V tomto ohledu může být inspirací zahraniční právní úprava, kdy je možné 

uložit právnické osobě tzv. punitive damages.69 Podle amerického autora Greena „je 

účelem sankční náhrady škody odrazování a odplata, nikoli náhrada, přičemž tato 

sankční náhrada škody se obvykle vyplácí obětem.“70 Podle Jelínka není s ohledem na 

dikci ustanovení § 2952 OZ71 přebrání této úpravy do právního řádu České republiky 

žádoucí72, protože „I když náhrada škody poškozenému působí v  jistém smyslu jako 

prevence, nelze nevidět, že základním podstatným znakem tohoto institutu je reparace ,  

resp. kompenzace újmy, nikoliv postih protiprávního jednání.“73 

1.2.4 Argumenty proti přijetí ZTOPO související se sankcionováním 

právnických osob 

(A) Rozpor se zásadou personality trestů a zákaz dvojího trestání 

Skutečnost, že trestní sankce ukládané právnickým osobám postihují „nejen 

skutečné viníky trestného činu, ale i nevinné členy korporace, například drobné 

akcionáře“74, přičemž „negativní dopady trestněprávního postihu právnické osoby navíc 

 
67 Šámal, P., Dědič, J., Gřivna, T., Púry, F., Říha, J. Trestní odpovědnost právnických osob. Komentář. 2. 
vydání. Praha: C. H. Beck, 2018, s. 29. 
68 Jelínek, J. Trestní odpovědnost právnických osob v České republice – problémy a perspektivy. Praha: 
Leges, 2019, s. 85. 
69 Jelínek, J. op. cit., s. 88. 
70 Green, Ch. R. Punishing Corporations: The Food-Chain Schizophrenia in Punitive Damages and 
Criminal Law. Nebraska Law Review, Vol. 87, Issue 1 (2008), s. 269. 
71 Ustanovení § 2952 OZ: „Hradí se skutečná škoda a to, co poškozenému ušlo (ušlý zisk). Záleží-li 

skutečná škoda ve vzniku dluhu, má poškozený právo, aby ho škůdce dluhu zprostil nebo mu poskytl 
náhradu.“ 
72 Jelínek, J. Trestní odpovědnost právnických osob. Praha: Linde, 2007, s. 105 – 106. 
73 Jelínek, J. Trestní odpovědnost právnických osob v České republice – problémy a perspektivy. Praha: 
Leges, 2019, s. 85 – 86. 
74 Jelínek, J. op. cit., s. 82. 
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mohou pocítit i případní věřitelé, kteří se na nezákonné činnosti korporace nikterak 

nepodíleli a trestný čin nezavinili“75, byl rovněž hlasitým argumentem odpůrců trestní 

odpovědnosti právnických osob. Jelínek v  tomto ohledu správně podotýká, že „ sankce 

navíc postihne nevinné osoby bez řádného procesu .“76 

Nicméně, negativním účinkům spojených se sankcionováním spočívajících v 

zasahování do práv a oprávněných zájmů osob odlišných od samotného pachatele se 

však nevyhneme ani v případě sankcionování fyzických osob, a to bez ohledu na to, zda 

je sankce výsledkem aplikace správněprávních či trestněprávních předpisů. To 

potvrzuje i Musil, podle kterého „analogické sekundární účinky trestů se projevují i při 

trestání fyzických osob – např. uvězněním živitele rodiny je ohrožený sociální status celé 

rodiny.“77 

S tímto argumentem úzce souvisí i argument spočívající v porušení zákazu 

dvojího trestání za jeden skutek, a to z toho důvodu, že nejprve bude potrestán pachatel 

– fyzická osoba a následně poté dojde i k postihu právnické osoby, v jejíchž strukturách 

pachatel – fyzická osoba působí (nebo v době spáchání činu působil). Tento argument 

vyvrací Roháč, podle kterého je zapotřebí důsledně rozlišovat mezi adresáty sankce, 

kterými je vždy odlišná osoba (jednou je sankce uložena pachateli trestného činu – 

fyzické osobě v rámci její individuální odpovědnosti a jednou je sankce uložena 

právnické osobě, které se spáchání trestného činu fyzickou osobou přičítá za podmínek 

stanovených ZTOPO).78  

Proto hraje při rozhodování o uložení konkrétní sankce konkrétnímu pachateli 

významnou roli diskrece soudu, resp. konkrétního soudce, jak si správně všímá 

Tibitanzlová.79 Tato diskrece však není neomezená. Soud je kromě zákonem daných 

trestních sazeb jednotlivých trestů vázán i obecnějšími okolnostmi, které jsou neméně 

významné. Mám na mysli zejména ustanovení § 14 odst. 3 ZTOPO, podle kterého při 

ukládání trestních sankcí soud přihlédne i k důsledkům, které může mít jejich uložení na 

 
75 Jelínek, J. Trestní odpovědnost právnických osob v České republice – problémy a perspektivy. Praha: 
Leges, 2019, s. 82. 
76 Jelínek, J. op. cit., s. 82. 
77 Musil, J. Trestní odpovědnost právnických osob – ano či ne? Trestní právo, č. 7 – 8, 2000, s. 5. 
78 Např. Roháč, I. Dôvody „proti“ zavedeniu trestnej zodpovednosti právnických osob. In Jelínek, J. a  kol. 

Trestní odpovědnost právnických osob – bilance a perspektivy. Praha: Leges, 2013, s. 58 . Dá le např. 
Zeman, J. Souběh trestní odpovědnosti právnické osoby s odpovědností fyzické osoby ve světle zásady ne 

bis in idem. [online]. 2012. [cit. 2017-03-01]. Dostupné z: http://www.hjf.cz/downloads/novinky/novinka-
mimoradne_vydani_nl.pdf.  
79 Tibitanzlová, A. Sankcionování právnických osob. Rigorózní práce. Právnická fakulta Univerzity 

Karlovy v Praze, 2016, s. 12. 

http://www.hjf.cz/downloads/novinky/novinka-mimoradne_vydani_nl.pdf
http://www.hjf.cz/downloads/novinky/novinka-mimoradne_vydani_nl.pdf
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třetí osoby, zejména přihlédne k právem chráněným zájmům osob poškozených 

trestným činem a věřitelů právnické osoby, jejichž pohledávky vůči trestně odpovědné 

právnické osobě vznikly v dobré víře a nemají původ nebo nesouvisí s trestným činem 

právnické osoby. Navíc, v případě peněžitého trestu ve smyslu ustanovení § 18 odst. 1  

ZTOPO nesmí být jeho uložení na újmu práv poškozeného.  

 

(B) Nevhodnost a neúčelnost trestních sankcí 

S tímto argumentem úzce souvisí výše uvedený argument deklarující rozpor se 

zásadou subsidiarity trestní represe. Je nutné si zároveň uvědomit, že v  důsledku její 

aplikace budou mít trestní sankce zpravidla podpůrný význam, kdy v prvé řadě by tak 

mělo docházet k uplatňování odpovědnosti mimotrestní. Pokud by však tato neměla být 

dostatečná, bylo by namístě uplatnění trestní odpovědnosti a trestních sankcí.  

Je zřejmé, že ZTOPO nemůže bez dalšího převzít trestní sankce obsažené v  TZ, 

které lze ukládat fyzickým osobám. To však ZTOPO nečiní, neboť zákonodárce si byl v  

tomto ohledu dobře vědom neslučitelnosti určitých druhů trestních sankcí obsažených 

v TZ a jejich možnosti ukládat je i právnickým osobám.  

Jednotlivým druhům trestních sankcí se věnuji v dalších částech této disertační 

práce, a proto si na ně dovolím odkázat. 

1.3 Zákonodárný proces vedoucí k přijetí ZTOPO  

Legislativní proces je obecně velmi složitý. V případě ZTOPO tomu nebylo jinak. 

Jak uvedu níže, nedošlo k přijetí ZTOPO na základě již prvního návrhu zákona o trestní 

odpovědnosti právnických osob, ale až na třetí pokus. Tuto skutečnost si zejména 

vysvětluji tak, že institut trestní odpovědnosti právnických osob byl natolik zásadní 

novinkou, která do českého právního řádu měla být přijata, že bylo potřeba tento nový 

právní předpis přes první nepřijatelné pokusy dostatečně, či spíše uspokojivě, vyladit.  I 

přes to se ale nakonec přijatá úprava neobešla bez nedostatků a nedokonalostí.  

Podle mého přesvědčení není zapotřebí provádět detailní rozbor legislativního 

procesu vedoucího k přijetí ZTOPO, a proto v následující části jen stručně shrnu 

nejzásadnější milníky této anabáze.  
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1.3.1 Specializovaná komise o vhodnosti trestní odpovědnosti právnických 

osob 

Na konci minulého století tehdejší ministr spravedlnosti Otakar Motejl ustanovil 

specializovanou komisi, která se měla v rámci rekodifikace trestního práva zabývat 

uzákoněním trestní odpovědnosti právnických osob.80 Tato komise sice nepřinesla jasné 

řešení dané otázky, nicméně uvedla, že trestní odpovědnost právnických osob je možné 

akceptovat jako jednu variantu řešení, avšak za současně nezbytné reformy českého 

trestního práva. Dále se na druhou stranu vyslovila i pro vyřešení této situace správním 

trestáním právnických osob, které je ale rovněž třeba významně zdokonalit.81 

1.3.2 Vládní návrh zákona o trestní odpovědnosti právnických osob z roku 

2004 

V roce 2004 představil vláda návrh zákona o trestní odpovědnosti právnick ých 

osob. Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky jej ale hned v prvním čtení 

zamítla.82  

Podle poslanců byla navrhovaná úprava „nadbytečná, škodlivá, povede ke 

kriminalizaci podnikání, zákona bude moci zneužít nekalá konkurence, návrh je právně 

a politicky nebezpečný, nekvalitní apod. Někteří poslanci poukazovali rovněž na 

skutečnost, že v případě přijetí trestní odpovědnosti právnických osob by šlo o zcela 

zásadní průlom do pojetí trestního práva .“83 Kritice se nevyhnula ani konkrétní 

ustanovení navrhovaného zákona, zejména šlo o rozsah kriminalizace84, absence 

striktního oddělení trestných činů fyzických osob od trestných činů právnických osob  

atp.85  

 
80 Šámal, P., Dědič, J., Gřivna, T., Púry, F., Říha, J. Trestní odpovědnost právnických osob. Komentář. 2. 

vydání. Praha: C. H. Beck, 2018, s. 12 – 13. 
81 Musil, J., Prášková, H., Faldyna, F. Úvahy o trestní odpovědnosti právnických osob de lege ferenda. 
Trestní právo, č. 3, 2001, s. 15. 
82 Šámal, P. a  kol. op. cit., s. 14. 
83 Šámal, P. a  kol. op. cit., s. 14. 
84 Ramkissoon, M. Country report: Czech Republic. In Gobert, J., Pascal, A-M. European Developments 
in Corporate Criminal Liability. London: Taylor & Francis, 2011, s. 332. 
85 Jelínek, J., Herczeg, J. Zákon o trestní odpovědnosti právnických osob. Komentář s  jud ikaturou. 2 . 

vydání. Praha: Leges, 2013, s. 18 – 19. 
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1.3.3 Návrh věcného záměru zákona o správní odpovědnosti právnických 

osob z roku 2009 

S ohledem na neúspěch trestněprávních návrhů se od roku 2008 začal 

připravovat návrh věcného záměru zákona o správní odpovědnosti právnických osob. 

Tento byl ale roce 2009 již v meziresortním připomínkovém řízení odmítnut86, a to 

zejména z důvodu nekompatibility s trestním právem v tom ohledu, že o trestném činu 

pachatele – fyzické osoby by rozhodovaly orgány činné v trestním řízení, kdežto o 

témže skutku, který by byl přičítán právnické osobě, by jednaly a rozhodovaly orgány 

správní, přičemž se ani nevědělo, jaké by to měly být.87 S tím však souvisel další 

problém, a to určení, které správní orgány by tedy měly být příslušné o správní 

odpovědnosti právnických osob rozhodovat. Podle Jelínka „v úvahu by zřejmě připadaly 

celní orgány, které jsou nadány pravomocemi bezpečnostního sboru a kterým se 

vstupem České republiky do Evropského společenství a Schengenského prostoru 

odpadla podstatná část agendy.“88 Zároveň si je ale vědom nedostatečné odborné, 

personální a materiální stránky takového řešení.89 Další problémy byly spatřovány 

v nedostatečné úrovně právní ochrany obviněného, nezbytnost vybavit správní orgány 

obdobnými pravomocemi jako orgány činné v trestním řízení apod.90 

1.3.4 Vládní návrh zákona o trestní odpovědnosti právnických osob z roku 

2011 

Vzhledem k tomu, že mezinárodní tlaky na Českou republiku ohledně zakotvení 

deliktní odpovědnosti právnických osob neustále sílily, byl vládou v březnu 2011 

předložen Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky nový návrh zákona o 

trestní odpovědnosti právnických osob.91 Tento návrh byl nakonec po sedmi měsících 

od předložení schválen oběma komorami Parlamentu České republiky. Účinnost 

ZTOPO byla stanovena na 1. ledna 2012.92  

 
86 Šámal, P., Dědič, J., Gřivna, T., Púry, F., Říha, J. Trestní odpovědnost právnických osob. Komentář. 2. 

vydání. Praha: C. H. Beck, 2018, s. 16. 
87 Šámal, P. a  kol. op. cit., s. 16 
88 Jelínek, J., Herczeg, J. Zákon o trestní odpovědnosti právnických osob. Komentář s  jud ikaturou. 2 . 

vydání. Praha: Leges, 2013, s. 20. 
89 Jelínek, J., Herczeg, J. op. cit., s. 20. 
90 Šámal, P. a  kol. op. cit., s. 16 – 18. 
91 Nováčková, S. Zákon o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim – od návrhu k účinné 
úpravě. Trestněprávní revue, č. 2, 2012, s. 27 – 30. 
92 Jelínek, J., Herczeg, J. op. cit., s. 21. 
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Takto schválený návrh byl doručen prezidentu Klausovi k podepsání 3. listopadu 

2011, ale prezident ho nepodepsal a vrátil ho dne 18. listopadu 2011 Poslanecké 

sněmovně.93 Prezident byl známým odpůrcem trestní odpovědnosti právnických osob, a 

proto se rozhodl využít svého ústavního práva veta zakotveného v článku 62 písm. h) 

zákona č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky (dále jen „Ústava“) a ZTOPO vrátil 

Parlamentu České republiky.94 Ústava ve svém čl. 50 odst. 1 stanoví, že „Prezident 

republiky má právo vrátit přijatý zákon s výjimkou zákona ústavního, s odůvodněním do 

patnácti dnů ode dne, kdy mu byl postoupen.“ Jádrem odůvodnění prezidentského veta 

bylo přesvědčení prezidenta republiky, že „zákon o trestní odpovědnosti právnických 

osob popírá vazbu mezi pachatelem a trestem a je spíše příkladem alibismu než 

důsledné snahy potrestat viníky trestných činů. […] Módní tendence zavádění trestní 

odpovědnosti právnických osob jde proti logickému trendu odbourávat institut 

kolektivní viny, proti možnosti přenášet vinu na jiného či ji rozkládat na větší skupinu 

osob. Tento zásadní důvod – že trestán má být vždy konkrétní, skutečný viník –  by měl 

sám o sobě stačit k odmítnutí tohoto zákona.“95 Prezident se ve svém odůvodnění 

věnoval i otázce sankcionování právnických osob, když uvedl, že „připouštím, že 

některá odsouzeníhodná jednání jsou v praxi prováděna prostřednictvím právnických 

osob. Zavedení jejich trestní odpovědnosti však nic neřeší, velmi pravděpodobně jen 

postihne nevinné. Parlament by se měl pokusit nalézt způsob, jak taková jednání účinně, 

přiměřeně a dostatečně odstrašujícím způsobem trestat i při zachování principu 

individuální trestní odpovědnosti, tak, aby byli odhalováni skuteční viníci.“96 

Následně podle čl. 50 odst. 2 Ústavy o vráceném zákonu hlasuje Poslanecká 

sněmovna znovu. Pozměňovací návrhy nejsou přípustné. Jestliže Poslanecká sněmovna 

setrvá na vráceném zákonu nadpoloviční většinou všech poslanců, zákon se vyhlásí. 

Jinak platí, že zákon nebyl přijat. Z dikce Ústavy tedy vyplývá, že pro přehlasování 

prezidentského veta bylo zapotřebí alespoň 101 poslaneckých hlasů. Na  počátku 

 
93 Šámal, P., Dědič, J., Gřivna, T., Púry, F., Říha, J. Trestní odpovědnost právnických osob. Komentář. 2. 
vydání. Praha: C. H. Beck, 2018, s. 23. 
94 Jelínek, J., Herczeg, J. Zákon o trestní odpovědnosti právnických osob. Komentář s judikaturou. 2. 
vydání. Praha: Leges, 2013, s. 21. 
95 Klaus, V. Prezident vetoval zákon o trestní odpovědnosti právnických osob. [online]. Tisková sdělení. 
Vydáno 18. 11. 2011 [cit. 2017-02-07]. Dostupné z: http://www.klaus.cz/clanky/2971. 
96 Klaus, V. Prezident vetoval zákon o trestní odpovědnosti právnických osob. [online]. Tisková sdělení. 

Vydáno 18. 11. 2011 [cit. 2017-02-07]. Dostupné z: http://www.klaus.cz/clanky/2971. 

http://www.klaus.cz/clanky/2971
http://www.klaus.cz/clanky/2971
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prosince 2011 bylo prezidentské veto nakonec skutečně přehlasováno.97 ZTOPO byl ve 

Sbírce zákonů vyhlášen v částce 146, která byla rozeslána dne 22. prosince 2011.98 

Tímto okamžikem se ZTOPO stal součástí právního řádu České republiky, tj. byl 

platný.  

Vzhledem k tomu, že účinnost ZTOPO již nešlo změnit (viz čl. 50 odst. 2  věta 

druhá Ústavy, podle níž pozměňovací návrhy nejsou přípustné), byla legisvakanční 

lhůta pouhých devět dní.99 Účelem této lhůty je poskytnout adresátům normy dostatečný 

časový prostor k tomu, aby se důkladně seznámili s jeho obsahem tak, aby se jím od 

nabytí jeho účinnosti mohli ihned začít důsledně řídit. Trestní odpovědnost právnických 

osob představuje zcela zásadní zásah do moderního chápání trestní odpovědnosti 

v České republice, a proto byla devítidenní lhůta spíše pouhou formální záležitostí,  což 

Jelínek zhodnotil následovně: „takový přístup zákonodárce nesvědčí o úctě k právu ani 

o snaze umožnit veřejnosti seznámit se včas s principy právní úpravy v rozumné 

době.“100 S tímto tvrzením lze jen souhlasit. 

O složitosti a nedokonalosti ZTOPO svědčí i skutečnost, že byl od své účinnosti 

dne 1. ledna 2012 již devětkrát novelizován, a to následujícím zákony: 

1) Zákon č. 105/2013 Sb., o změně některých zákonů v souvislosti s přijetím zákona 

o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních; 

2) Zákon 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.; 

3) Zákon č. 86/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 279/2003 Sb., o výkonu zajištění 

majetku a věcí v trestním řízení a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších 

předpisů, a další související zákony; 

 
97 Usnesení Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky č. 419/2011 Sb., ze dne 6. prosince 2011.  
98 Jelínek, J., Herczeg, J. Zákon o trestní odpovědnosti právnických osob. Komentář s judikaturou. 2. 
vydání. Praha: Leges, 2013, s. 23. 
99 Jelínek, J. Trestní odpovědnost právnických osob v České republice – problémy a perspektivy. Praha: 
Leges, 2019, s. 19. 
100 Jelínek, J. Nad českým zákonem o trestní odpovědnosti právnických osob In Jelínek, J. a  ko l. Trestn í  

odpovědnost právnických osob – bilance a perspektivy. Praha: Leges, 2013, s. 100. 
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4) Zákon 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; 

5) Zákon č. 135/2016 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím 

zákona o zadávání veřejných zakázek; 

6) Zákon č. 183/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 418/2011 Sb., o trestní 

odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, ve znění pozdějších předpisů; 

7) Zákon č. 455/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve 

znění pozdějších předpisů, a další související zákony; 

8) Zákon č. 55/2017 Sb., 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; a 

9) Zákon 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. 

Výše uvedené novelizace ZTOPO se v  oblasti sankcionování významnějším 

rozsahem projevily jen v případě zákona č. 55/2017 Sb. (bod 8), který 

reflektoval zejména vznik nového druhu ochranného opatření, a to zabrání části majetku 

(§ 26a ZTOPO, § 102a TZ), o němž budu pojednávat ve své disertační práci níže.  
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2 Obecná právní úprava sankcionování právnických osob 

v ZTOPO 
 

2.1 Systematika ZTOPO 

Než přistoupím k samotné analýze relevantních ustanovení ZTOPO, která se 

věnují otázce sankcionování právnických osob, považuji za nezbytné popsat i takové 

prvky ZTOPO, jejichž zkoumání usnadní orientaci a chápání předmětné úpravy. 

ZTOPO obsahuje 48 ustanovení. Ačkoli se tedy nejedná o rozsáhlý právní 

předpis, ZTOPO upravuje jak otázky hmotněprávní, tak otázky procesní. 101 Vzhledem 

k tomu, že nebylo podle zákonodárce žádoucí, aby se určitá ustanovení TZ, která jsou  

plně aplikovatelná i na právnické osoby, duplicitně vyskytovala právě i v  ZTOPO, 

stanovil zákonodárce v ustanovení § 1 odst. 2 ZTOPO princip subsidiarity, podle 

kterého nestanoví-li ZTOPO jinak, použije se TZ, v řízení proti právnické osobě zákon 

č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád) (dále jen „TŘ“) a v řízení o 

mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních přiměřeně zákon č. 104/2013 Sb., o 

mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních (dále jen „ZMSVT“), není-li to z 

povahy věci vyloučeno. Ustanovení ZTOPO tak jsou ve vztahu k  TZ, TŘ a ZMSVT 

ustanoveními primární povahy.102 

ZTOPO je rozdělen do šesti částí, přičemž první tři části (§ 1 – § 27) upravují 

hmotněprávní aspekty trestní odpovědnosti právnických osob. Z pohledu sankcionování 

je důležitá zejména část třetí (§ 14 – § 27) nazvaná Tresty a ochranná opatření, která  se 

následně dělí na jednotlivé hlavy (Hlava I – Obecná ustanovení, Hlava II – Ukládání 

jednotlivých druhů trestů, Hlava III – Zánik výkonu trestu, Hlava IV – Ochranná 

opatření a Hlava V – Zánik účinků odsouzení).  

Hlava I třetí části ZTOPO tak vymezuje: 

• přiměřenost trestu a ochranného opatření (§ 14), a 

• druhy trestů a ochranných opatření (§ 15). 

Hlava II třetí části ZTOPO vymezuje jednotlivé druhy trestů, a to:  

 
101 Jelínek, J., Herczeg, J. Zákon o trestní odpovědnosti právnických osob. Komentář s judikaturou. 2. 
vydání. Praha: Leges, 2013, s. 26. 
102 Jelínek, J., Herczeg, J. op. cit., s 35. 
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• zrušení právnické osoby (§ 16), 

• propadnutí majetku (§ 17), 

• peněžitý trest (§ 18), 

• propadnutí věci (§ 19), 

• zákaz činnosti (§ 20), 

• zákaz plnění veřejných zakázek nebo účasti ve veřejné soutěži (§ 21), 

• zákaz přijímání dotací a subvencí (§ 22), a 

• uveřejnění rozsudku (§ 23). 

K jednotlivým druhům trestů (a ochranných opatření – viz níže) se detailně věnuji 

v další části své disertační práce. 

Hlava III třetí části ZTOPO obsahuje úpravu zániku výkonu trestu: 

• promlčení výkonu trestu (§ 24), a 

• vyloučení z promlčení (§ 25). 

Další důležitou hlavou třetí části ZTOPO je hlava IV, která vymezuje ochranná 

opatření, která je možno právnické osobě uložit, a to: 

• zabrání věci (§ 26), a 

• zabrání části majetku (§ 26a). 

Závěrečná hlava V třetí části ZTOPO vymezuje podmínku pro zánik účinků 

odsouzení (§ 27). 

Část čtvrtá (§ 28 – § 41) obsahuje úpravu procesněprávní (včetně úpravy výkonu 

některých druhů trestů), poněkud zredukovaná část pátá (§ 42) obsahuje ustanovení o  

mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních  a část šestá obsahuje pouze jediné 

ustanovení, a to § 48 stanovící účinnost ZTOPO.  

Z pohledu sankcionování stojí ještě určitě za zmínku ustanovení § 10, které najdeme 

v části druhé ZTOPO (Základy trestní odpovědnosti právnických osob) a které upravuje 

problematiku trestní odpovědnosti právního nástupce právnické osoby, tj. přechodu 

trestní odpovědnosti právnické osoby na její právní nástupce (§ 10 odst. 1 a 2), dále 

ukládání úhrnného, souhrnného a společného trestu právnímu nástupci právnické osoby 

(§ 10 odst. 3) a trestní odpovědnost právního nástupce právnické osoby, která byla po 

pravomocném skončení trestního stíhání zrušena (§ 10 odst. 4).  
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Dne 1. ledna 2014 nabyl účinnosti ZMSVT, v důsledku čehož doznala část pátá 

ZTOPO (toho času Zvláštní ustanovení o právním styku s cizinou, od 1. ledna 2014 

nazvaná Zvláštní ustanovení o řízení o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech 

trestních) značných změn. Původní část čtvrtá ZTOPO obsahovala šest ustanovení, a to  

§ 42 (Dožádání), § 43 (Převzetí a předávání trestních věcí), § 44 (Uznání a výkon 

rozhodnutí ve vztahu k cizině), § 45 (Uznání a výkon rozhodnutí o zajištění majetku 

nebo důkazního prostředku s členskými státy Evropské unie), § 46 (Uznání a výkon 

rozhodnutí o peněžitých sankcích a jiných peněžitých plněních s členskými státy 

Evropské unie) a § 47 (Uznání a výkon rozhodnutí ukládajících propadnutí nebo zabrání 

majetku, věcí nebo jiných majetkových hodnot s členskými státy Evropské unie). 

V důsledku přijetí ZMSVT došlo i k přijetí zákona č. 105/2013 Sb., o změně 

některých zákonů v souvislosti s přijetím zákona o mezinárodní justiční spolupráci ve 

věcech trestních, kterým došlo ke zrušení ustanovení § 43 až § 47 včetně.103 Z této části 

tak zůstal jen § 42 ZTOPO, který nicméně doznal kompletní úpravy.   

Závěrečná šestá část obsahuje tedy pouze § 48 ZTOPO, který stanoví, že ZTOPO 

nabývá účinnosti dne 1. ledna 2012. 

Logickým důsledkem přijetí ZTOPO byla i nutnost reflektovat takovou významnou 

legislativní změnu i v jiných právních předpisech, a proto spolu s ZTOPO došlo k přijetí 

zákona č. 420/2011 Sb., o změně některých zákonů v  souvislosti s přijetím zákona o 

trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, v  jehož důsledku bylo novelou 

dotčeno mnoho souvisejících předpisů (např. TZ, zákon č. 99/1963 Sb., občanský 

soudní řád, zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, zákon č. 513/1991 Sb., obchodní 

zákoník, zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů 

atd.) (dále jen „Doprovodný zákon“).104  

2.2 Předmět úpravy ZTOPO a vztah ZTOPO k jiným zákonům 

Předmět úpravy ZTOPO je vymezen hned v ustanovení § 1 odst. 1 ZTOPO: 

„Tento zákon upravuje podmínky trestní odpovědnosti právnických osob, tresty a 

 
103 Fenyk, J., Smejkal, L., Bílá, I. Zákon o trestní odpovědnosti právnických osob a  řízen í prot i n im. 

Komentář. Příloha: Modelová interní opatření k předcházení trestné činnosti právnické osoby a  řešen í 
vzniklých situací (Compliance management systém). Praha: Wolters Kluwer ČR, 2018, s. 10. 
104 Jelínek, J., Herczeg, J. Zákon o trestní odpovědnosti právnických osob. Komentář s judikaturou. 2. 

vydání. Praha: Leges, 2013, s. 27 – 28. 
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ochranná opatření, které lze za spáchání stanovených trestných činů právnickým 

osobám uložit, a postup v řízení proti právnickým osobám.“ 

Z pohledu tématu této disertační práce tak je podstatné, že ZTOPO explicitně 

stanoví, že ZTOPO upravuje tresty a ochranná opatření, které lze za spáchání 

stanovených trestných činů právnickým osobám uložit. V tomto ohledu je ale nezbytné 

uvědomit si, že ZTOPO není jediným právním předpisem, který upravuje sankcionování 

právnických osob v trestněprávním slova smyslu. ZTOPO je totiž, obdobně jako zákon 

č. 218/2003 Sb., o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech 

mládeže a o změně některých zákonů (zákon o soudnictví ve věcech mládeže) (dále jen 

„ZSVM“), tzv. vedlejší trestní zákon.105 Proto je TZ a TŘ aplikován subsidiárně ve 

vztahu k ZTOPO a ZSVM. Jak již bylo řečeno výše, tento princip subsidiarity je 

vyjádřen v ustanovení § 1 odst. 2 ZTOPO, podle kterého nestanoví-li ZTOPO jinak, 

použije se TZ, v řízení proti právnické osobě TŘ a v řízení o mezinárodní justiční 

spolupráci ve věcech trestních přiměřeně ZMSVT, není-li to z povahy věci 

vyloučeno.106  

Z povahy věci je podle Jelínka například vyloučeno použít proti právnické osobě 

opatření omezující její osobní svobodu (zadržení, vazba, příkaz k zatčení, osobní 

prohlídka).107 Jedná se o zcela logický a správný závěr. 

Tento princip subsidiarity tak může přinést následující situace108: 

• úplná speciální úprava v ZTOPO 

Jedná se o situace, kdy je určitá věc upravena výlučně v ZTOPO, 

případně je upravena zcela odlišně od úpravy obsažené v TZ a/nebo TŘ. Ve 

vztahu k sankcionování právnických osob se tedy jedná o: 

- § 10 (Trestní odpovědnost právního nástupce právnické osoby), 

- § 16 (Zrušení právnické osoby),  

- § 21 (Zákaz plnění veřejných zakázek nebo účasti ve veřejné 

soutěži), 

 
105 Jelínek, J., Herczeg, J. Zákon o trestní odpovědnosti právnických osob. Komentář s  jud ikaturou. 2 . 
vydání. Praha: Leges, 2013, s. 29. 
106 Ve znění zákona č. 105/2013 Sb., o změně některých zákonů v souvislosti s přijetím zákona 
o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních.  
107 Jelínek, J., Herczeg, J. op. cit., s. 37. 
108 Fenyk, J., Smejkal, L., Bílá, I. Zákon o trestní odpovědnosti právnických osob a  řízen í prot i n im. 
Komentář. Příloha: Modelová interní opatření k předcházení trestné činnosti právnické osoby a  řešen í 

vzniklých situací (Compliance management systém). Praha: Wolters Kluwer ČR, 2018, s. 9 – 10. 
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- § 23 (Uveřejnění rozsudku),  

- § 38 (Výkon trestu zrušení právnické osoby),  

- § 39 (Výkon trestu zákazu plnění veřejných zakázek nebo 

účasti ve veřejné soutěži),  

- § 40 (Výkon trestu zákazu přijímání dotací a subvencí),  

- § 41 (Výkon trestu uveřejnění rozsudku). 

• absence speciální úpravy v ZTOPO 

V tomto případě jde o situace, kdy úprava již obsažená v  TZ a/nebo TŘ 

se plně aplikuje i na právnické osoby. Ve vztahu k sankcionování právnických 

osob se tedy například jedná o: 

- § 19 (Propadnutí věci),  

- § 26 (Zabrání věci), 

- § 26a (Zabrání části majetku). 

• částečná speciální úprava v ZTOPO 

Třetím příkladem užití principu subsidiarity TZ a/nebo TŘ ve vztahu 

k ZTOPO jsou situace, kdy ZTOPO obsahuje úpravu (byť dílčí) institutu 

trestního práva, a proto je žádoucí, aby došlo nejen k aplikaci ZTOPO, ale stejně 

tak i k aplikaci TZ a/nebo TŘ, není-li to z povahy věci vyloučeno. Ve vztahu 

k sankcionování právnických osob je typickým příkladem takové situace 

kupříkladu: 

- § 18 (Peněžitý trest). 

V dalších částech této práce se již budu důsledně věnovat otázkám sankcionování 

právnických osob, přičemž se budu soustředit jednak na obecnou úpravu sankcionování 

právnických osob, jednak na právní úpravu jednotlivých druhů trestů a ochranných 

opatření.   

2.3 Obecný pohled na sankcionování právnických osob v ZTOPO 

Než se začnu věnovat otázkám vztahujícím se k jednotlivým druhům trestů a 

ochranných opatření, považuji za podstatné nejprve zabývat se i otázkami, které jsou 

pro samotné sankcionování právnických osob neméně důležité, neboť tyto hrají zásadní 

roli pro správnou (či alespoň) vhodnou volbu trestní sankce a její výměry.  
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Proto se v následující části této disertační práce zaměřím na otázky obecných 

zásad sankcionování, a to zejména s jejich ohledem na sankcionování právnických osob. 

Neopominu ani jednotlivá významná kritéria pro určování druhu a výměry trestu a/nebo 

ochranného opatření ve smyslu ustanovení § 14 ZTOPO. 

2.3.1 Zásady sankcionování právnických osob 

Zásady (nejen) trestního práva jsou určité vůdčí právní ideje či principy109, přičemž 

mají zejména čtyři hlavní funkce, a to: 

1) poznávací 

2) interpretační 

3) aplikační 

4) normotvornou (legislativní).110 

Jak již napovídá výše uvedený výčet funkcí zásad trestního práva, nejen 

zákonodárce při tvorbě určitého právního předpisu, ale i jeho uživatelé (soudci, státní 

zástupci, policejní orgány, advokáti, poškození apod.) by při svých studiích dané právní 

úpravy měli vždy dané zásady respektovat a dodržovat.   

  Vzhledem k vymezenému tématu této disertační práce se rovnou budu věnovat 

hmotněprávním zásadám trestního práva, které jsou klíčové pro sankcionování, resp. 

pro sankcionování právnických osob.   

Zákonodárce si je zpravidla vědom důležitosti zásad, a proto je explicitně 

zakotvuje i v TZ, a to jednak obecně pro veškeré trestní sankce v § 36 až § 38 TZ, 

jednak dále speciálně pro tresty v § 39 až 45 TZ a ochranná opatření v § 96 až 

§ 99 TZ.111  

Speciální právní úpravu zásad týkajících se sankcionování právnických osob 

obsahuje i ZTOPO, a to zejména v ustanoveních § 14 a § 15 ZTOPO, přičemž by se 

nemělo zapomínat i na ustanovení § 10 odst. 2 ZTOPO. 

Za obecné zásady sankcionování právnických osob lze považovat tyto:112 

 
109 Jelínek, J., Herczeg, J. Zákon o trestní odpovědnosti právnických osob. Komentář s judikaturou. 2. 
vydání. Praha: Leges, 2013, s. 23. 
110 Jelínek, J. a  kol. Trestní právo hmotné. Obecná část. Zvláštní část. 6. vydání. Praha: Leges, 2017, s. 26 
– 27. 
111 Jelínek, J. a kol. op. cit., s. 387. 
112 Jelínek, J. a kol. op. cit., s. 387 – 388. 
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a) zásada zákonnosti trestů a ochranných opatření (§ 1 odst. 1 ZTOPO, § 15 

odst. 1, 2 ZTOPO, § 37 odst. 1 TZ) 

b) zásada přiměřenosti (§ 14 odst. 1, 2 ZTOPO, § 37 odst. 2, § 38 odst. 1, 2, 

§ 96 TZ) 

c) zásada individualizace trestních sankcí (§ 14 odst. 1 ZTOPO, § 38 odst. 1 

TZ) 

d) zásada subsidiarity přísnější trestní sankce (§ 38 odst. 2 TZ)113 

e) zásada personality trestu (§ 14 odst. 1, 3 ZTOPO, § 39 odst. 1, 7 TZ) 

f) zásada neslučitelnosti určitých druhů trestních sankcí (§ 53 odst. 1  TZ, 

§ 15 odst. 3 ZTOPO) 

g) zásada humanity trestních sankcí (§ 37 odst. 2 TZ) 114 

h) zásada zohlednění právem chráněných zájmů  osob poškozených 

trestným činem (§ 14 odst. 3 ZTOPO, § 38 odst. 3 TZ).115 

 

(A) Zásada zákonnosti trestů a ochranných opatření 

Některé výše uvedené zásady jsou natolik důležité, že jsou zakotveny na té 

nejvyšší, tj. ústavní úrovni. Jednou z těchto zásad je právě i zásada zákonnosti tres tů a 

ochranných opatření (nullum crimen sine lege, nulla poena sine lege), jejíž ústavní 

vyjádření je obsaženo v čl. 39 zákona č. 2/1993 Sb., Listiny základních práv a svobod 

(dále jen „Listina“), podle kterého jen zákon stanoví, které jednání je trestným činem a 

jaký trest, jakož i jaké jiné újmy na právech nebo majetku, lze za jeho spáchání 

uložit.116 Důležitost této zásady reflektuje i skutečnost, že je opakovaně  zmíněna i 

v ustanovení § 12 odst. 1 TZ117. Ve vztahu k sankcionování je obdoba obsažena 

v ustanovení § 37 odst. 1 TZ118. 

 
113 Tibitanzlová, A. Sankcionování právnických osob. Rigorózní práce. Právnická fakulta Univerzity 
Karlovy v Praze, 2016, s. 23. 
114 Jelínek, J. a  kol. Trestní právo hmotné. Obecná část. Zvláštní část. 6. vydání. Praha: Leges, 2017, s. 

388. 
115 Tibitanzlová, A. op. cit., s. 23. 
116 Šámal, P., Dědič, J., Gřivna, T., Púry, F., Říha, J. Trestní odpovědnost právnických osob. Komentář. 2. 

vydání. Praha: C. H. Beck, 2018, s. 340. 
117 Ustanovení § 12 odst. 1 TZ: „Jen trestní zákon vymezuje trestné činy a stanoví trestní sankce, které lze 

za jejich spáchání uložit.“ 
118 Ustanovení § 37 odst. 1 TZ: „Trestní sankce lze ukládat jen na základě trestního zákona.“ Podle 
ustanovení § 110 TZ, které patří mezi tzv. výkladová ustanovení, se trestním zákonem rozumí TZ a podle 

povahy věci i ZSVM a ZTOPO. 
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Součástí této zásady jsou pak čtyři dílčí zásady119, a to: 

• zásada nullum crimen, nulla poena sine lege scripta , tj. požadavek zákonné 

formy pro trestněprávní předpis, 

• zásada nullum crimen, nulla poena sine lege stricta, tj. zákaz analogie v 

neprospěch pachatele, 

• zásada nullum crimen, nulla poena sine lege certa , tj. požadavek určitosti 

trestněprávní normy, a 

• zásada nullum crimen, nulla poena sine lege praevia, tj. zákaz retroaktivity 

v neprospěch pachatele. 

V souladu s touto zásadou je tedy možné právnické osobě uložit jen trestněprávní 

sankci (tj. trest a/nebo ochranné opatření) explicitně uvedenou v  ustanovení § 15 odst. 1 

a 2 ZTOPO, které obsahuje taxativní výčet druhů trestů a ochranných opatření, které 

mohou být uloženy právnické osobě.  

 

(B) Zásada přiměřenosti trestů a ochranných opatření 

Zásada přiměřenosti (proporcionality) trestů a ochranných opatření počítá s tím, 

že na základě protiprávního jednání smí zákonnými prostředky a na základě zákona (viz  

výše zásada zákonnosti trestů a ochranných opatření) dojít k zásahu do jinak právem 

chráněných zájmů jednotlivce.120 Tato zásada s sebou ale zároveň přináší požadavek 

náležitého respektování práv a chráněných zájmů těchto osob, přičemž zcela zásadní 

podmínkou je, aby v rámci oprávněného, tj. státem aprobovaného zásahu do práv a 

chráněných zájmů těchto osob nedocházelo v  nadměrné míře, nepřiměřeně.  

Podle Šámala121 k náležitostem zásady přiměřenosti patří tři požadavky, a to: 

1) požadavek způsobilosti (vhodnosti), tj. volby takových prostředků, které 

jsou schopny dosáhnout zamýšleného cíle; 

2) požadavek nezbytnosti, tj. požadavek zvolit z mnoha možných prostředků 

takový, který je nezbytným minimálním zákrokem k dosažení stanoveného 

cíle; a  

 
119 Jelínek, J. a  kol. Trestní právo hmotné. Obecná část. Zvláštní část. 6. vydání. Praha: Leges, 2017, s. 
29. 
120 Šámal, P. a  kol. Trestní zákoník. 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2012, s. 503. 
121 Šámal, P. a  kol. op. cit., s. 503 – 504. 
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3) požadavek přiměřenosti v užším slova smyslu, tj. adekvátnost rozsahu a 

dosahu opatření ke stupni naléhavosti zákroku. Čím více státní zásah 

jednotlivce omezuje, tím větší musí být na tomto omezení obecný zájem.  

Zásada přiměřenosti trestů a ochranných opatření je obsažena  jednak v TZ, 

jednak v ZTOPO. Ustanovení § 37 odst. 2 TZ stanoví, že „Pachateli nelze uložit kruté a 

nepřiměřené trestní sankce. Výkonem trestní sankce nesmí být ponížena lidská 

důstojnost.“ Tento základní pilíř této zásady je dále rozveden v následujícím ustanovení, 

a to konkrétně v ustanovení § 38 TZ, podle kterého „Trestní sankce je nutno ukládat s 

přihlédnutím k povaze a závažnosti spáchaného trestného činu a poměrům pachatele .“ 

(odst. 1); „Tam, kde postačí uložení trestní sankce pachatele méně postihující, nesmí být 

uložena trestní sankce pro pachatele citelnější.“ (odst. 2); „Při ukládání trestních sankcí 

se přihlédne i k právem chráněným zájmům osob poškozených trestným činem .“  (odst.  

3).  

Ve vztahu k ochranným opatřením je zásada přiměřenosti řešena samostatně, a 

to v ustanovení § 96 TZ, podle kterého „Ochranné opatření nelze uložit, není-li 

přiměřené povaze a závažnosti pachatelem spáchaného činu a nebezpečí, které od 

pachatele v budoucnu hrozí pro zájmy chráněné trestním zákonem, jakož i osobě 

pachatele a jeho poměrům.“ (odst. 1); „Újma způsobená uloženým a vykonávaným 

ochranným opatřením nesmí být větší, než je nezbytné k dosažení jeho účelu .“ (odst. 2).  

ZTOPO vzhledem ke svému nevelkému rozsahu právní úpravy obsahuje zásadu 

přiměřenosti trestů a ochranných opatření na jediném místě, a to v ustanovení § 14, 

podle něhož „Při stanovení druhu trestu a jeho výměry přihlédne soud k povaze a 

závažnosti trestného činu, k poměrům právnické osoby,  včetně její dosavadní činnosti a  

jejích majetkových poměrů; přitom přihlédne též k tomu, zda právnická osoba vykonává 

činnost ve veřejném zájmu, která má strategický nebo obtížně nahraditelný význam pro 

národní hospodářství, obranu nebo bezpečnost. Dále soud přihlédne k působení 

právnické osoby po činu, zejména k její případné účinné snaze nahradit škodu nebo 

odstranit jiné škodlivé následky činu. Přihlédne také k účinkům a důsledkům, které lze 

očekávat od trestu pro budoucí činnost právnické osoby.“ (odst. 1); „Ochranné opatření 

nelze právnické osobě uložit, není-li přiměřené povaze a závažnosti spáchaného činu ,  

jakož i jejím poměrům.“ (odst. 2); „Při ukládání trestních sankcí soud přihlédne i k 

důsledkům, které může mít jejich uložení na třetí osoby, zejména přihlédne k právem 



40 
 

chráněným zájmům osob poškozených trestným činem a věřitelů právnické osoby, 

jejichž pohledávky vůči trestně odpovědné právnické osobě vznikly v dobré víře a 

nemají původ nebo nesouvisí s trestným činem právnické osoby.“ (odst. 3). Jelínek si 

zde správně všímá, že uplatnění této zásady je u ochranných opatření možné pouze 

v rámci „negativního vymezení, kdy stanoví podmínky, za kterých nelze ochranné 

opatření uložit.“122    

Do jisté míry obsahuje úpravu zásady přiměřenosti trestů a ochranných opatřen í 

i ustanovení věnující se přechodu trestní odpovědnosti právnické osoby na p rávní 

nástupce, tj. ustanovení § 10 ZTOPO.123 

V tomto ohledu bych rád (spíše jako poznámku) zmínil i poznatek DeSantise, 

podle kterého jsou obtíže při výběru vhodné a účinné sankce pro právnickou osobu 

částečně působeny již samotnou povahou právnické osoby, a to zejména s ohledem na 

její umělou konstrukci, kdy ve vztahu k právnickým osobám nelze bez dalšího aplikovat 

stejné způsoby sankcionování jako v  případě fyzických osob. V neposlední řadě se 

DeSantis domnívá, že trestné činy spáchané právnickými osobami jsou stále vnímány  

obecnou veřejností jako morálně neutrální, a proto  jim není třeba ukládat příliš přísné 

sankce.124 S tímto však podle mého názoru nelze souhlasit, neboť odsouzeníhodná je 

jakákoli trestná činnost, tj. ať už spáchaná pouze fyzickými osobami, anebo i osobami 

právnickými.      

 

(C) Zásada individualizace trestněprávních sankcí 

Zásada individualizace trestněprávních sankcí je velmi úzce spjata s výše 

popsanou zásadou přiměřenosti trestů a ochranných opatření. Právě výše uvedené 

ustanovení § 38 odst. 1 TZ je projevem zásady individualizace trestněprávních sankcí, 

neboť ukládá soudu, aby v každém jednotlivém případě postupoval zcela individuálně, 

tj. právě „s přihlédnutím ke konkrétním okolnostem vztahujícím se jak k závažnosti 

trestného činu, včetně přitěžujících a polehčujících okolností (téměř výlučně u trestů), 

tak k možnostem sociální reintegrace pachatele a jeho poměrům (zvláště u ochranných 

 
122 Jelínek, J. a  kol. Trestní právo hmotné. Obecná část. Zvláštní část. 6. vydání. Praha: Leges, 2017, s. 
29. 
123 Jelínek, J., Herczeg, J. Zákon o trestní odpovědnosti právnických osob. Komentář s judikaturou. 2. 
vydání. Praha: Leges, 2013, s. 118. 
124 DeSantis, W. J. Punishing the Corporation: Charitable Contributions as a Condition of Probation. 

Rutgers Law Journal. 1983, 15(4), s. 1069 – 1070. 
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opatření) a v neposlední řadě i s přihlédnutím k přiměřené satisfakci osob poškozených 

trestným činem.“125 Z toho důvodu se soud nesmí dopustit zobecňování (generalizace) 

skutkových okolností každého jednotlivého případu, ale musí důsledně zkoumat a 

posuzovat otázky, které mohou mít vliv na druh a výši trestněprávní sankce. 

Úzké propojení zásady proporcionality a zásady individualizace trestněprávních 

sankcí lze spatřovat ve výše představeném ustanovení § 14 ZTOPO, které obsahuje 

prvky a znaky obou uvedených zásad. Vzhledem k významu tohoto ustanovení pro 

sankcionování právnických osob jsem se rozhodl věnovat mu, resp. dílčím aspektům 

sankcionování právnických osob, samostatnou pasáž v této disertační práci.  

 

(D) Zásada subsidiarity přísnější trestní sankce 

Ačkoli zásada subsidiarity přísnější trestní sankce není obsahově podobná 

zásadě individualizace trestněprávních sankcí, společným prvkem těchto zásad je, že 

určitým způsobem rozvádí zásadu proporcionality trestů a ochranných opatření, z  níž 

vychází.  

Zákonné provedení této zásady obsahuje výše zmíněné ustanovení §  38 odst. 2  

TZ. Podle komentářové literatury je trestní sankcí pachatele méně postihující taková 

sankce, která „působí pachateli méně intenzivní újmu na jeho právech a svobodách a 

přitom je ještě dostatečným prostředkem k dosažení účelu trestní sankce, a to jak se 

zřetelem k povaze a závažnosti činu, tak  k poměrům pachatele a dalším hlediskům 

důležitým pro uložení trestní sankce.“126  

Při posuzování otázky, která trestněprávní sankce je v  dané situaci pro pachatele 

mírnější, je třeba postupovat s ohledem na veškeré okolnosti daného projednávaného 

případu. Ani v tomto ohledu proto nelze generalizovat jednotlivé druhy trestů či 

ochranných opatření, když si lze zcela jistě představit případy, kdy pro danou 

právnickou osobu bude kupříkladu trest uveřejnění rozsudku mnohem přísnější než 

peněžitý trest, kdežto v jiném případě to může být zrovna naopak.  

  

 
125 Jelínek, J. a  kol. Trestní právo hmotné. Obecná část. Zvláštní část. 6. vydání. Praha: Leges, 2017, s. 
388. 
126 Šámal, P. a  kol. Trestní zákoník. 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2012, s. 504.  
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(E) Zásada personality trestu 

Podle této zásady „sankce (trest i ochranné opatření) by zásadně měla 

postihovat jen pachatele trestného činu.“127 Jak totiž podotýká americký autor Dan-

Cohen „sankce ukládané korporacím se vyznačují právě tím, že mají mít negativní 

dopad na korporace jako takové a nikoli na konkrétní jednotlivce.“128 

Naplnění této zásady v plné míře je ale problematické. Odpůrci trestní 

odpovědnosti právnických osob před přijetím ZTOPO hojně upozorňovali na to, že tato 

zásada nebude v případě sankcionování právnických osob dodržována, a to z  toho 

důvodu, že sankce uložené právnické osobě mohou dopadnout i na nevinné osoby, a to  

např. na členy potrestané právnické osoby, kteří se ale na páchání trestného činu  

nepodíleli, věřitele právnické osoby, zaměstnance právnické osoby a/nebo jiné osoby, 

které nejsou přímo součástí právnické osoby, avšak mohou být touto sankcí negativně 

ovlivněny.129 I Jelínek upozorňuje, že vliv uložené sankce na okolí sankcionované 

osoby by měl být minimalizován.130 Obdobně v souvislosti s kritikou peněžitého trestu 

uvádí i americký autor DeSantis, že „posledním argumentem proti peněžitým trestům je, 

že značné pokuty mohou ublížit nevinným třetím osobám, jako jsou akcionáři, 

zaměstnanci, věřitelé, obchodní zákazníci a spotřebitelé.“131 Navzdory výše uvedenému 

tvrzení Dan-Cohena i tento sám však zároveň v rámci svého pojednání o sankcionování 

právnických osob přiznává, že „sankcionování korporací bude mít předvídatelně 

negativní dopady na jejich členy, ať už akcionáře nebo jiné společníky.“132 

Je však zjevné, že obdobná situace nastává i v  případě sankcionování pachatelů 

– fyzických osob. V důsledku ukládaných sankcí tak dochází k zasahování do práv a 

oprávněných zájmů osob odlišných od samotného pachatele, což potvrzuje i Musil, 

podle kterého „analogické sekundární účinky trestů se projevují i při trestání fyzických 

osob – např. uvězněním živitele rodiny je ohrožený sociální status celé rodiny.“133  

 
127 Jelínek, J. a  kol. Trestní právo hmotné. Obecná část. Zvláštní část. 6. vydání. Praha: Leges, 2017, s. 

388. 
128 Dan-Cohen, M. Sanctioning Corporations. Journal of Law and Policy. 2010, 19(1), s. 28. 
129 Jelínek, J. Trestní odpovědnost právnických osob v České republice – problémy a perspektivy. Praha: 

Leges, 2019, s. 82. 
130 Jelínek, J. a  kol. op. cit., s. 388. 
131 DeSantis, W. J. Punishing the Corporation: Charitable Contributions as a Condition of Probation. 
Rutgers Law Journal. 1983, 15(4), s. 1086. 
132 Dan-Cohen, M. op. cit., s. 35. 
133 Musil, J. Trestní odpovědnost právnických osob – ano či ne? Trestní právo, č. 7 – 8, 2000, s. 5. 
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V tomto ohledu je proto nenahraditelná funkce soudce, který je při rozhodování 

o uložení konkrétní sankce vázán celou řadou omezení co do možnosti uložit konkrétní 

sankci. Vyjma zákonem daných druhů trestních sankcí a výše sazeb jednotlivých trestů  

je soudce ve vztahu k zásadě personality trestu v případě sankcionování právnick ých 

osob povinen respektovat ustanovení § 14 odst. 3 ZTOPO poskytující ochranu třetím 

osobám. Do jistém míry pak v tomto ohledu speciální úpravu lze nalézt u peněžitého 

trestu, jehož uložení nesmí být ve smyslu ustanovení § 18 odst. 1 ZTOPO na újmu práv 

poškozeného.  

Jak uzavírá Jelínek, bude vždy nutné „pečlivě zvažovat druh sankce a jeho 

výměry tak, aby byly nevinné osoby nepřímými důsledky potrestání právnické osoby 

zasaženy co možná nejméně, ideálně pak vůbec.“134 

 

(F) Zásada neslučitelnosti určitých druhů trestních sankcí 

V rámci trestního práva se lze nezřídka setkat s případy, kdy je pachateli 

(fyzické a/nebo právnické osobě) uloženo více druhů trestních sankcí vedle sebe. Je 

tomu tak zpravidla tehdy, když se jeví nedostatečným uložení pouze jednoho druhu 

trestní sankce, a to za předpokladu, že to TZ, resp. ZTOPO umožňuje. Ustanovení §  15 

odst. 3 ZTOPO explicitně stanoví ve své první větě, že právnické osobě lze uložit tresty 

a ochranná opatření uvedená v odstavcích 1 a 2 samostatně nebo vedle sebe. Těmito 

žádoucími případy pak je kupříkladu nutnost dostatečně působit na pachatele trestného 

činu a zajistit ochranu společnosti tam, kde by těchto cílů nebylo možné dosáhnout jen 

jedním druhem trestu, byť i uloženého ve vyšší výměře. Podle Šámala se dále se jedná o 

případy, kdy uložení několika druhů trestu vedle sebe bude nutné „k vystižení povahy, 

závažnosti, rozsahu a různorodosti spáchané trestné činnosti, k postižen í všech jejích 

složek, k zajištění dostatečné zábrany právnické osobě v dalším páchání trestných činů, 

k náležitému preventivnímu či represivnímu působení na ni i k účinné ochraně hodnot a  

zájmů ohrožených nebo porušených trestnou činností. To platí zejmén a za situace, 

jestliže právnická osoba spáchala více různých trestných činů v souběhu.“135 

 
134 Jelínek, J. Trestní odpovědnost právnických osob v České republice – problémy a perspektivy. Praha: 
Leges, 2019, s. 84. 
135 Šámal, P., Dědič, J., Gřivna, T., Púry, F., Říha, J. Trestní odpovědnost právnických osob. Komentář. 2. 

vydání. Praha: C. H. Beck, 2018, s. 384. 
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Ukládání více druhů trestních sankcí vedle sebe však není bezbřehé. Je tomu tak 

proto, že ne vždy je kumulace účinků vedle sebe uložených trestních sankcí žádoucí, a 

to například z toho důvodu, že tyto jsou podobné136 nebo proto, že uložením takových 

trestů vedle sebe by došlo ke zmaření účelu trestu pro nedobytnost, resp. že se takové 

tresty vzájemně vylučují.137 

TZ obsahuje zákonné omezení v  ustanovení § 53 odst. 1138. Ve vztahu 

k právnickým osobám je toto omezení obsaženo v ustanovení § 15 odst. 3  ZTOPO 139,  

které ve své druhé větě stanoví, že nelze však uložit peněžitý trest nebo zabrání části 

majetku vedle propadnutí téže části majetku a trest propadnutí věci vedle zabrání t éže 

věci. Jak již bylo popsáno výše, je zjevné, že ustanovení § 15 odst. 3 ZTOPO je ve 

vztahu speciality k ustanovení § 53 odst. 1 TZ.140 

ZTOPO tedy rozlišuje dva případy neslučitelnosti, a to: 

a) peněžitý trest nebo zabrání části majetku vedle propadnutí téže části majetku, a  

b) trest propadnutí věci vedle zabrání téže věci. 

Vzhledem k použité terminologii a dále též vzhledem k výše uvedeným příkladům 

neslučitelnosti je evidentní, že neslučitelnost se týká jak vztahu trest – trest, tak vztahu 

trest – ochranné opatření.  

Takové omezení ale platí pouze tehdy, když tyto druhy trestních sankcí by vedle 

sebe měly být uloženy týmž rozsudkem, bez ohledu na to, zda by se jednalo o souhrnný 

 
136 Šámal, P. a  kol. Trestní zákoník. 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2012, s. 729 ;  Šámal, P., Dědič, J. , 
Gřivna, T., Púry, F., Říha, J. Trestní odpovědnost právnických osob. Komentář. 2. vydání. Pra ha: C. H . 

Beck, 2018, s. 385. 
137 Fenyk, J., Smejkal, L., Bílá, I. Zákon o trestní odpovědnosti právnických osob a  říze n í prot i n im. 

Komentář. Příloha: Modelová interní opatření k předcházení trestné činnosti právnické osoby a  řešen í 
vzniklých situací (Compliance management systém). Praha: Wolters Kluwer ČR, 2018, s. 105. 
138 Ustanovení § 53 odst. 1 TZ: „Stanoví-li trestní zákon za některý trestný čin několik trestů, lze uložit 

každý tento trest samostatně nebo i více těchto trestů vedle sebe. Vedle trestu, který stanoví trestní zákon 
za některý trestný čin, lze uložit i jiné tresty uvedené v § 52. Nelze však uložit domácí vězení vedle odnětí 
svobody a obecně prospěšných prací, obecně prospěšné práce vedle odnětí svobody, peněžitý trest vedle 

propadnutí majetku a zákaz pobytu vedle vyhoštění.“ 
139 Ustanovení § 15 odst. 3 ZTOPO: „Právnické osobě lze uložit tresty a ochranná opatření uvedená v 

odstavcích 1 a 2 samostatně nebo vedle sebe. Nelze však uložit peněžitý trest nebo zabrání části majetku 
vedle propadnutí téže části majetku a trest propadnutí věci vedle zabrání téže věci.“ 
140 Jelínek, J., Herczeg, J. Zákon o trestní odpovědnosti právnických osob. Komentář s  jud ikaturou. 2 . 

vydání. Praha: Leges, 2013, s. 126. 
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trest ve smyslu ustanovení § 43 odst. 2 TZ nebo o společný trest za pokračování 

v trestném činu ve smyslu ustanovení § 45 odst. 1 TZ.141 

V teorii i praxi se však objevují i další případy neslučitelnosti, které však nejsou 

explicitně zmíněny v ZTOPO. Šámal například uvádí, že „nelze uložit trest propadnutí  

majetku a propadnutí věci náležející do propadlého majetku, resp. do jeho určené části 

(§ 17 odst. 3), dále asi nemá smysl ukládat trest zrušení právnické osoby a vedle něj i 

trest zákazu činnosti (resp. i tresty zákazu plnění veřejných zakázek nebo účast i ve 

veřejné soutěži a zákazu přijímání dotací a subvencí) apod.“142  

 

(G) Zásada humanity trestních sankcí 

Zásada humánnosti trestních sankcí patří mezi zásady ústavní úrovně. Její 

vyjádření proto nalezneme v čl. 6 odst. 3 Listiny zakazujícím trest smrti a dále v čl.  7  

odst. 2 Listiny, podle kterého „Nikdo nesmí být mučen ani podroben krutému, 

nelidskému nebo ponižujícímu zacházení nebo trestu.“ Vzhledem k významu této 

zásady najdeme její zakotvení rovněž v mezinárodních dokumentech (Mezinárodní pakt 

o občanských a politických právech, Úmluva proti mučení a jinému krutému, 

nelidskému nebo ponižujícímu zacházení nebo trestání). Ustanovení §  37 odst. 2  TZ, 

podle kterého „Pachateli nelze uložit kruté a nepřiměřené trestní sankce. Výkonem 

trestní sankce nesmí být ponížena lidská důstojnost.“ tuto zásadu rozvádí. 

Jelínek tuto zásadu do jisté míry spojuje se zásadou subsidiarity přísnější trestní  

sankce a zásadou personality trestu, když uvádí, že se touto zásadou rozumí „zákaz 

ukládání kruté a nepřiměřené sankce ve vztahu ke konkrétnímu pachateli a v  konečném 

důsledku i požadavek, aby tam, kde postačí k dosažení společensky prospěšnějšího účelu 

sankce méně intenzivní, nebyla ukládána sankce intenzivnější, která nepostihuje vždy 

jen pachatele trestného činu, ale často i osoby jiné.“143 

U právnických osob si však uplatnění této zásady dovedu ve své doslovné 

podobě představit jen stěží. Jak by mohla být právnická osoba mučena? Jak by mohla 

být podrobena nelidskému zacházení, když právnická osoba není člověk, ale uměle 

 
141 Šámal, P. a  kol. Trestní zákoník. 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2012, s. 729; Šámal, P., Dědič, J., 
Gřivna, T., Púry, F., Říha, J. Trestní odpovědnost právnických osob. Komentář. 2. vydání. Praha: C. H. 

Beck, 2018, s. 385. 
142 Šámal, P. a  kol. op. cit., s. 385. 
143 Jelínek, J. a  kol. Trestní právo hmotné. Obecná část. Zvláštní část. 6. vydání. Praha: Leges, 2017, s. 

388. 
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vytvořená osoba? Oproti tomu si ale lze dle mého názoru představit,  že by právnická 

osoba mohla být podrobena krutému nebo ponižujícímu zacházení nebo trestu. V tomto 

ohledu proto souhlasím s Jelínkem, podle kterého se při sankcionování právnických 

osob uplatní právě i „zásada humanity sankcí spočívající v zákazu ukládat kruté a 

nepřiměřené sankce.“144 

 

(H) Zásada zohlednění právem chráněných zájmů osob poškozených trestných 

činem  

Jedná se o další zásadu, která je společná jak fyzickým, tak právnickým osobám. 

Ve vztahu k fyzickým osobám najdeme její zakotvení v ustanovení § 38 odst. 3  TZ145,  

ve vztahu k právnickým osobám je tato zásada upravena v ustanovení § 14 odst. 3 

ZTOPO146. 

Na první pohled je však patrný rozdíl mezi úpravou v  TZ a úpravou v  ZTOPO, 

neboť ustanovení § 14 odst. 3 ZTOPO totiž oproti ustanovení § 38 odst. 3 TZ poskytuje 

širší ochranu, , když se neomezuje toliko n osoby poškozené, ale zmiňuje i další osoby 

(věřitele právnické osoby, jejichž pohledávky vůči trestně odpovědné právnické osobě 

vznikly v dobré víře a nemají původ nebo nesouvisí s trestným činem právnické osoby). 

Šámal si toto vysvětluje zejména tím, že „U právnických osob se ovšem předpokládá, že 

vstupují do početnějších vztahů se širším okruhem jiných právnických a fyzických osob, 

takže spáchání trestného činu právnickou osobou, vyvození její trestní odpovědnosti a  

uložení trestní sankce může mít vliv na větší okruh těchto třetích osob.“147 S nastíněným 

vysvětlením lze jedině souhlasit, přičemž bych jen doplnil, že Šámalem zmíněnými 

vztahy rozumím nejen vztahy vně (tedy navenek) právnické osoby (například vztah 

právnická osoba jako prodejce – jiná osoba jako zákazník), ale rovněž vztahy dovnitř 

právnické osoby (tedy zejména vztah právnická osoba jako zaměstnavatel – jiná osoba 

jako zaměstnanec apod.). 

 
144 Jelínek, J., Herczeg, J. Zákon o trestní odpovědnosti právnických osob. Komentář s  jud ikaturou. 2 . 

vydání. Praha: Leges, 2013, s. 112. 
145 Ustanovení § 38 odst. 3 TZ: „Při ukládání trestních sankcí se přihlédne i k právem chráněným zájmům 
osob poškozených trestným činem.“ 
146 Ustanovení § 14 odst. 3 ZTOPO: „Při ukládání trestních sankcí soud přihlédne i k důsledkům, které 
může mít jejich uložení na třetí osoby, zejména přihlédne k právem chráněným zájmům osob poškozených 

trestným činem a věřitelů právnické osoby, jejichž pohledávky vůči trestně odpovědné právnické osobě 
vznikly v dobré víře a nemají původ nebo nesouvisí s trestným činem právnické osoby.“ 
147 Šámal, P., Dědič, J., Gřivna, T., Púry, F., Říha, J. Trestní odpovědnost právnických osob. Komentář. 2. 

vydání. Praha: C. H. Beck, 2018, s. 364. 



47 
 

2.4 Dílčí kritéria pro ukládání trestních sankcí právnickým osobám  

V obecné (subsidiární) rovině platí pro sankcionování právnických osob 

obdobná pravidla a hlediska, jako je tomu v  případě sankcionování fyzických osob, 

nebude-li to u konkrétní právnické osoby, která je pachatelem trestného činu, vyloučeno 

z povahy věci.148 Tato kritéria jsou obsažena zejména v ustanovení § 39, § 41 a 

§ 42 TZ.  

Vzhledem k tomu, že sankcionování právnických osob se ale v mnohém od 

sankcionování fyzických osob  odlišuje, rozhodl se zákonodárce tuto skutečnost 

zohlednit, a proto ustanovení § 14 ZTOPO obsahuje specifická kritéria rozhodná pro 

stanovení druhu sankce a její výměry.149 Jelínek neopomíjí zmínit i další hledisko 

důležité pro sankcionování, které se uplatní v  případě přechodu trestní odpovědnosti na 

více právních nástupců a které je upraveno v ustanovení § 10 odst. 2 ZTOPO.150 

S ohledem na to, jaká kritéria se uplatní při ukládání trestních sankcí, je možné 

tato roztřídit dle toho, zda se uplatní a) jen ve vztahu k  trestu, b) jen ve vztahu 

k ochrannému opatření, nebo c) pro trestní sankce obecně:151  

 

§ 14 odst. 1 ZTOPO (pouze ve vztahu k trestu): 

• povaha a závažnost trestného činu; 

• poměry právnické osoby, včetně dosavadní činnosti právnické osoby a jejích 

majetkových poměrů; 

• okolnost, zda právnická osoba vykonává činnost ve veřejném zájmu, která má 

strategický nebo obtížně nahraditelný význam pro národní hospodářství, obranu 

nebo bezpečnost; 

• působení právnické osoby po činu, zejména její případná účinná snaha nahradit 

škodu nebo odstranit jiné škodlivé následky činu; 

• účinky a důsledky, které lze očekávat od trestu pro budoucí činnost právnické 

osoby. 

 
148 Šámal, P., Dědič, J., Gřivna, T., Púry, F., Říha, J. Trestní odpovědnost právnických osob. Komentář. 2. 

vydání. Praha: C. H. Beck, 2018, s. 341 – 342. 
149 Šámal, P. a  kol. op. cit., s. 340. 
150 Jelínek, J., Herczeg, J. Zákon o trestní odpovědnosti právnických osob. Komentář s judikaturou. 2. 
vydání. Praha: Leges, 2013, s. 112. 
151 Gvozdek, F. Trestní odpovědnost a sankcionování právnických osob v České republice. Rigorózní 

práce. Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, 2016, s. 65. 
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§ 14 odst. 2 ZTOPO (pouze ve vztahu k ochrannému opatření): 

• přiměřenost povaze a závažnosti spáchaného činu; 

• přiměřenost poměrům právnické osoby. 

 

§ 14 odst. 3 ZTOPO (pro trestní sankce obecně): 

• důsledky, které může mít jejich uložení na třetí osoby, zejména právem chráněné 

zájmy osob poškozených trestným činem a věřitelů právnické osoby, jejichž 

pohledávky vůči trestně odpovědné právnické osobě vznikly v dobré víře a 

nemají původ nebo nesouvisí s trestným činem právnické osoby. 

 

a) Povaha a závažnost trestného činu 

Ustanovení § 39 odst. 2 TZ stanoví, že „Povaha a závažnost trestného činu jsou 

určovány zejména významem chráněného zájmu, který byl činem dotčen, způsobem 

provedení činu a jeho následky, okolnostmi, za kterých byl čin spáchán, osobou 

pachatele, mírou jeho zavinění a jeho pohnutkou, záměrem nebo cílem.“  Tento výčet, 

který určuje povahu a závažnost trestného činu, je však pouze demonstrativní (viz 

použití slova „zejména“). Mezi další kritéria, která mají vliv na závažnost trestného 

činu, patří i polehčující (§ 41 TZ) a přitěžující (§ 42 TZ) okolnosti, o nichž pojednávám 

dále. 

Jedná se o „hlavní a neopomenutelné kritérium, protože zahrnuje nejširší okruh 

skutečností charakterizujících trestný čin a právnickou osobu jako jeho pachatele, 

přičemž je to právě trestný čin, který je základem trestní odpovědnosti právnické osoby 

a za jehož spáchání se jí ukládá trest.“152 

Povaha trestného činu je zpravidla určena zákonnými znaky skutkové podstaty, 

k jejímuž naplnění jednáním pachatele došlo. Zásadní postavení zaujímá význam 

chráněného zájmu, který byl trestným činem dotčen.153 K tomu přistupuje i jednání 

charakterizující objektivní stránku trestného činu a forma zavinění fyzické osoby.154 

Dále je třeba rovněž zohlednit i „konkrétní okolnosti, za nichž byl trestný čin spáchá n 

 
152 Šámal, P., Dědič, J., Gřivna, T., Púry, F., Říha, J. Trestní odpovědnost právnických osob. Komentář. 2. 

vydání. Praha: C. H. Beck, 2018, s. 342. 
153Jelínek, J. a  kol. Trestní právo hmotné. Obecná část. Zvláštní část. 6. vydání. Praha: Leges, 2017, s. 
434.  
154 Šámal, P. a  kol. op. cit., s. 343. 
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(způsob provedení činu, časové a místní okolnosti, pohnutka, záměr nebo cíl té fyzické 

osoby, jejíž jednání zakládá trestní odpovědnost právnické osoby, a míra  jejího 

zavinění, druh a okruh způsobených následků, existence okolností podmiňujících použití 

vyšší trestní sazby, polehčujících a přitěžujících okolností atd.).“155 

Závažnost trestného činu je určována zejména na základě „toho, s jakou 

intenzitou, v jaké výši nebo v jakém rozsahu byly naplněny jednotlivé znaky trestného 

činu, o jak typově závažný trestný čin jde, jak významné okolnosti charakterizují 

právnickou osobu jako pachatele trestného činu, jak intenzivně byly naplněny okolnosti 

podmiňující použití vyšší trestní sazby, polehčující a přitěžující okolnosti, kolik takových 

okolností právnická osoba naplnila atd.“156 

Podstatné okolnosti mající vliv na posouzení povahy a závažnosti činu se v 

trestním řízení dokazují podle ustanovení § 89 odst. 1 písm. c) TŘ dokazují ex officio.157 

 

b) Poměry právnické osoby, včetně dosavadní činnosti právnické osoby a jejích 

majetkových poměrů 

Podle Jelínka jde o „poměry, které charakterizují právnickou osobu jako 

předmět budoucího výkonu trestu.“158 Šámal toto rozvádí, když uvádí, že „jde o takové 

majetkové a jiné poměry právnické osoby jako pachatele trestného činu, které se týkají 

hodnocení její osoby, nesouvisí ovšem přímo se spácháním trestného činu, ale přesto 

mohou ovlivnit úvahy o trestu. Jde totiž o okolnosti, které charakterizují právnickou 

osobu jako objekt trestu, jenž se jí ukládá, a o okolnosti, pro které je stejný trest pro 

různé právnické osoby jako pachatele trestného činu různě citelný. V podstatě půjde o 

majetkové a jiné poměry právnické osoby, které existovaly nikoli (jen) v době spáchán í 

trestného činu, ale existují v době rozhodování o trestu .“159 

Významnou roli hrají především poměry majetkové (výše vlastního kapitálu, 

pohledávky a dluhy právnické osoby atd.), neboť ty jsou důležitým indikátorem pro 

uložení trestněprávní sankce, konkrétně pak např. peněžitého trestu (viz § 18 odst. 2 

 
155 Šámal, P., Dědič, J., Gřivna, T., Púry, F., Říha, J. Trestní odpovědnost právnických osob. Komentář. 2. 

vydání. Praha: C. H. Beck, 2018, s. 343. 
156 Šámal, P. a  kol. op. cit., s. 342. 
157 Šámal, P. a  kol. op. cit., s. 343. 
158 Jelínek, J., Herczeg, J. Zákon o trestní odpovědnosti právnických osob. Komentář s jud ikaturou. 2 . 
vydání. Praha: Leges, 2013, s. 114. 
159 Šámal, P. a  kol. op. cit., s. 350. 
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ZTOPO).160 Nelze opomínat ani další dílčí kritéria spadající do poměrů právnické 

osoby. Jelínek proto pokračuje dále, když uvádí, že „v rámci zhodnocení „poměrů 

právnické osoby“ jako kritéria pro ukládání trestů soud zhodnotí i účinky a širší 

důsledky, které lze očekávat od trestu uloženého provinilé právnické osobě. V rámci 

poměrů pachatele je třeba hodnotit i druh podnikatelské činnosti právnické osoby.“161  

Fenyk konkretizuje i další aspekty, které je třeba řadit k poměrům právnické 

osoby, k nimž by soud měl přihlížet, přičemž může jít například o „okolnosti vzniku 

právnické osoby, účel, za kterým byla založena, předmět její činnosti, její postavení na 

relevantním trhu, počet zaměstnanců, skutečnost, zda je ovládána nebo řízena jinou 

osobou nebo zda sama ovládá či řídí jiné osoby atd.“162 

Je tedy evidentní, že mezi poměry právnické osoby se řadí kupříkladu i počet 

zaměstnanců dané právnické osoby, počet jejích věřitelů apod.163 Soud by tedy měl 

důsledně zkoumat, jaký dopad může mít uložení daného druhu trestní sankce nejen na 

samotnou právnickou osobu, ale zároveň i na osoby stojící jak uvnitř právnické osoby 

(zaměstnanci), tak vně právnické osoby (věřitelé).  Jak správně uvádí Jelínek, lze 

očekávat, že uložený trest bude mít závažnější dopad na právnickou osobu, která 

zaměstnává mnoho zaměstnanců a která má silnou klientskou základnu než na 

právnickou osobu, která je pouhou schránkou bez zaměstnanců apod.164  

Tyto poměry právnické osoby se v trestním řízení podle ustanovení § 89 odst. 1  

písm. d) TŘ dokazují ex officio.165 Poměry právnické osoby, zejména pak právě poměry 

majetkové, by měl soud hodnotit v každém individuálním případě, a to s přihlédnutím 

ke všem okolnostem, jež s majetkovými poměry právnické osoby souvisí, resp. mohou 

souviset. Proto je žádoucí, aby se soud zabýval i celkovou ekonomickou situací 

právnické osoby, přičemž je zapotřebí, aby důkladnému zhodnocení byly podrobeny jak 

krátkodobé, tak dlouhodobé ekonomické aspekty. Pro hodnocení těchto okolností lze 

využít dokumenty, které jsou (resp. by měly být) veřejně dostupné, přičemž mám na 

 
160 Jelínek, J., Herczeg, J. Zákon o trestní odpovědnosti právnických osob. Komentář s judikaturou. 2. 

vydání. Praha: Leges, 2013, s. 114. 
161 Jelínek, J., Herczeg, J. op. cit., s. 114. 
162 Fenyk, J., Smejkal, L., Bílá, I. Zákon o trestní odpovědnosti právnických osob a  řízen í prot i n im. 

Komentář. Příloha: Modelová interní opatření k předcházení trestné činnosti právnické osoby a  řešen í 
vzniklých situací (Compliance management systém). Praha: Wolters Kluwer ČR, 2018, s. 99. 
163 Šámal, P., Dědič, J., Gřivna, T., Púry, F., Říha, J. Trestní odpovědnost právnických osob. Komentář. 2. 
vydání. Praha: C. H. Beck, 2018, s. 350. 
164 Jelínek, J., Herczeg, J. op. cit., s. 114. 
165 Šámal, P. a  kol. op. cit., s. 343. 
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mysli zejména výroční zprávy a účetní závěrky, neboť z nich lze čerpat celou řadu 

informací o ekonomické situaci dané právnické osoby, a to jak z krátkodobého, tak 

dlouhodobého úhlu pohledu – např. výše vlastního kapitálu, roční obrat, zisky, výše  

pohledávek a závazků, vlastnictví věcí movitých či nemovitých apod. 

Součástí tohoto kritéria, konkrétně pak otázky dosavadní činnosti právnické 

osoby, hraje zásadní roli skutečnost, zda právnická osoba doposud jednala v  souladu 

s právním řádem či nikoli, tj. zda se již v minulosti nedopustila trestného činu, 

správního deliktu nebo zda se právnická osoba chovala jinak negativně před spácháním 

trestného činu.166 Takové skutečnosti totiž mohou mít vliv na druh a výměru 

ukládaného trestu, i když nejde o recidivu.167   

 

c)  Výkon činnosti ve veřejném zájmu, která má strategický nebo obtížně 

nahraditelný význam pro národní hospodářství, obranu nebo bezpečnost 

Toto kritérium vzbuzuje v odborných kruzích důvodné pochybnosti, zda 

takovým explicitním zvýhodněním předmětných právnických osob zákonodárce 

neporušil princip rovnosti před zákonem.168 Domnívám se, že oprávněně.  

Právnická osoba vykonávající takovou činnost sice je trestně odpovědná (za 

předpokladu, že nejde o právnickou osobu ve smyslu ustanovení § 6 ZTOPO), soud 

však může zvolit (dle Šámala zpravidla zvolí169) mírnější nebo jiný druh trestu anebo 

jeho kratší (nižší) výměru, má-li jeho sazba určité rozpětí, než jak by tomu by lo u jiné 

právnické osoby, aby uloženým trestem nebyla nepřiměřeně dotčena uvedená činnost 

vykonávaná ve veřejném zájmu. V důsledku jsou tedy značně znevýhodněny ostatní 

právnické osoby, které uvedenou činnost nevykonávají. 

Šámal ale připomíná, že „Právní předpisy ovšem přesně nevymezují okruh 

právnických osob tohoto charakteru, proto v každém konkrétním případě trestně 

odpovědné právnické osoby bude třeba zjišťovat, zda skutečně vykonává činnost ve  

veřejném zájmu, která má strategický nebo obtížně nahraditelný význam pro národní 

 
166 Jelínek, J., Herczeg, J. Zákon o trestní odpovědnosti právnických osob. Komentář s judikaturou. 2. 

vydání. Praha: Leges, 2013, s. 115. 
167 Šámal, P., Dědič, J., Gřivna, T., Púry, F., Říha, J. Trestní odpovědnost právnických osob. Komentář. 2. 

vydání. Praha: C. H. Beck, 2018, s. 351.  
168 Jelínek, J. Trestní odpovědnost právnických osob v České republice – problémy a perspektivy. Praha: 
Leges, 2019, s. 295 – 296. 
169 Šámal, P. a  kol. op. cit., s. 352. 
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hospodářství, obranu nebo bezpečnost. Totéž platí o okruhu takových čin ností, který 

není nikde taxativně stanoven.“170 

 

• činnost ve veřejném zájmu 

Jelínek správně uvádí, že tento pojem „je krajně neurčitý a použití takového 

sousloví odporuje zásadě nullum crimen sine lege certa.“171  

Šámal se spíše soustředí na vysvětlení pojmu veřejný zájem, když uvádí, že 

„samotný pojem „veřejný zájem“ je však do značné míry neurčitý a  lze ho obecně 

charakterizovat jako zájem, jehož povaha a význam přesahuje soukromé zájmy 

fyzických nebo právnických osob, protože je obecně prospěšný a týká se šir šího 

okruhu předem nevymezených subjektů.“172 

Fenyk se domnívá, že za výkon činnosti ve veřejném zájmu by „bylo možné 

označit výkon takových činností, jež jsou předmětem kritické infrastruktury České 

republiky“173, přičemž se dle jeho názoru jedná o následující odvětví174: 

-  energetika (elektřina, plyn, tepelná energie, ropa a ropné produkty);  

-  vodní hospodářství (zásobování pitnou a užitkovou vodou, zabezpečení a správa 

 povrchových vod a podzemních zdrojů vody, systém odpadních vod); 

-  potravinářství a zemědělství (produkce potravin, péče o potraviny, zemědělská 

 výroba); 

-  zdravotní péče (přednemocniční neodkladná péče, nemocniční péče, ochrana 

 veřejného zdraví, výroba, skladování a distribuce léčiv a zdravotnických 

 prostředků); 

-  doprava (silniční, železniční, letecká, vnitrozemská vodní); 

-  komunikační a informační systémy (služby pevných a mobilních komunikačních 

 sítí, radiová komunikace a navigace, satelitní komunikace, televizní a rádiové 

 vysílání, přístup k internetu a datovým službám, poštovní a kurýrní služby); 

 
170 Šámal, P., Dědič, J., Gřivna, T., Púry, F., Říha, J. Trestní odpovědnost právnických osob. Komentář. 2. 
vydání. Praha: C. H. Beck, 2018, s. 352. 
171 Jelínek, J., Herczeg, J. Zákon o trestní odpovědnosti právnických osob. Komentář s jud ikaturou . 2 . 

vydání. Praha: Leges, 2013, s. 115.  
172 Šámal, P. a  kol. op. cit., s. 352. 
173 Fenyk, J., Smejkal, L., Bílá, I. Zákon o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim. 
Komentář. Příloha: Modelová interní opatření k předcházení trestné činnosti právnické osoby a řešení 
vzniklých situací (Compliance management systém). Praha: Wolters Kluwer ČR, 2018, s. 100. 
174 Fenyk, J. a  kol. op. cit., s. 100. 
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-  bankovní a finanční sektor (správa veřejných financí, bankovnictví, 

 pojišťovnictví, kapitálový trh); 

-  nouzové služby (Policie České republiky, Hasičský záchranný sbor České 

 republiky a příslušné jednotky požární ochrany, Armáda České republiky, 

 Radiační monitorování, Předpovědní, varovná a hlásná služba); 

-  veřejná správa (sociální ochrana a zaměstnanost, diplomacie, výkon justice a 

 vězeňství, státní správa a samospráva). 

 

Šámal175 dále pro účely intepretace tohoto sousloví představuje směrnicí Rady 

Evropské unie ze dne 8. prosince 2008 č. 2008/114/ES o určování a označování 

evropských kritických infrastruktur a o posouzení potřeby zvýšit jejich ochranu, 

která v čl. 2 písm. a) vymezuje tzv. kritickou infrastrukturu jako prostředky, 

systémy a jejich části nacházející se v členském státě Evropské unie, které jsou 

zásadní pro zachování nejdůležitějších společenských funkcí, zdraví, bezpečnos ti,  

zabezpečení nebo dobrých hospodářských či sociálních podmínek obyvatel a jejichž 

narušení nebo zničení by mělo pro členský stát závažný dopad v důsledku selhání 

těchto funkcí. Dále pak tato směrnice v čl. 2 písm. b) vymezuje tzv. evropskou 

kritickou infrastrukturou jako kritickou infrastrukturu nacházející se v členských 

státech, jejíž narušení nebo zničení by mělo závažný dopad pro nejméně dva členské 

státy. Na tomto místě považuji za vhodné upozornit, že zákon č. 240/2000 Sb., o 

krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon)176, ve svém 

ustanovení § 2 písm. g) a h) obdobně definuje jak kritickou infrastrukturu, tak 

evropskou kritickou infrastrukturu.   

Zajímavý a jistě validní názor v tomto ohledu přináší Jelínek, podle kterého výše 

„uvedené příklady hospodářsky významných subjektů jsou jistě správné, ale přeci 

právě v těchto odvětvích je třeba dbát více než jinde na dodržování práva, a  proto 

by naopak protiprávní jednání při výrobě jaderné energie mělo být sankcionováno 

přísněji, nikoli benevolentněji.“177 Obdobně se vyjádřilo i Obvodní státní 

zastupitelství pro Prahu 4, kdy podle Zvláštní zprávy Nejvyššího státního 

 
175 Šámal, P., Dědič, J., Gřivna, T., Púry, F., Říha, J. Trestní odpovědnost právnických osob. Komentář. 2. 

vydání. Praha: C. H. Beck, 2018, s. 353. 
176 Tento zákon je v současné době s ohledem na šíření koronaviru Covid-19 hojně citovaným předpisem. 
177 Jelínek, J., Herczeg, J. Zákon o trestní odpovědnosti právnických osob. Komentář s judikaturou. 2. 

vydání. Praha: Leges, 2013, s. 115. 
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zastupitelství České republiky k trestní odpovědnosti právnických osob uvedlo, že 

„odhlédneme-li od faktu, že se jedná o pojem dosti neurčitý, pak u tak hospodářsky 

či bezpečnostně důležitých subjektů je právě naopak potřeba dbát na náležité 

dodržování práva; ustanovení zákona je však ve vztahu k těmto právnickým osobám 

benevolentní, čímž degraduje naplnění účelu trestu, tj. zájem na generální 

prevenci.“178 Stejný názor vyjadřuje i Šámal179 a Březinová.180 

V tomto ohledu je podle mého názoru nezbytné přistupovat k  jednotlivým 

trestným činům spáchaných v těchto odvětvích velmi individuálně, přičemž zásadní 

roli by měla hrát zásada přiměřenosti. Lze si představit situaci, kdy v případě 

úmyslně spáchaného trestného činu se závažnými následky pro životy lidí,  včetn ě 

životního prostředí, kterému bylo možno zabránit, ale opatření přijatá k prevenci 

takového trestného činu byla značně nedostatečná, by uložená trestní sankce měla 

být přísná, a to případně i za cenu dočasné komplikace při provozu daného 

závodu.181 Na druhou stranu v případě trestného činu, jehož následky by nebyly pro 

společnost nijak zásadní, by, i s ohledem na hladký průběh další činnosti takové 

významné právnické osoby, měly být trestněprávní důsledky spíše marginální. 

Neznamená to však, že by taková právnická osoba měla být beztrestná. 

 

• strategický nebo obtížně nahraditelný význam  

Podle Šámala se jedná o činnost, která „má buď zásadní důležitost pro 

zajišťování určitých nezbytných potřeb ve veřejném zájmu (např. zásobování 

podniků a obyvatelstva energiemi, surovinami, potravinami, vodou), anebo tuto 

činnost nelze nahradit buď vůbec, anebo tak lze učinit jen se značnými obtížemi, 

protože právnická osoba je třeba monopolním poskytovatelem určitých služeb (např. 

služeb elektronických komunikací, dopravy osob či materiálu, zdravotnických 

služeb) nebo dodavatelem nezbytných produktů (např. energií, surovin, pohonných 

 
178 Nejvyšší státní zastupitelství. Zvláštní zpráva o poznatcích z aplikace zákona č. 418/2011 Sb., o trestní 
odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim ze dne 17. 12. 2014, sp. zn. 7 NZN 604/2014 , s. 29. 
179 Šámal, P., Dědič, J., Gřivna, T., Púry, F., Říha, J. Trestní odpovědnost právnických osob. Komentář. 2. 
vydání. Praha: C. H. Beck, 2018, s. 352. 
180 Březinová, K. Sankcionování právnických osob. Disertační práce. Právnická fakulta Univerzity 
Karlovy v Praze, 2017, s. 110. 
181 Na tomto místě však nehodlám zabíhat do detailů spočívajících například v  tom, zda by případné 

omezení provozu takového závodu bylo společensky možné či dokonce žádoucí. 
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hmot, potravin, jaderného materiálu).“182 Domnívám se, že pro účely výkladu 

tohoto pojmu je tato definice dostačující.  

 

• pro národní hospodářství, obranu nebo bezpečnost 

pro národní hospodářství: např. činnost výrobních závodů, bank, energetika, 

doprava, zásobování atd.; 

pro obranu: např. zásobování armády energiemi, pohonnými hmotami a dalším 

strategickým materiálem; 

pro bezpečnost: např. zásobování policie energiemi, pohonnými hmotami a dalším 

strategickým materiálem.183 

 

Aplikace tohoto kritéria je tedy podmíněna úplným a současným splněním 

následujících podmínek: 

a) právnická osoba vykonává činnost ve veřejném zájmu, 

b) taková činnost má význam pro národní hospodářství, obranu nebo 

bezpečnost, a současně 

c) význam takové činnosti je zmíněné oblasti strategický nebo obtížně 

nahraditelný. 

Nedojde-li ke kumulativnímu splnění všech těchto podmínek současně, nesmí  

k němu soud přihlédnout.184 

 

d) Působení právnické osoby po činu, zejména její případná účinná snaha nahradit 

škodu nebo odstranit jiné škodlivé následky činu 

Na uvedené kritérium lze nahlížet dvěma pohledy. Na jednu stranu „může 

působení právnické osoby po spáchání činu svědčit o jejím pozitivním obratu ve vztahu 

k zákonem chráněným zájmům a hodnotám, které právnická osoba ohrozila nebo 

 
182 Šámal, P., Dědič, J., Gřivna, T., Púry, F., Říha, J. Trestní odpovědnost právnických osob. Komentář. 2. 
vydání. Praha: C. H. Beck, 2018, s. 352.  
183 Šámal, P. a  kol. op. cit., s. 353. 
184 Šámal, P. a  kol. op. cit., s. 353. 
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porušila spáchaným trestným činem.185 O takovém případě lze hovořit tehdy, když 

činnost právnické osoby směřuje k  dobrovolné náhradě škody způsobené trestným 

činem apod.186 Dále jde o případy, kdy právnická osoba projevila lítost nad spácháním 

trestného činu, projevila snahu o odstranění příčin, které umožnily spáchání trestného 

činu (např. nedostatky v kontrolní činnosti) apod.187 Rovněž může jít o situace, kdy 

pachatel jinak urovná vztahy s poškozeným (např. omluvou). 

Na druhou stranu si lze představit i případy, kdy se právnická osoba nijak 

nepolepší, přičemž kupříkladu vyčkává na přihlášení škody poškozeným188 nebo projeví 

vůli opakovat trestnou činnost, tedy i nadále odmítá respektovat aplikovatelné právní 

předpisy.189   

 

e) Účinky a důsledky, které lze očekávat od trestu pro budoucí činnost právnické 

osoby 

Jde „o určitou prognózu v otázce působení trestu na trestně odpovědnou 

právnickou osobu, a to jak co do konkrétního dopadu určitého druhu trestu, tak pokud 

jde o jeho délku, po kterou lze očekávat vliv trestu na další činnost právnické osoby.“190 

Soud se proto bude zamýšlet nad možným budoucím chováním právnické osoby 

po uložení trestněprávní sankce, tedy je-li možné „očekávat, že uložený konkrétní trest 

se nějak pozitivně projeví na činnosti právnické osoby, například tím, že právnická 

osoba přijme opatření k zamezení dalšího páchání trestné činnosti, posílí kontrolní 

aparát, zpřísní interní předpisy, bude usilovat o odstranění škodlivých důsledků 

spáchaného trestného činu, posílí personální obsazení kontrolního aparátu etc. “191 

Stejně tak by neměl soud opomíjet zhodnotit i možné dopady na obchodní vztahy dané 

právnické osoby.192 

 

 
185 Šámal, P., Dědič, J., Gřivna, T., Púry, F., Říha, J. Trestní odpovědnost právnických osob. Komentář. 2. 

vydání. Praha: C. H. Beck, 2018, s. 353. 
186 Jelínek, J., Herczeg, J. Zákon o trestní odpovědnosti právnických osob. Komentář s judikaturou. 2. 
vydání. Praha: Leges, 2013, s. 116. 
187 Šámal, P. a  kol. op. cit., s. 354. 
188 Jelínek, J., Herczeg, J. op. cit., s. 116. 
189 Šámal, P. a  kol. op. cit., s. 353. 
190 Šámal, P. a  kol. op. cit., s. 354. 
191 Jelínek, J., Herczeg, J. op. cit., s. 116. 
192 Jelínek, J., Herczeg, J. op. cit., s. 116. 
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f) Důsledky, které může mít uložení trestněprávních sankcí na třetí osoby, zejména 

právem chráněné zájmy osob poškozených trestným činem a věřitelů právnické 

osoby, jejichž pohledávky vůči trestně odpovědné právnické osobě vznikly v 

dobré víře a nemají původ nebo nesouvisí s trestným činem právnické osoby 

Kritéria, která musí soud při ukládání trestní sankce hodnotit, jsou obsažena i v  

ustanovení § 14 odst. 3 ZTOPO, které tedy doplňuje výše uvedená kritéria obsažená 

v ustanovení § 14 odst. 1 ZTOPO. 

Již výše jsem na několikrát místech uvedl, že skutečnost, že trestní sankce 

ukládané právnickým osobám postihují „nejen skutečné viníky trestného činu, ale i 

nevinné členy korporace, například drobné akcionáře“193, přičemž „negativní dopady 

trestněprávního postihu právnické osoby navíc mohou pocítit i případní věřitelé, kteří se 

na nezákonné činnosti korporace nikterak nepodíleli a trestný čin nezavinili“194, byl 

rovněž hlasitým argumentem odpůrců trestní odpovědnosti právnických osob. Uvedené 

je navíc v rozporu se zásadou personality trestu. 

Předmětné ustanovení tak explicitně deklaruje zájem na ochraně těchto tře tích 

osob, přičemž rozlišuje tři skupiny těchto osob, a to (i) osoby poškozené trestným činem 

(tyto mají zájem na vymožení nároků na náhradu škody způsobené trestných činem), (ii) 

věřitelé právnické osoby (ti mají zájem na vymožení svých pohledávek za právnickou 

osobou) a (iii) další osoby (např. zaměstnanci právnické osoby, kteří mají za právnickou 

osobou také pohledávky, a to nejčastěji v podobě mzdových nároků).195 

 

g) Polehčující a přitěžující okolnosti 

Je otázkou, nakolik lze na právnické osoby vztáhnout i ustanovení § 41 TZ 

(polehčující okolnosti) a § 42 TZ (přitěžující okolnosti), když ZTOPO toto explicitně 

neupravuje.196 Vzhledem ke složitosti této otázky, kterou považuji za velice zajímavou, 

jsem se rozhodl věnovat ji samostatnou podkapitolu, a to obdobně jako jednotlivým 

dílčím kritériím dle § 14 odst. 1 ZTOPO. 

 
193 Jelínek, J., Herczeg, J. Zákon o trestní odpovědnosti právnických osob. Komentář s judikaturou. 2. 

vydání. Praha: Leges, 2013, s. 82. 
194 Jelínek, J., Herczeg, J. op. cit., s. 82. 
195 Šámal, P., Dědič, J., Gřivna, T., Púry, F., Říha, J. Trestní odpovědnost právnických osob. Komentář. 2. 
vydání. Praha: C. H. Beck, 2018, s. 365 – 366. 
196 Březinová, K. Sankcionování právnických osob. Disertační práce. Právnická fakulta Univerzity 

Karlovy v Praze, 2017, s. 114. 
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„Polehčujícími a přitěžujícími okolnostmi jsou právně významné skutečnosti, 

které se po jejich zjištění a zhodnocení projeví především při rozhodování soudu o 

druhu a výměře ukládaného trestu za spáchaný trestný čin (viz přiměřeně § 39 odst. 3  

TrZ), a tím ve prospěch nebo v neprospěch právnické osoby jako pachatele trestného 

činu ovlivňují, jaký druh trestu a v jaké výměře je nezbytný i s ohledem na ostatní 

kritéria.“197  

V tomto ohledu je ale třeba upozornit na zákaz dvojího přičítání obsažený 

v ustanovení § 39 odst. 4 TZ198, který s otázkou polehčujících a přitěžujících okolností 

úzce souvisí, neboť tyto jsou zároveň často uvedeny jako znaky sku tkové podstaty 

některých trestných činů. V důsledku zákazu dvojího přičítání nelze k okolnosti, která je 

zákonným znakem trestného činu přihlédnout jako k  okolnosti polehčující nebo 

přitěžující.199    

Osobně jsem přesvědčen, že za pomocí aplikace ustanovení § 1 odst. 2  ZTOPO 

je aplikace ustanovení TZ o polehčujících a přitěžujících okolnostech nejen možná, ale 

dokonce žádoucí. Jsou to totiž právě polehčující a přitěžující okolnosti, které 

„představují důležitý prostředek soudní individualizace trestu, protože  blíže 

charakterizují jednotlivé stránky trestného činu nebo osobu jeho pachatele a 

konkretizují hlediska zákona pro stanovení druhu trestu a jeho výměry.“200  

Je však nutné připomenout, že polehčující a přitěžující okolnosti nelze na 

právnické osoby aplikovat bez dalšího. Soud proto může vzít v  úvahu pouze takové, 

které je možné vztáhnout na právnické osoby podle jejich povahy.201 Vzhledem k tomu, 

že ustanovení § 41 TZ a § 42 TZ jsou demonstrativní, může soud při ukládání sankcí 

právnické osobě zohlednit i skutečnosti zákonem vůbec neupravené.  202  

Podle Šámala „V případě trestně odpovědné právnické osoby se uplatní většina 

polehčujících a přitěžujících okolností vyjmenovaných v § 41 a 42 TrZ podobně jako u 

 
197 Šámal, P., Dědič, J., Gřivna, T., Púry, F., Říha, J. Trestní odpovědnost právnických osob. Komentář. 2. 
vydání. Praha: C. H. Beck, 2018, s. 355. 
198 Ustanovení § 39 odst. 4 TZ: „K okolnosti, která je zákonným znakem trestného činu, včetně okolnosti, 

která podmiňuje použití vyšší trestní sazby, nelze přihlédnout jako k okolnosti polehčující nebo přitěžující. 
K okolnosti odůvodňující mimořádné snížení trestu odnětí svobody nelze přihlédnout jako k okolnosti 
polehčující.“ 
199 Jelínek, J. a  kol. Trestní právo hmotné. Obecná část. Zvláštní část. 6. vydání. Praha: Leges, 2017, s. 
437. 
200 Šámal, P. a  kol. op. cit., s. 355. 
201 Jelínek, J., Herczeg, J. Zákon o trestní odpovědnosti právnických osob. Komentář s jud ikaturou. 2 . 
vydání. Praha: Leges, 2013, s. 113. 
202 Jelínek, J., Herczeg, J. op. cit., s. 113. 
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fyzických osob, byť v některých případech přiměřeně s ohledem na povahu právnické 

osoby.“203 Jako příklad této nezbytné adaptace na právnické osoby uvádí polehčující 

okolnost podle § 41 písm. o) TZ (pachatel vedl před spácháním trestného činu řádný 

život), kdy v případě právnických osob se bude jednat o řádný výkon činnosti právnické 

osoby před spácháním trestného činu.204 

Ve vztahu k polehčující okolnosti obsažené v ustanovení § 41 písm. f) TZ 

(pachatel spáchal trestný čin ve věku blízkém věku mladistvých) představují Šámal a 

Jelínek odlišné pohledy na její aplikaci na právnické osoby. Podle Šámala nepřichází 

tato polehčující okolnost u právnické osoby vůbec v  úvahu.205 Na druhou stranu „ale 

není vyloučeno zohlednit jako polehčující okolnost, že právnická osoba vznikla krátce 

před spácháním trestného činu, který je projevem nedostatku jejich zkušeností s určitou 

činností.“ Jelínek (odkazujíce přitom na Forejta) je názoru, že „není vyloučeno, aby 

některá okolnost, která je u fyzické osoby považována za polehčující, byla naopak u 

právnické osoby považována za přitěžující. Například jedná-li protiprávně člen 

statutárního orgánu, který je ve věku blízkém věku mladistvých, což je obecná 

polehčující okolnost u osoby fyzické [srov. § 41 písm. f) tr. zák., případně i § 41 písm. b) 

tr. zák. – pachatel spáchal trestný čin z nedostatku životních zkušeností], pak lze 

právnické osobě spíše vytknout, že do takové funkce dosadila nezkušenou a mladou 

osobu bez dostatečných zkušeností.“206 Jelínek tedy nejenže připouští aplikaci této 

okolnosti i na právnické osoby, ale navíc ji přiznává význam opačný (přitěžující 

okolnost) oproti právní úpravě u fyzických osob (polehčující okolnost). Obecně se v 

tomto ohledu přikláním k názoru Jelínka. Na druhou stranu je třeba podle mého názoru 

přistupovat ke každému případu individuálně, když nelze generalizovat, že osoba, která 

je členem statutárního orgánu a která je zároveň ve věku blízkém věku mladistvých, 

nutně představuje určité pochybení právnické osoby při výběru vhodného člena 

statutárního orgánu. Lze si představit případy, kdy mladší členové statutárních orgánů 

mohou být pro právnickou osobu naopak mnohem přínosnější než osoby 

v předdůchodovém věku (např. společnosti podnikající v oblasti IT apod.). Proto by se 

 
203 Šámal, P., Dědič, J., Gřivna, T., Púry, F., Říha, J. Trestní odpovědnost právnických osob. Komentář. 2. 
vydání. Praha: C. H. Beck, 2018, s. 356. 
204 Šámal, P. a  kol. op. cit., s. 356. 
205 Šámal, P. a  kol. op. cit., s. 356. 
206 Jelínek, J., Herczeg, J. Zákon o trestní odpovědnosti právnických osob. Komentář s jud ikaturou . 2 . 

vydání. Praha: Leges, 2013, s. 113 – 114. 
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v tomto ohledu nabízelo spíše zohlednit v  zákoně neuvedenou okolnost (ať už 

polehčující či přitěžující), a to zkušenosti dané osoby, přičemž nemám na mysli 

zkušenosti životní (§ 41 písm. b) TZ), nýbrž zkušenosti profesní. 

Vzhledem ke specifičnosti právnických osob by ale podle mého názoru bylo 

vhodné, aby i ZTOPO obsahoval demonstrativní výčet těchto okolností, které by byly 

aplikovatelné toliko na právnické osoby. Mezi takovou specifickou polehčující okolnost 

bych kupříkladu navrhl zařadit skutečnost, že právnická osoba měla implementovaný 

compliance program, který byl i fakticky dodržován, avšak pro účely daného trestního 

řízení a vyvinění právnické osoby nebyl ve svém důsledku dostačující. Obdobně tomu 

je i v případě hospodářské soutěže a praxe Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže 

(dále jen „ÚOHS“).207 

 

h) Rozsah, ve kterém na právní nástupce právnické osoby přešly výnosy, užitky a 

jiné výhody ze spáchaného trestného činu, popř. v jakém rozsahu kterýkoli z 

nich pokračuje v činnosti, v souvislosti s níž byl spáchán trestný čin 

S tímto dílčím speciálním kritériem, které není obsaženo v ustanovení § 14 

ZTOPO, ale nalezneme jej v ustanovení § 10 odst. 2 ZTOPO208, souvisí nová zásada 

trestního práva, a to zásada přechodu trestní odpovědnosti na právní nástupce.209 

Toto kritérium zohledňuje situace, kdy na každého právního nástupce – 

právnickou osobu nepřešla práva a povinnosti ve stejném rozsahu210, přičemž z  d ikce 

ustanovení § 10 odst. 2 ZTOPO vyplývá, že nemusí jít pouze o práva a povinnosti,  ale 

může se jednat o výnosy, užitky nebo jiné výhody ze spáchaného trestného činu. 

 
207 Koukal, P. Korporátní compliance – polehčující anebo přitěžující okolnost? [online]. Vydáno 9. 5. 
2016 [cit. 2020-03-04]. Dostupné z: https://www.epravo.cz/m/top/clanky/korporatni-compliance-
polehcujici-anebo-pritezujici-okolnost-101111.html. 
208 Ustanovení § 10 odst. 2 ZTOPO: „Přešla-li trestní odpovědnost podle odstavce 1 na více právních 
nástupců právnické osoby, přihlédne soud při rozhodování o druhu a výměře trestu nebo ochranného 
opatření i k tomu, v jakém rozsahu na každého z nich přešly výnosy, užitky a jiné výhody ze spáchaného 

trestného činu, případně i k tomu, v jakém rozsahu kterýkoli z nich pokračuje v činnosti, v souvislosti s níž 
byl spáchán trestný čin.“ 
209 Jelínek, J., Herczeg, J. Zákon o trestní odpovědnosti právnických osob. Komentář s judikaturou. 2. 
vydání. Praha: Leges, 2013, s. 24. 
210 Šámal, P., Dědič, J., Gřivna, T., Púry, F., Říha, J. Trestní odpovědnost právnických osob. Komentář. 2. 

vydání. Praha: C. H. Beck, 2018, s. 286. 

https://www.epravo.cz/m/top/clanky/korporatni-compliance-polehcujici-anebo-pritezujici-okolnost-101111.html
https://www.epravo.cz/m/top/clanky/korporatni-compliance-polehcujici-anebo-pritezujici-okolnost-101111.html
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Podle Pintové a Evanse jsou i soudy ve Velké Británii povinny přihlížet ke všem 

výše uvedeným kritériím při ukládání sankcí (nejen) právnickým osobám.211 

2.5 Účel sankcionování právnických osob  

Vymezení účelu sankcionování právnických osob bychom v  ZTOPO hledali 

marně. Stejně tomu je i v případě sankcionování fyzických osob. Nebylo tomu tak ale 

vždy, neboť zákon č. 140/1961 Sb., Trestní zákon (dále jen „Trestní zákon“), který byl 

zrušen s účinností od 1. ledna 2010, kdy byl nahrazen TZ, ve svém § 23 odst. 1 

explicitně uváděl, že „Účelem trestu je chránit společnost před pachateli trestných činů, 

zabránit odsouzenému v dalším páchání trestné činnosti a vychovat jej k tomu, aby vedl 

řádný život, a tím působit výchovně i na ostatní členy společnosti.“ 

Absence vymezení účelu sankcionování v TZ a ZTOPO nás však nemůže vést 

k závěru, že se zákonodárce rozhodl od reflektování účelu sankcionování v  trestních 

předpisech oprostit. Naopak, zákonodárce v důvodové zprávě k TZ (dále jen 

„Důvodová zpráva k TZ“) uvádí, že „Účel trestních sankcí – trestů a ochranných 

opatření (dosavadní § 23 trestního zákona) není již v novém navrhovaném trestním 

zákoně vyjádřen (jeho vymezení je ponecháváno trestní nauce) a je nahrazen  

promítnutím obecných zásad trestání do jednotlivých ustanovení o trestních sankcích. 

Tyto zásady formulované jak obecně pro všechny trestní sankce (§ 36 až 38), tak i 

speciálně pro tresty (§ 39 až 45) a ochranná opatření (§ 95 a 96) budou na rozdíl od 

proklamativního účelu sankcí přímo aplikovatelné na konkrétní případ. Účel trestání 

pak vyplývá nejen z těchto obecných zásad, ale i z celkového pojetí trestního zákoníku a 

zejména pak z jednotlivých ustanovení upravujících ukládání trestních sankcí.“212  

Určitý účel sleduje samozřejmě i sankcionování právnických osob . V tomto 

ohledu je ale nezbytné vnímat a respektovat určité rozdíly oproti sankcionování 

fyzických osob. Jelínek si je toho plně vědom, když uvádí, že „takto vymezený účel 

trestu lze pochopitelně vůči právnickým osobám vztáhnout jen částečně,  protože stěží 

lze hovořit o tom, že účelem sankcionování právnických osob je snaha vychovat je 

 
211 Pinto, A. Q.C., Evans, M. Corporate criminal liability. 3rd edition, London: Sweet & Maxwell, 2013, 
s. 139 – 140. 
212 Důvodová zpráva k TZ. [online]. Vláda České republiky. Vydáno 19. 12 . 2007 [cit . 2018-02-10]. 

Dostupné z: http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=5&CT=410&CT1=0, s. 214. 

http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=5&CT=410&CT1=0
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k tomu, aby právnické osoby vedly řádný život.“213 V mnohém je však účel 

sankcionování fyzických a právnických osob podobný, či dokonce shodný, a to mj. 

proto, že „účel sankcionování právnických osob by měl zahrnout prvky represe, tj. 

odradit právnickou osobu od dalšího kriminálního jednání (obdoba tzv. individuální 

prevence při trestání fyzických osob), a stejný účinek by mělo mít sankcionování i na 

ostatní právnické osoby, které by za určitých podmínek mohly být trestněprávně 

odpovědné (obdoba tzv. generální prevence při trestání fyzických osob).“214  

Jelínek tedy zmiňuje, že v našem trestním právu má účel sankcionování 

právnických osob zejména ochrannou funkci s prvky represe, kdy jde o odrazení 

právnické osoby od páchání další trestné činnosti, preventivní funkci, nápravnou funkci 

a v neposlední řadě i funkci odčerpání výnosů z trestné činnosti.215 Tlapák Navrátilová 

upozorňuje, že „účelem trestání u právnických osob je ochrana společnosti a 

znemožnění právnické osobě v dalším páchání trestně činnosti, ale výchova právnické 

osoby k řádnému vedení života již zcela smysl nedává. Samozřejmě nemůžeme úplně 

popřít, že účelem trestu není snaha o nápravu právnické osoby, aby již  dále žádnou 

trestnou činnost nepáchala.“216 

Jelínek dále uvádí, že v důsledku novely ZTOPO provedenou zákonem č. 

183/2016 Sb., kterým byl do ustanovení § 8 ZTOPO vložen tzv. exkulpační odst. 5 ,  o  

kterém pojednávám v části 9.1 této práce, došlo k určitému posunu co do účelu 

sankcionování tak, že by měl být u sankcionování právnických osob zdůrazněn 

preventivní účinek217, tj. mělo by odradit další právnické osoby od trestné činnosti.218 

Šámal si rovněž všímá zvláštního účelu sankcionování právnických osob, když 

doplňuje, že „Specifickým účelem sankcí ukládaných právnickým osobám pak může být i 

ovlivnění postavení a činnosti právnických osob v daném společenském a ekonomickém 

prostředí, zejména jde-li o obchodní korporace či obdobné právnické osoby, u nichž 

 
213 Jelínek, J., Herczeg, J. Zákon o trestní odpovědnosti právnických osob. Komentář s jud ikaturou . 2 . 

vydání. Praha: Leges, 2013, s. 109 – 110. 
214 Jelínek, J., Herczeg, J. op. cit., s. 110; dále též Jelínek, J. a  kol. Trestní právo hmotné. Obecná část. 
Zvláštní část. 6. vydání. Praha: Leges, 2017, s. 504.  
215 Jelínek, J. Trestní odpovědnost právnických osob v České republice – problémy a perspektivy. Praha: 
Leges, 2019, s. 286. 
216 Tlapák Navrátilová, J. Sankce právnických osob se lege lata a de lege ferenda. In Jelínek, J. a  kol. 
Trestní odpovědnost právnických osob – pět let poté. Praha: Leges, 2017, s. 98. 
217 Jelínek, J. op. cit., s. 289. 
218 Jelínek, J. a  kol. op. cit., s. 505. 



63 
 

může uložená sankce způsobit citelné zpomalení růstu nebo prosperity v důsledku 

trestního postihu.“219 

Ačkoli tedy naše právní úprava de lege lata neobsahuje vymezení účelu 

sankcionování, tak kupříkladu britská právní úprava vymezení účelu sankcionování 

(i ve vztahu k právnickým osobám) obsahuje v ustanovení § 142 trestního zákoníku 

(s. 142 of the Criminal Justice Act) z roku 2003, podle kterého jakýkoli soud jednající s 

pachatelem v souvislosti s jeho trestným činem musí vzít v úvahu následující účely 

odsouzení: a) potrestání pachatelů, b) snížení kriminality (včetně jejího snížení 

odstrašujícím účinkem), c) reforma a rehabilitace pachatelů, d) ochrana veřejnosti,  a e) 

odškodnění osob zasažených trestnými činy.220 Je patrné, že i přes absenci výslovné 

úpravy účelu sankcionování v našem právním řádu, je účel sankcionování v České 

republice obdobný účelu sankcionování ve Velké Británii.  

Obdobně (byť poněkud strozeji) popisuje účel, resp. funkci trestní odpovědnosti 

právnických osob a trestání americký autor Green, podle kterého je úlohou jak trestní 

odpovědnosti právnických osob, tak samotného sankcionování (avšak prostřednictvím 

tzv. punitive damages – viz výše část 1.2.3), vyslovení viny osob jednak působících 

uvnitř právnické osoby, jednak samotné právnické osoby, a to za protispolečenské 

chování, za které jsou tyto osoby odpovědné, s cílem takovému jednání do budoucna 

zabránit.221 

Jiný americký autor, profesor Dan-Cohen, k tomu doplňuje, že účelem, resp. 

důsledkem sankcí, které jsou uloženy právnickým osobám, je rovněž i změna dosavadního 

chování potrestaných právnických osob.222 

2.6 Pojem trestu 

Stejně jako je tomu s účelem sankcionování, nenalezneme v ZTOPO ani v TZ 

vymezení pojmu trest. Proto se definování tohoto pojmu ujala nauka.  

Podle Jelínka je trest „zákonem stanovený právní následek za určitě protiprávní 

jednání.“223 Trest je dále podle Jelínka „prostředek státního donucení, který stát užívá 

 
219 Šámal, P., Dědič, J., Gřivna, T., Púry, F., Říha, J. Trestní odpovědnost právnických osob. Komentář. 2. 

vydání. Praha: C. H. Beck, 2018, s. 378. 
220 Pinto, A. Q.C., Evans, M. Corporate criminal liability. 3rd edition, London: Sweet & Maxwell, 2013, 

s. 139. 
221 Green, Ch. R. Punishing Corporations: The Food-Chain Schizophrenia in Punitive Damages and 
Criminal Law. Nebraska Law Review, Vol. 87, Issue 1 (2008), s. 264 – 265. 
222 Dan-Cohen, M. Sanctioning Corporations. Journal of Law and Policy. 2010, 19(1), s. 28. 
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k ochraně zájmů chráněných trestním zákonem, ochraně společnosti před trestnými činy 

a jejich pachateli. Jedná se o újmu na svobodě, majetkových nebo jiných právech 

odsouzeného, kterou může pachateli trestného činu uložit jen soud.“224  

Podle Šámala lze trest charakterizovat jako „specifický, zákonem stanovený a 

státem vynutitelný následek spáchaného trestného činu, který ukládají soudy v trestním 

řízení pachateli za spáchání trestného činu a který obsahuje negativní hodnocení 

trestného činu a jeho pachatele a působí pachateli určitou újmu, jejímž prostřednictvím 

se sleduje splnění účelu trestu a trestního zákona. Trest je zvláštním druhem právní 

sankce, která je stanovena v rámci trestní odpovědnosti za naplnění zákonných znaků 

skutkové podstaty trestného činu.“225 

S oběma podobnými definicemi provedenými předními odborníky v oblasti 

trestního práva lze jedině souhlasit. Uvedené definice jsou však plně aplikovatelné v 

případě sankcionování fyzických osob. S ohledem na odlišnou konstrukci trestní 

odpovědnosti právnických osob lze spatřovat určité odchylky, které ve svém důsledku 

znemožňují bez dalšího aplikovat tyto definice i na sankcionování právnických osob.  

Zaprvé, Jelínek opakovaně poukazuje na nevhodnou terminologii spočívající 

v užívání pojmu „trest“, když „pojmově a terminologicky vhodnější by ovšem bylo 

hovořit nikoliv o „trestu“ pro právnické osoby, ale o „sankcích“ pro právnické osoby. 

„Potrestat“ lze pouze osobu fyzickou. Trest je totiž spjat s individuální vinou pachatele. 

Proto vhodnější by bylo hovořit o tom, že sankce ukládané právnickým osobám nejsou 

tresty, ale sankce svého druhu.“226 K obdobnému závěru dochází Tibitanzlová227 i 

Březinová.228 Stejný názor dále zaujímá rovněž Wellsová, podle které zatímco v případě 

fyzických osob je používáno výhradně pojmu punishment (trest), tak v případě 

korporací jako subjektů trestní odpovědnosti se užívá pojmu sanction (sankce).229 S 

 
223 Jelínek, J. a  kol. Trestní právo hmotné. Obecná část. Zvláštní část. 6. vydání. Praha: Leges, 2017, s. 

383. 
224 Jelínek, J. a  kol. op. cit., s. 385. 
225 Šámal, P., Dědič, J., Gřivna, T., Púry, F., Říha, J. Trestní odpovědnost právnických osob. Komentář. 2. 

vydání. Praha: C. H. Beck, 2018, s. 377 – 378. 
226 Jelínek, J., Herczeg, J. Zákon o trestní odpovědnosti právnických osob. Komentář s jud ikaturou . 2 . 
vydání. Praha: Leges, 2013, s. 31. 
227 Tibitanzlová, A. Sankcionování právnických osob. Rigorózní práce. Právnická fakulta Univerzity 
Karlovy v Praze, 2016, s. 64. 
228 Březinová, K. Sankcionování právnických osob. Disertační práce. Právnická fakulta Univerzity 
Karlovy v Praze, 2017, s. 17. 
229 Wells, C. Corporations and criminal responsibility. 2nd edition. Oxford: Oxford University p ress, 

2001, s. 31 a násl. 



65 
 

tímto ale nesouhlasí Kalvodová, podle které „pokud už akceptujeme samotný pojem 

trestní odpovědnost právnické osoby, pak není třeba se bránit ani pojmu trest či 

trestání, neboť trestný čin a trest představují dva základní elementy trestní 

odpovědnosti. Navíc v pojmu trest je obsaženo negativní hodnocení trestného činu a 

jeho pachatele, což má svůj význam i v případě, že tímto pachatelem je právnická 

osoba.“230 Osobně se přikláním k názoru Jelínka, neboť není podle mého názoru 

přípustné zcela opomíjet pojmové nesrovnalosti. Na druhou stranu ZTOPO obsahuje 

jiné nedostatky (k nim dále), které by měl zákonodárce řešit v  prvé řadě, přičemž tyto 

relativně marginální nedokonalosti může napravit později.  

Zadruhé, v případě sankcionování právnických osob nelze bez dalšího v každém 

případě uzavřít, že trest (sankce) postihne pouze pachatele trestného činu – právnickou 

osobu. O tom navíc svědčí i situace, kdy dojde k  přechodu trestní odpovědnosti na 

právní nástupce právnické osoby podle ustanovení § 10 ZTOPO. 

2.7 Systém trestněprávních sankcí v ZTOPO 

Ačkoli níže uvedené do jisté míry souvisí s účelem sankcionování, vyslovím 

úvodem této části názor, že je chybou – společnou pro zákonodárce, právníky a širokou 

veřejnost – bez dalšího předpokládat, že případné dílčí změny v ZTOPO povedou k 

pozitivním změnám v chování společností. Jak si správně všímá Gobert, z pohledu 

společností totiž může být málo důležité (až dokonce bezvýznamné) změnit svou 

nezákonnou, ale ziskovou činnost, pokud se neprokáže, že není (nejen) ve finančním 

zájmu společnosti pokračovat v jejích protiprávních praktikách.231 Proto je zapotřebí, 

aby soud mohl odsouzené právnické osobě uložit takovou sankci, která jí v  prvé řadě od 

páchání trestné činnosti odradí. 

Vzhledem k pozdějšímu zakotvení trestní odpovědnosti právnických osob v 

rámci Evropské unie měl zákonodárce dostatek prostoru pro rozhodnutí,  jaký systém 

trestněprávních sankcí nakonec zvolí.  

V prvé řadě se zákonodárce musel rozhodnout, zda nastaví konstrukci 

sankcionování právnických osob na základě plurality sankcí či nikoli. V tomto ohledu 

bylo možné empiricky zkoumat situaci v různých státech Evropské unie, v rámci které  

 
230 Kalvodová, V. Vybrané aspekty sankcionování právnických osob . In Jelínek, J. a  kol. Trestní 
odpovědnost právnických osob – bilance a perspektivy. Praha: Leges, 2013, s. 231. 
231 Gobert, J., Punch, M. Rethinking Corporate Crime. London: Butterworths, 2003, s. 214. 



66 
 

nalezneme jednak státy, které právnickým osobám umožnují uložit pouze jediný druh 

sankce – peněžitý trest (pokuta)232, anebo státy, které rozpoznávají více druhů trestů 

(zrušení právnické osoby, peněžitý trest, uveřejnění rozsudku ve sdělovacích 

prostředcích apod.).233 

V případě jednoho trestu – peněžité pokuty je logika takové sankce do značné 

míry jasná. Trestné činy jsou právnickými osobami páchány, protože z nich právnické 

osoby profitují. Abychom takovou kriminalitu odstranili, je potřeba ziskovost trestné 

činnosti eliminovat. Způsob, jak toho dosáhnout, je uložit odsouzenému pachateli – 

právnické osobě pokutu, která převáží finanční zisk z trestného činu. Jakmile se 

kriminalita stane nerentabilní, racionální společnosti se jí nebudou účastnit.234 Současně 

je ale třeba vnímat i rizika související pouze s jediným trestem. Negativním důsledkem 

takového jediného trestu ale může být skutečnost, že pokuta může být přenesena na 

zákazníky ve formě zvýšení ceny produktů potrestané právnické osoby nebo mohou být 

zaměstnanci takové právnické osoby propuštěni, aby došlo k vytvoření úspor na 

splacení pokuty.235 Obdobný názor týkající se možného „přenesení“ peněžitého trestu 

na zákazníky zastává i americký autor DeSantis.236 

Domnívám se, že rozhodnutí zákonodárce zakotvit celkem osm trestů, které lze 

uložit právnickým osobám, bylo správné řešení. Tomu odpovídá i názor Jelínka, podle 

kterého český zákonodárce zvolil správně pluralitu sankcí, neboť „ takový způsob 

umožňuje přihlédnout při sankcionování právnických osob ke zvláštnostem konkrétní 

trestné činnosti provinilé právnické osoby i ke zvláštnostem pachatele – právnické 

osoby a uložit takový typ sankce, která se jeví jako nejúčelnější v  konkrétním 

případě.“237 Obdobně se vyjadřuje i Kalvodová.238 Navíc, v případě států, které 

umožňují právnickou osobu potrestat pouze pomocí jednoho druhu trestu, zpravidla 

univerzální sankcí – peněžitým trestem, je sankcionování takových právnických osob 

 
232 Např. Nizozemí, Dánsko, Finsko, Rakousko. 
233 Např. Estonsko, Polsko, Francie. 
234 Gobert, J., Punch, M. Rethinking Corporate Crime. London: Butterworths, 2003, s. 215.  
235 Gobert, J., Punch, M. op. cit., s. 216. 
236 DeSantis, W. J. Punishing the Corporation: Charitable Contributions as a Condition of Probation. 
Rutgers Law Journal. 1983, 15(4), s. 1086. 
237 Jelínek, J., Herczeg, J. Zákon o trestní odpovědnosti právnických osob. Komentář s jud ikaturou . 2 . 
vydání. Praha: Leges, 2013, s. 122. 
238 Kalvodová, V. Vybrané aspekty sankcionování právnických osob. In Jelínek, J. a  kol. Trestní 

odpovědnost právnických osob – bilance a perspektivy. Praha: Leges, 2013, s. 231. 
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značně limitováno majetkovou povahou takového trestu. Nebude-li mít totiž právnická 

osoba majetek, nebude možné potrestat ji jinak.239   

Dále bylo na zákonodárci, aby učinil rozhodnutí, zda ZTOPO bude založen na 

zásadě monismu trestních sankcí, jako je tomu v případě sankcionování mladistvých dle 

ZSVM, anebo na zásadě dualismu trestněprávních sankcí, jako je tomu u sankcionován í 

fyzických osob dle TZ. Nakonec se zákonodárce rozhodl pro variantu ref lektující 

dualismus trestních sankcí, a proto je právnickým osobám možno uložit (i) tresty podl e 

ustanovení § 15 odst. 1 ZTOPO a/nebo (ii) ochranná opatření podle ustanovení § 15 

odst. 2 ZTOPO.240 

Ustanovení § 15 ZTOPO tedy obsahuje výčet trestněprávních sankcí ukládaných 

právnickým osobám. Vzhledem k tomu, že tento výčet je taxativní, nelze uložit 

právnickým osobám jiné trestněprávní sankce než ty uvedené v tomto ustanovení.241 

Takový výčet je naplněním principu nulla poena sine lege (čl. 39 Listiny, resp. § 37 

odst. 1 TZ).242  

Jak již bylo uvedeno výše, ZTOPO upravuje osm druhů trestů, které lze 

právnické osobě za spáchání trestného činu uložit. Jedná se o následující tresty: 

1. trest zrušení právnické osoby (§ 16),  

2. trest propadnutí majetku (§ 17),  

3. peněžitý trest (§ 18),  

4. trest propadnutí věci (§ 19),  

5. trest zákazu činnosti (§ 20),  

6. trest zákazu plnění veřejných zakázek nebo účasti ve veřejné soutěži (§ 21),  

7. trest zákazu přijímání dotací a subvencí (§ 22) a  

8. trest uveřejnění rozsudku (§ 23). 

Již na první pohled je zřejmé, že při srovnání trestů obsažených v ZTOPO a 

v TZ najdeme jisté rozdíly. Trest zrušení právnické osoby, trest zákazu plnění veřejných 

 
239 Jelínek, J. Trestní odpovědnost právnických osob v České republice – problémy a perspektivy. Praha: 

Leges, 2019, s. 290. 
240 Kalvodová, V. Vybrané aspekty sankcionování právnických osob. In Jelínek, J. a  kol. Trestní 

odpovědnost právnických osob – bilance a perspektivy. Praha: Leges, 2013, s. 230. 
241 Šámal, P., Dědič, J., Gřivna, T., Púry, F., Říha, J. Trestní odpovědnost právnických osob. Komentář. 2. 
vydání. Praha: C. H. Beck, 2018, s. 376. 
242 Jelínek, J. op. cit., s. 291. 
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zakázek nebo účasti ve veřejné soutěži, trest zákazu přijímání dotací a subvencí a trest  

uveřejnění rozsudku jsou pro české trestní právo od 1. ledna 2012 novinkami.243  

Zbylé tresty – trest propadnutí majetku, peněžitý trest, trest propadnutí věci a 

trest zákazu činnosti – jsou společné jak pro právnické, tak fyzické osoby. Vůči 

právnickým osobám je však nutné respektovat určitá specifika těchto trestů, na která se 

zaměřím v další části této práce.244 

Tresty ukládané právnickým osobám lze rozdělit do čtyř skupin:245 

 Trest výjimečný – ZTOPO zná jediný výjimečný trest, kterým je trest zrušení 

právnické osoby. 

• Tresty majetkové – Tyto tresty postihují majetek pachatele – právnické osoby. 

Jedná se tedy o tresty ekonomické, mezi něž patří trest propadnutí majetku, 

peněžitý trest a trest propadnutí věci. 

• Tresty zákazové – Jak již napovídá název, jedná se o tresty, které zakazují 

určitou činnost právnické osoby. Je pravděpodobné, že spolu se účinkem zákazu 

určité činnosti bude mít takový zákaz dopad i na ekonomickou situaci dané 

právnické osoby, nicméně primárním znakem takového trestu je právě samotný 

zákaz činnosti. Mezi tresty zákazové, které lze uložit právnické osobě, řadíme 

trest zákazu činnosti, trest zákazu plnění veřejných zakázek nebo účasti ve 

veřejné soutěži a trest zákazu přijímání dotací a subvencí. 

• Trest s difamujícími účinky – Ačkoli lze obecně říci, že difamující účinky mají 

všechny tresty, z teoretického úhlu pohledu zde řadíme pouze trest uveřejnění 

rozsudku, neboť u něj jsou nejvýraznější. 

ZTOPO původně umožňoval uložit právnické osobě pouze jediné ochranné 

opatření, a to zabrání věci (§ 15 odst. 2 a § 26 s odkazem na TZ). Nicméně, s účinností 

ode dne 18. března 2017 (zákon č. 55/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb . ,  

trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 141/1961 Sb., o trestním ří zení 

soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony) je 

 
243 Šámal, P., Dědič, J., Gřivna, T., Púry, F., Říha, J. Trestní odpovědnost právnických osob. Komentář. 2. 

vydání. Praha: C. H. Beck, 2018, s. 377. 
244 Šámal, P. a  kol. op. cit., s. 376 – 377. 
245 Jelínek, J., Herczeg, J. Zákon o trestní odpovědnosti právnických osob. Komentář s jud ikaturou . 2 . 

vydání. Praha: Leges, 2013, s. 124. 
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možné právnické osobě uložit i ochranné opatření zabrání části majetku (§ 15 odst. 2  a 

§ 26a ZTOPO s odkazem na TZ). 

Neslučitelnosti sankcí jsem se již věnoval blíže v  části 2.3.1 (F) této práce.   
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3 Tresty obsažené v ZTOPO a jejich výkon 
 

Tato část disertační práce je věnována rozboru jednotlivých trestů, které mohou 

soudy uložit právnické osobě. Zaměřím se jednak na jednotlivé podmínky pro jejich 

ukládání, jednak i na případné návrhy  de lege ferenda. Nicméně souhrnný přehled 

případných návrhů de lege ferenda obsahuje část jedenáctá této práce. 

3.1 Trest zrušení právnické osoby 

(A) Úvod 

Trest zrušení právnické osoby je upraven v ustanovení § 16 ZTOPO: 

 

„(1) Soud může uložit trest zrušení právnické osoby právnické osobě se sídlem v České  

republice, pokud její činnost spočívala zcela nebo převážně v páchání trestného čin u 

nebo trestných činů. Trest zrušení právnické osoby nelze uložit, vylučuje -li to  povaha 

právnické osoby. 

  

(2) Je-li právnickou osobou banka, může soud uložit trest zrušení právnické osoby až po 

vyjádření České národní banky k možnostem a důsledkům jeho uložení; k tomuto 

vyjádření soud přihlédne. Obdobně se věta první použije ohledně pojišťovny, zajišťovny, 

penzijního fondu, investiční společnosti, investičního fondu, obchodníka s cennými 

papíry, spořitelního a úvěrního družstva, centrálního depozitáře, instituce 

elektronických peněz, platební instituce, provozovatele vypořádacího systému a 

organizátora trhu s investičními nástroji. 

  

(3) Je-li právnickou osobou komoditní burza, může soud uložit trest zrušení právnické 

osoby až po vyjádření příslušného orgánu státní správy, který uděluje státní povolení k 

provozování burzy podle jiného právního předpisu, k možnostem a důsledkům jeho 

uložení; k tomuto vyjádření soud přihlédne. 

  

(4) Právní mocí rozhodnutí, kterým byl uložen trest zrušení právnické osoby, vstupuje 

tato právnická osoba do likvidace. 
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(5) Z majetku právnické osoby, které byl uložen trest zrušení právnické osoby, mohou 

být uspokojeny pohledávky věřitelů, pokud nejde o majetek, u něhož je to  vzhledem k 

jeho povaze nebo charakteru nebo k povaze spáchaného trestného činu vyloučeno.“ 

 

Již ze samotné systematiky zařazení tohoto druhu trestu je zřejmé, že trest 

zrušení právnické osoby „je nejpřísnějším druhem trestu, který lze uložit trestně 

odpovědné právnické osobě. Někdy se poněkud nadneseně označuje jako „tres t smrti“ 

právnické osoby, protože jeho uložení a výkon směřují k úplnému zániku existence 

právnické osoby jako subjektu práva.“246 I Jelínek uvádí, že jde tedy víceméně o obdobu 

trestu smrti u fyzických osob247, což je ale trest, který již od 1. července 1990 není 

možné v ČR fyzické osobě uložit.248 

Vzhledem k tomu, že účelem tohoto trestu je zabránit právnické osobě v páchání 

další trestné činnosti, přičemž logickým důsledkem uložení tohoto trestu je vyřazení 

právnické osoby z faktického i právního života249, neboť právní mocí rozhodnutí, 

kterým byl tento trest uložen, vstupuje tato právnická osoba do likvidace (§ 16 odst. 4  

ZTOPO), bylo by žádoucí, aby zákonodárce z  terminologického hlediska alespoň 

uvážil, zda by nebylo vhodné tento trest explicitně označit jako výjimečný právě tak, 

jako tomu je v případě výjimečného trestu podle § 54 TZ.250  

Fenyk upozorňuje, že i civilní předpisy (konkrétně ustanovení § 172 OZ a 

§ 93 ZOK) umožňují zrušení právnické osoby, přičemž podle něj úprava prostředky 

civilního práva „by patrně mohla mít přednost tam, kde uložení trestní sankce postrádá 

reálný význam – například u tzv. prázdných schránek, tedy právnických osob, jež nemají 

žádný majetek, jenž by trestní sankcí mohl být postižen, a kde by uložení trestní sankce 

bylo jen formální povahy.“251 S tímto názorem souhlasím, neboť nejen že k  ukládání 

 
246 Šámal, P., Dědič, J., Gřivna, T., Púry, F., Říha, J. Trestní odpovědnost právnických osob. Komentář. 2. 

vydání. Praha: C. H. Beck, 2018, s. 389. 
247 Jelínek, J., Herczeg, J. Zákon o trestní odpovědnosti právnických osob. Komentář s judikaturou. 2. 
vydání. Praha: Leges, 2013, s. 127. 
248 Viz zákon č. 175/1990 Sb., kterým se mění a doplňuje Trestní zákon. Ten to  zákon rev idoval m j . 
ustanovení § 29. V důsledku této novelizace došlo k vypuštění trestu smrti z českého právního řádu. 
249 Jelínek, J., Herczeg, J., op. cit., s. 127. 
250 Jelínek, J., Herczeg, J., op. cit., s. 127; dále rovněž Tlapák Navrátilová, J. Sankce právnických osob se 
lege lata a de lege ferenda. In Jelínek, J. a  kol. Trestní odpovědnost právnických osob – pět let poté. 

Praha: Leges, 2017, s. 99. 
251 Fenyk, J., Smejkal, L., Bílá, I. Zákon o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim. 
Komentář. Příloha: Modelová interní opatření k předcházení trestné činnosti právnické osoby a řešení 

vzniklých situací (Compliance management systém). Praha: Wolters Kluwer ČR, 2018, s. 107 – 108. 
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trestních sankcí se nejeví v daných případech jako účelné, ale navíc jde oproti civilnímu 

řízení o časově a finančně nákladnější řešení.     

 

(B) Podmínky, které je pro případné uložení trestu zrušení právnické osoby 

nutné naplnit 

V prvé řadě je možné rozlišit mezi podmínkami pozitivními, jejichž naplnění je 

nezbytné pro případné uložení trestu zrušení právnické osoby, a podmínkou negativní, 

která určuje případy, kdy tento trest nesmí být uložen.252 

Další specifickou pozitivní podmínkou ve vztahu k právnickým osobám 

vymezenou v § 16 odst. 2 a 3 ZTOPO je nezbytnost získat před případným uložením 

trestu zrušení právnické osoby vyjádření České národní banky nebo příslušného orgánu 

státní správy k možnostem a důsledkům jeho uložení, a to v závislosti na 

sankcionovanou právnickou osobu, resp. předmět její činnosti. 

Pozitivními podmínkami tak ve smyslu § 16 ZTOPO jsou: 

1) sídlo právnické osoby na území ČR (§ 16 odst. 1 ZTOPO);   

2) činnost právnické osoby spočívala zcela nebo převážně v páchání trestného činu 

nebo trestných činů (§ 16 odst. 1 ZTOPO); a 

3) vyjádření České národní banky k možnostem a důsledkům jeho uložení, jde-li o  

banku, pojišťovnu, zajišťovnu, penzijní fond, investiční společnost, investiční 

fond, obchodníka s cennými papíry, spořitelní a úvěrní družstvo, centrálního 

depozitáře, instituci elektronických peněz, platební instituci, provozovatele 

vypořádacího systému a organizátora trhu s investičními nástroji, případně až po 

obdobném vyjádření příslušného orgánu státní správy, který uděluje státní 

povolení k provozování burzy (§ 16 odst. 2, 3 ZTOPO). 

Negativní podmínkou ve smyslu § 16 odst. 1 ZTOPO a contrario je: 

4) uložení trestu zrušení nevylučuje povaha právnické osoby. 

Takto uvedené podmínky musí být pro uložení trestu zrušení  právnické osoby 

splněny kumulativně.253 

 
252 Fenyk, J., Smejkal, L., Bílá, I. Zákon o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim. 

Komentář. Příloha: Modelová interní opatření k předcházení trestné činnosti právnické osoby a řešení 
vzniklých situací (Compliance management systém). Praha: Wolters Kluwer ČR, 2018, s. 108. 
253 Šámal, P., Dědič, J., Gřivna, T., Púry, F., Říha, J. Trestní odpovědnost právnických osob. Komentář. 2. 

vydání. Praha: C. H. Beck, 2018, s. 390. 
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• K jednotlivým podmínkám pro uložení trestu zrušení právnické osoby 

 

1) Právnická osoba musí mít sídlo na území ČR 

Smyslem této podmínky je umožnit vykonatelnost tohoto trestu.254 Tato 

podmínka tedy znemožňuje, aby soud uložil trest zrušení právnické osobě, která nemá 

sídlo na území ČR. Není tedy možné tento výjimečný trest uložit zahraniční právnické 

osobě, a to ani v tom případě, kdy má tato na území ČR organizační složku nebo 

pobočku, neboť tyto nemají právní osobnost, a tedy nejsou trestně odpovědné. Stejně 

tak není možné uložit trest zrušení právnické osoby zahraniční právnické osobě, která 

má na území České republiky pouze majetek či zde vykonává svou činnost.255 Uvedené 

„vyplývá ze skutečnosti, že naše soudy nemohou zasahovat do poměrů existujících v 

jiném státě.“256 

Sídlo jako právní pojem není v našem právním řádu definováno. Podle 

ustanovení § 136 odst. 1 OZ „Při ustavení právnické osoby se určí její sídlo. Nenaruší-li 

to klid a pořádek v domě, může být sídlo i v bytě.“ Ustanovení § 136 odst. 2 OZ pak dále 

uvádí, že „Zapisuje-li se právnická osoba do veřejného rejstříku, postačí, pokud 

zakladatelské právní jednání uvede název obce, kde je sídlo právnické osoby; do 

veřejného rejstříku však právnická osoba navrhne zapsat plnou adresu sídla.“ 

Soukromoprávní úprava obsažená v ustanovení § 429 OZ pak ve svém odstavci 

1 větě první uvádí, že „Sídlo podnikatele se určí adresou zapsanou ve veřejném 

rejstříku.“ Zároveň je však poskytována i ochrana třetím osobám, neboť podle § 429 

odst. 2 OZ „Uvádí-li podnikatel jako své sídlo jiné místo než své sídlo skutečné, může se 

každý dovolat i jeho skutečného sídla. Proti tomu, kdo se dovolá sídla podnikatele 

zapsaného ve veřejném rejstříku, nemůže podnikatel namíta t, že má skutečné sídlo v 

jiném místě.“ 

 
254 Jelínek, J., Herczeg, J. Zákon o trestní odpovědnosti právnických osob. Komentář s judikaturou. 2. 

vydání. Praha: Leges, 2013, s. 128. 
255 Fenyk, J., Smejkal, L., Bílá, I. Zákon o trestní odpovědnosti právnických osob a  řízen í prot i n im. 

Komentář. Příloha: Modelová interní opatření k předcházení trestné činnosti právnické  osoby a  řešen í 
vzniklých situací (Compliance management systém). Praha: Wolters Kluwer ČR, 2018, s. 108. 
256 Šámal, P., Dědič, J., Gřivna, T., Púry, F., Říha, J. Trestní odpovědnost právnických osob. Komentář. 2. 

vydání. Praha: C. H. Beck, 2018, s. 390. 
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Sídlem právnické osoby je proto s ohledem na ustanovení § 16 ZTOPO „takové 

sídlo, které je uvedeno v jejím zakladatelském dokumentu a je zapsané ve veřejném 

rejstříku v České republice. Sídlem se tedy rozumí formální sídlo právnické osoby .“257 

Sídlo formální je třeba odlišovat od sídla skutečného, neboť skutečné sídlo právnické 

osoby může být de facto i v jiném státě, než ve kterém má právnická osoba své sídlo 

zapsané (formální).258 

 

2) Činnost spočívala zcela nebo převážně v páchání trestného činu nebo trestných 

činů 

Mezi odbornou veřejností panuje jednoznačná shoda v  tom, že není podstatná 

deklarovaná činnost obsažená v zakladatelském dokumentu a ve veřejném rejstříku, ale 

podstatná je činnost skutečná (faktická).259 

 

• činnost spočívala zcela v páchání trestného činu nebo trestných činů 

Slovem „zcela“ zákonodárce deklaruje, že činnost právnické osoby je 

tvořena výhradně protiprávní aktivitou. Právnická osoba se tedy po celou dobu 

své existence nevěnovala legální činností, ale toliko trestné činnosti.260   

 

• činnost spočívala převážně v páchání trestného činu nebo trestných činů  

Právnická osoba se věnuje jak činnosti legální, tak činnosti nelegální. I 

v tomto případě je však zřejmé, že ze slova „převážně“ vyplývá závěr, že trestná 

činnost převažuje nad činností legální.261 

Pojmu „převážně“ je třeba ale věnovat větší pozornost. Jelínek se 

domnívá, že „činnost, která spočívá převážně ve spáchání trestných činů, je 

taková, ve které rozsah trestné činnosti je vyšší než polovina obvyklé (tj .  n iko li 

 
257 Jelínek, J., Herczeg, J. Zákon o trestní odpovědnosti právnických osob. Komentář s jud ikaturou . 2 . 
vydání. Praha: Leges, 2013, s. 128. 
258 Šámal, P., Dědič, J., Gřivna, T., Púry, F., Říha, J. Trestní odpovědnost právnických osob. Komentář. 2. 

vydání. Praha: C. H. Beck, 2018, s. 390. 
259 Šámal, P. a  kol. op. cit., s. 391. 
260 Šámal, P. a  kol. op. cit., s. 392. 
261 Fenyk, J., Smejkal, L., Bílá, I. Zákon o trestní odpovědnosti právnických osob a  řízen í prot i n im. 
Komentář. Příloha: Modelová interní opatření k předcházení trestné činnosti právnické osoby a  řešen í 

vzniklých situací (Compliance management systém). Praha: Wolters Kluwer ČR, 2018, s. 108. 
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protiprávní) činnosti právnické osoby.“262 Podle Šámala lze z pojmu „převážně“ 

dovodit, že „to musejí být nadpoloviční většina činností dané právnické oso by, 

resp. protiprávní činy fyzických osob, které se přičítají právnické osobě jako její 

trestné činy, musejí tvořit nadpoloviční většinu její činnosti.“263  

Vymezení pojmu „převážně“ je ale problematické podle Fenyka, který 

dochází k závěru, že „bude tedy úlohou soudu určit konkrétní obsah tohoto 

pojmu a tím zajistit větší právní jistotu v rámci trestního řízení.“264 

V tomto ohledu lze další shodu mezi odbornou veřejností spatřovat 

v závěru, že uložení trestu zrušení právnické osoby není možné v případě, kdy se 

právnická osoba dopustila trestné činnosti pouze jednorázově.265 

Osobně se nedomnívám, že by s interpretací pojmu „převážně“ měly mít 

soudy větší problémy. V tomto ohledu spatřuji argumentaci Jelínka a Šámala za 

zcela validní a správnou. V mezidobí se k tomuto vyjádřil i Nejvyšší soud České 

republiky ve svém usnesení ze dne 1. srpna 2018, sp. zn. 3 Tdo 788/2018, 

v němž uvedl, že „pro uložení trestu zrušení právnické osoby podle § 16 zákona 

č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení pro ti nim, ve 

znění pozdějších předpisů, není rozhodující, co je předmětem činnosti právnické 

osoby deklarovaným v zakladatelském dokumentu nebo zapsaným ve veřejném 

rejstříku. Podstatná je jen faktická činnost trestně odpovědné právnické osoby. 

Může jít o právnickou osobu, která byla již založena přímo za účelem páchání 

trestné činnosti, anebo se trestné činnosti dopustila až v průběhu své existence. 

Nestačí však to, trestná činnost právnické osoby byla jen ojedinělým vybočením 

z legálního působení, pokud nelze dovodit, že její činnost spočívá výlučně nebo 

alespoň převážně (z hlediska času, vynaložených prostředků, počtu 

zainteresovaných osob, rozsahu aktivit apod.) v páchání trestné činnosti.“ 

Za nedostatečné ale považuji, že na rozdíl od podmínek uplatňovaných u 

trestu propadnutí majetku (§ 17 odst. 1 ZTOPO), kterým se věnuji v další části,  

 
262 Jelínek, J., Herczeg, J. Zákon o trestní odpovědnosti právnických osob. Komentář s jud ikaturou . 2 . 
vydání. Praha: Leges, 2013, s. 127. 
263 Šámal, P., Dědič, J., Gřivna, T., Púry, F., Říha, J. Trestní odpovědnost právnických osob. Komentář. 2. 
vydání. Praha: C. H. Beck, 2018, s. 392. 
264 Fenyk, J., Smejkal, L., Bílá, I. Zákon o trestní odpovědnosti právnických osob a  řízen í pro t i n im. 
Komentář. Příloha: Modelová interní opatření k předcházení trestné činnosti právnické osoby a  řešen í 
vzniklých situací (Compliance management systém). Praha: Wolters Kluwer ČR, 2018, s. 108. 
265 Jelínek, J., Herczeg, J. op. cit., s. 127; dále Šámal, P. a kol. op. cit., s. 392. 
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mezi podmínkami pro uložení trestu zrušení právnické osoby absentuje  

specifikace trestných činů, kterých se právnická osoba musí dopustit,  aby soud 

mohl uložit trest zrušení právnické osoby.266 Ve svém důsledku tak při dodržení 

striktního jazykového výkladu ustanovení § 16 ZTOPO může soud uložit tento 

trest bez ohledu na to, jakých trestných činů se právnická osoba dopustila.  

Vzhledem k závažným důsledkům uložení trestu zrušení právnické osoby bych 

považoval za žádoucí, aby zákonodárce podmínky pro uložení tohoto trestu více 

specifikoval, ba dokonce zpřísnil, a to alespoň tak, že tento trest bude moci soud 

uložit toliko za úmyslné trestné činy. Jelínek uvádí, že „vhodnější by bylo, kdyby 

zákonodárce stanovil, že tento trest lze uložit například jen za spáchání zvlá šť 

závažného zločinu nebo jiným způsobem vymezil závažnost spáchaného 

skutku.“267 Tlapák Navrátilová kupříkladu navrhuje, aby bylo možné tento trest 

uložit za taxativně uvedené trestné činy nebo aby došlo ke stanovení spodní 

hranice trestní sazby požadované pro jeho uložení.268 

 

3) Předchozí vyjádření České národní banky nebo jiného příslušného orgánu státní 

správy či instituce 

Jedná se o specifickou podmínku, která se aplikuje jen v  případech, kdy soud 

uvažuje nad uložením trestu zrušení právnické osoby, která je subjektem uvedeným v 

ustanovení § 16 odst. 2 a 3 ZTOPO.  

V případě právnické osoby – banky je dle § 16 odst. 2 ZTOPO nezbytné 

předchozí vyjádření České národní banky  (dále jen „ČNB“). Podle předmětného 

ustanovení se ČNB dříve, než soud uloží trest zrušení právnické osoby – banky, vyjádří 

k možnostem a důsledkům uložení takového trestu. Ačkoli je soud povinen k  tomuto 

vyjádření přihlédnout, není však tímto vyjádřením ČNB vázán. To jej však nezbavuje 

povinnosti řádně se s takovým vyjádřením vypořádat a odchylný postup odůvodnit.269 

 
266 Jelínek, J., Herczeg, J. Zákon o trestní odpovědnosti právnických osob. Komentář s judikaturou. 2. 
vydání. Praha: Leges, 2013, s. 127. 
267 Jelínek, J., Herczeg, J. op. cit., s. 127. 
268 Tlapák Navrátilová, J. Sankce právnických osob se lege lata a de lege ferenda. In Jelínek, J. a  kol. 
Trestní odpovědnost právnických osob – pět let poté. Praha: Leges, 2017, s. 99. 
269 Jelínek, J., Herczeg, J. op. cit., s. 129. Dále též Fenyk, J., Smejkal, L., Bílá, I. Zákon o trestní 
odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim. Komentář. Příloha: Modelová in terní opatření  k 
předcházení trestné činnosti právnické osoby a řešení vzniklých si tuací  (Compliance management 

systém). Praha: Wolters Kluwer ČR, 2018, s. 109. 
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Soud je tedy oprávněn banku zrušit, a to i tehdy, vyjádří-li ČNB s tímto 

postupem nesouhlas. K takovému postupu by ovšem mělo docházet „výjimečně a v 

dostatečně odůvodněných případech. Jde totiž o takové právnické osoby, jejichž zrušení 

se může negativně dotknout celé řady jiných právnických nebo fyzických osob (klientů, 

zákazníků, obchodních partnerů, investorů, účastníků finančních či komoditních trhů 

apod.). Tím by mohlo dojít i k negativnímu dopadu na příslušný peněžní trh, trh s 

investičními nástroji, pojišťovací trh, komoditní trh atd.“270 

Ohledně přesného procesního postupu, formě vyjádření, či lhůtě, v  níž má být 

vyjádření poskytnuto, ZTOPO mlčí. Jsem však přesvědčen, že vyjádření by mělo mít 

písemnou formu (ať už v podobě listinné či elektronické). K obdobnému názoru dochází 

i Šámal.271 Ve vztahu ke lhůtě, v níž by mělo být soudu ono vyjádření zasláno, se 

domnívám, že zákonodárce by měl zvážit stanovení konkrétní lhůty a v případě jejího 

nesplnění by měla být soudu poskytnuta možnost uložit ČNB pořádkovou pokutu (§ 66 

TŘ). Jako dostatečná lhůta pro provedení potřebných analýz ze strany ČNB se mi j eví 

lhůta 30 dní. Není totiž dle mého přesvědčení žádoucí, aby z důvodu čekání na 

poskytnutí vyjádření ze strany ČNB docházelo ke zbytečným průtahům. Nedojde-li 

k zákonnému zakotvení popsaného postupu ze strany zákonodárce, budeme muset 

počkat na to, jaká praxe se mezi ČNB a soudy vyvine. 

Obdobný postup se uplatní i v případě dalších institucí, nad nimiž vykonává 

ČNB dohled ve smyslu ustanovení § 44 zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance  

(dále jen „Zákon o ČNB“). Podle § 16 odst. 2 ZTOPO se jedná o následující právnické 

osoby: 

- pojišťovny,  

- zajišťovny,  

- penzijní fondy,  

- investiční společnosti,  

- investiční fondy,  

- obchodníci s cennými papíry,  

- spořitelní a úvěrní družstva,  

- centrální depozitáře,  

 
270 Šámal, P., Dědič, J., Gřivna, T., Púry, F., Říha, J. Trestní odpovědnost právnických osob. Komentář. 2. 
vydání. Praha: C. H. Beck, 2018, s. 394. 
271 Šámal, P. a  kol. op. cit, s. 394. 
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- instituce elektronických peněz,  

- platební instituce,  

- provozovatelé vypořádacího systému, a  

- organizátoři trhu s investičními nástroji. 

Ustanovení § 16 odst. 3 ZTOPO stanoví totožný postup i v  případě případného  

zrušení komoditní burzy, která vykonává činnost na území České republiky na základě 

státního povolení, které uděluje Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR  (dále jen 

„MPO“) nebo Ministerstvo zemědělství ČR (dále jen „MZ“). 272 Podle ustanovení § 13 

odst. 2 zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní 

správy České republiky (dále jen „Kompetenční zákon“) „Ministerstvo průmyslu a 

obchodu je ústředním orgánem státní správy ve věcech komoditních burz s výjimkou 

věcí náležejících do působnosti ministerstva zemědělství.“ Podle ustanovení § 15 odst. 2 

Kompetenčního zákona „Ministerstvo zemědělství je ústředním orgánem státní správy 

ve věcech komoditních burz, které organizují obchody se zbožím pocházejícím ze 

zemědělské a lesní výroby, včetně výrobků vzniklých jeho zpracováním.“  

 

4) Uložení trestu zrušení nevylučuje povaha právnické osoby  

Jedná se o jedinou negativní podmínku pro uložení trestu zrušení právnické 

osoby. Výklad této podmínky ovšem není jednoznačný, a proto je třeba v tomto ohledu 

opět vyčkat na soudní praxi, u níž lze očekávat,  že se bude vyvíjet i s ohledem na 

názory odborné veřejnosti a nauku.273 

Podle Fenyka je vyloučeno uložení trestu zrušení právnické osoby kupříkladu u  

„osob zřízených zákonem, u územně samosprávných celků apod.“274  

Jelínek toto konstatování rozvádí, když uvádí, že „by povaha právnické osoby 

vylučovala její zrušení typicky v případech právnických osob veřejného práva, 

 
272 Šámal, P., Dědič, J., Gřivna, T., Púry, F., Říha, J. Trestní odpovědnost právnických osob. Komentář. 2. 

vydání. Praha: C. H. Beck, 2018, s. 397. 
273 Březinová, K. Sankcionování právnických osob. Disertační práce. Právnická fakulta Univerzity 

Karlovy v Praze, 2017, s. 126. 
274 Fenyk, J., Smejkal, L., Bílá, I. Zákon o trestní odpovědnosti právnických osob a  říze n í prot i n im. 
Komentář. Příloha: Modelová interní opatření k předcházení trestné činnosti právnické osoby a  řešen í 

vzniklých situací (Compliance management systém). Praha: Wolters Kluwer ČR, 2018, s. 109.. 
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například veřejných vysokých škol nebo právnických osob zřízených zákonem, u nichž  

přichází v úvahu jejich zrušení zase zákonem.“275  

Šámal poskytuje široký seznam právnických osob, u nichž jejich povaha 

vylučuje uložení tohoto trestu. Jde tedy například o následující právnické osoby:  státní 

fondy České republiky (např. Státní fond životního prostředí, Státní fond rozvoje 

bydlení, Státní fond kultury, Státní fond České republiky pro podporu a rozvoj české 

kinematografie, Státní fond dopravní infrastruktury, Státní zemědělský intervenční 

fond), některé nestátní fondy (Fond pojištění vkladů a Garanční fond obchodníků s 

cennými papíry), veřejné vysoké školy, profesní samosprávné komory (Hospodářská 

komora České republiky, Agrární komora České republiky, Česká lékařská komora, 

Česká stomatologická komora, Česká lékárnická komora, Komora veterinárních lékařů 

České republiky, Česká komora architektů, Česká komora autorizovanýc h inženýrů a 

techniků činných ve výstavbě, Česká advokátní komora, Komora daňov ých poradců 

České republiky, Notářská komora České republiky, Komora patentových zástupců 

České republiky, Exekutorská komora České republiky, Komora auditorů České 

republiky) a taktéž Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky, dále i některé 

státní příspěvkové organizace, které zajišťují plnění speciálních státních funkcí v oblasti 

bezpečnosti, obrany, zdravotnictví apod. 276  

 

• Vstup právnické osoby do likvidace 

Podle ustanovení § 16 odst. 4 ZTOPO „Právní mocí rozhodnutí, kterým byl 

uložen trest zrušení právnické osoby, vstupuje tato právnická osoba do likvidace.“  

Další postup je upraven v ustanovení § 38 ZTOPO, který rozebírám níže v části 

6.1 této disertační práce, přičemž na tomto místě považuji za dostatečné uvést, že 

podrobnosti o provedení likvidace vyplývají nejen z právě zmíněného ustanovení 

§ 38 ZTOPO, ale zejména z ustanovení § 187 a násl. OZ.277 

  

 
275 Jelínek, J., Herczeg, J. Zákon o trestní odpovědnosti právnických osob. Komentář s jud ikaturou. 2 . 

vydání. Praha: Leges, 2013, s. 128. 
276 Šámal, P., Dědič, J., Gřivna, T., Púry, F., Říha, J. Trestní odpovědnost právnických osob. Komentář. 2. 
vydání. Praha: C. H. Beck, 2018, s. 392 – 393. 
277 Šámal, P. a  kol. op. cit., s. 398. 
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• Uspokojení věřitelů 

Podle ustanovení § 16 odst. 5 ZTOPO „Z majetku právnické osoby, které byl 

uložen trest zrušení právnické osoby, mohou být uspokojeny pohledávky věřitelů, pokud 

nejde o majetek, u něhož je to vzhledem k jeho povaze nebo charak teru nebo k povaze 

spáchaného trestného činu vyloučeno .“ Jedná se o konstrukci umožňující realizaci 

ustanovení § 14 odst. 3 ZTOPO278, podle kterého „Při ukládání trestních sankcí soud 

přihlédne i k důsledkům, které může mít jejich uložení na třetí osoby, zejména přihlédne 

k právem chráněným zájmům osob poškozených trestným činem a věřitelů právnické 

osoby, jejichž pohledávky vůči trestně odpovědné právnické osobě vznikly v dobré víře a 

nemají původ nebo nesouvisí s trestným činem právnické osoby .“ 

Podle Fenyka by za věřitele měla být považována „každá osoba, která má  vůči 

společnosti určitou pohledávku.“279 S tímto názorem samozřejmě souhlasím, neboť 

jsem přesvědčen, že koresponduje s ustanovením § 187 OZ, které definuje účel 

likvidace, kdy jím je mj. právě „vyrovnat dluhy věřitelům“. 

  Z uspokojení věřitelů dle § 16 odst. 5 ZTOPO takové právnické osoby je však 

vyloučen majetek, u něhož je to vyloučeno vzhledem k: 

a) jeho povaze nebo charakteru – zpravidla půjde o zbraně, drogy, padělané nebo 

pozměněné peníze apod.; 

b) povaze spáchaného trestného činu  – např. majetek, který právnická osoba 

získala takovým trestným činem (např. podvodem dle § 209 TZ), kterým 

nemohla nabýt vlastnické právo k věcem, které je nutné vrátit poškozenému.280 

3.2 Trest propadnutí majetku 

(A) Úvod 

Trest propadnutí majetku je upraven v ustanovení § 17 ZTOPO: 

 

 
278 Jelínek, J., Herczeg, J. Zákon o trestní odpovědnosti právnických osob. Komentář s judikaturou. 2. 

vydání. Praha: Leges, 2013, s. 130. 
279 Fenyk, J., Smejkal, L., Bílá, I. Zákon o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim. 

Komentář. Příloha: Modelová interní opatření k předcházení trestné činnosti právnické osoby a řešení 
vzniklých situací (Compliance management systém). Praha: Wolters Kluwer ČR, 2018, s. 110 – 111. 
280 Šámal, P., Dědič, J., Gřivna, T., Púry, F., Říha, J. Trestní odpovědnost právnických osob. Komentář. 2. 

vydání. Praha: C. H. Beck, 2018, s. 400. 
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„(1) Soud může uložit trest propadnutí majetku, odsuzuje-li právnickou osobu za zvlášť 

závažný zločin, kterým pro sebe nebo jiného získala nebo se snažila získat majetkový 

prospěch. 

  

(2) Bez podmínek odstavce 1 může soud uložit trest propadnutí majetku pouze v 

případě, že trestní zákoník uložení tohoto trestu za spáchaný zločin dovoluje.  

  

(3) Propadnutí majetku postihuje celý majetek právnické osoby nebo tu jeho část, kterou 

soud určí. 

  

(4) Je-li právnickou osobou banka nebo zahraniční banka, jejíž pobočka vykonává 

činnost na území České republiky na základě bankovní licence udělené Českou národní 

bankou nebo na základě principu jednotné licence podle jiného právního předpisu, 

může soud uložit trest propadnutí majetku až po vyjádření České národní banky k 

možnostem a důsledkům jeho uložení; k tomuto vyjádření soud přihlédne. Obdobně se 

věta první použije ohledně pojišťovny, pobočky pojišťovny, zajišťovny, pobočky 

zajišťovny, penzijního fondu, investiční společnosti, investičního fondu,  obchodníka s 

cennými papíry, pobočky obchodníka s cennými papíry, spořitelního a úvěrního 

družstva, centrálního depozitáře, instituce elektronických peněz, pobočky zahraniční 

instituce elektronických peněz, platební instituce, provozovatele vypořádacího systému 

a organizátora trhu s investičními nástroji.“ 

 

Tento druh trestněprávní sankce představuje nejpřísnější majetkový trest, neboť 

je soudu ukládajícímu takový druh trestu umožněno, aby postihl veškerý majetek 

odsouzené právnické osoby.281 Důsledkem uložení tohoto druhu trestu v jeho 

nepřísnější podobě tak je zákonem aprobovaný zásah v jeho nejširší podobě do ústavní 

ochrany nedotknutelnosti majetku obsažené v čl. 11 Listiny, a i proto „je možné uložit 

trest propadnutí majetku jen za relativně úzký okruh trestných činů a za splnění dalších 

 
281 Jelínek, J., Herczeg, J. Zákon o trestní odpovědnosti právnických osob. Komentář s judikaturou. 2. 

vydání. Praha: Leges, 2013, s. 131. 
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omezujících podmínek.“282 Fenyk nepřímo apeluje na orgány činné v  trestním řízení, 

aby tento trest nenadužívaly.283  

S ohledem na znění odstavce 2 je zapotřebí subsidiárně aplikovat ustanovení 

§ 66 TZ, které obsahuje zákonnou úpravu trestu propadnutí majetku, který je možné 

uložit odsuzované fyzické osobě.  

Tento trest (tzv. forfeiture order) je kupříkladu obsažen i v právním řádu Velké 

Británie, kdy „obecně lze při odsouzení obviněného nařídit propadnutí jakéhokoli 

majetku, který byl zákonně zabaven od obviněného, nebo který byl v jeho moci v době 

vydání předvolání (nebo v době, kdy byl zadržen), je-li soud přesvědčen, že ho bylo 

použito za účelem spáchání nebo usnadnění spáchání trestného činu nebo bylo jím 

zamýšleno ho za tímto účelem použít.“284  

 

(B) Podmínky, které je pro případné uložení trestu propadnutí majetku 

právnické osoby nutné naplnit 

Tento trest může soud právnické osobě neuvedené v § 17 odst. 4 ZTOPO uložit,  

jsou-li splněny dvě alternativní podmínky: 

1) odsuzuje-li právnickou osobu za zvlášť závažný zločin, kterým pro sebe nebo 

jiného získala nebo se snažila získat majetkový prospěch (§ 17 odst. 1 ZTOPO), 

nebo 

2) TZ uložení tohoto trestu za spáchaný zločin dovoluje (§ 17 odst. 2 ZTOPO). 

 

Další specifickou podmínkou ve vztahu k právnickým osobám vymezeným v 

§ 17 odst. 4 ZTOPO je nezbytnost získat před případným uložením trestu propadnutí 

majetku právnické osoby vyjádření České národní banky k možnostem a důsledkům 

jeho uložení. 

  

 
282 Šámal, P., Dědič, J., Gřivna, T., Púry, F., Říha, J. Trestní odpovědnost právnických osob. Komentář. 2. 

vydání. Praha: C. H. Beck, 2018, s. 402. 
283 Fenyk, J., Smejkal, L., Bílá, I. Zákon o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim. 

Komentář. Příloha: Modelová interní opatření k předcházení trestné činnosti právnické osoby a řešení 
vzniklých situací (Compliance management systém). Praha: Wolters Kluwer ČR, 2018, s. 112. 
284 Pinto, A. Q.C., Evans, M. Corporate criminal liability. 3rd edition, London: Sweet & Maxwell, 2013, 

s. 157. 
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• K jednotlivým podmínkám pro uložení trestu propadnutí majetku 

právnické osoby 

 

1) Právnická osoba se odsuzuje za zvlášť závažný zločin, kterým pro sebe nebo 

jiného získala nebo se snažila získat majetkový prospěch (§ 17 odst. 1 ZTOPO) 

Podle § 14 odst. 3 TZ „zvlášť závažnými zločiny jsou ty úmyslné trestné činy, na 

něž trestní zákon stanoví trest odnětí svobody s horní hranicí trestní sazby nejméně 

deset let.“ Březinová si na tomto místě všímá, že „u sankce vůbec nejpřísnější, tedy 

zrušení právnické osoby, takovou podmínku  zákon neuvádí.“285 

Ustanovení § 17 odst. 1 ZTOPO ale současně vyžaduje, aby došlo k naplnění 

další podmínky, a to tzv. zištné pohnutky. Podstatné však tedy je, že tato „zištná 

pohnutka musí směřovat k získání nelegálního prospěchu pro sebe nebo pro jiného, 

protože snaha získat majetkový prospěch legálním způsobem je atributem běžné 

podnikatelské činnosti.“286  

Dále je též vhodné uvést, že „o majetkový prospěch jde nejen tehdy, když 

právnická osoba zvlášť závažným zločinem získala přírůstek na majetku, ale i tehdy, 

když nenastal úbytek, ke kterému by jinak (nebýt spáchaného zvlášť závažného zločinu) 

muselo dojít na majetku právnické osoby jako pachatele nebo na majetku  jiné osoby 

(např. trestným činem zkrácení daně, poplatku a podobné povinné platby podl e § 240 

odst. 1, 3 TrZ).“287 

 

2) TZ uložení tohoto trestu za spáchaný zločin dovoluje (§ 17 odst. 2 ZTOPO) 

Ustanovení § 17 odst. 2 ZTOPO umožňuje, aby k uložení trestu propadnutí 

majetku mohl soud přistoupit i tehdy, není-li splněna kterákoli z podmínek uvedená 

v ustanovení § 17 odst. 1, tj. nejde-li o zvlášť závažný zločin nebo chybí-li zištný motiv 

trestně odpovědné právnické osoby. 

V tomto případě proto bude dostačující, aby se právnická osoba dopustila 

zločinu. Podle ustanovení § 14 odst. 3 TZ „Zločiny jsou všechny trestné činy, které 

 
285 Březinová, K. Sankcionování právnických osob. Disertační práce. Právnická fakulta Univerzity 
Karlovy v Praze, 2017, s. 131. 
286 Jelínek, J., Herczeg, J. Zákon o trestní odpovědnosti právnických osob. Komentář s jud ikaturou . 2 . 
vydání. Praha: Leges, 2013, s. 132. 
287 Šámal, P., Dědič, J., Gřivna, T., Púry, F., Říha, J. Trestní odpovědnost právnických osob. Komentář. 2. 

vydání. Praha: C. H. Beck, 2018, s. 404. 
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nejsou podle trestního zákona přečiny.“ Podle § 14 odst. 2 TZ „Přečiny jsou všechny 

nedbalostní trestné činy a ty úmyslné trestné činy, na něž trestní zákon stanoví trest 

odnětí svobody s horní hranicí trestní sazby do pěti let.“  

Vzhledem ke konstrukci přičitatelnosti trestného činu fyzické osoby právnické 

osobě je ale nezbytné, aby byl daný zločin trestným činem, který je právnické osobě 

přičitatelný (§ 7 a § 8 ZTOPO).288  

Současně však musí dojít ke splnění podmínky spočívající v  tom, že uložení 

trestu propadnutí majetku explicitně dovoluje TZ.289 

 

3) Předchozí vyjádření ČNB (§ 17 odst. 4 ZTOPO) 

Jedná se o totožnou podmínku jako v případě trestu zrušení právnické osoby , a 

proto si dovolím odkázat na část 3.1 této práce.  

Rozdíl lze ale spatřovat v případě nutnosti získat vyjádření MPO nebo MZ 

v případě uložení trestu propadnutí majetku právnické osobě – komoditní burze. 

Vzhledem k tomu, že ustanovení § 17 ZTOPO neobsahuje ekvivalentní úpravu tak, jak 

je obsažena v ustanovení § 16 odst. 3 ZTOPO, vyjádření MPO nebo MZ se nevyžaduje. 

 

• Pojem majetku 

Podle § 495 OZ je majetek „Souhrn všeho, co osobě patří.“  

Komentářová literatura definuje majetek jako „souhrn všech majetkových hodnot 

přičitatelných určité osobě (ať už fyzické nebo právnické). Přičitatelností se nerozumí 

pouze oprávnění vyplývající z absolutního majetkového poměru, ale rovněž oprávnění 

vyplývající z poměru relativního (typicky jde o oprávnění ze závazkového právního 

vztahu, tedy pohledávka − § 1721). Majetkem se rozumí jak soubor věcí hmotných, tak 

nehmotných. V této souvislosti je třeba zmínit, že za nehmotné věci ObčZ považuje i 

práva, tj. pohledávky (§ 496 odst. 2), proto lze za majetek považovat v podstatě všechny 

věci v právním smyslu (§ 489).“290 

 

 
288 Jelínek, J., Herczeg, J. Zákon o trestní odpovědnosti právnických osob. Komentář s judikaturou. 2. 
vydání. Praha: Leges, 2013, s. 133. 
289 Šámal, P., Dědič, J., Gřivna, T., Púry, F., Říha, J. Trestní odpovědnost právnických osob. Komentář. 2. 
vydání. Praha: C. H. Beck, 2018, s. 405. 
290 Lavický, P. a  kol. Občanský zákoník I. Obecná část (§ 1 – 654). Komentář. 1. vydán í. Pra ha: C. H . 

Beck, 2014, s. 1750. 
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• Rozsah majetku, který je postižen trestem propadnutí majetku 

Podle ustanovení § 17 odst. 3 ZTOPO „Propadnutí majetku postihuje celý 

majetek právnické osoby nebo tu jeho část, kterou soud určí.“  

Musí se tedy jednat o majetek ve smyslu ustanovení § 35 TZ291, a proto „výrok o 

trestu propadnutí majetku se vztahuje k tomu majetku (celému nebo jeho ideální či jinak 

vymezené části), který patřil odsouzené právnické osobě v den, kdy rozsudek o uložení 

tohoto trestu nabyl právní moci.“292  

Šámal uvádí, že „Trest propadnutí majetku se nevztahuje na majetek, kterého 

právnická osoba nabyla po právní moci odsuzujícího rozsudku, jímž jí byl uložen tento 

trest. Proto po případném zrušení takového pravomocného rozsudku na podkladě 

mimořádného opravného prostředku podaného jen ve prospěch odsouzené právnické 

osoby (nebo z podnětu ústavní stížnosti) nelze při novém odsouzení rozšiřovat trest 

propadnutí majetku i na majetek, který případně odsouzená právnická osoba naby la po 

právní moci původního rozsudku.“293 Takový závěr je podle mého názoru v souladu se 

zákazem reformationis in peius. 

V případě, že právnická osoba vlastní věc ve spoluvlastnictví s  jinou osobou 

(resp. s jinými osobami), bude se trest podle Jelínka vztahovat toliko na ten 

spoluvlastnický podíl.294 Ke stejnému názoru dochází i Šámal.295 S uvedeným názorem 

těchto předních odborníků lze jedině souhlasit. 

V případě, že soud uloží trest propadnutí majetku právnické osoby v  celém 

rozsahu, neurčuje jednotlivé součásti patřící do majetku odsouzené právnické osoby, ale 

v případě částečného propadnutí majetku tak již učinit musí.296 

Za poněkud nešťastné vnímám absenci „majetkového minima“ právnické osoby, 

které by reflektovalo ve vztahu k právnickým osobám ustanovení § 66 odst. 3 za 

středníkem TZ, podle kterého „propadnutí se však nevztahuje na prostředky nebo věci,  

jichž je nezbytně třeba k uspokojení životních potřeb  odsouzeného nebo osob, o  jejichž 

 
291 Ustanovení § 135 TZ: „Věc náleží pachateli, jestliže ji v době rozhodnutí o ní vlastní, je součástí  jeho 

majetku nebo s ní fakticky jako vlastník nakládá, aniž je oprávněný vlastník nebo držitel tak ové věci 
znám.“ 
292 Šámal, P., Dědič, J., Gřivna, T., Púry, F., Říha, J. Trestní odpovědnost právnických osob. Komentář. 2. 

vydání. Praha: C. H. Beck, 2018, s. 405 – 406. 
293 Šámal, P. a  kol. op. cit., s. 406. 
294 Jelínek, J., Herczeg, J. Zákon o trestní odpovědnosti právnických osob. Komentář s judikaturou. 2. 
vydání. Praha: Leges, 2013, s. 134. 
295 Šámal, P. a  kol. op. cit., s. 406.  
296 Šámal, P. a  kol. op. cit., s. 406. 
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výživu nebo výchovu je odsouzený podle zákona povinen pečovat .“ Jsem názoru, že 

obdobné ustanovení by mutatis mutandis mělo být aplikováno i v případě uložení tohoto 

trestu právnické osobě. K obdobnému názoru dochází i Březinová.297 

 

• Přechod propadlého majetku na stát 

  Vzhledem k tomu, že ustanovení § 17 ZTOPO neobsahuje nic o tom, co se 

s propadlým majetkem odsouzené právnické osoby děje po právní moci rozsudku, je 

nutné aplikovat princip subsidiarity zakotvený v ustanovení § 1 odst. 2 TOPO, 

v důsledku čehož se aplikuje ustanovení § 66 odst. 5 TZ, podle něhož „Propadlý 

majetek připadá státu.“ Jde tedy o případ nabytí vlastnického práva rozhodnutím 

orgánu veřejné moci, tj. výrokem soudu ve smyslu ustanovení § 1114 OZ, a to  právní 

mocí odsuzujícího rozsudku v souladu s ustanovením § 1114 OZ a § 13 odst. 1, 3 

zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních 

vztazích (dále jen „Zákon o majetku ČR“).298 Navíc, dle ustanovení § 41 Zákona o 

majetku ČR stejným dnem zanikají i dluhy a zástavní práva váznoucí na propadlém 

majetku, a proto není možné, aby na stát přešly dluhy pachatele – právnické osoby. 

Pokud by snad mělo dojít k přechodu dluhů z pachatele – právnické osoby na stát, 

jednalo by se dle mého názoru o porušení zásady personality trestu.  

3.3 Peněžitý trest 

(A) Úvod 

Peněžitý trest je upraven v ustanovení § 18 ZTOPO: 

 

„(1) Soud může uložit právnické osobě peněžitý trest, odsuzuje-li ji za úmyslný trestn ý 

čin nebo trestný čin spáchaný z nedbalosti. Uložení peněžitého trestu nesmí být na újmu 

práv poškozeného. 

  

(2) Denní sazba činí nejméně 1 000 Kč a nejvíce 2 000 000 Kč. Při určení výše denní 

sazby zohlední soud majetkové poměry právnické osoby. 

 
297 Březinová, K. Sankcionování právnických osob. Disertační práce. Právnická fakulta Univerzity 
Karlovy v Praze, 2017, s. 132. 
298 Šámal, P., Dědič, J., Gřivna, T., Púry, F., Říha, J. Trestní odpovědnost právnických osob. Komentář. 2. 

vydání. Praha: C. H. Beck, 2018, s. 407. 
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(3) Ustanovení § 17 odst. 4 se užije obdobně.“ 

 

Peněžitý trest je obecným druhem trestněprávní majetkové sankce. Podstata jeho 

uložení vede k povinnosti odsouzené právnické osoby zaplatit soudem určenou částku 

(v mezích zákonných limitů).  

Jak si správně všímá Gobert s Punchem, velkou výhodou peněžitého trestu jsou 

nízké náklady státu týkající se jeho uložení a případně i vymáhání, a to zejména ve 

vztahu k jiným druhům trestněprávních sankcí.299 

Stejně jako v České republice i ve Velké Británii může být peněžitý trest uložen 

za jakýkoli trestný čin spáchaný právnickou osobou.300 

Americký autor DeSantis ale zmiňuje i kritiku tohoto druhu trestněprávní 

sankce, když uvádí, že „přestože je peněžitý trest standardní sankcí již řadu let, často je 

kritizován za svou shovívavost a neschopnost být odrazujícím prostředkem. […] Kritici 

dále tvrdí, že peněžité tresty jsou neúčinné, protože jejich uložením dochází ke 

znehodnocení závažnosti trestného činu.“301  

I když lze negativní prvky s největší pravděpodobností spatřovat v  jakékoli 

úpravě jakéhokoli druhu trestněprávní sankce, domnívám se, že byl peněžitý trest – 

jakožto univerzální druh trestu – zákonodárcem bezpochyby správně zařazen do palety 

trestněprávních sankcí, které lze právnickým osobám uložit.     

 

(B) Podmínky, které je pro případné uložení peněžitého trestu nutné naplnit 

V případě peněžitého trestu můžeme opět vymezit jak pozitivní podmínky, tak  i 

negativní podmínku.  

Pozitivními podmínkami jsou: 

1) právnická osoba je odsouzena za úmyslný trestný čin (§ 18 odst. 1 ZTOPO); 

nebo  

2) právnická osoba je odsouzena za trestný čin spáchaný z nedbalosti (§ 18 odst. 1  

ZTOPO); a 

 
299 Gobert, J., Punch, M. Rethinking Corporate Crime. London: Butterworths, 2003, s. 221. 
300 Pinto, A. Q.C., Evans, M. Corporate criminal liability. 3rd edition, London: Sweet & Maxwell, 2013, 
s. 145. 
301 DeSantis, W. J. Punishing the Corporation: Charitable Contributions as a Condition of Probation. 

Rutgers Law Journal. 1983, 15(4), s. 1086. 
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3) vyjádření ČNB k možnostem a důsledkům jeho uložení, jde-li o právnickou 

osobu uvedenou v § 17 odst. 4 ZTOPO (§ 18 odst. 3 ZTOPO).  

Negativní podmínkou ve smyslu ustanovení § 18 odst. 1 ZTOPO je: 

4) uložení peněžitého trestu nesmí být na újmu práv poškozeného.   

 

• K jednotlivým podmínkám pro uložení peněžitého trestu 

 

1) Právnická osoba se odsuzuje za úmyslný trestný čin nebo trestný čin spáchaný 

z nedbalosti (§ 18 odst. 1 ZTOPO) 

S ohledem na podmínky pod bodem 1) a 2) výše je třeba uvést, že tyto mohou 

být samozřejmě splněny současně, avšak postačí jejich alternativní naplnění. V  rámci 

takto stanovené podmínky je však nutné souhlasit s názorem Bohuslava, že „ za zcela 

nadbytečnou lze považovat větu první ustanovení § 18 odst. 1 ZTOPO, kde se uvádí, že 

soud může uložit právnické osobě peněžitý trest, odsuzuje -li ji za úmyslný trestný čin 

nebo trestný čin spáchaný z nedbalosti.“302 Trestný čin totiž může být spáchán pouze 

zaviněně, přičemž české trestní právo rozlišuje mezi úmyslným zaviněním a zaviněním 

z nedbalosti, a proto tato podmínka bude naplněna vždy.303 

Výše uvedené podmínky jsou vymezeny natolik široce, že lze důvodně očekávat, 

že tento druh trestu bude patřit mezi nejčastěji ukládané trestněprávní sankce 

právnickým osobám, což mj. potvrzuje i dosavadní aplikace ZTOPO tak, jak je uvedeno 

v části 8.2 této práce. 

 

2) Předchozí vyjádření ČNB (§ 18 odst. 3 ZTOPO ve spojení s § 17 odst. 4 

ZTOPO) 

Vzhledem k tomu, že ustanovení § 18 odst. 3 ZTOPO v plném rozsahu odkazuje 

na ustanovení § 17 odst. 4 ZTOPO, lze v  celém rozsahu odkázat výše na část 3.2  této  

práce. 

  

 
302 Bohuslav, L. Trestní odpovědnost právnických osob. Plzeň, Aleš Čeněk, 2014, s. 159. 
303 Jelínek, J., Herczeg, J. Zákon o trestní odpovědnosti právnických osob. Komentář s judikaturou. 2. 

vydání. Praha: Leges, 2013, s. 136. 
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3) Uložení peněžitého trestu není na újmu práv poškozeného (§ 18 odst. 1 ZTOPO) 

Tato negativní podmínka uložení peněžitého trestu právnické osobě je 

provedením zásady obsažené v § 14 odst. 3 ZTOPO.304 Podle Šámala tak „splnění 

požadavku, aby uložení peněžitého trestu nebylo na újmu práv poškozeného, pak bude 

znamenat, že podle okolností případu, majetkových poměrů trestně odpovědné 

právnické osoby, počtu poškozených a výše jejich nároků se buď vůbec neuloží peněžitý 

trest, anebo se omezí jeho výměra.“305  

 

• Výše peněžitého trestu 

Soud je v případě rozhodování o uložení peněžitého trestu vázán nejen negativní 

podmínkou ve smyslu § 18 odst. 1 ZTOPO uvedenou výše, ale rovněž rozmezím, tj. 

výměrou, v němž je určena samotná výše peněžitého trestu.  

Vzhledem ke znění ustanovení § 18 odst. 2 ZTOPO, které pouze stanoví, že 

„Denní sazba činí nejméně 1 000 Kč a nejvíce 2 000 000 Kč. Při určení výše  denní 

sazby zohlední soud majetkové poměry právnické osoby .“, je zapotřebí přistoupit 

k subsidiární aplikaci ustanovení § 68 odst. 1 TZ ve spojení s ustanovením  § 1 odst. 2  

ZTOPO.306 Na základě aplikace zmíněného ustanovení § 68 odst. 1 TZ dochází totiž 

k určení počtu denních sazeb.  

Výměra peněžitého trestu se proto pohybuje v  následujících mantinelech: 

• počet denních sazeb je 20 – 730 v souladu s § 68 odst. 1 TZ; 

• výše denních sazeb je 1 000 Kč – 2 000 000 Kč v souladu s § 18 odst. 2 ZTOPO. 

Lze proto jednoduše spočítat, že minimální výše peněžitého trestu tak může činit 

20 000 Kč, maximální pak až 1 460 000 000 Kč. 

Od doby sepsání své rigorózní práce, kde jsem se tématu sankcionování 

právnických osob také věnoval, stále setrvávám na svém názoru, že „s ohledem na 

zásadu nulla poena sine lege certa se domnívám, že de lege ferenda by měl zákonodárce 

stanovit způsob výpočtu peněžitého trestu  přímo v ZTOPO, a to i s ohledem na to, že 

peněžitý trest může představovat citelný zásah do majetkových poměrů právnické osoby 

 
304 Jelínek, J., Herczeg, J. Zákon o trestní odpovědnosti právnických osob. Komentář s judikaturou. 2. 

vydání. Praha: Leges, 2013, s. 137. 
305 Šámal, P., Dědič, J., Gřivna, T., Púry, F., Říha, J. Trestní odpovědnost právnických osob. Komentář. 2. 
vydání. Praha: C. H. Beck, 2018, s. 413. 
306 Šámal, P. a  kol. op. cit., s. 415. 
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a bylo by proto vhodné, aby k finálnímu výpočtu výše peněžitého trestu nemusel soud 

docházet za pomocí subsidiární aplikace §  68 TZ v kombinaci s aplikací § 18 

ZTOPO.“307  

 

a) Určení počtu denních sazeb 

Ustanovení § 68 odst. 3 TZ které stanoví, že „Počet denních sazeb soud určí s 

přihlédnutím k povaze a závažnosti spáchaného trestného činu.“  Otázce povaze a 

závažnosti trestného činu jsem se věnoval v části 2.4, a proto na ni odkazuji. 

 

b) Určení výše denní sazby 

Ustanovení § 18 odst. 2 věta druhá ZTOPO stanoví, že „Při určení výše denní 

sazby zohlední soud majetkové poměry právnické osoby .“ I otázce poměrů právnické 

osoby jsem se již věnoval v části 2.4, přičemž v rámci toho pojednání jsem zmínil 

právě i ty majetkové, a proto na ni odkazuji. 

Vzhledem k tomu, že jsem se ale přímo majetkovým poměrům nevěnoval 

detailněji, považuji za nezbytné poskytnout této problematice prostor právě na tomto 

místě.  

Podle Jelínka se majetkovými poměry rozumí „celková ekonomická situace 

právnické osoby, nikoliv pouze aktuální majetek právnické osoby.“308 

Šámal toto rozvádí, když uvádí, že majetkové poměry právnické osoby budou 

„zřejmé především z povahy, právní formy a velikosti právnické osoby, z objemu 

majetku, s nímž hospodaří, z jejích příjmů a výdajů,  resp. z výsledné bilance, ze 

stavu peněžních prostředků na bankovním účtu a v hotovosti, ze skutečnosti,  zda je 

podnikatelem či nikoli, atd. (např. u obchodních společností a družstev bude t řeba 

vycházet ze stavu obchodního majetku, obchodního jmění, čistého obchodního 

majetku a vlastního kapitálu).“309 

 
307 Gvozdek, F. Trestní odpovědnost a sankcionování právnických osob v České republice . Rigorózní  
práce. Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, 2016, s. 80. 
308 Jelínek, J., Herczeg, J. Zákon o trestní odpovědnosti právnických osob. Komentář s judikaturou. 2. 
vydání. Praha: Leges, 2013, s. 139. 
309 Šámal, P., Dědič, J., Gřivna, T., Púry, F., Říha, J. Trestní odpovědnost právnických osob. Komentář. 2. 

vydání. Praha: C. H. Beck, 2018, s. 417. 
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Správné určení majetkových poměrů právnické osoby je nezbytné pro 

rozhodnutí, zda je vhodné a přiměřené, aby došlo k  uložení právě peněžitého trestu, 

neboť „od nich závisí její schopnost zaplatit peněžitý trest v určité výši a taktéž jeho  

reálný dopad na právnickou osobu tak, aby peněžitý trest na jedné straně neměl pro 

ni likvidační následky, ale na druhé straně aby ji postihl dostatečně citelně . Výše 

jedné denní sazby má tedy odpovídat odlišným možnostem a schopnostem různě 

majetkově situovaných právnických osob a případně korigovat celkovou výši 

peněžitého trestu danou i počtem denních sazeb v tom smyslu, aby peněžitý trest 

nebyl důvodně pociťován ani jako příliš mírný, ani jako příliš přísný či dokonce 

nedobytný (viz též § 68 odst. 6 TrZ o tom, že soud neuloží peněžitý trest, je-li zřejmé, 

že by byl nedobytný).“310 

K tomuto lze doplnit obdobný názor DeSantise (a to zejména s ohledem na jeho 

výše uvedenou kritiku), podle kterého by ke zvýšení účinnosti peněžitého trestu 

mělo docházet tehdy, bude-li určení jeho výše odpovídat velikosti odsouzené 

právnické osoby.311 ZTOPO v tomto soudu poskytuje dostatečný prostor pro uložení 

účinného peněžitého trestu. 

Výše uvedenému odpovídá i názor jiného amerického autora Grunera, podle 

kterého je určení správné výše peněžitého trestu zásadní, neboť v opačném případě 

může mít i značně negativní vliv na jiné osoby  než jen na potrestanou právnickou 

osobu (viz problematika související se zásadou personality trestu), když uvádí, že 

„větší pokuty mohou nespravedlivě zasahovat nevinné zaměstnance společnosti, 

akcionáře nebo zákazníky, protože firmy ukončují podnikání, ceny akcií jsou 

snižovány nebo ceny produktů se zvyšují.“312 V tomto ohledu pak dále Gruner 

doplňuje, že nejen majetkové poměry odsouzené právnické osoby hrají zásadní vliv 

pro určení správné výše peněžitého trestu, ale je rovněž zapotřebí zohlednit i další 

aspekty důležité pro sankcionování, a to závažnost spáchaného činu, způsobenou 

škodu apod.313 

  

 
310 Šámal, P., Dědič, J., Gřivna, T., Púry, F., Říha, J. Trestní odpovědnost právnických osob. Komentář. 2. 

vydání. Praha: C. H. Beck, 2018, s. 417. 
311 DeSantis, W. J. Punishing the Corporation: Charitable Contributions as a Condition of Probation. 

Rutgers Law Journal. 1983, 15(4), s. 1086. 
312 Gruner, R. To let the punishment fit the organization: sanctioning corporate offenders through 
corporate probation. American Journal of Criminal Law. 1988, 16, s. 5. 
313 Gruner, R. op. cit., s. 29 – 30. 
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• Placení peněžitého trestu ve splátkách  

Vzhledem k tomu, že maximální výše peněžitého trestu může dosahovat 

závratné výše 1 460 000 000 Kč314, je na uvážení soudu, aby v případě, kdy nelze  od 

pachatele – právnické osoby očekávat, že peněžitý trest ihned zaplatí, zda nestanovit, že 

peněžitý trest bude zaplacen v přiměřených měsíčních splátkách ve smyslu ustanovení 

§ 68 odst. 5 TZ za použití § 1 odst. 2 ZTOPO.315  

Rozhodnutím, kterým soud odsouzené právnické osobě umožní, aby uložený 

peněžitý trest hradila ve splátkách, je zvýrazněna snaha dosáhnout vykonatelnosti 

trestu.316 Ne všechny právnické osoby jsou totiž právě s ohledem na své majetkové (a 

jiné) poměry schopny uhradit peněžitý trest najednou. 

I v případě peněžitého trestu, který má být placen ve splátkách, je zásadní, aby 

jednotlivé splátky, které ex lege musí být měsíční (§ 68 odst. 5 TZ), byly přiměřené, 

přičemž „přiměřenost splátek bude vycházet z majetkových poměrů právnické osoby 

(§ 18 odst. 2 věta druhá) a z požadavku, aby peněžitý trest placený v měsíčních 

splátkách zajistil dostatečné působení na právnickou osobu a ochranu společnosti. Výše 

měsíčních splátek peněžitého trestu musí odpovídat též jeho celkové výměře, v jaké byl 

uložen podle násobku počtu denních sazeb a jejich výše.“317 

Aby však situace odsouzené právnické osoby nebyla příliš ulehčena rozdělením 

peněžitého trestu na měsíční splátky, zakotvuje § 68 odst. 5 TZ tzv. ztrátu výhody 

splátek318. Nedojde-li tedy k úhradě jedné splátky ve lhůtě splatnosti, v důsledku čehož 

výhoda splátek odpadne, stane se celý dosud nezaplacený zbytek peněžitého trestu  

splatným. Odsouzená právnická osoba musí poté tento celý dosud nezaplacený zbytek 

peněžitého trestu uhradit najednou. 

 
314 Je zajímavostí, že například ve Spojených státech amerických, které jsou jako zástupce anglo-americké 

právní kultury de facto kolébkou trestní odpovědnosti právnických osob, je sice možné uložit právnickým 
osobám stejně, jako je tomu v České republice, výrazně přísnější (tj. vyšší) peněžité tresty než fyzickým 

osobám, nicméně, rozdíl mezi peněžitým trestem ukládaným právnickým osobám a fyzickým osobám je 
výrazně vyšší v České republice (Gruner, R. To let the punishment fit the organization: sanctioning 
corporate offenders through corporate probation. American Journal of Criminal Law. 1988, 16, s. 28). 
315 Fenyk, J., Smejkal, L., Bílá, I. Zákon o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim. 
Komentář. Příloha: Modelová interní opatření k předcházení trestné činnosti právnické osoby a řešení 
vzniklých situací (Compliance management systém). Praha: Wolters Kluwer ČR, 2018, s. 116. 
316 Šámal, P., Dědič, J., Gřivna, T., Púry, F., Říha, J. Trestní odpovědnost právnických osob. Komentář. 2. 
vydání. Praha: C. H. Beck, 2018, s. 418. 
317 Šámal, P. a  kol. op. cit., s. 418. 
318 Jedná se spíše o institut civilního práva – viz § 1931 OZ: „Bylo-li ujednáno p lněn í ve sp látkách a  
nesplnil-li dlužník některou splátku, má věřitel právo na vyrovnání celé pohledávky, pokud  si  to  st rany 

ujednaly. Toto právo může věřitel uplatnit nejpozději do splatnosti nejblíže příští splátky.“ 
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• (Ne)dobytnost peněžitého trestu  

S výše zmíněnou otázkou výše denní sazby, zejména pak právě se správným 

určením majetkových poměrů odsuzované právnické osoby a možnosti platit peněžitý 

trest ve splátkách, souvisí otázka tzv. dobytnosti, resp. nedobytnosti peněžitého trestu.   

Podle ustanovení § 68 odst. 6 TZ za použití § 1 odst. 2 ZTOPO „Peněžitý trest 

soud neuloží, je-li zřejmé, že by byl nedobytný.“ Zahraniční literatura kupříkladu 

upozorňuje i na nezbytnost přiměřenosti peněžitého trestu, přičemž „ soud by se mohl 

zdráhat uložit vysokou pokutu, protože by to mohlo vést k ukončení činnosti odsouzené 

společnosti.“319 Soud je tak nucen při rozhodování o případném uložení tohoto  druhu 

trestu uvažovat, jaké jsou majetkové poměry právnické osoby ve smyslu aktiv, a le 

stejně tak zda a v jaké výši má dluhy. Dojde-li soud k závěru, že s ohledem na 

majetkové poměry právnické osoby bude peněžitý trest dobytný jen v  případě určení  

měsíčních splátek, pak bude podle Šámala namístě rozhodnout odpovídajícím 

způsobem (viz výše již zmíněné ustanovení § 68 odst. 5 TZ za opětovného použití §  1  

odst. 2 ZTOPO).320 

 

• Přechod zaplacených částek peněžitého trestu na stát 

Obdobně jako tomu je v případě stanovení počtu denních sazeb a (ne)dobytnosti 

peněžitého trestu, není v ustanovení § 18 ZTOPO upraveno, komu připadají částky 

zaplaceného peněžitého trestu. Z logiky věci lze očekávat, že tyto budou připadat státu. 

Uvedené potvrzuje ustanovení § 68 odst. 7 TZ ve spojení s § 1 odst. 2  ZTOPO, podle 

kterého „Zaplacené částky peněžitého trestu připadají státu.“ případě, že je peněžitý 

trest hrazen ve splátkách ve smyslu ustanovení § 68 odst. 5 TZ, přechází do majetku 

státu postupně každá splátka po jejím uhrazení.321 

Peněžitý trest musí odsouzená právnická osoba v  souladu s ustanovením § 13 

Zákona o ČNB uhradit v korunách českých.  

 
319 Gobert, J., Punch, M. Rethinking Corporate Crime. London: Butterworths, 2003, s. 223. 
320 Šámal, P., Dědič, J., Gřivna, T., Púry, F., Říha, J. Trestní odpovědnost právnických osob. Komentář. 2. 
vydání. Praha: C. H. Beck, 2018, s. 419. 
321 Šámal, P. a  kol. op. cit., s. 420. 
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3.4 Trest propadnutí věci 

(A) Úvod 

Trest propadnutí věci je upraven v ustanovení § 19 ZTOPO: 

 

„Soud může uložit právnické osobě trest propadnutí věci, včetně propadnutí náhradní 

hodnoty, za podmínek stanovených trestním zákoníkem.“ 

 

V případě ukládání tohoto trestu u právnických osob je nezbytné aplikovat 

ustanovení § 70 TZ a ustanovení § 71 TZ. Ve svém důsledku lze tedy tento trest ulož it 

za obdobných podmínek jako u fyzických osob.322  

Tento trest je prvním ze systematiky trestněprávních sankcí obsažených 

v ZTOPO, kterého se dotkla novelizace. Dne 1. června 2015 nabyl účinnosti  zákon č. 

86/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 279/2003 Sb., o výkonu zajištění majetku a věcí v 

trestním řízení a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další 

související zákony, v důsledku čehož došlo k úpravě názvu tohoto trestu.  

Od účinnosti ZTOPO, tj. ode dne 1. ledna 2012, bylo ustanovení § 19 nadepsáno 

jako „Propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty“, přičemž ode dne 1. června 2015 je 

nutné hovořit toliko o „Propadnutí věci“. Uvedená terminologická změna byla přímým 

důsledkem přijetí nové soukromoprávní úpravy, neboť OZ již nepoužívá pojem „jiná 

majetková hodnota“.323 

Ustanovení § 70 doznalo změn i v  důsledku novely, která nabyla účinnosti 

relativně nedávno, a to dne 1. února 2019. Ačkoli se novelizační zákon č. 287/2018 Sb., 

kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a  

některé další zákony, týká zejména otázky legalizace výnosů z  trestné činnosti, za 

zmínku stojí i nově zavedený trestný čin maření spravedlnosti (§ 347a TZ), který je 

přičitatelný i právnickým osobám (§ 7 ZTOPO). 

Trest propadnutí věci v důsledku výše popsané novely operuje s pojmy jako 

„bezprostřední výnos z trestné činnosti“, „nástroj trestné činnosti“ a „zprostředkovaný 

 
322 Jelínek, J., Herczeg, J. Zákon o trestní odpovědnosti právnických osob. Komentář s judikaturou. 2. 
vydání. Praha: Leges, 2013, s. 141. 
323 Důvodová zpráva k zákonu č. 86/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 279/2003 Sb., o výkonu zajištění 
majetku a věcí v trestním řízení a o změně některých zákonů, ve znění  pozdějších p ředpisů, a  další  
související zákony. [online]. Vláda České republiky. Vydáno 3. 9. 2014 [cit. 2018-10-11]. Dostupné z:  

http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=7&CT=305&CT1=0, s. 68. 

http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=7&CT=305&CT1=0
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výnos z trestné činnosti“. Novela proto mezi výkladová ustanovení TZ nově zakotvila i 

definice těchto pojmů, které odpovídají definicím obsaženým v mezinárodních 

dokumentech a právních předpisech EU (Směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 

2014/42/EU ze dne 3. dubna 2014 o zajišťování a konfiskaci nástrojů a výnosů z trestné 

činnosti v Evropské unii; Úmluva o praní, vyhledávání, zadržování a konfiskaci výnosů 

ze zločinu, sjednána dne 8. listopadu 1990 ve Štrasburku, vyhlášená sdělením 

Ministerstva zahraničních věcí č. 33/1997 Sb. m. s.; Úmluva Rady Evropy o praní, 

vyhledávání, zajištění a konfiskaci výnosů z trestné činnosti a o financování terorismu,  

sjednána dne 16. května 2005 ve Varšavě atd.)324:  

 

§ 135a TZ 

Nástroj trestné činnosti 

 

„Nástrojem trestné činnosti se rozumí věc, která byla určena nebo užita ke spáchání 

trestného činu, včetně plodů a užitků.“ 

 

Až do předmětné novely byl pojem nástroj trestné činnosti vymezen 

v ustanovení § 77b odst. 1 písm. b) TŘ jako „věc, která byla určena ke spáchání 

trestného činu nebo byla k jeho spáchání užita“. Pojem nástroj trestné činnosti rovněž 

vymezuje kupř. Varšavská úmluva, a to jako „jakýkoli majetek zcela nebo částečně 

použitý nebo určený k použití libovolným způsobem pro spáchání jednoho nebo více 

trestných činů.“325 

 

§ 135b TZ 

Výnos z trestné činnosti 

 

„(1) Výnosem z trestné činnosti se rozumí jakákoli ekonomická výhoda pocházející z 

trestného činu. 

 

 
324 Šámal, P., Dědič, J., Gřivna, T., Púry, F., Říha, J. Trestní odpovědnost právnických osob. Komentář. 2. 

vydání. Praha: C. H. Beck, 2018, s. 428 – 429. 
325 Důvodová zpráva k zákonu č. 287/2018 Sb. kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve 
znění pozdějších předpisů, a některé další zákony. [online]. Vláda České republiky. Vydáno 8. 2. 2018 

[cit. 2018-10-22]. Dostupné z: http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=8&CT=79&CT1=0, s. 40. 

http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=8&CT=79&CT1=0
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(2) Bezprostředním výnosem z trestné činnosti se rozumí věc, která byla získána 

trestným činem nebo jako odměna za něj, včetně plodů a užitků. 

 

(3) Zprostředkovaným výnosem z trestné činnosti se rozumí věc, včetně plodů a užitků, 

a) která byla, byť jen zčásti, nabyta za věc tvořící bezprostřední výnos z trestné činnosti, 

b) ve kterou byla věc tvořící bezprostřední výnos  z trestné činnosti, byť jen zčásti, 

přeměněna, nebo 

c) k jejímuž zhodnocení došlo, byť jen zčásti, prostřednictvím věci tvořící bezprostřední 

výnos z trestné činnosti.“ 

 

Za výnos z trestné činnosti je spatřována „jakákoli ekonomická výhoda 

pocházející z trestného činu“. Definice výnosu z trestné činnosti odpovídá nejen 

mezinárodním dokumentům, ale rovněž i české právní úpravě, kdy pojem ekonomická 

výhoda používá i zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů 

z trestné činnosti a financování terorismu. 

Podle důvodové zprávy k zákonu č. 287/2018 Sb. je třeba dosavadní vymezení 

(„věc získána trestným činem nebo jako odměna za něj, nebo věc, která byla za ni, byť 

jen zčásti, nabyta“) doplnit a upřesnit, aby byly jednoznačně pokryty jako  

zprostředkované výnosy z trestné činnosti i věci, v něž byly bezprostřední výnosy 

přeměněny, a zhodnocení majetku z bezprostředních výnosů z trestné činnosti.326 

 

§ 70 TZ 

Propadnutí věci 

 

„(1) Soud uloží trest propadnutí věci, která je bezprostředním výnosem z trestné 

činnosti. 

  

(2) Soud může uložit trest propadnutí věci, 

a) která je nástrojem trestné činnosti, nebo 

 
326 Důvodová zpráva k zákonu č. 287/2018 Sb. kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník , ve 
znění pozdějších předpisů, a některé další zákony. [online]. Vláda České republiky. Vydáno 8 . 2 . 201 8 

[cit. 2018-10-22]. Dostupné z: http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=8&CT=79&CT1=0, s. 39. 
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b) která je zprostředkovaným výnosem z trestné činnosti, pokud hodnota věci tvořící 

bezprostřední výnos z trestné činnosti není ve vztahu k hodnotě věci tvořící 

zprostředkovaný výnos z trestné činnosti zanedbatelná. 

  

(3) Trest propadnutí věci může soud uložit, jen jde-li o věc náležející pachateli. 

  

(4) Drží-li pachatel v rozporu s jiným právním předpisem věc uvedenou v odstavci 2, ve 

vztahu k níž je možno uložit propadnutí věci, uloží mu soud vždy i tento trest.  

  

(5) Před právní mocí rozhodnutí platí zákaz zcizení propadlé věci, který zahrnuje i 

zákaz jiných dispozic směřujících ke zmaření trestu propadnutí věci.  

  

(6) Propadlá věc připadá státu.“ 

 

Trest propadnutí věci je majetkovým druhem trestu, který postihuje majetek ve 

vlastnictví právnické osoby, která spáchala trestný čin, nebo k němuž má tato právnická 

osoba obdobné právo, zejména, jde-li o věc, se kterou fakticky jako vlastník nakládá ,  

aniž je oprávněný vlastník nebo držitel takové věci znám .327 

Jeho smyslem je „odejmout právnické osobě věc, která by mohla sloužit k 

opětovnému páchání trestných činů, ztížit právnické osobě materiální podmínky k další 

trestné činnosti a případně jí i odejmout prospěch nabytý ze spáchaného trestného činu, 

za který se ukládá tento trest.“328 

Obdobně jako tomu bylo v případě trestu propadnutí majetku, i tento trest (tzv. 

forfeiture order) je možné uložit ve Velké Británii, kdy „obecně lze při odsouzení 

obviněného nařídit propadnutí jakéhokoli majetku, který byl zákonně zabaven od 

obviněného, nebo který byl v jeho moci v době vydání předvolání (nebo v době, kdy byl 

zadržen), je-li soud přesvědčen, že ho bylo použito za účelem spáchání nebo usnadnění 

spáchání trestného činu nebo bylo jím zamýšleno ho za tímto účelem použít.“329 Ačkoli 

v překladu používám termín majetek (property), z dalšího textu od Pintové a Evanse lze 

 
327 Šámal, P., Dědič, J., Gřivna, T., Púry, F., Říha, J. Trestní odpovědnost právnických osob. Komentář. 2. 

vydání. Praha: C. H. Beck, 2018, s. 425. 
328 Šámal, P. a  kol. op. cit., s. 425. 
329 Pinto, A. Q.C., Evans, M. Corporate criminal liability. 3rd edition, London: Sweet & Maxwell, 2013, 

s. 157. 
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zjistit, že se uvedené týká nejen samotného majetku, ale rovněž i jednotlivých věcí, 

když tento trest funguje tak, že obviněný je ve svém důsledku zbaven vlastnického 

práva k dané věci.330 

 

(B) Podmínky, které je pro případné uložení trestu propadnutí věci nutné 

naplnit 

V rámci podmínek pro uložení trestu propadnutí věci můžeme rozlišit případy, 

kdy je soud povinen takový trest uložit, a případy, kdy je soudu dána možnost tento 

druh trestu uložit. 

Soud uloží trest propadnutí věci (tj. obligatorně), pokud: 

1) právnická osoba má věc, která je bezprostředním výnosem z trestné činnosti 

(§ 70 odst. 1 TZ);   

2) právnická osoba drží v rozporu s jiným právním předpisem věc,  

a. která je nástrojem trestné činnosti (§ 70 odst. 4 TZ ve spojení s § 70 odst. 

2 písm. a) TZ), nebo 

b. která je zprostředkovaným výnosem z trestné činnosti, pokud hodnota 

věci tvořící bezprostřední výnos z trestné činnosti není ve vztahu k 

hodnotě věci tvořící zprostředkovaný výnos z trestné činnosti 

zanedbatelná (§ 70 odst. 4 TZ ve spojení s § 70 odst. 2 písm. b) TZ).  

Soud může uložit trest propadnutí věci (tj. fakultativně): 

1) která je nástrojem trestné činnosti (§ 70 odst. 2 písm. a) TZ); nebo  

2) která je zprostředkovaným výnosem z trestné činnosti, pokud hodnota věci 

tvořící bezprostřední výnos z trestné činnosti není ve vztahu k hodnotě věci 

tvořící zprostředkovaný výnos z trestné činnosti zanedbatelná (§ 70 odst. 2 písm. 

b) TZ). 

 

• Věc, která je předmětem trestu propadnutí věci 

Podle ustanovení § 134 TZ „Věcí se rozumí i ovladatelná přírodní síla. 

Ustanovení o věcech se vztahují i na živá zvířata a zpracované oddělené části lidského 

těla, nevyplývá-li z jednotlivých ustanovení trestního zákona něco  jiného.“ Taková 

 
330 Pinto, A. Q.C., Evans, M. Corporate criminal liability. 3rd edition, London: Sweet & Maxwell, 2013, 

s. 158. 
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trestněprávní definice ale není zcela dostačující, resp. vyčerpávající, a proto je třeba 

nahlédnout do ustanovení § 489 OZ, podle kterého „Věc v právním smyslu (dále jen 

„věc“) je vše, co je rozdílné od osoby a slouží potřebě lidí.“ 

Je však zásadní, že ve smyslu § 70 odst. 3 TZ „Trest propadnutí věci může soud 

uložit, jen jde-li o věc náležející pachateli.“ Podle ustanovení § 135 TZ „Věc náleží 

pachateli, jestliže ji v době rozhodnutí o ní vlastní, je  součástí jeho majetku nebo s ní 

fakticky jako vlastník nakládá, aniž je oprávněný vlastník nebo držitel takové věci 

znám.“  

Navíc tedy nelze zapomenout na nové definice nástroje trestné činnosti (§  135a 

TZ) a výnosu z trestné činnosti (§ 135b TZ), včetně dílčích definic bezprostředního 

výnosu z trestné činnosti (§ 135b odst. 2 TZ) a zprostředkovaného výnosu z trestné 

činnosti (§ 135b odst. 3 TZ). 

 

a) Věc, která je bezprostředním výnosem z trestné činnosti (§ 135b odst. 1, 2  TZ a 

§ 70 odst. 1 TZ) 

Podle ustanovení § 135b odst. 1 TZ „Výnosem z trestné činnosti se rozumí 

jakákoli ekonomická výhoda pocházející z trestného činu.“ Ustanovení §  135b odst. 2  

TZ obsahuje přímo definici bezprostředního výnosu z  trestné činnosti, kdy tedy 

„Bezprostředním výnosem z trestné činnosti se rozumí věc, která byla získána trestným 

činem nebo jako odměna za něj, včetně plodů a užitků.“ 

Příkladem věcí, které byly trestným činem získány, jsou např.:  

- věci vyrobené trestným činem (tzv. producta sceleris) – padělané peníze, 

neoprávněná kopie autorského díla, vyrobená omamná nebo psychotropní látka 

- věci získané trestným činem (tzv. scelere quaesita) – přijatý úplatek.331 

V tomto případě soud vždy uloží tento trest propadnutí věci, ledaže by snad 

taková věc již neexistovala apod. V takovém případě by bylo nutné uložit propadnutí 

náhradní hodnoty podle § 71 TZ (k tomu níže). 

  

 
331 Šámal, P., Dědič, J., Gřivna, T., Púry, F., Říha, J. Trestní odpovědnost právnických osob. Komentář. 2. 

vydání. Praha: C. H. Beck, 2018, s. 432. 
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b) Věc, která je nástrojem trestné činnosti (§ 135a TZ a § 70 odst. 2 písm. a) TZ) 

Podle ustanovení § 135a TZ „Nástrojem trestné činnosti se rozumí věc, která 

byla určena nebo užita ke spáchání trestného činu, včetně plodů a užitků .“ 

 

o Věc, která byla určena ke spáchání trestného činu  

Může se jednat o věci, které by jinak byly užity ke spáchání trestného činu, 

avšak nakonec užity nebyly. 

Uložení trestu propadnutí věci je v tomto případě fakultativní, ledaže by šlo o 

takovou věc, kterou pachatel drží v rozporu s právními předpisy (§ 70 odst. 4 TZ), pak 

by byl soud povinen k uložení tohoto trestu přistoupit. 

 

o Věc, která byla užita ke spáchání trestného činu  

Šámal uvádí následující příklady takových věcí332:  

- věci zhotovené nebo přizpůsobené ke spáchání trestné činnosti ( tzv. reálná 

instrumenta sceleris, tj. zločinecké nástroje v technickém smyslu) – padělatelské 

náčiní  

- věci jinak sloužící k nezávadné činnosti – fotoaparát, videokamera, kopírka, 

automobil apod. 

Jak již bylo řečeno výše, uložení trestu propadnutí věci je v  tomto případě 

fakultativní, nedojde-li k naplnění podmínky dle ustanovení § 70 odst. 4 TZ. 

 

c) Věc, která je zprostředkovaným výnosem z trestné činnosti (§ 135b odst. 1, 3 TZ 

a § 70 odst. 2 písm. b) TZ 

Podle ustanovení § 135b odst. 3 TZ „Zprostředkovaným výnosem z trestné 

činnosti se rozumí věc, včetně plodů a užitků, 

a) která byla, byť jen zčásti, nabyta za věc tvořící bezprostřední výnos z trestné 

 činnosti, 

 
332 Šámal, P., Dědič, J., Gřivna, T., Púry, F., Říha, J. Trestní odpovědnost právnických osob. Komentář. 2. 

vydání. Praha: C. H. Beck, 2018, s. 433. 
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b) ve kterou byla věc tvořící bezprostřední výnos z trestné činnosti, byť jen 

 zčásti, přeměněna, nebo 

c) k jejímuž zhodnocení došlo, byť jen zčásti, prostřednictvím věci tvořící 

 bezprostřední výnos z trestné činnosti.“ 

Byla-li by snad hodnota věci uvedené v § 70 odst. 1 TZ zanedbatelná ve vztahu 

k hodnotě věci tvořící zprostředkovaný výnos z trestné činnosti, není možné takovou 

věc (tj. věc uvedenou v § 70 odst. 2 písm. b) TZ) prohlásit za propadlou. Toto omezení 

umožňuje „odstranit disproporce, které by jinak vznikaly při uložení trestu propadnutí 

věci, na jejímž získání se podílel výtěžek z trestné činnosti jen zcela okrajově, a uvedený 

trest by v důsledku toho byl neúměrný rozsahu neoprávněně nabytého prospěchu.“333 

Obdobně jako v případě ustanovení § 70 odst. 2 písm. a) TZ je v tomto případě 

uložení tohoto trestu fakultativní, ledaže by došlo k naplnění podmínky ve smyslu 

ustanovení § 70 odst. 4 TZ.334 

 

• Zákaz zcizení propadlé věci 

Ustanovení § 70 odst. 5 TZ stanoví, že „Před právní mocí rozhodnutí platí zákaz 

zcizení propadlé věci, který zahrnuje i zákaz jiných dispozic směřujících ke zmaření 

trestu propadnutí věci.“  

Smyslem tohoto zákazu je zabránění osobám (tj. nejen pachateli – právnické 

osobě, ale i jakékoli jiné osobě) zmaření výkonu tohoto trestu, a to za předpokladu, že 

vůči věci, která je předmětem trestu propadnutí věci, nebyly využity zajišťovací 

instituty podle ustanovení § 78 až 79g TŘ.335 Tento zákaz zahrnuje i zákaz jiných 

dispozic s propadlou věcí směřujících ke zmaření trestu propadnutí věci (např. prodej, 

darování, postoupení pohledávky, převedení peněz, zašantročení, ukrytí, zničení 

apod.).336  

V případě porušení tohoto zákazu může soud uložit trestně odpovědné právnické 

osobě zabrání náhradní hodnoty podle ustanovení § 26 ZTOPO a § 102 TZ. Kdyby snad 

k takovému porušení zákazu došlo před samotným uložením trestu propadnutí věci, 

 
333 Šámal, P., Dědič, J., Gřivna, T., Púry, F., Říha, J. Trestní odpovědnost právnických osob. Komentář. 2. 
vydání. Praha: C. H. Beck, 2018, s. 435. 
334 Šámal, P. a  kol. op. cit., s. 434. 
335 Šámal, P. a  kol. op. cit., s. 439. 
336 Jelínek, J., Herczeg, J. Zákon o trestní odpovědnosti právnických osob. Komentář s judikaturou. 2. 

vydání. Praha: Leges, 2013, s. 145. 
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může soud podle ustanovení § 71 TZ přistoupit k uložení propadnutí náhradní hodnoty  

až do výše, která odpovídá hodnotě takové věci. 

Pokud však již takový trest uložen byl a i přesto odsouzená právnická osoba 

nebo kdokoli jiný propadlou věc či náhradní hodnotu zničí, poškodí, učiní 

neupotřebitelnou, zatají, zcizí nebo odstraní, v důsledku čehož dojde ke zmaření nebo 

podstatnému ztížení výkonu takového trestu, dopustí se trestného činu maření výkonu 

úředního rozhodnutí a vykázání podle § 337 odst. 3 písm. a) TZ, který je přičitatelný 

právnické osobě (§ 7 ve spojení s § 8 ZTOPO). 

 

• Připadnuti propadlé věci státu 

Podle ustanovení § 70 odst. 6 TZ platí, že „Propadlá věc připadá státu.“ 

I v případě tohoto druhu trestu dochází k přechodu vlastnického (nebo 

obdobného práva) k propadlé věci na stát rozhodnutím soudu ve smyslu ustanovení 

§ 1114 OZ a § 13 odst. 1, 3 Zákona o majetku ČR. 

S propadlou věcí činí veškeré dispozice organizační složka státu, které přísluší 

právo nakládat s majetkem státu.337 

 

(C) Trest propadnutí náhradní hodnoty 

Trest propadnutí náhradní hodnoty je upraven v  ustanovení § 71 TZ: 

 

„(1) Jestliže pachatel věc, kterou soud mohl prohlásit za propadlou podle § 70, před 

uložením trestu propadnutí věci zničí, poškodí nebo jinak znehodnotí, zcizí, učiní 

neupotřebitelnou, odstraní nebo zužitkuje, zejména spotřebuje, nebo jinak její 

propadnutí zmaří, může mu soud uložit propadnutí náhradní hodnoty až do výše, která 

odpovídá hodnotě takové věci. Hodnotu věci, kterou soud mohl prohlásit za propadlou, 

může soud stanovit na základě odborného vyjádření nebo znaleckého posudku. 

  

(2) Je-li věc, byť i jen zčásti, znehodnocena, učiněna neupotřebitelnou nebo odstraněna, 

může soud uložit propadnutí náhradní hodnoty vedle propadnutí věci podle § 70. 

  

 
337 Šámal, P., Dědič, J., Gřivna, T., Púry, F., Říha, J. Trestní odpovědnost právnických osob. Komentář. 2. 

vydání. Praha: C. H. Beck, 2018, s. 439. 
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(3) Propadlá náhradní hodnota připadá státu.“ 

 

Jedná se o tzv. náhradní trest ve vztahu k trestu propadnutí věci, jehož účelem je 

„konfiskace ekvivalentu výnosu z trestné činnosti, pokud z nejrůznějších důvodů nelze 

zajistit přímo konfiskaci výnosu z trestné činnosti (z důvodu jeho zničení, zužitkování 

apod.).“338 

Oproti trestu propadnutí věci však v případě trestu propadnutí náhradní hodnoty 

není propadnutí náhradní hodnoty podmíněno existencí vztahu  věcí, jichž se propadnutí 

týká, ke spáchanému trestnému činu.339 

 

• Podmínky, které je pro případné uložení trestu propadnutí náhradní 

hodnoty nutné naplnit 

 

Soud může uložit trest propadnutí náhradní hodnoty, pokud jsou kumulativně 

splněny následující podmínky: 

1) věc mohla být soudem prohlášena za propadlou podle § 70 TZ (§ 71 odst. 1 TZ); 

a 

2) právnická osoba tuto věc před uložením trestu propadnutí věci zničí, poškodí 

nebo jinak znehodnotí, zcizí, učiní neupotřebitelnou, odstraní nebo zužitkuje, 

zejména spotřebuje, nebo jinak její propadnutí zmaří.  

Z dikce předmětného ustanovení § 71 odst. 1 TZ vyplývá, že propadnutí 

náhradní hodnoty může soud uložit až do výše, která odpovídá hodnotě věci , vůči níž 

mohl být uložen trest propadnutí věci, přičemž hodnota této věci může být stanovena 

znalecky nebo na základě odborného posudku.  

Rovněž je soudu ve smyslu ustanovení § 71 odst. 2 TZ poskytnuta možnost 

uložit trest propadnutí náhradní hodnoty vedle trestu propadnutí věci, a to tehdy je -li 

věc, byť i jen zčásti, znehodnocena, učiněna neupotřebitelnou nebo odstraněna. 

Podle ustanovení § 71 odst. 3 TZ „Propadlá náhradní hodnota připadá státu.“  

  

 
338 Šámal, P., Dědič, J., Gřivna, T., Púry, F., Říha, J. Trestní odpovědnost právnických osob. Komentář. 2. 
vydání. Praha: C. H. Beck, 2018, s. 440. 
339 Šámal, P. a  kol. op. cit., s 440. 
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(D) Samostatný trest propadnutí věci 

V rámci trestu propadnutí věci a trestu propadnutí náhradní hodnoty umožňuje 

TZ ve svém § 72 uložit tzv. samostatný trest propadnutí věci: 

 

„Trest propadnutí věci může soud uložit jako trest samostatný pouze v případě, že 

trestní zákon uložení tohoto trestu dovoluje a jestliže vzhledem k povaze a závažnosti 

spáchaného trestného činu a osobě a poměrům pachatele uložení jiného trestu není 

třeba.“ 

 

Trestněprávní odborníci se shodují, že ustanovení § 72 TZ se ve vztahu 

k právnickým osobám neuplatní, a to z důvodu, že podle § 15 odst. 3 ZTOPO lze 

právnickým osobám ukládat všechny druhy trestů jako samostatné tresty bez jakýchkoli 

dalších podmínek (resp. neuplatní se omezující podmínky v ustanovení § 72 TZ). Proto 

může být trest propadnutí věci právnické osobě uložen i jako samostatný trest, a to  bez 

této limitace obsažené v ustanovení § 72 TZ.340   

 
340 Jelínek, J., Herczeg, J. Zákon o trestní odpovědnosti právnických osob. Komentář s jud ikaturou . 2 . 
vydání. Praha: Leges, 2013, s. 144; dále též Šámal, P., Dědič, J., Gřivna, T., Púry , F., Říha , J. Trestn í 

odpovědnost právnických osob. Komentář. 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2018, s. 426. 
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3.5 Trest zákazu činnosti 

(A) Úvod 

Trest zákazu činnosti je upraven v ustanovení § 20 ZTOPO: 

 

„(1) Soud může uložit právnické osobě trest zákazu činnosti na jeden rok až dvacet let,  

byl-li trestný čin spáchán v souvislosti s touto činností. 

  

(2) Ustanovení § 17 odst. 4 se užije obdobně.“ 

 

Trest zákazu činnosti patří, jak již název napovídá, mezi tzv. zákazové tresty. 

Smyslem a účelem tohoto druhu trestněprávní sankce je zakázat pachateli (nejen 

právnické osobě) „výkon činnosti, které zneužil ke spáchání trestné činnosti nebo která 

mu trestnou činnost umožnila nebo usnadnila v minulosti a jejíž výkon by mu poskytoval 

příležitost páchat trestnou činnost v budoucnosti.“341 Tento trest má tedy výrazný 

preventivní účinek.342 

Úprava trestu zákazu činnosti v ustanovení § 73 TZ, která se použije na 

pachatele – fyzické osoby, je ve srovnání s právní úpravou tohoto trestu ukládaného 

pachatelům – právnickým osobám značně rozdílná, neboť – jak si správně všímá Jelínek 

– „právnické osobě logicky nelze zakázat výkon určitého zaměstnání, povolání nebo 

funkce. Lze jí zakázat jen tu činnost, v souvislosti s kterou se dopustila trestného 

činu.“343 Případně, jak doplňuje Fenyk, pokud by snad právnická osoba o takové 

povolení žádala, nebude jí po dobu výkonu trestu uděleno.344 Navíc, trest zákazu 

činnosti lze uložit právnické osobě na 1 rok až 20 let, přičemž fyzické osobě na jeden 

rok až deset let.  

Trest zákazu činnosti je obecným subsidiárním druhem zákazového trestu ve 

vztahu k dalším trestněprávním sankcím zákazového charakteru, a to trestu  zákazu 

 
341 Jelínek, J., Herczeg, J. Zákon o trestní odpovědnosti právnických osob. Komentář s judikaturou. 2. 
vydání. Praha: Leges, 2013, s. 147. 
342 Šámal, P., Dědič, J., Gřivna, T., Púry, F., Říha, J. Trestní odpovědnost právnických osob. Komentář. 2. 
vydání. Praha: C. H. Beck, 2018, s. 450. 
343 Jelínek, J., Herczeg, J. op. cit., s. 147. 
344 Fenyk, J., Smejkal, L., Bílá, I. Zákon o trestní odpovědnosti právnických osob a  řízen í prot i n im. 
Komentář. Příloha: Modelová interní opatření k předcházení trestné činnosti právnické osoby a  řešen í 

vzniklých situací (Compliance management systém). Praha: Wolters Kluwer ČR, 2018, s. 118. 
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plnění veřejných zakázek nebo účasti ve veřejné soutěži (§ 21 ZTOPO) a trestu zákazu 

přijímání dotací a subvencí (§ 22 ZTOPO).345 

Jak vyplývá z povahy zákazových trestů, jedná se o dočasné tresty (jeden rok až  

dvacet let). Obdobně tomu tak je i kupříkladu ve Velké Británii. Gobert s Punchem ale 

upozorňují na to, že „pokud byla společnost nebo výrobní jednotka soustavně používána 

pro jediný nebo hlavní účel, a to páchání trestných činů nebo napomáhání jejich 

páchání, měl by být vždy nařízen trvalý zákaz činnosti.“346 Ve smyslu ZTOPO by taková 

povaha a činnost právnické osoby odůvodňovala uložení trestu zrušení právnické osoby. 

 

(B) Podmínky, které je pro případné uložení trestu zákazu činnosti nutné 

naplnit 

Podmínky pro uložení trestu zákazu činnosti právnické osobě jsou: 

1) spáchání trestného činu v souvislosti s touto činností (§ 20 odst. 1 ZTOPO); 

2) vyjádření ČNB k možnostem a důsledkům jeho uložení, jde-li o právnickou 

osobu uvedenou v § 17 odst. 4 ZTOPO (§ 20 odst. 2 ZTOPO).  

• K jednotlivým podmínkám pro uložení trestu zákazu činnosti 

 

1) Spáchání trestného činu v souvislosti s touto činností (§ 20 odst. 1 ZTOPO)  

Souvislost spáchaného trestného činu s činností, která může být trestně 

odpovědné právnické osobě zakázána, musí být „přímá, bezprostřední a musí vyplývat 

ze skutečnosti, že právě činnost, která má být zakázána, je pro svou povahu a s  ohledem 

na právnickou osobu, která ji vykonávala, pro společnost škodlivá.“347 

Podle Šámala „Souvislost v tomto smyslu bude dána především v případě, když 

právnická osoba spáchala trestný čin přímo při výkonu určité činnosti. Postačí ovšem, 

jestliže tato činnost poskytla trestně odpovědné právnické osobě pouze příležitost ke  

spáchání trestného činu (viz přiměřeně R 26/2007-III.) nebo pokud jí alespoň usnadnila 

 
345 Fenyk, J., Smejkal, L., Bílá, I. Zákon o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim. 

Komentář. Příloha: Modelová interní opatření k předcházení trestné činnosti právnické osoby a řešení 
vzniklých situací (Compliance management systém). Praha: Wolters Kluwer ČR, 2018, s. 117. 
346 Gobert, J., Punch, M. Rethinking Corporate Crime. London: Butterworths, 2003, s. 240 – 241. 
347 Fenyk, J. a  kol. op. cit., s. 118. 
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spáchání trestného činu.“348 Toto koresponduje s výše uvedeným názorem Jelínka 

týkajícího se samotného účelu tohoto trestu. 

S ohledem na výše uvedené připomínám i názor Březinové, podle které „je tedy 

vyloučeno právnické osobě zakázat činnost odlišnou a nezávislou ve vztahu ke 

spáchanému trestnému činu.“349 S tímto logickým tvrzením mohu jednoznačně 

souhlasit. Dále už jen doplním, že je však irelevantní, zda činnost vykonávala jako 

přímý a jediný pachatel nebo spolupachatel anebo zda se pouze podílela na trestné 

činnosti jiné osoby jako účastník.  

 

2) Předchozí vyjádření ČNB (§ 20 odst. 2 ZTOPO ve spojení s § 17 odst. 4 

ZTOPO) 

Vzhledem k tomu, že ustanovení § 20 odst. 2 ZTOPO v plném rozsahu odkazuje 

na ustanovení § 17 odst. 4 ZTOPO, lze v  celém rozsahu odkázat výše na část  3 .2  této  

práce. 

 

• Druh a rozsah zakázané činnosti 

Vzhledem k tomu, že souvislost spáchaného trestného činu s činností, která 

může být předmětem trestu zákazu činnosti, vymezuje druh činnosti (tj. obsah zákazu), 

který je předmětem trestu zákazu činnosti, je zapotřebí v  případě ukládání tohoto druhu 

trestněprávní sankce přesně vymezit druh a rozsah zakázané činnosti. 

Provést důslednou a vhodnou konkretizaci zákazu určité činnosti však může být 

mnohdy problematické. Proto může docházet k  situacím, kdy soud vysloví obecnější 

zákaz spočívající kupříkladu dokonce v  zákazu více činností. I v takovém případě je 

však nezbytné respektovat nutnost konkretizace trestu, a proto není možné  zakázat 

právnické osobě výkon jakékoli činnosti v  daném odvětví nebo výkon všech druhů 

podnikání apod.350  

V případě rozsahu zákazu činnosti je jednak potřeba opět pamatovat na 

souvislost se spáchaným trestným činem, jednak zohlednit požadavek přiměřenosti.  

 
348 Šámal, P., Dědič, J., Gřivna, T., Púry, F., Říha, J. Trestní odpovědnost právnických osob. Komentář. 2. 

vydání. Praha: C. H. Beck, 2018, s. 453. 
349 Březinová, K. Sankcionování právnických osob. Disertační práce. Právnická fakulta Univerzity 
Karlovy v Praze, 2017, s. 141. 
350 Šámal, P. a  kol. op. cit., s. 454. 
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Bude-li totiž vymezení zakázané činnosti příliš úzké, hrozí, že takový trest nebude 

poskytovat společnosti dostatečnou ochranu. Na druhou stranu, v případě příliš širokého 

vymezení zakázané činnosti může být uložení tohoto trestu v takovém rozsahu pro 

odsouzenou právnickou osobu nepřiměřeně přísné. Tento aspekt zdůrazňuje ve svém 

článku i americký autor Gruner.351 

3.6 Trest zákazu plnění veřejných zakázek nebo účasti ve veřejné 
soutěži 

(A) Úvod 

Trest zákazu plnění veřejných zakázek nebo účasti ve veřejné soutěži je upraven 

v ustanovení § 21 ZTOPO: 

„(1) Soud může uložit trest zákazu plnění veřejných zakázek nebo účasti ve veřejné 

soutěži právnické osobě na jeden rok až dvacet let, dopustila-li se právnická osoba 

trestného činu v souvislosti s uzavíráním smluv na plnění veřejných zakázek nebo s 

jejich plněním, s účastí v zadávacím řízení nebo ve veřejné soutěži.  

(2) Trest zákazu plnění veřejných zakázek nebo účasti ve veřejné soutěži jako trest 

samostatný může soud uložit, jestliže vzhledem k povaze a závažnosti spáchaného 

trestného činu uložení jiného trestu není třeba. 

(3) Trest zákazu plnění veřejných zakázek nebo účasti ve veřejné soutěži spočívá v tom, 

že se právnické osobě po dobu výkonu tohoto trestu zakazuje v soudem stanoveném 

rozsahu uzavírat smlouvy na plnění veřejných zakázek, účastnit se zadáva cího řízení 

nebo veřejné soutěže podle jiných právních předpisů.“ 

Jde o další druh trestu, který lze uložit toliko právnické osobě.352 Jedná se o 

zvláštní typ trestu zákazu činnosti, kdy jeho účelem je „odejmout právnické osobě 

příležitost páchat trestnou činnost v souvislosti s poskytováním určitých služeb nebo 

dodávek, výkonem určitých prací nebo zhotovením určitého díla na základě veřejné 

zakázky, uzavřené koncesní smlouvy nebo vítězství ve veřejné soutěži (včetně obchodní 

 
351 Gruner, R. To let the punishment fit the organization: sanctioning corporate offenders through 
corporate probation. American Journal of Criminal Law. 1988, 16, s. 45 – 46. 
352 Šámal, P., Dědič, J., Gřivna, T., Púry, F., Říha, J. Trestní odpovědnost právnických osob. Komentář. 2. 

vydání. Praha: C. H. Beck, 2018, s. 475. 
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veřejné soutěže a soutěže o návrh), pokud se dopustila trestné činnosti v souvislosti 

s takovou činností.“353 Uložením tohoto trestu však není zabráněno, aby právnická 

osoba vyvíjela jakoukoli jinou (legální) činnost. 

Zvláštními předpisy upravujícími oblast veřejných zakázek účasti ve veřejné 

soutěži zejména jsou: 

• zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZVZ“); 

• § 1772 a násl. OZ (veřejná soutěž o nejvhodnější nabídku); 

• § 17 a násl. zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního 

vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících 

zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací), 

upravující veřejnou soutěž ve výzkumu, vývoji a inovacích. 

 

Tohoto trestu se dotkla novela provedená s účinností ode dne 1. října 2016 

zákonem č. 135/2016 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím 

zákona o zadávání veřejných zakázek, který nahradil dřívější zákon č. 137/2006 Sb., o  

veřejných zakázkách.354 Jádrem změny byla úprava názvu tohoto trestu, přičemž došlo k 

vypuštění zmínky o koncesním řízení, neboť ZVZ mimo jiné zrušil samostatnou úpravu 

koncesního řízení a koncesních smluv obsaženou v zákoně č. 139/2006 Sb., o 

koncesních smlouvách a koncesním řízení (koncesní zákon). Zadávání veřejných 

zakázek koncesí je totiž nyní obsaženo přímo v ZVZ jako jeden z druhů zadávacího 

řízení (ustanovení § 3 písm. h) a ustanovení § 174 a násl. ZVZ). 

 

(B) Podmínky, které je pro případné uložení trestu zákazu plnění veřejných 

zakázek nebo účasti ve veřejné soutěži třeba naplnit 

Podmínkou pro uložení trestu zákazu činnosti právnické osobě je: 

- spáchání trestného činu v souvislosti s uzavíráním smluv na plnění 

veřejných zakázek nebo s jejich plněním, s účastí v zadávacím řízení nebo 

ve veřejné soutěži (§ 21 odst. 1 ZTOPO). 

 

 
353 Jelínek, J., Herczeg, J. Zákon o trestní odpovědnosti právnických osob. Komentář s judikaturou. 2. 
vydání. Praha: Leges, 2013, s. 153. 
354 Šámal, P., Dědič, J., Gřivna, T., Púry, F., Říha, J. Trestní odpovědnost právnických osob. Komentář. 2. 

vydání. Praha: C. H. Beck, 2018, s. 476. 
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• K podmínce pro uložení trestu zákazu plnění veřejných zakázek nebo účasti 

ve veřejné soutěži 

 

1) Spáchání trestného činu v souvislosti s uzavíráním smluv na plnění veřejných 

zakázek nebo s jejich plněním, s účastí v zadávacím řízení nebo ve veřejné 

soutěži (§ 21 odst. 1 ZTOPO) 

ZTOPO tedy jako jedinou podmínku pro uložení tohoto trestu stanoví, že se 

právnická osoba musí dopustit trestného činu v souvislosti s uzavíráním smluv na plnění 

veřejných zakázek nebo s jejich plněním, s účastí v zadávacím řízení nebo ve veřejné 

soutěži.  

Podle Šámala „jde o takovou souvislost, která je užší, přímá, bezprostřední, i 

když uzavření uvedených smluv, jejich plnění či účast v zadávacím řízení o  veřejných 

zakázkách, v koncesním řízení nebo ve veřejné soutěži nemusí být znakem objektivní  

stránky skutkové podstaty trestného činu spáchaného právnickou osobou. Souvislost v 

tomto smyslu bude existovat především v případě, když trestně odpovědná právnická  

osoba spáchala určitý trestný čin přímo při uzavírání smluv na plnění veřejných 

zakázek nebo při jejich plnění, při účasti v zadávacím řízení o veřejných zakázkách, v 

koncesním řízení nebo ve veřejné soutěži, postačí ovšem, jestliže to poskytlo právnické 

osobě příležitost ke spáchání trestného činu nebo alespoň usnadnilo jeho spáchání.“355  

Lze očekávat, že nejčastěji tak bude podmínka souvislosti naplněna v  případě 

trestné činnosti týkající se právě oblasti veřejných zakázek a veřejných soutěží.  Prima 

facie jsou takovými trestnými:  

- zjednání výhody při zadání veřejné zakázky, při veřejné so utěži a veřejné 

dražbě (§ 256 TZ),  

- pletichy při zadání veřejné zakázky a při veřejné soutěži (§ 257 TZ) a 

- pletichy při veřejné dražbě (§ 258 TZ).356 

Nemusí však jít pouze o tyto trestné činy. Dalšími četnými případy trestných 

činů, které mohou úzce souviset s veřejnými zakázkami a veřejnou soutěží, jsou 

kupříkladu tzv. korupční trestné činy. 

 
355 Šámal, P., Dědič, J., Gřivna, T., Púry, F., Říha, J. Trestní odpovědnost právnických osob. Komentář. 2. 
vydání. Praha: C. H. Beck, 2018, s. 477. 
356 Šámal, P. a  kol. op. cit., s. 477. 
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• Uložení trestu zákazu plnění veřejných zakázek nebo účasti ve veřejné 

soutěži jako samostatného trestu 

Ačkoli podle ustanovení § 15 odst. 3 věty první ZTOPO „Právnické osobě lze 

uložit tresty a ochranná opatření uvedená v odstavcích 1 a 2 samostatně nebo v edle 

sebe.“, obsahuje ustanovení § 21 odst. 2 ZTOPO určitou zpřísňující odchylku, na jejímž 

základě „Trest zákazu plnění veřejných zakázek nebo účasti ve veřejné soutěži jako trest 

samostatný může soud uložit, jestliže vzhledem k povaze a závažnosti spácha ného 

trestného činu uložení jiného trestu není třeba .“ Vzhledem k tomu, že problematice 

povahy a závažnosti trestného činu jsem se již věnoval výše v části 2.4, dovolím si na ni 

proto odkázat.  

 

• Druh a rozsah zakázané činnosti 

Ustanovení § 21 odst. 3 ZTOPO stanoví soudu povinnost specifikovat ve výroku  

odsuzujícího rozsudku „rozsah zákazu a dobu trvání zákazu, a to konkretizací oblastí,  

jichž se zákaz týká, resp. na jaké veřejné zakázky, koncesní řízení či veřejné soutěže 

trest omezuje, pokud je nezahrnuje všechny. Jestliže má být trestem zakázána právnické 

osobě účast v zadávacím řízení, je třeba rovněž konstatovat, zda se vztahuje na všechny 

druhy zadávacích řízení.“357 

V tomto ohledu zajímavou úvahu představuje Fenyk, a to zejména v  tom ohledu, 

že se věnuje situaci, kdy právnická osoba měla již před pravomocným uložením tohoto 

druhu trestu uzavřenou smlouvu se zadavatelem, resp. již šlo o vysoutěženou zakázku. 

Podle jeho názoru „by takový trest neměl mít do budoucna žádné právní účinky.  Jinými 

slovy, vybraný účastník zadávacího řízení – odsouzená právnická osoba – je oprávněn 

již uzavřenou smlouvu na plnění veřejné zakázky splnit bez ohledu na uložení zákazu 

podle § 21.“358 S tímto názorem se ztotožňuji.  

Zajímavější je však až jeho úvaha posouvající se ve zmíněném případě dále, a to  

na období po právní moci takového rozsudku. Fenyk dochází k  závěru, že „Po právní 

moci rozsudku zakazujícího uzavírat smlouvy na plnění veřejných zakázek však nesmí 

 
357 Jelínek, J., Herczeg, J. Zákon o trestní odpovědnosti právnických osob. Komentář s judikaturou. 2. 

vydání. Praha: Leges, 2013, s. 155. 
358 Fenyk, J., Smejkal, L., Bílá, I. Zákon o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim. 
Komentář. Příloha: Modelová interní opatření k předcházení trestné činnosti právnické osoby a řešení 

vzniklých situací (Compliance management systém). Praha: Wolters Kluwer ČR, 2018, s. 121 – 122. 



112 
 

účastník zadávacího řízení v postavení odsouzené právnické osoby uzavírat nejen 

smlouvy, ale ani jejich dodatky a změny již existujících smluv, a to v jakékoliv formě.“359 

Domnívám se, že bude zejména záviset právě na tom, jak se soud vypořádá 

s ustanovením § 21 odst. 3 ZTOPO, tedy s vymezením druhu a rozsahu zakázané 

činnosti, nicméně jsem přesvědčen, že v  praxi budou dopady takového trestu na již 

vysoutěženou zakázku působit nemalé problémy, a to nejen právní, ale i ekonomické 

atp. V tomto ohledu by zcela jistě bylo žádoucí, aby na tyto situace mysleli zadavatelé 

veřejných zakázek a podle toho se snažili nastavit předmětné podmínky. 

Fenyk se rovněž vyjadřuje k situaci, kdy v průběhu zadávacího řízení dojde 

k odsouzení některého z účastníků, což podle jeho názoru povede k  jeho vyloučení, 

neboť „přestal splňovat kvalifikační předpoklady dle zákona o zadávání veřejných 

zakázek.“360  

Výše popsané situace a aspekty jsou tedy zásadní nejen pro zadavatele, ale 

rovněž pro soutěžitele, přičemž v současné době je toto vysoce aktuální kupříkladu pro 

společnost Metrostav a.s., která byla zatím nepravomocně odsouzena právě k  tomuto 

trestu, a to na dobu tří let. 

 

• Předložení výpisu z Rejstříku trestů? 

Již ve své rigorózní práci jsem přednesl myšlenku, že „přínosem pro řádný 

výkon tohoto trestu by mohlo být předložení výpisu z Rejstříku trestů právnických osob 

jako podmínka účasti v koncesním či dotačním řízení.“361 I nadále jsem přesvědčen, že 

tento výpis by měl být vyžadován zadavatelem veřejné zakázky a/nebo vyhlašovatelem 

veřejné soutěže. Na druhou stranu, vzhledem k tomu, že již existuje evidence 

odsouzených právnických osob (k tomu níže 8.1), která je veřejně přístupná, může si tak 

zadavatel veřejné zakázky a/nebo vyhlašovatel veřejné soutěže zjistit sám, zda již 

dotyčná právnická osoba nebyla za trestný čin v souvislosti s veřejnou zakázkou a/nebo 

veřejnou soutěží odsouzena.  

 
359 Fenyk, J., Smejkal, L., Bílá, I. Zákon o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim. 
Komentář. Příloha: Modelová interní opatření k předcházení trestné činnosti právnické osoby a řešení 

vzniklých situací (Compliance management systém). Praha: Wolters Kluwer ČR, 2018, s. 122. 
360 Fenyk, J. a  kol. op. cit., s. 122. 
361 Gvozdek, F. Trestní odpovědnost a sankcionování právnických osob v České republice. Rigorózní  

práce. Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, 2016, s. 88. 
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3.7 Trest zákazu přijímání dotací a subvencí 

(A) Úvod 

Trest zákazu přijímání dotací a subvencí je upraven v ustanovení § 22 ZTOPO: 

„(1) Soud může uložit trest zákazu přijímání dotací a subvencí právnické osobě na jeden 

rok až dvacet let, dopustila-li se právnická osoba trestného činu v souvislosti s  

podáváním nebo vyřizováním žádosti o dotaci, subvenci, návratnou finanční výpomoc 

nebo příspěvek, s jejich poskytováním nebo využíváním, anebo s poskytováním nebo 

využíváním jakékoliv jiné veřejné podpory. 

(2) Trest zákazu přijímání dotací a subvencí jako  trest samostatný může soud uložit, 

jestliže vzhledem k povaze a závažnosti spáchaného trestného činu uložení jiného trestu 

k dosažení účelu trestu není třeba. 

(3) Trest zákazu přijímání dotací a subvencí spočívá v tom, že se právnické osobě po 

dobu výkonu tohoto trestu zakazuje v soudem stanoveném rozsahu ucházet se o veškeré 

dotace, subvence, návratné finanční výpomoci, příspěvky nebo jakékoliv jiné veřejné 

podpory podle jiných právních předpisů, jakož i takové dotace, subvence, návratné 

finanční výpomoci, příspěvky nebo jakékoliv jiné veřejné podpory přijímat.“ 

Jde o další druh trestu, který lze uložit toliko právnické osobě.362 Jedná se o 

zvláštní typ trestu zákazu činnosti, kdy jeho účelem je „odejmout právnické osobě 

možnost páchat trestnou činnost v souvislosti s podáním nebo vyřizováním žádosti o 

dotaci, subvenci, návratnou finanční výpomoc, finanční příspěvek nebo jinou veřejnou 

podporu.“363  

Společným ukazatelem těchto finančních prostředků je, že pochází z veřejných 

zdrojů, tj. jedná se o tzv. veřejné finanční prostředky.364 

Zvláštními předpisy upravujícími poskytování dotací, návratných finančních 

výpomocí a veřejných podpor zejména jsou: 

 
362 Šámal, P., Dědič, J., Gřivna, T., Púry, F., Říha, J. Trestní odpovědnost právnických osob. Komentář. 2. 

vydání. Praha: C. H. Beck, 2018, s. 485. 
363 Jelínek, J., Herczeg, J. Zákon o trestní odpovědnosti právnických osob. Komentář s judikaturou. 2. 
vydání. Praha: Leges, 2013, s. 155. 
364 Šámal, P. a  kol. op. cit., s. 485. 
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• zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých 

souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla); 

• zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a 

inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících 

zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací). 

 

(B) Podmínka, kterou je pro případné uložení trestu zákazu přijímání dotací a 

subvencí nutné naplnit 

Podmínkou pro uložení trestu zákazu přijímání dotací a subvencí je: 

- spáchání trestného činu v souvislosti s podáváním nebo vyřizováním žádosti 

o dotaci, subvenci, návratnou finanční výpomoc nebo příspěvek, s jejich 

poskytováním nebo využíváním, anebo s poskytováním nebo v yužíváním 

jakékoliv jiné veřejné podpory (§ 22 odst. 1 ZTOPO). 

 

• K podmínce pro uložení trestu zákazu přijímání dotací a subvencí 

 

1) Spáchání trestného činu v souvislosti s podáváním nebo vyřizováním žádosti o  

dotaci, subvenci, návratnou finanční výpomoc nebo  příspěvek, nebo s jejich 

poskytováním nebo využíváním, anebo s poskytováním nebo využíváním 

jakékoliv jiné veřejné podpory (§ 22 odst. 1 ZTOPO) 

Jako tomu bylo v případě obou dříve jmenovaných zákazových trestů, i 

v případě tohoto trestu ustanovení § 22 ZTOPO vyžaduje, aby se právnická osoba 

dopustila trestného činu v souvislosti s konkrétní činností, a to s podáváním nebo 

vyřizováním žádosti o dotaci, subvenci, návratnou finanční výpomoc nebo příspěvek, 

nebo s jejich poskytováním nebo využíváním, anebo s poskytováním nebo využíváním 

jakékoliv jiné veřejné podpory. 

K pojednání o souvislosti odkazuji na zejména na část 3.6 výše, kte rá tuto 

problematiku rozebírá u trestu zákazu plnění veřejných zakázek nebo účasti ve veřejné 

soutěži. 

Lze očekávat, že nejčastěji tak bude podmínka souvislosti naplněna v  případě 

trestné činnosti týkající se právě oblasti dotací, přičemž zejména by měl bý t tedy tento 
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trest ukládán v případě spáchání dotačního podvodu (§ 212 TZ)365, popř. jiných 

trestných činů, jako např. poškození finančních zájmů Evropské unie (§ 260 TZ) apod. 

 

• Uložení trestu zákazu přijímání dotací a subvencí jako samostatného trestu 

Ačkoli podle ustanovení § 15 odst. 3 věty první ZTOPO „Právnické osobě lze 

uložit tresty a ochranná opatření uvedená v odstavcích 1 a 2 samostatně nebo vedle 

sebe.“, obsahuje ustanovení § 22 odst. 2 ZTOPO určitou zpřísňující odchylku, na jejímž 

základě „Trest zákazu přijímání dotací a subvencí jako trest samostatný může soud 

uložit, jestliže vzhledem k povaze a závažnosti spáchaného trestného činu uložení jiného 

trestu není třeba.“ Vzhledem k tomu, že problematice povahy a závažnosti trestného 

činu jsem se již věnoval výše v části 2.4, dovolím si na ni proto odkázat. 

 

• Druh a rozsah zakázané činnosti 

Ustanovení § 22 odst. 3 ZTOPO stanoví soudu povinnost specifikovat ve výroku  

odsuzujícího rozsudku „rozsah zákazu a dobu trvání zákazu (od jednoho roku do 

dvaceti let). Zejména je nutné uvést, zda se odsouzená právnická osoba nesmí ucházet o  

veškeré dotace, subvence, návratné finanční výpomoci, příspěvky nebo jakékoliv jiné 

veřejné podpory podle zvláštních právních předpisů a ani je nesmí přijímat, anebo na 

která plnění ve formě dotace či subvence se zákaz vztahuje, pokud je uložený trest 

nezahrnuje všechny.“366 

Z uvedeného tedy vyplývá, že uloží-li soud tento druh trestu spočívající v zákazu 

ucházet se o plnění z veřejných rozpočtů, musí soud současně uložit i zákaz tato  plnění 

přijímat. Není totiž možné, aby se odsouzená právnická osoba kupříkladu nemohla 

ucházet o dotace, ale mohla je přijímat. K obdobnému závěru dochází i Fenyk.367 

 

• Předložení výpisu z Rejstříku trestů? 

I u tohoto trestu se nadále domnívám, že by mohlo k jeho řádnému výkonu 

přispět, požadovali-li by poskytovatelé dotací (a obdobných finančních prostředků) 

 
365 Šámal, P., Dědič, J., Gřivna, T., Púry, F., Říha, J. Trestní odpovědnost právnických osob. Komentář. 2. 

vydání. Praha: C. H. Beck, 2018, s. 487. 
366 Jelínek, J., Herczeg, J. Zákon o trestní odpovědnosti právnických osob. Komentář s judikaturou. 2. 

vydání. Praha: Leges, 2013, s. 158. 
367 Fenyk, J., Smejkal, L., Bílá, I. Zákon o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim. 
Komentář. Příloha: Modelová interní opatření k předcházení trestné činnosti právnické osoby a řešení 

vzniklých situací (Compliance management systém). Praha: Wolters Kluwer ČR, 2018, s. 126. 
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předložení výpisu z Rejstříku trestů právnických osob jako podmínku pro ucházení se o  

veškeré dotace, subvence, návratné finanční výpomoci, příspěvky nebo jakékoliv jiné 

veřejné podpory.368  

I zde je však vhodné připomenout, že vzhledem k existenci evidence 

odsouzených právnických osob (k tomu níže 8.1), která je veřejně přístupná, si může 

poskytovatel dotace tyto informace opatřit sám.  

3.8 Trest uveřejnění rozsudku 

(A) Úvod 

Trest uveřejnění rozsudku je upraven v ustanovení § 23 ZTOPO: 

„(1) Soud může uložit trest uveřejnění rozsudku, je-li třeba veřejnost seznámit s 

odsuzujícím rozsudkem, zejména vzhledem k povaze a závažnosti trestného činu, anebo 

vyžaduje-li to zájem na ochraně bezpečnosti lidí nebo majetku, popřípadě společnosti.  

Přitom soud určí druh veřejného sdělovacího prostředku, ve kterém má být rozsudek 

uveřejněn, rozsah jeho uveřejnění a lhůtu určenou právnické osobě k uveřejnění 

rozsudku. 

(2) Trest uveřejnění rozsudku spočívá v tom, že odsouzená právnická osoba nechá na 

své náklady pravomocný odsuzující rozsudek nebo jeho vymezené části uveřejnit v 

soudem určeném druhu veřejného sdělovacího prostředku, a to s uvedením údajů 

obchodní firmy nebo názvu právnické osoby a jejího sídla. Údaje umožňující 

identifikaci fyzické osoby nebo právnické osoby, která je odlišná od odsouzené 

právnické osoby, uvedené ve výroku rozsudku a v jeho odůvodnění musí být př ed 

uveřejněním anonymizovány.“ 

Jde o další druh trestu, který lze uložit toliko právnické osobě.369 Trest 

uveřejnění rozsudku je zcela specifickým druhem trestněprávní sankce, kterou české 

 
368 Gvozdek, F. Trestní odpovědnost a sankcionování právnických osob v České republice. Rigorózní 

práce. Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, 2016, s. 88. 
369 Fenyk, J., Smejkal, L., Bílá, I. Zákon o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim. 
Komentář. Příloha: Modelová interní opatření k předcházení trestné činnosti právnické osoby a řešení 

vzniklých situací (Compliance management systém). Praha: Wolters Kluwer ČR, 2018, s. 127. 
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trestní právo až do přijetí ZTOPO neznalo.370 Důvodem zařazení tohoto trestu do 

českého trestního práva je zejména požadavek mezinárodních dokumentů, přičemž 

tento druh trestu byl před Českou republikou znám například ve Francii a v  současné 

době je znám kupříkladu i v Polsku a na Slovensku.371  

Zajímavostí však je, čehož si správně všiml Jelínek372 a stejně tak i Mečl373,  že 

velmi podobný konstrukt spočívající v možnosti uveřejnit rozsudek je již obsažen 

v ustanovení § 155 odst. 4 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, podle kterého 

„Ve věcech ochrany práv porušených nebo ohrožených nekalým soutěžním jednáním, 

ochrany práv z duševního vlastnictví a ve věcech ochrany práv spotřebitelů může so ud 

účastníkovi, jehož žalobě vyhověl, přiznat na jeho návrh ve výroku rozsudku právo 

rozsudek uveřejnit na náklady neúspěšného účastníka; podle okolností případu soud 

stanoví též rozsah, formu a způsob uveřejnění.“ Z dikce tohoto ustanovení je ale zjevné, 

že uveřejnění rozsudku musí navrhnout účastník řízení, jehož žalobě soud  vyhověl, 

přičemž tento úspěšný účastník by měl rovněž samotné uveřejnění uskutečnit.  

Jelínek upozorňuje na to, že smyslem tohoto trestu je „poskytnout veřejnosti 

informaci o tom, že se právnická osoba dopustila trestného činu v oblasti, která se 

veřejnosti dotýká.“374 Podle Kalvodové popsaný smysl tohoto trestu svědčí o  „výrazně  

preventivním charakteru trestu zveřejnění rozsudku  v podobě varování lidí před 

právnickými osobami páchajícími závažnou trestnou činnost, která by je mohla ohrozit 

či poškodit na životě, zdraví nebo na majetku, tedy zejména ve smyslu viktimologické 

prevence.“375 S oběma názory jednoznačně souhlasím. V tomto ohledu ale považuji za 

zajímavé zmínit, že mezi Jelínkem a Kalvodovou dochází k určitému názorovému 

konfliktu ve vztahu k užití pojmu „trest“ u právnických osob (viz výše část 2.6). 

V případě trestu uveřejnění rozsudku si lze všimnout, že v  základních otázkách se tito  

odborníci jistě shodují, nicméně Kalvodová hovoří o tomto trestu (byť zřejmě pouhým 

 
370 Jelínek, J., Herczeg, J. Zákon o trestní odpovědnosti právnických osob. Komentář s jud ikaturou . 2 . 

vydání. Praha: Leges, 2013, s. 158. 
371 Jelínek, J. Trestní odpovědnost právnických osob v České republice – problémy a perspektivy. Pra ha:  
Leges, 2019, s. 297. 
372 Jelínek, J. op. cit., s. 299. 
373 Mečl, S. Uveřejnění rozsudku jako zvláštní případ sankce. In Jelínek, J. a  kol. Trestní odpovědnost 

právnických osob – pět let poté. Praha: Leges, 2017, s. 122. 
374 Jelínek, J. op. cit., s. 300. 
375 Kalvodová, V. Vybrané aspekty sankcionování právnických osob. In Jelínek, J. a  kol. Trestní 

odpovědnost právnických osob – bilance a perspektivy. Praha: Leges, 2013, s. 232. 
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nedopatřením) mj. i jako o „trestu zveřejnění rozsudku“, což však Jelínek ve své 

monografii vytýká jako nesprávné.376 

Gobert s Punchem připomínají, že tyto tzv. reputační sankce (reputation-

oriented sanctions) měly svou obdobu v minulosti v případech, kdy odsouzenci byli 

veřejně popraveni, přičemž takovéto zviditelnění sankce (resp. jejího výkonu) 

upozornilo veřejnost na totožnost pachatele a posílilo účinek odsouzení, zároveň 

sloužilo také jako jasné varování ostatním případným pachatelům.377  

Americký právník DeSantis je přesvědčen, že „taková sankce by fungovala jako 

silný odrazující prostředek u velkých korporací, které utratí miliony dolarů za svou 

prezentaci.“378 Je však zapotřebí dát pozor na to, aby se odsouzená právnická osoba 

nesnažila takto uložený trest „přebít“ svou jinou pozitivní reklamou.379 Další americký 

autor Gruner doplňuje, že publicita kriminálního chování právnické osoby může mít 

mnohem větší odstrašující účinek než ukládání peněžitých trestů, a to zejména z důvodu 

obav vrcholných manažerů o jejich reputaci, včetně reputace jejich společností.380   

Britští autoři, konkrétně Pintová s Evansem, mě utvrzují v tom, že britská právní 

úprava je v případě tohoto druhu trestu velmi podobná té české, když „obžalovanému 

může být nařízeno, aby zveřejnil skutečnost a podrobnosti o svém odsouzení. […] 

Předmětem je odstrašení a trest. Rozsudek by měl specifikovat zejména záležitosti, které 

mají být zveřejněny v souladu s § 10 odst. 1. Rozsudek by měl obvykle specifikovat 

místo, kde má být veřejné oznámení učiněno, a mělo by být zváženo uvedení velikosti 

požadovaného oznámení nebo reklamy.“381 

Trest uveřejnění rozsudku má speciální charakter oproti ostatním druhům trestů 

(majetkové, zákazové), a to zejména proto, že jeho hlavním účelem je veřejné 

odsouzení trestné činnosti, které se dopustila odsouzená právnická osoba .382 Je zřejmé, 

 
376 Jelínek, J. Trestní odpovědnost právnických osob v České republice – problémy a perspektivy. Pra ha:  
Leges, 2019, s. 297. 
377 Gobert, J., Punch, M. Rethinking Corporate Crime. London: Butterworths, 2003, s. 237. 
378 DeSantis, W. J. Punishing the Corporation: Charitable Contributions as a Condition of Probation. 
Rutgers Law Journal. 1983, 15(4), s. 1087. 
379 DeSantis, W. J. op. cit., s. 1087. 
380 Gruner, R. To let the punishment fit the organization: sanctioning corporate offenders through 
corporate probation. American Journal of Criminal Law. 1988, 16, s. 43. 
381 Pinto, A. Q.C., Evans, M. Corporate criminal liability. 3rd edition, London: Sweet & Maxwell, 2013, 
s. 261. 
382 Březinová, K. Sankcionování právnických osob. Disertační práce. Právnická fakulta Univerzity 

Karlovy v Praze, 2017, s. 151. 
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že jakékoli odsouzení s sebou nese i určitý difamující účinek.383 V případě trestu 

uveřejnění rozsudku je však tento difamující účinek zvýrazněn právě samotnou povahou 

tohoto trestu, neboť má stigmatizující účinek.384 Tento trest má tedy i reputační dopady 

na odsouzenou právnickou osobu. V důsledku snížení reputace pak může nastoupit i 

sekundární účinek tohoto trestu, kterým bude právě dopad do majetkové sféry 

odsouzené právnické osoby (odliv zákazníků právnické osoby, ukončení spolupráce ze 

strany obchodních partnerů apod., což bude mít nepříznivý účinek na hospodářský 

výsledek takové právnické osoby).385 Takový důsledek Gobert a Punch označují jako 

neformální sankce.386 Stejně tak již zmiňovaný americký autor DeSantis si je vědom 

možnosti takového důsledku u tohoto trestu.387 

 

(B) Podmínky, které je pro případné uložení trestu uveřejnění rozsudku nutné 

naplnit 

Podmínky pro uložení trestu uveřejnění rozsudku podle § 23 odst. 1 ZTOPO 

jsou: 

- potřeba seznámit veřejnost s odsuzujícím rozsudkem  

a. zejména vzhledem k povaze a závažnosti trestného činu, anebo 

b. vyžaduje-li to zájem na ochraně bezpečnosti lidí nebo majetku,  

popřípadě společnosti. 

 

• K jednotlivým podmínkám pro uložení trestu uveřejnění rozsudku 

 

1) Povaha a závažnost trestného činu (§ 23 odst. 1 ZTOPO) 

Tato podmínka je již obsažena v ustanovení § 14 odst. 1 ZTOPO, a proto 

k ní soud musí přihlížet u každého trestu , který hodlá uložit právnické osobě, 

nejen u těch, u nichž je tato podmínka poněkud nadbytečně  zopakována. Pro 

 
383 Mečl, S. Uveřejnění rozsudku jako zvláštní případ sankce. In Jelínek, J. a  kol. Trestní odpovědnost 
právnických osob – pět let poté. Praha: Leges, 2017, s. 120. 
384 Jelínek, J. Trestní odpovědnost právnických osob v České republice – problémy a perspektivy. Praha: 

Leges, 2019, s. 298. 
385 Kalvodová, V. Vybrané aspekty sankcionování právnických osob. In Jelínek, J. a  kol. Trestní 

odpovědnost právnických osob – bilance a perspektivy. Praha: Leges, 2013, s. 233. 
386 Gobert, J., Punch, M. Rethinking Corporate Crime. London: Butterworths, 2003, s. 216. 
387 DeSantis, W. J. Punishing the Corporation: Charitable Contributions as a Condition of Probation. 

Rutgers Law Journal. 1983, 15(4), s. 1087. 
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bližší výklad k problematice povahy a závažnosti trestného činu odkazuji na část 

2.4 výše.   

 

2) Zájem na ochraně bezpečnosti lidí nebo majetku, popřípadě společnosti (§ 23 

odst. 1 ZTOPO) 

Tato podmínka obsahuje prvek nutnosti prevence vycházející 

z předpokladu, že o určitých trestných činech by měla být informována 

veřejnost. Jde zejména o takové trestné činy, při nichž mohla být ohrožena 

bezpečnost lidí (na životech nebo zdraví), majetek nebo společnost. 

 

• Druh veřejného sdělovacího prostředku 

Podle § 23 odst. 1 ZTOPO je určení druhu veřejného sdělovacího prostředku na 

úvaze soudu. Může tak jít jednak o celostátní veřejný sdělovací prostředek, jednak o 

regionální. Dalším případným druhem veřejného sdělovacího prostředku jsou tiskoviny 

(noviny, časopis), rozhlas, televize, internet.388 

Jsem názoru, že by bylo žádoucí, aby určení nejen druhu veřejného sdělovacího 

prostředku, ale v rámci tohoto druhu i přímo konkrétního veřejného sdělovacího 

prostředku, prováděl soud, neboť se může stát, že se právnická osoba bude snažit 

kupříkladu zjistit, které ze soudem určených regionálních novin jsou nejméně čtené ,  a 

bude usilovat o uveřejnění rozsudku právě v  nich, v důsledku čehož by nedošlo 

(případně došlo, ale ne v požadované míře) k naplnění účelu a smyslu tohoto trestu. 

Jak správně v souladu s výše uvedeným doplňují a upozorňují Pintová a Evans, 

je třeba důsledně zvážit, kde by měl být rozsudek (resp. oznámení odpo vídající 

rozsudku) uveřejněn, neboť „oznámení v novinách nemusí být vždy nezbytné, zvlášť 

pokud je jisté, že se o věci bude psát na titulních stranách .“389 

  

 
388 Šámal, P., Dědič, J., Gřivna, T., Púry, F., Říha, J. Trestní odpovědnost právnických osob. Komentář. 2. 
vydání. Praha: C. H. Beck, 2018, s. 493 – 494. 
389 Pinto, A. Q.C., Evans, M. Corporate criminal liability. 3rd edition, London: Sweet & Maxwell, 2013, 

s. 262. 
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• Rozsah uveřejnění rozsudku 

Rozsah uveřejnění rozsudku, o němž opět rozhoduje soud, bude záviset zejména 

na tom, v jakém veřejném sdělovacím prostředku dojde k  jeho zveřejnění.390 Lze 

předpokládat, že kupříkladu v televizním nebo rozhlasovém vysílání nebude dán 

odsouzené právnické osobě takový prostor, jako například na internetu nebo v  novinách.  

S ohledem na výše uvedené je žádoucí, aby soud přesně formuloval obsah a 

rozsah uveřejňované části rozsudku, aby k jejímu uveřejnění došlo bez jakýchkoli úprav 

a korektur ze strany třetích subjektů (ať už samotné odsouzené právnické osoby či 

sdělovacího prostředku, v němž má ke zveřejnění dojít). 

Vzhledem ke smyslu tohoto trestu lze očekávat, že pro naplnění účelu a smyslu 

tohoto trestu by postačovalo, kdyby uveřejněná část odsuzujícího rozsudku obsahovala: 

- identifikační údaje společnosti,  

- výrok o vině,  

- stručný popis skutku, který spáchala, a 

- výrok o trestu. 

Nic však nebrání soudu v tom, aby, uzná-li to za vhodné a účelné, uložil 

odsouzené právnické osobě nechat zveřejnit celé znění odsuzujícího rozsudku.391  

 

• Lhůta k uveřejnění rozsudku 

ZTOPO nestanoví, v jaké lhůtě by k uveřejnění rozsudku mělo dojít. Určení této 

lhůty je tedy ponecháno na uvážení soudu. S ohledem na vhodný účinek tohoto trestu by 

lhůta k uveřejnění neměla být příliš dlouhá.392 

Této problematice se dále věnuji v části 6.1.4 této práce. 

 

• Neprovázanost trestních a mimotrestních předpisů 

Trest uveřejnění rozsudku, resp. jeho výkon, bohužel nevedl zákonodárce 

k tomu, aby tuto trestněprávní novinku odpovídajícím způsobem reflektoval i 

 
390 Šámal, P., Dědič, J., Gřivna, T., Púry, F., Říha, J. Trestní odpovědnost právnických osob. Komentář. 2. 

vydání. Praha: C. H. Beck, 2018, s. 494. 
391 Jelínek, J. Trestní odpovědnost právnických osob v České republice – problémy a perspektivy. Praha: 
Leges, 2019, s. 307. 
392 Šámal, P. a  kol. op. cit., s. 494. 
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v mimotrestních předpisech upravujících činnost sdělovacích prostředků.393 Tohoto 

zcela zásadního problému, který může de facto ochromit jakýkoli výkon tohoto trestu, si 

všímá celá řada autorů.394 S touto kritikou se ztotožňuji. 

Ačkoli většina autorů explicitně volá po aktivním přístupu zákonodárce 

k tomuto zásadnímu problému, Kalvodová je názoru, že v případě, kdy veřejný 

sdělovací prostředek odmítne uveřejnit rozsudek, tak „buď odsouzená právnická osoba 

uveřejní rozsudek v jiném veřejném sdělovacím prostředku a toto bude akceptováno 

jako splnění povinnosti, anebo soud určí jiný veřejný sdělovací prostředek.“395 První 

alternativu vnímám jako proveditelnou, a to zejména  za předpokladu, kdy soudem 

určený druh veřejného sdělovacího prostředku poskytuje odsouzené právnické osobě 

dostatečný prostor pro výběr konkrétního sdělovacího  prostředku v rámci soudem 

určeného druhu. Druhá alternativa je ale podle mého názoru bez případně změny 

ustanovení § 23 ZTOPO neproveditelná, neboť soudu explicitně takovou možnost 

nedává. V případě, kdy by snad došlo k novele tohoto ustanovení spočívajíc í v  mnou 

výše zmíněné úpravě, kdy by soud musel určovat konkrétní veřejný sdělovací 

prostředek, v němž by odsouzená právnická osoba měla odsuzující rozsudek uveřejnit,  

se nabízí jako možnost řešení skutečnost, kdy by soud v  odsuzujícím rozsudku určil 

několik konkrétních veřejných sdělovacích prostředků, v nichž by k uveřejnění 

rozsudku mělo dojít, a to buď s možností volby mezi nimi odsouzenou právnickou 

osobou, anebo by soud určil pořadí priority těchto konkrétních veřejných sdělovacích 

prostředků. 

Co do (ne)provázanosti trestních a mimotrestních předpisů ve vztahu k  tomuto 

trestu je Fenyk jiného názoru než většina, neboť podle něj povinnost uveřejnit rozsudek 

„vyplývá veřejnému sdělovacímu prostředku přímo z ustanovení § 23 odst. 1  i odst. 2 , 

podle nichž se předpokládá pravomocné, a tudíž vykonatelné, rozhodnutí soudu, které 

zavazuje všechny subjekty takto vzniklého vztahu, ovšem za podmínky, že bude ze strany 

 
393 Např. zákon č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, zákon č. 46/2000 Sb., 
o právech a povinnostech při vydávání periodického tisku (tiskový zákon).  
394 Jelínek, J., Herczeg, J. Zákon o trestní odpovědnosti právnických osob. Komentář s judikaturou. 2. 
vydání. Praha: Leges, 2013, s. 161; dále Šámal, P., Dědič, J., Gřivna, T., Púry, F., Říha, J. Trestní 
odpovědnost právnických osob. Komentář. 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2018, s. 496; dále Mečl, S. 

Uveřejnění rozsudku jako zvláštní případ sankce. In Jelínek, J. a  kol. Trestní odpovědnost právnických 
osob – pět let poté. Praha: Leges, 2017, s. 119; dále Tlapák Navrátilová, J. Sankce právnických osob se 

lege lata a de lege ferenda. In Jelínek, J. a  kol. Trestní odpovědnost právnických osob – pět let poté. 
Praha: Leges, 2017, s. 99. 
395 Kalvodová, V. Vybrané aspekty sankcionování právnických osob. In Jelínek, J. a  kol. Trestní 

odpovědnost právnických osob – bilance a perspektivy. Praha: Leges, 2013, s. 233. 
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soudu potřebně konkretizováno.“396 S tímto názorem nemohu souhlasit, neboť veřejným 

sdělovacím prostředkům lze uložit povinnost uveřejňovat rozhodnutí soudů toliko 

zákonem.397 Navíc, jak správně uzavírá Jelínek, „rozhodnutí soudu, kterým se právnické 

osobě ukládá trest uveřejnění rozsudku, zakládá povinnosti toliko právnické osobě, 

proti které se řízení vede, a nikoli také třetím osobám, např. veřejným sdělovacím 

prostředkům, v nichž má být rozsudek uveřejněn.“398 

Této problematice (zejména tedy problematice výkonu tohoto trestu) se dále 

rovněž věnuji v části 6.1.4 této práce.  

 

• Možnost uložit trest uveřejnění rozsudku trestním příkazem? 

Závěrem jen doplním, že problematickým se jeví i otázka, zda je m ožné uložit 

tento trest i trestním příkazem.  

Ačkoli v praxi již několikrát došlo k tomu, že soudy uložily tento trest právě 

trestním příkazem399, na základě ustanovení § 314e odst. 2 TŘ lze dojít k závěru, že 

tento postup soudů nebyl správný, neboť není uveden v taxativním výčtu mezi tresty, 

které lze trestním příkazem uložit.400  

Odborná veřejnost se přiklání k tomu, aby zákonodárce tento nežádoucí stav 

napravil, tedy aby přidal trest uveřejnění rozsudku mezi výčet trestů, které lze uložit 

trestním příkazem.401 S tímto souhlasím, neboť i já se domnívám, že tato změna je 

žádoucí.  

 

 
396 Fenyk, J., Smejkal, L., Bílá, I. Zákon o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim. 
Komentář. Příloha: Modelová interní opatření k předcházení trestné činnosti právnické osoby a řešení 
vzniklých situací (Compliance management systém). Praha: Wolters Kluwer ČR, 2018, s. 129. 
397 Jelínek, J., Herczeg, J. Zákon o trestní odpovědnosti právnických osob. Komentář s judikaturou. 2. 
vydání. Praha: Leges, 2013, s. 161; dále Šámal, P., Dědič, J., Gřivna, T., Púry, F., Říha, J. Trestní 

odpovědnost právnických osob. Komentář. 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2018, s. 496. 
398 Jelínek, J. Trestní odpovědnost právnických osob v České republice – problémy a perspektivy. Praha: 
Leges, 2019, s. 303. 
399 Tibitanzlová, A. Sankcionování právnických osob. Rigorózní práce. Právnická fakulta Univerzity 
Karlovy v Praze, 2016, s. 126; dále Březinová, K. Sankcionování právnických osob. Disertační práce. 
Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, 2017, s. 154. 
400 Tlapák Navrátilová, J. Sankce právnických osob se lege lata a de lege ferenda. In Jelínek, J. a  kol. 
Trestní odpovědnost právnických osob – pět let poté. Praha: Leges, 2017, s. 99. 
401 Jelínek, J. Trestní odpovědnost právnických osob v České republice – problémy a perspektivy. Praha: 
Leges, 2019, s. 304; dále Mečl, S. Uveřejnění rozsudku jako zvláštní případ sankce. In Jelínek, J. a  kol. 
Trestní odpovědnost právnických osob – pět let poté. Praha: Leges, 2017, s. 119; dále Tlapák Navrátilová, 

J. op. cit., s. 99. 
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4 Ochranná opatření obsažená v ZTOPO 
 

ZTOPO stejně jako TZ vychází z principu dualismu trestních sankcí, a proto 

rozlišuje dva samostatné systémy trestněprávních sankcí, tj. tresty a  ochranná 

opatření.402 

Definici ochranného opatření bychom v trestněprávních předpisech hledali 

marně. Jelínek shrnuje, že ochranné opatření představuje „právní následek trestného 

činu nebo činu jinak trestného, jímž stát autoritativně zasahuje do základních lid ských 

práv a svobod, a osoba, jíž je sankce uložena, je povinna se jí podrobit.“403  

Pro ochranná opatření je typické, že „na rozdíl od trestů však u ochranných 

opatření dominuje ochrana společnosti a individuální prevence trestné činnosti 

(zaměření na konkrétního pachatele) a neobsahují morální odsudek.“404 Fenyk dále 

uvádí, že „Účelem ochranných opatření je odstranění nebo alespoň snížení nebezpečí 

dalšího porušení nebo ohrožení zájmů chráněných trestním zákone, ale také léčba a 

izolace osob nepříčetných nebo zmenšeně příčetných.“405 Je evidentní, že takto popsaný 

účel je platný v celém rozsahu jen u fyzických osob, neboť u právnických osob jeho 

plné uplatnění vylučuje jejich povaha. Proto se domnívám, že z citovaného účelu je na 

právnické osoby aplikovatelná toliko první část definice účelu ochranných opatření. 

Na podporu mnou výše uvedeného závěru vystupuje ustanovení § 15 odst. 2 

ZTOPO, podle kterého „Za trestné činy spáchané právnickou osobou lze uložit jako 

ochranné opatření zabrání věci nebo zabrání části majetku.“ Vzhledem k tomu, že toto 

ustanovení je lex specialis k subsidiárnímu TZ, je tedy právnické osobě možné uložit jí 

toliko ochranná opatření dvě oproti pěti ve vztahu k fyzickým osobám ve smyslu 

ustanovení § 98 odst. 1 TZ406.  

Nebylo tomu tak ale vždy, neboť od účinnosti ZTOPO (1. ledna 2012) až do 17. 

března 2017 bylo právnické osobě možné uložit jen jediné ochranné opatření, a to 

 
402 Jelínek, J. Trestní odpovědnost právnických osob v České republice – problémy a perspektivy. Praha: 

Leges, 2019, s. 291. 
403 Jelínek, J. a  kol. Trestní právo hmotné. Obecná část. Zvláštní část. 6. vydání. Praha: Leges , 2017, s. 
462. 
404 Fenyk, J., Smejkal, L., Bílá, I. Zákon o trestní odpovědnosti právnických osob a  řízen í prot i n im. 
Komentář. Příloha: Modelová interní opatření k předcházení trestné činnosti právnické osoby a  řešen í 

vzniklých situací (Compliance management systém). Praha: Wolters Kluwer ČR, 2018, s. 134. 
405 Fenyk, J. a  kol. op. cit., s. 134. 
406 Ustanovení § 98 odst. 1 TZ: „Ochrannými opatřeními jsou ochranné léčení, zabezpečovací detence, 

zabrání věci, zabrání části majetku a ochranná výchova.“ 
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zabrání věci (§ 15 odst. 2 a § 26 s odkazem na TZ). Následná novela provedená 

zákonem č. 55/2017 Sb., 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, zakotvila, že je nyní již možné 

právnické osobě uložit i ochranné opatření zabrání části majetku (§ 15 odst. 2  a §  26a 

ZTOPO s odkazem na TZ). 

Ustanovení § 15 odst. 3 ZTOPO stanoví, že „Právnické osobě lze uložit tresty a  

ochranná opatření uvedená v odstavcích 1 a 2 samostatně nebo vedle sebe. Nelze však 

uložit peněžitý trest nebo zabrání části majetku vedle propadnutí téže části majetku a 

trest propadnutí věci vedle zabrání téže věci.“ Toto ustanovení tak stanoví jednak 

možnost ukládat tresty a ochranná opatření samostatně i vedle sebe, jednak stanoví 

neslučitelnost určitých druhů trestů, resp. trestu a ochranného opatření, v nichž 

právnické osobě nelze uložit tyto druhy sankcí vedle sebe. Blíže se této otázce věnuji 

v části 2.3.1 (F) této práce. 

Mezi další zvláštnosti ochranných opatření patří zejména skutečnost, že jejich 

výkon se nepromlčuje a nevztahuje se na ně milost a ani amnestie prezidenta 

republiky.407 Těmto otázkám se rovněž věnuji dále, a to v  částech 6.3.1 a 6.3.2 této 

práce. 

4.1 Zabrání věci 

(A) Úvod 

Ochranné opatření zabrání věci je upraveno v ustanovení § 26 ZTOPO: 

„Soud může uložit právnické osobě ochranné opatření zabrání věci, včetně zabrání 

náhradní hodnoty nebo zabrání spisů a zařízení, nebo namísto zabrání věci uložit 

pozměnění věci, odstranění určitého zařízení, označení nebo provedení jiné změny nebo 

omezení dispozice s věcí za podmínek stanovených trestním zákoníkem.“ 

Podle Šámala je toto ochranné opatření „právním následkem spáchaného 

trestného činu nebo činu jinak trestného, který poskytuje ochranu společnosti tím, že 

odnímá trestně odpovědné právnické osobě, ale i jiným osobám obecně nebezpečné věci 

 
407 Jelínek, J. a  kol. Trestní právo hmotné. Obecná část. Zvláštní část. 6. vydání. Praha: Leges, 2017, s. 

517. 
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(např. střelné zbraně, střelivo, výbušniny, jedy, omamné a psychotropní látky, 

prekursory, radioaktivní látku, jaderný materiál atd.) nebo jiné věci sloužící k páchání 

trestných činů (např. padělatelské náčiní, kasařské nebo jiné zločinecké nástroje, peníze 

určené k financování terorismu atd.), anebo odčerpává výnosy získané z trestné činnosti 

(např. věci pocházející z trestné činnosti, peníze nebo jiné hodnoty získané z 

organizovaného zločinu) s cílem odstranit prostředky sloužící k páchání nebo 

podporování trestné činnosti nebo opatřené k prospěchu pachatelů či jiných osob.“408 

U právnických osob se uplatní i právní úprava ochranného opatření zabrání věci 

obsažená v ustanoveních § 101 TZ, § 102 TZ (Zabrání náhradní hodnoty), § 103 TZ 

(Zabrání spisů a zařízení) a § 104 TZ (Účinek zabrání).409 

Zabráním věci, resp. právní mocí rozhodnutí, kterým se ukládá zabrání věci, 

dochází k odejmutí vlastnického práva trestně odpovědné právnické osoby nebo jiné 

osoby k věcem, které jsou tímto ochranným opatřením postiženy.410 Tyto zabrané věci 

(včetně náhradních hodnot, spisů a zařízení) tedy následně připadají státu ve smyslu 

ustanovení § 104 odst. 1 TZ.  

 

(B) Podmínky, které je pro případné uložení ochranného opatření zabrání věci 

nutné naplnit 

Soud může uložit zabrání věci, která je nástrojem trestné činnosti, nebyl-li 

uložen trest propadnutí takové věci, a to za splnění následujících podmínek: 

a) náleží-li tato věc pachateli, kterého nelze stíhat nebo odsoudit (§ 101 odst. 1 

písm. a) TZ), 

b) náleží-li tato věc pachateli, od jehož potrestání soud upustil (§ 101 odst. 1 písm. 

b) TZ), nebo 

c) ohrožuje-li tato věc bezpečnost lidí nebo majetku, popřípadě společnosti, anebo 

hrozí nebezpečí, že bude sloužit ke spáchání zločinu (§ 101 odst. 1 písm. c) TZ). 

 

  

 
408 Šámal, P., Dědič, J., Gřivna, T., Púry, F., Říha, J. Trestní odpovědnost právnických osob. Komentář. 2. 

vydání. Praha: C. H. Beck, 2018, s. 511. 
409 Jelínek, J., Herczeg, J. Zákon o trestní odpovědnosti právnických osob. Komentář s  jud ikaturou. 2 . 
vydání. Praha: Leges, 2013, s. 166. 
410 Šámal, P. a  kol. op. cit., s. 511. 
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Soud může dále uložit zabrání věci, která  

a) je bezprostředním výnosem z trestné činnosti, nebo 

b) je zprostředkovaným výnosem z trestné činnosti, pokud hodnota věci tvořící 

bezprostřední výnos z trestné činnosti není ve vztahu k hodnotě věci tvořící 

zprostředkovaný výnos z trestné činnosti zanedbatelná, a pokud taková věc 

a. náleží pachateli, který byl odsouzen za trestný čin, ze kterého věc 

pochází (§ 101 odst. 2 písm. a) TZ), 

b. náleží pachateli, kterého nelze stíhat nebo odsoudit (§ 101 odst. 2  písm. 

b) TZ), 

c. náleží pachateli, od jehož potrestání soud upustil (§ 101 odst. 2 písm. c) 

TZ), 

d. náleží nepříčetné osobě, která spáchala čin jinak trestný (§ 101 odst. 2 

písm. d) TZ), 

e. náleží jiné osobě, na kterou pachatel takovou věc převedl nebo která ji 

jinak nabyla (§ 101 odst. 2 písm. e) TZ), nebo  

f. je součástí majetku ve svěřenském fondu nebo obdobném zařízení anebo 

v podílovém fondu (§ 101 odst. 2 písm. f) TZ). 

V případě naplnění podmínek ustanovení § 101 odst. 3 ZTOPO uloží soud uloží 

toto ochranné opatření vždy. Soud tedy obligatorně uloží zabrání věci tehdy, drží-li 

pachatel nebo jiná osoba v rozporu s jiným právním předpisem věc uvedenou v § 101 

odst. 1 TZ nebo § 101 odst. 2 TZ, ve vztahu k níž je možno uložit zabrání. 

 

Na základě ustanovení § 101 odst. 4 TZ může soud místo zabrání věci uložit 

povinnost: 

a) pozměnit věc tak, aby jí nebylo možné použít ke společensky nebezpečnému 

účelu (§ 101 odst. 4 písm. a) TZ), 

b) odstranit určité zařízení (§ 101 odst. 4 písm. b) TZ), 

c) odstranit její označení nebo provést její změnu  (§ 101 odst. 4 písm. c) TZ), nebo 

d) omezit dispozice s věcí (§ 101 odst. 4 písm. d) TZ), 

a stanovit k tomu přiměřenou lhůtu. 
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Podle ustanovení § 101 odst. 5 TZ platí, že v  případě, kdy odsouzená právnická 

osoba ve stanovené lhůtě nesplní jednu z výše uložených povinností, rozhodne soud o 

zabrání věci. 

Fenyk pro zajímavost uvádí, že „ochranné opatření zabrání věci bylo možno 

uložit právnické osobě za shora uvedených podmínek již před nabytím účinnosti zák. o  

tr. odpovědnosti p. o., neboť to povaha ustanovení § 101 až 104 tr. zákoníku 

nepochybně umožňovala.“411 Jelínek jde ještě hlouběji do minulosti, když zmiňuje, že i 

Trestní zákon toto umožňoval.412 Je tedy namístě namítat, že výslovné zakotvení 

v ZTOPO je nadbytečné, jak to mj. činí právě Fenyk.413 Domnívám se, že v tomto 

případě je vhodné, aby ZTOPO explicitně stanovoval, jaká ochranná opatření je možno 

právnické osobě uložit, aby při jejich aplikaci nevznikaly žádné problémy.  

 

(C) Zabrání náhradní hodnoty 

Zabrání náhradní hodnoty je upraveno v  ustanovení § 102 TZ: 

„Jestliže ten, komu by mohla být zabrána věc podle §  101 odst. 1 nebo 2, ji před 

rozhodnutím o zabrání zničí, poškodí nebo jinak znehodnotí, zcizí, učiní 

neupotřebitelnou, odstraní nebo zužitkuje, zejména spotřebuje, nebo jinak její zabrání 

zmaří, anebo jestliže zmaří trest propadnutí věci jednáním porušujícím zákaz podle §  70 

odst. 5, popřípadě zmaří zabrání věci jednáním porušujícím zákaz podle §  104 odst. 2 , 

může mu soud uložit zabrání náhradní hodnoty až do výše, která odpovídá hodnotě 

takové věci. Hodnotu věci, jejíž zabrání mohl soud uložit, může soud stanovit na základě 

odborného vyjádření nebo znaleckého posudku.“ 

Podstatným znakem zabrání náhradní hodnoty je, že dotyčná osoba, které mohla 

být zabrána věc, tuto věc před rozhodnutím o jejím zabrání zničí, poškodí nebo jinak 

znehodnotí atp.414 

 
411 Fenyk, J., Smejkal, L., Bílá, I. Zákon o trestní odpovědnosti právnických osob a  řízen í prot i n im. 
Komentář. Příloha: Modelová interní opatření k předcházení trestné činnosti právnické osoby a  řešen í 

vzniklých situací (Compliance management systém). Praha: Wolters Kluwer ČR, 2018, s. 135. 
412 Jelínek, J. Trestní odpovědnost právnických osob v České republice – problémy a perspektivy. Praha: 

Leges, 2019, s. 294. 
413 Fenyk, J. a  kol. op. cit., s. 135. 
414 Jelínek, J. a  kol. Trestní právo hmotné. Obecná část. Zvláštní část. 6. vydání. Praha: Leges, 2017, s. 

474. 
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Obecně zabrání náhradní hodnoty může soud uložit tomu, komu náleží věc ve 

smyslu ustanovení § 135 TZ, a to za předpokladu, že se jedná o věc, která by skutečně 

mohla být zabrána. 

Zabíraná náhradní hodnota nemusí mít vztah ke spáchanému trestnému činu, a to 

právě proto, že nástroj užitý či určený ke spáchání trestného činu nebo přímý výnos 

z něj nelze z různých důvodů zabrat.415 

 

• Podmínky, které je pro případné uložení zabrání náhradní hodnoty nutné 

naplnit 

Soud může uložit zabrání náhradní hodnoty, pokud ten, komu by mohla být věc 

zabrána podle § 101 odst. 1 nebo 2 TZ takovou věc před rozhodnutím o zabrání:  

a) zničí, poškodí nebo jinak znehodnotí, zcizí, učiní neupotřebitelnou, odstraní 

nebo zužitkuje, zejména spotřebuje, nebo jinak  její zabrání zmaří, anebo 

b) zmaří trest propadnutí věci jednáním porušujícím zákaz podle § 70 odst. 5  TZ, 

popřípadě  

c) zmaří zabrání věci jednáním porušujícím zákaz podle § 104 odst. 2 TZ. 

 

Podle ustanovení § 102 TZ může soud uložit zabrání náhradní hodnoty až do 

výše, která odpovídá hodnotě věci, vůči níž mohl být uložen trest propadnutí věci nebo 

ochranné opatření zabrání věci, a která bude zpravidla vyjádřena v pe nězích, přičemž 

hodnota této věci může být stanovena znalecky nebo na  základě odborného posudku.416  

 

(D) Zabrání spisů a zařízení 

Zabrání spisů a zařízení je upraveno v ustanovení § 103 TZ: 

„(1) Spis nebo spisy s takovým obsahem, jejichž úmyslné rozšiřování při znalosti jejich 

obsahu by naplňovalo znaky některého trestného činu podle trestního zákona, se  podle 

§ 101 odst. 1 zaberou, jestliže nejméně jeden kus spisu byl již šířen, k šíření určen nebo 

připravován. Současně se zabere i zařízení použité nebo určené ke zhotovení takových 

 
415 Šámal, P., Dědič, J., Gřivna, T., Púry, F., Říha, J. Trestní odpovědnost právnických osob. Komentář. 2. 
vydání. Praha: C. H. Beck, 2018, s. 522. 
416 Jelínek, J. a  kol. Trestní právo hmotné. Obecná část. Zvláštní část. 6. vydání. Praha: Leges, 2017, s. 

474. 
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spisů, zejména tiskárna, deska, forma, sazba, štoček, negativ, matrice, počítačový 

program nebo kopírovací zařízení; ustanovení § 101 odst. 5 a 6 se užijí obdobně.  

(2) Zabrání se vztahuje jen na kus nebo kusy spisu, které jsou v držen í osob 

spolupůsobících při jejich rozšiřování nebo při jejich přípravě k rozšiřování, nebo byly 

zveřejněny vystavením, plakátováním, předváděním nebo jiným obdobným způsobem, 

anebo při zásilkovém rozšiřování ještě nebyly doručeny příjemci.  

(3) Zabrání spisu nebo spisů podle odstavců 1 a 2 se přiměřeně užije i v případě, kdy 

jejich úmyslným rozšiřováním při znalosti jejich obsahu by mohl být spáchán některý 

trestný čin v případě, že se vyskytnou další okolnosti, které však nebyly v posuzovaném 

případě naplněny, a zabrání spisu nebo spisů je zároveň nutné, aby se zamezilo jejich 

nezákonnému rozšiřování.“ 

Jedná se o specifický druh zabrání věci týkající se spisu417 nebo spisů „s takovým 

obsahem, že by jejich úmyslné rozšiřování při znalosti jejich obsahu naplňova lo znaky 

některého trestného činu, se zaberou, jestliže nejméně jeden kus spisu byl již šířen, 

k šíření určen nebo připravován.“418 

Současně se zabere i zařízení použité nebo určené ke zhotovení takových spisů. 

Ustanovení § 103 odst. 1 TZ demonstrativně vyjmenovává tiskárnu, desku, formu, 

sazbu, štoček, negativ, matrici, počítačový program a kopírovací zařízení.  

Na základě ustanovení § 103 odst. 1 TZ je soudu ponechána možnost, aby 

namísto uložení zabrání spisů a zařízení uložil povinnost ve smyslu ustanovení §  101 

odst. 4 TZ, tj. povinnost: 

a) pozměnit věc tak, aby jí nebylo možné použít ke společensky nebezpečnému 

účelu, 

b) odstranit určité zařízení, 

c) odstranit její označení nebo provést její změnu, nebo  

 
417 Ustanovení § 136 TZ: „Spisy se rozumí datové, zvukové a obrazové záznamy, vyobrazení a jiná 
znázornění, nevyplývá-li z jednotlivých ustanovení trestního zákona něco jiného.“ Jak uvádí Šámal, „Pro 

naplnění definice spisu není nutné, aby se jednalo o více stránek či listů, postačí tedy, má-li spis i jen 
jedinou stranu (leták), a to ať už v datové, zvukové, obrazové či tištěné nebo jiné podobě .“ (Šámal, P., 

Dědič, J., Gřivna, T., Púry, F., Říha, J. Trestní odpovědnost právnických osob. Komentář. 2. vydání. 
Praha: C. H. Beck, 2018, s. 523). 
418 Jelínek, J. a  kol. Trestní právo hmotné. Obecná část. Zvláštní část. 6. vydání. Praha: Leges, 2017, s. 

474. 
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d) omezit dispozice s věcí, 

a stanovil k tomu přiměřenou lhůtu, přičemž nedojde-li ale ve stanovené lhůtě ke 

splnění této alternativní povinnosti, rozhodne soud podle ustanovení § 101 odst. 5 TZ o 

zabrání věci. 

 

• Podmínky, které je pro případné uložení zabrání spisů a zařízení nutné 

naplnit 

Podle ustanovení § 103 odst. 1 TZ může soud uložit zabrání spisů a zařízení, 

pokud:  

a) spis nebo spisy s takovým obsahem, jejichž úmyslné rozšiřování při znalosti 

jejich obsahu by naplňovalo znaky některého trestného činu podle trestního 

zákona, a zároveň 

b) nejméně jeden kus spisu byl již šířen, k šíření určen nebo připravován. 

 

Podle ustanovení § 103 odst. 2 TZ „Zabrání se vztahuje jen na kus nebo kusy 

spisu, které jsou v držení osob spolupůsobících při jejich rozšiřování nebo při jejich 

přípravě k rozšiřování, nebo byly zveřejněny vystavením, plakátováním, před váděním 

nebo jiným obdobným způsobem, anebo při zásilkovém rozšiřování  ještě nebyly 

doručeny příjemci.“ Tyto osoby mají postavení tzv. zúčastněné osoby  ve smyslu 

ustanovení § 42 TŘ, což je zákonné označení osoby, jejíž věc nebo čás t majetku byla 

zabrána nebo podle návrhu má být zabrána. Šámal k  tomu a contrario uvádí, že 

„Zúčastněnou osobou (§ 42 TrŘ) tedy zde nemůže být konečný spotřebitel, jenž je již 

nehodlá dále šířit ani zveřejňovat.“419 

Ustanovení § 103 odst. 3 TZ dále umožňuje, aby k zabrání spisů a zařízení došlo 

i tehdy, když spis nebo spisy, jejichž úmyslným rozšiřováním při znalosti jejich obsahu 

by mohl být spáchán některý trestný čin, by splňovaly tuto podmínku až tehdy, když se 

vyskytnou další okolnosti, které však nebyly v posuzovaném případě naplněny. Zároveň 

platí, že je přitom nutné, aby k zabrání spisů došlo, aby se zamezilo jejich nezákonnému 

rozšiřování.420 

 
419 Šámal, P., Dědič, J., Gřivna, T., Púry, F., Říha, J. Trestní odpovědnost právnických osob. Komentář. 2. 
vydání. Praha: C. H. Beck, 2018, s. 524. 
420 Šámal, P. a  kol. op. cit., s. 525. 
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4.2 Zabrání části majetku 

(A) Úvod 

Ochranné opatření zabrání části majetku je upraveno v ustanovení § 26a 

ZTOPO: 

„Soud může uložit právnické osobě ochranné opatření zabrání části majetku za 

podmínek stanovených trestním zákoníkem.“ 

Ochranné opatření zabrání části majetku bylo do českého právního řádu 

zakotveno s účinností ode dne 18. března 2017 zákonem č. 55/2017 Sb. 

Hlavním smyslem předmětné novely bylo zejména implementovat směrnici 

Evropského parlamentu a Rady ze dne 3. dubna 2014 č. 2014/42/EU o zajišťování 

a konfiskaci nástrojů a výnosů z trestné činnosti v Evropské unii.421 Tímto ochranným 

opatřením mají být účinněji odčerpány skutečné i pravděpodobné výnosy z trestné 

činnosti, přičemž se jedná o tzv. „rozšířené zabavení (konfiskaci) majetku.“422  

Ochranné opatření zabrání části majetku představuje právní následek 

spáchaného trestného činu nebo činu jinak trestného, jehož podstatou je „odnětí 

příslušné části majetku pachateli trestného činu, popřípadě jiné osobě, po kud je tato 

část výnosem nebo pravděpodobným výnosem z určitého trestného činu.“423 

U právnických osob se uplatní právní úprava ochranného opatření zabrání věci 

obsažená v ustanoveních § 102a TZ.424 

Ve smyslu ustanovení § 104 odst. 1 TZ připadá zabraná část ma jetku (nebo 

náhradní hodnota) státu.   

 

(B) Podmínky, které je pro případné uložení ochranného opatření zabrání věci 

nutné naplnit 

Soud může podle ustanovení § 102a odst. 1 TZ uložit zabrání části majetku, 

pokud: 

 

 
421 Jelínek, J. a  kol. Trestní právo hmotné. Obecná část. Zvláštní část. 6. vydání. Praha: Leges, 2017, s. 
474. 
422 Šámal, P., Dědič, J., Gřivna, T., Púry, F., Říha, J. Trestní odpovědnost právnických osob. Komentář. 2. 
vydání. Praha: C. H. Beck, 2018, s. 531. 
423 Šámal, P. a  kol. op. cit., s. 533. 
424 Šámal, P. a  kol. op. cit., s. 534. 
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a) pachatel byl uznán vinným úmyslným: 

a. trestným činem, na který trestní zákon stanoví trest odnětí svobody s 

horní hranicí trestní sazby nejméně čtyři léta, nebo  

b. trestným činem výroby a jiného nakládání s dětskou pornografií (§ 192), 

neoprávněného přístupu k počítačovému systému a nosiči inf ormací (§ 

230), opatření a přechovávání přístupového zařízení a hesla k 

počítačovému systému a jiných takových dat (§ 231), pletich při zadání 

veřejné zakázky a při veřejné soutěži (§ 257), pletich při veřejné dražbě 

(§ 258), nedovoleného pěstování rostlin obsahujících omamnou nebo 

psychotropní látku podle § 285 odst. 2 až 4, šíření toxikomanie (§ 287), 

podplacení (§ 332) nebo nepřímého úplatkářství (§ 333), a zároveň 

b) pachatel takovým trestným činem pro sebe nebo pro jiného získal nebo se snažil 

získat majetkový prospěch a  

c) soud má za to, že určitá část jeho majetku je výnosem z trestné činnosti 

vzhledem k tomu, že  

a. hodnota majetku, který pachatel nabyl nebo převedl na jinou osobu nebo 

do majetku ve svěřenském fondu v době nejdéle 5 let před spácháním 

takového trestného činu, v době jeho páchání nebo po jeho spáchání, je v  

hrubém nepoměru k příjmům pachatele nabytým v souladu se zákonem 

nebo  

b. byly zjištěny jiné skutečnosti odůvodňující takový závěr. 

Tyto podmínky musí být splněny kumulativně.425 

Podle ustanovení § 102a odst. 2 TZ může soud uložit zabrání části majetku ve 

vztahu k věci, která by jinak mohla být zabrána podle odstavce 1, pokud pachatel 

takovou věc: 

a) převedl na jinou osobu bezplatně nebo za nápadně výhodných podmínek a tato 

osoba věděla nebo mohla a měla vědět, že na ni takovou věc převedl z toho 

důvodu, aby se vyhnul jejímu zabrání, nebo že taková věc byla získána v 

rozporu se zákonem, 

b) převedl na osobu blízkou, 

 
425 Jelínek, J. a  kol. Trestní právo hmotné. Obecná část. Zvláštní část. 6. vydání. Praha: Leges, 2017, s. 

474. 
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c) převedl na právnickou osobu, ve které má sám nebo ve spojení s osobami 

blízkými většinovou majetkovou účast, většinový podíl na hlasovacích právech 

nebo rozhodující vliv na řízení, a takovou věc pachatel bezplatně nebo za 

nápadně výhodných podmínek užívá, 

d) převedl do majetku ve svěřenském fondu, nebo  

e) nabyl do společného jmění manželů. 

 

• Část majetku jako výnos z trestné činnosti  

Podle důvodové zprávy k zákonu č. 55/2017 Sb. se nevyžaduje, aby k riminální 

původ určité části majetku, která má být zabrána jako  výnos z trestné činnosti, byl 

prokázán nade vší pochybnost, ale postačí silná míra pravděpodobnosti, o čemž svědčí 

mimo jiné právě zjištěný hrubý nepoměr mezi celkovým majetkem pachatele a jeho 

zákonnými příjmy v rozhodném období nebo jiné skutečnosti.426 

 

• Hrubý nepoměr nabytého majetku pachatele k jeho zákonným příjmům 

Ačkoli žádný právní předpis nestanoví, co je hrubým nepoměrem, souhlasím 

s názorem Šámala, podle kterého hrubý nepoměr jako vodítko pro určení, že určitá část 

majetku je výnosem trestné činnosti pachatele, bude dán zejména tehdy, jestliže zjištěná 

hodnota nabytého, resp. převedeného majetku je mnohonásobně vyšší  ve srovnání se 

zjištěnými zákonnými příjmy pachatele.427 V tomto ohledu bude jistě zajímavé sledovat 

názorový vývoj soudní praxe.  

Do doby, než bude problematika hrubého nepoměru alespoň do jisté míry 

vymezena judikaturou, lze očekávat, že (byť poněkud) neurčitým, ale zato obecně 

přijatelným závěrem, že se jedná o hrubý nepoměr, bude tehdy, pokud „je zřejmý na 

první pohled, tedy když hodnota nabytého nebo převedeného majetku zcela zjevně 

a výrazně převyšuje možnosti pachatele, aby nabyl majetek v takové výši ze svých 

legálních příjmů.“428  

 
426 Důvodová zpráva k zákonu č. 55/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve 

znění pozdějších předpisů, zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení  soudním (t restní řád), ve znění  
pozdějších předpisů, a další související zákony. [online]. Vláda České republiky. Vydáno 29. 3. 2016 [cit. 

2018-12-01]. Dostupné z: http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?o=7&ct=753&ct1=0, s. 52. 
427 Šámal, P., Dědič, J., Gřivna, T., Púry, F., Říha, J. Trestní odpovědnost právnických osob. Komentář. 2. 
vydání. Praha: C. H. Beck, 2018, s. 537. 
428 Šámal, P. a  kol. op. cit., s. 537. 

http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?o=7&ct=753&ct1=0
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Podle ustanovení § 102a odst. 1 TZ lze závěr o existenci hrubého nepoměru 

mezi hodnotou majetku pachatele a jeho zákonnými příjmy opírat o zjištění učiněná v 

době nejdéle 5 let před spácháním trestného činu, v níž pachatel nabyl určitý majetek 

jako výnos z trestného činu nebo ho převedl na jinou osobu či do jejího majetku.  

 

• Jiné skutečnosti odůvodňující závěr, že určitá část majetku je výnosem 

z trestné činnosti 

Jinými skutečnostmi, které odůvodňují závěr, že určitá část majetku pachatele je 

výnosem z trestné činnosti, mohou být kupříkladu následující situace: 

- zkreslování účetnictví; 

- styky s osobami páchajícími trestnou činnost; 

- účast na trestné činnosti organizované skupiny;  

- platby zásadně v hotovosti apod.429  

 

• Vymezení zabírané části 

Podle ustanovení § 102a odst. 3 TZ „Soud při určení části majetku, jejíž zabrání 

ukládá, stanoví konkrétní věci podléhající zabrání. Pokud byl zjištěn hrubý nepoměr 

mezi hodnotou majetku a příjmy pachatele nabytými v souladu se zákonem ve 

sledovaném období, může takto určit jakékoli věci pachatele v hodnotě až do výše 

zjištěného hrubého nepoměru.“  

Šámal na tomto místě upozorňuje, že může dojít k situacím, kdy nebude postižen 

přímý výtěžek z trestného činu, protože lze postihnout i legálně nabyté věci.430 

 

• Zabrání náhradní hodnoty 

Soud může dále podle ustanovení § 102a odst. 4 TZ rozhodnout o zabrání 

náhradní hodnoty, a to tehdy, není-li známo, kde se věci, které by mohly být zabrány, 

nacházejí, nebo jejich zabrání není vhodné zejména s ohledem na práva třet ích osob, 

anebo jestliže ten, komu mohla být věc zabrána, ji před rozhodnutím o zabrání zničí, 

poškodí, zcizí, nebo její zabrání jinak zmaří. 

 
429 Šámal, P., Dědič, J., Gřivna, T., Púry, F., Říha, J. Trestní odpovědnost právnických osob. Komentář. 2. 
vydání. Praha: C. H. Beck, 2018, s. 537 – 538. 
430 Šámal, P. a kol. op. cit., s. 539. 
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Podle Jelínka bude zřejmě častěji docházet k  případům zabrání konkrétní 

peněžité částky, a to až do výše, která odpovídá hodnotě takové věci. 431 

 

 

  

 
431 Jelínek, J. a  kol. Trestní právo hmotné. Obecná část. Zvláštní část. 6. vydání. Praha: Leges, 2017, s. 

476. 
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5 Upuštění od potrestání  
 

 
Upuštění od potrestání představuje určitou alternativu k potrestání pachatele, 

kdy dochází k uplatnění zásady subsidiarity trestní represe vyjádřené v  ustanovení §  12 

odst. 2 TZ.432 Jeho podstata spočívá v tom, že v určitých případech a za splnění 

zákonných podmínek není vždy nezbytné  ukládat trest, aby došlo k naplnění účelu 

sankcionování, neboť „už samotné trestní stíhání pachatele, tj. jeho odhalení, stíhání 

jako obviněného, projednání jeho činu před soudem a vyslovení viny, které v sobě 

obsahuje negativní zhodnocení pachatelova trestného činu soudem, může mít samo o 

sobě z hlediska individuální a generální prevence stejné účinky, které má jinak jen 

uložení trestu a jeho výkon.“433 

ZTOPO neobsahuje explicitní úpravu upuštění od potrestání. Proto, dojdeme -li 

k závěru že lze připustit, aby i ve vztahu k právnickým osobám bylo možno užít tohoto 

institutu, je zapotřebí aplikovat ustanovení § 46 TZ za pomocí § 1 odst. 2 ZTOPO.434 

Obecnou úpravu upuštění od potrestání nalezneme v ustanovení § 46 odst. 1 TZ, podle 

kterého „Od potrestání pachatele, který spáchal přečin, jeho spáchání lituje a projevuje 

účinnou snahu po nápravě, lze upustit, jestliže vzhledem k povaze a závažnosti 

spáchaného přečinu a k dosavadnímu životu pachatele lze důvodně očekávat, že již 

pouhé projednání věci postačí k jeho nápravě i k ochraně společnosti.“ Nelze však bez 

dalšího zkoumání uzavřít, že právě tato konstrukce umožňuje zcela jasný a snadný 

případ, na jehož základě je přípustné upustit od potrestání právnické osoby. 

Názory odborné veřejnosti nejsou v tomto ohledu jednotné. Šámal kupříkladu na 

jednu stranu uvádí, že „zákon o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti 

nim, trestní zákoník ani povaha věci (§ 1 odst. 2 TOPO) nevylučují upuštění od 

potrestání ani u trestně odpovědné právnické osoby“435, na druhou stranu ale 

zpochybňuje, zda je vůbec smysluplné „vést relativně složité, nákladné a zdlouhavé 

trestní řízení vůči právnické osobě i v takových případech, kde by mělo být upuštěno od 

potrestání, protože pak je namístě spíše s poukazem na subsidiaritu trestní represe (§ 12 
 

432 Jelínek, J. a  kol. Trestní právo hmotné. Obecná část. Zvláštní část. 6. vydání. Praha: Leges, 2017, s. 

452. 
433 Šámal, P. a  kol. Trestní zákoník. 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2012, s. 634. 
434 Tibitanzlová, A. Problematika upuštění od potrestání právnické osoby. In Jelínek, J. a  kol. Trestní 
odpovědnost právnických osob – pět let poté. Praha: Leges, 2017, s. 134. 
435 Šámal, P., Dědič, J., Gřivna, T., Púry, F., Říha, J. Trestní odpovědnost právnických osob. Komentář. 2. 

vydání. Praha: C. H. Beck, 2018, s. 378. 
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odst. 2 TrZ) využití postihu ve správním řízení za přestupek spáchaný právnickou 

osobou“436, přičemž dodává, že „upuštění od potrestání neodpovídá ani požadavku 

ukládat trestně odpovědným právnickým osobám účinné, přiměřené a odrazující 

sankce.“437  

Rovněž Augustinová v komentovaném ustanovení § 46 TZ vyjadřuje názor , že 

aplikace § 46 TZ za pomocí § 1 odst. 2 ZTOPO není vyloučena.438 

Forejt k tomu tvrdí, že „s ohledem na právní úpravu § 46 odst. 1 tr. zákoníku lze 

upustit od potrestání právnické osoby pouze v případě přechodu trestní odpovědnosti za 

přečin; pokud v důsledku právního nástupnictví dojde k přechodu trestní odpovědnosti 

za zločin, nelze institut upuštění od potrestání aplikovat, v čemž lze spatřovat určitý 

nedostatek právní úpravy.“439 

Ačkoli si jsem vědom nejednoznačnosti a (ne)vhodnosti právní úpravy upuštění 

od potrestání ve vztahu k právnickým osobám, domnívám se, že k aplikaci § 46 TZ 

(nerozhodne-li se snad zákonodárce přijmout speciální úpravu upuštění od potrestání 

právnických osob, čehož bych byl příznivcem) by právě s pomocí § 1 odst. 2  ZTOPO 

mělo docházet. K tomuto závěru dochází mj. i Tibitanzlová, podle které „by upuštění od 

potrestání u právnické osoby a priori vyloučeno být nemělo.“440 Obdobný názor zastává 

i Březinová, podle které by možnost upustit od potrestání měla existovat i u 

právnických osob zejména „za účelem zachování rovnosti práv osob fyzických a 

právnických.“441 

Drobným exkurzem si dovolím jen uvést, že i ve  Velké Británii je přípustné 

upustit od potrestání (tzv. absolute discharge) „ve vhodných případech, kdy je vzhledem 

k okolnostem včetně povahy trestného činu a povahy pachatele nevhodné trestat.“442 

 
436 Šámal, P., Dědič, J., Gřivna, T., Púry, F., Říha, J. Trestní odpovědnost právnických osob. Komentář. 2. 

vydání. Praha: C. H. Beck, 2018, s. 378 – 379. 
437 Šámal, P. a  kol. op. cit., s. 379. 
438 Draštík, A., Fremer, R., Durdík, T., Růžička M., Sotolář, A. a kol. Trestní zákoník. Komentář. I. díl. 1 . 

vydání. Praha: Wolters Kluwer, a .s., 2015, s. 383. 
439 Forejt, P., Habarta, P., Trešlová, L. Zákon o trestní odpovědnosti právnických osob a  řízení proti nim s 
komentářem. 1. vyd. Praha: Linde, 2012, s. 105. 
440 Tibitanzlová, A. Problematika upuštění od potrestání právnické osoby. In Jelínek, J. a  kol. Trestní 
odpovědnost právnických osob – pět let poté. Praha: Leges, 2017, s. 135. 
441 Březinová, K. Sankcionování právnických osob. Disertační práce. Právnická fakulta Univerzity 
Karlovy v Praze, 2017, s. 171. 
442 Pinto, A. Q.C., Evans, M. Corporate criminal liability. 3rd edition, London: Sweet & Maxwell, 2013, 

s. 152. 
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Pintová a Evans ale na druhou stranu doplňují, že k takovému postupu bude docházet 

jen zřídka.443 

Aplikace ustanovení § 47 TZ, tj. upuštění od potrestání za současného uložení 

ochranného léčení nebo zabezpečovací detence, je již z  povahy ve vztahu k právnickým 

osobám jednoznačně vyloučena.444 

Nejistotu dále představuje užití ustanovení § 48 TZ upravující podmíněné 

upuštění od potrestání s dohledem. Šámal je velmi skeptický ohledně připuštění jeho 

aplikace, když uvádí, že „podmíněné upuštění od potrestání s dohledem u právnické 

osoby nebude praktické ani z dalšího důvodu, protože obligatorně ukládaný dohled 

(§ 48 odst. 2 TrZ) předpokládá systematickou práci probačního úředníka s konkrétní 

fyzickou osobou (viz zejména § 50 TrZ), jejíž chování se sleduje, což u právnické osoby 

je zpravidla obtížně představitelné, nejde-li např. o obchodní společnost s jedním 

společníkem – fyzickou osobou. Zákon o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení 

proti nim navíc vůbec nepočítá s ukládáním takových trestů právnickým osobám, kde by 

se mohl jinak uplatnit dohled probačního úředníka, ani s jinými instituty spojenými s 

probačním dohledem.“445 Osobně s tímto názorem nesouhlasím, neboť jsem přesvědčen, 

že z důvodů uvedených výše ohledně aplikace ustanovení § 46 TZ bude u právnických 

osob obdobně přípustná i aplikace § 48 TZ, tj. aplikace podmíněného upuštění od 

potrestání s dohledem. 

 Souhlasím však se Šámalem v tom ohledu, že nebude jednoduché stanovit,  kdo 

má vykonávat nad právnickou osobou dohled. Měli by to snad být k tomu primárně 

určení probační úředníci? Nemyslím, si že by výkon dohledu nebyli probační úředníci 

schopní zvládnout, ačkoli se ve své praxi věnují toliko osobám fyzick ým. Nicméně, i 

přes to jsem přesvědčen, že by bylo žádoucí, aby dotyční probační úředníci, kteří by 

měli na právnickou osobu dohlížet, měli dostatečné znalosti v právu a ekonomii, či 

alespoň jeden z těchto oborů vystudovali. Za minimální podmínku nezbytnou pro výkon 

práce probačního úředníka vykonávajícího dohled nad právnickou osobou bych 

považoval alespoň úspěšné složení specializované zkoušky. 

 
443 Pinto, A. Q.C., Evans, M. Corporate criminal liability. 3rd edition, London: Sweet & Maxwell, 2013, 
s. 152. 
444 Březinová, K. Sankcionování právnických osob. Disertační práce. Právnická fakulta Univerzity 
Karlovy v Praze, 2017, s. 171 – 172. 
445 Šámal, P., Dědič, J., Gřivna, T., Púry, F., Říha, J. Trestní odpovědnost právnických osob. Komentář. 2. 

vydání. Praha: C. H. Beck, 2018, s. 379. 
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V neposlední řadě jsem toho názoru, že by bylo možné právnické osobě rovněž 

uložit přiměřená omezení a přiměřené povinnosti ve smyslu ustanovení § 48 TZ. 

Z jejich demonstrativního výčtu se mi jako přiléhavé jeví ty uvedené v ustanoveních 

§ 48 odst. 4 písm. f) a písm. i) až k) TZ, tedy zdržet se neoprávněných zásahů do práv 

nebo právem chráněných zájmů jiných osob (§ 48 odst. 4 písm. f) TZ), uhradit dlužnou 

částku (§ 48 odst. 4 písm. i) TZ), veřejně se osobně omluvit poškozenému (§ 48 odst .  4  

písm. j) TZ) nebo poskytnout poškozenému přiměřené zadostiučinění (§ 48 odst. 4 

písm. k) TZ). Stejného názoru je i Březinová446, která ale tyto povinnosti a omezení 

nezmiňuje v souvislosti s podmíněným upuštěním od potrestání s dohledem, ale 

v souvislosti s podmíněným odkladem výkonu trestu (této otázce se věnuji v  části 6 .2 

této práce). Domnívám se, že by mělo být možné aplikovat i přiměřené omezení 

spočívající ve zdržení se návštěv nevhodného prostředí, sportovních, kulturních a jiných 

společenských akcí a styku s určitými osobami (§ 48 odst. 4 písm. e) TZ). V tomto 

ohledu kupříkladu Gruner mutatis mutandis v americkém prostředí hovoří o tomuto 

omezení odpovídající povinnosti zdržet se činnosti (např. obchodních aktivit) na 

určitém území nebo nejednat (neobchodovat) s určitými osobami.447  

Samozřejmě je možné uložit právnické osobě i jiná přiměřená opatření či 

přiměřené povinnosti, které nejsou v tomto demonstrativním výčtu uvedeny, přičemž 

Březinová kupříkladu navrhuje „zavedení compliance programu nebo zapojení se do 

dobročinných či veřejně prospěšných činností.“448 S těmito návrhy souhlasím, neboť je 

pro právnické osoby považuji za vhodné, účelné a prospěšné. 

Zapojení se odsouzené právnické osoby do veřejně prospěšných činností 

potvrzují a podporují i Gobert s Punchem, avšak podle nich v tomto ohledu nejde o 

přiměřenou povinnost ve smyslu § 48 TZ, ale jedná se o specifický druh trestu, který je 

v anglo-americké právní kultuře znám pod pojmem community services.449 DeSantis 

dále kupříkladu uvádí, že i americké soudy opakovaně přistupují k ukládání povinnosti,  

aby právnická osoba přispěla určitou částkou  (anebo činností) na dobročinné účely, 

 
446 Březinová, K. Sankcionování právnických osob. Disertační práce. Právnická fakulta Univerzity 
Karlovy v Praze, 2017, s. 164 – 165. 
447 Gruner, R. To let the punishment fit the organization: sanctioning corporate offenders through 
corporate probation. American Journal of Criminal Law. 1988, 16, s. 42. 
448 Březinová, K. op. cit., s. 165. 
449 Gobert, J., Punch, M. Rethinking Corporate Crime. London: Butterworths, 2003, s. 233. 
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avšak dochází k tomu spíše v případě podmíněného odkladu výkonu trestu.450 Možnost 

případného zakotvení či úpravy compliance programu (včetně případné úpravy 

korporátní struktury a/nebo jiných personálních změn) v rámci právnické osoby 

DeSantis spíše vnímá jako možnou samostatnou sankci.451 

Jak je již patrné z praxe, některé soudy v České republice jsou již o možnosti 

upustit od potrestání právnické osoby přesvědčeny. V části 8.2, kde se věnuji aplikaci 

ZTOPO praxi, je zjevné, že minimálně již v  sedmi případech soudy upustily od 

potrestání právnické osoby. Konkrétně tedy k upuštění od potrestání právnické osoby 

v roce 2015 přistoupil Okresní soud v  Děčíně (trestný čin zkreslování údajů o stavu 

hospodaření a jmění dle § 254 TZ) a Obvodní soud pro Prahu 9 (trestný čin neodvedení 

daně, pojistného na sociální zabezpečení a podobné povinné platby podle ustanovení 

§ 241 TZ), v roce 2017 pak Okresní soud Brno – venkov (pro oba výše uvedené trestné 

činy) a Okresní soud v Hodoníně (trestný čin neodvedení daně, pojistnéh o na sociální 

zabezpečení a podobné povinné platby podle ustanovení § 241 TZ). V roce 2018 došlo 

celkem ke třem případům, kdy soudy upustily od potrestání.  Zajímavostí v  tomto roce 

bylo, že ke všem třem případům došlo u Okresního soudu v  Klatovech (dvakrát za 

trestný čin neodvedení daně, pojistného na sociální zabezpečení a podobné povinné 

platby podle ustanovení § 241 TZ, jednou za trestný čin zkreslování údajů o stavu 

hospodaření a jmění dle § 254 TZ).  

S ohledem na mnou výše uvedené názory, z nichž je patrné, že jsem přesvědčen 

o možnosti aplikovat ustanovení TZ upravující upuštění od potrestání a  podmíněné 

upuštění od potrestání s dohledem na právnické osoby, a stejně tak s ohledem na 

dosavadní soudní praxi, která již několikrát přistoupila k  upuštění od potrestání, bych 

ale do budoucna preferoval a zákonodárci navrhoval, aby tyto instituty zakotv il 

explicitně v ZTOPO, aby se předešlo případným interpretačním a aplikačním 

problémům souvisejícím s absencí této úpravy.  

  

 
450 DeSantis, W. J. Punishing the Corporation: Charitable Contributions as a Condition of Probation. 
Rutgers Law Journal. 1983, 15(4), s. 1072 – 1075. 
451 DeSantis, W. J. op. cit., s. 1088. 



142 
 

6 Výkon trestů 
 

Vzhledem k tomu, že ochrany společenských vztahů nelze zpravidla dosáhnout 

jen samotným vydáním rozhodnutí, kterým je uložena sankce, ale až jejím výkonem, 

budu nyní v této části pojednávat o výkonu trestů. Z toho vyplývá, že „účelem 

vykonávacího řízení je uskutečnit obsah rozhodnutí vydaného orgány činnými v trestním 

řízení.“452 Výkon trestů tak velmi úzce souvisí s otázkou sankcionování. 

Zákonodárce při přijetí ZTOPO na výkon trestů pamatoval, byť ne zcela 

vyčerpávajícím způsobem, když část třetí, hlava III ZTOPO sice upravuje zánik výkonu 

trestu, avšak toliko v otázce týkající se promlčení výkonu trestu (§ 24) a vyloučení z 

promlčení (§ 25). Dále část čtvrtá obsahuje kromě procesní právní úpravy  též úpravu 

výkonu některých trestů, konkrétně výkon trestu zrušení právnické osoby (§ 38), výkon 

trestu zákazu plnění veřejných zakázek nebo účasti ve veřejné soutěži (§ 39), výkon 

trestu zákazu přijímání dotací a subvencí (§ 40) a výkon trestu uveřejnění rozsudku 

(§ 41). Důvodem samostatné úpravy těchto čtyř trestů je skutečnost, že jde  o tresty, 

které lze uložit jen právnické osobě a není možno je uložit osobám fyzickým. 

V ustanoveních § 38 až § 41 ZTOPO jsou tedy upraveny dílčí otázky 

vykonávacího řízení, přičemž se jedná o lex specialis ve vztahu k  ustanovení §  315 a 

násl. TŘ, která se užijí i na výkon trestů uložených právnické osobě, nestanoví-li 

ZTOPO jinak (§ 1 odst. 2 ZTOPO).453 

Některé, pro účely sankcionování a zejména pak výkon trestu významné 

instituty, ale ZTOPO neřeší vůbec. Za základní nedostatek považu ji absenci úpravy 

podmíněného odkladu výkonu trestu. 

6.1 Výkon jednotlivých trestů 

V této části své disertační práce se hodlám věnovat otázkám souvisejícím 

s výkonem jednotlivých trestů. Vzhledem k  rozsahu oblasti této problematiky se ale 

budu věnovat toliko úpravě trestů, které jsou pro právnickou osobu specifické a které 

nelze uložit osobě fyzické. 

 
452 Jelínek, J., a  kol. Trestní právo procesní. 4. vydání. Praha: Leges, 2016, s. 756. 
453 Šámal, P., Dědič, J., Gřivna, T., Púry, F., Říha, J. Trestní odpovědnost právnických osob. Komentář. 2. 

vydání. Praha: C. H. Beck, 2018, s. 820. 
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Ačkoli (jak bude uvedeno níže) se na výkon tzv. zákazových trestů přiměřeně 

užije ustanovení § 350 TŘ o výkonu trestu zákazu činnosti, bude tedy tato část 

pojednávat i o výkonu těchto trestů.  

V rámci stanovení příslušnosti soudu ve vykonávacím řízení je třeba aplikovat 

ustanovení § 315 TŘ. Proto podle ustanovení § 315 odst. 1 TŘ platí, že rozhodnutí bude 

vykonávat ten orgán, který rozhodnutí učinil, tj. soud prvního stupně.454 

Vykonávací řízení je spjato s určitými zásadami. České trestní právo455 

identifikuje tyto zásady pro výkon trestů, kdy teprve při jejich splnění lze rozhodnutí 

vykonat: 

i. existence rozhodnutí soudu (rozsudku nebo trestního příkazu), jímž byl trest 

právnické osobě uložen; 

ii. toto rozhodnutí musí být pravomocné a vykonatelné; 

iii. rozhodnutí musí být ihned vykonáno (zásada bezodkladnosti výkonu trestu); 

iv. výkon trestu musí být proveden bez přerušení (zásada nepřerušitelnosti výkonu 

trestu); 

v. výkon trestu musí odpovídat jeho druhu, způsobu jeho výkonu a výměře 

uvedené v rozhodnutí (zásada korespondence výkonu obsahu rozhodnutí);  

vi. výkon trestu se provádí ex officio;  

vii. výkon trestu je svěřen soudu; 

viii. výkon trestu musí působit výchovně (zásada výchovného vlivu výkonu 

rozhodnutí); a 

ix. výkon trestu je podroben kontrole. 

Ačkoli z těchto zásad mohou existovat výjimky, jsou tyto zásady obecně platné a 

aplikovatelné i v případě výkonu trestu uloženého právnické osobě.  

6.1.1 Výkon trestu zrušení právnické osoby  

Výkon trestu zrušení právnické osoby je upraven v ustanovení § 38 ZTOPO: 

„(1) Jakmile nabude právní moci rozsudek, kterým byl uložen trest zr ušení právnické 

osoby, nařídí předseda senátu jeho výkon. V nařízení výkonu trestu jmenuje likvidátora. 

 
454 Jelínek, J., a  kol. Trestní právo procesní. 4. vydání. Praha: Leges, 2016, s. 758. 
455 Jelínek, J. a  kol. op. cit., s. 759 – 769; dále Šámal, P., Dědič, J., Gřivna, T., Púry, F., Říha, J. Trestn í  

odpovědnost právnických osob. Komentář. 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2018, s. 821 – 822. 
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Právnická osoba vstupuje do likvidace ke dni právní moci odsuzujícího rozsudku, 

kterým byl uložen trest zrušení právnické osoby. Právnická osoba zapsaná  v obchodním 

rejstříku nebo v jiném zákonem určeném rejstříku, registru nebo evidenci zaniká dnem 

výmazu z tohoto rejstříku, registru nebo evidence, pokud jiný právní předpis nestanoví 

jinak. 

(2) Při likvidaci právnické osoby se při výkonu trestu zrušení právnické osoby postupuje 

podle jiného právního předpisu upravujícího likvidaci právnické osoby zrušené soudem, 

nestanoví-li tento zákon jinak. 

(3) Předseda senátu může na návrh osoby, jež na tom osvědčí právní zájem, nebo i bez 

návrhu, nestanoví-li jiný právní předpis jinak, odvolat likvidátora, který porušuje své 

povinnosti, a nahradit ho jinou osobou.“ 

Ustanovení § 16 odst. 4 ZTOPO stanoví, že „Právní mocí rozhodnutí, kterým byl 

uložen trest zrušení právnické osoby, vstupuje tato právnická osoba do likvid ace.“ 

Ačkoli je tedy trest zrušení právnické osoby druhem sankce, kterou lze uložit toliko 

právnické osobě, a její výkon je v obecné rovině upraven právě v  ustanovení § 38 

ZTOPO, není její výkon upraven pouze v ZTOPO, a proto ZTOPO počítá při výkonu 

tohoto druhu trestu i s aplikací jiných právních předpisů, zejména pak OZ (§ 38 odst. 2  

ZTOPO), kde je likvidace upravena v ustanoveních § 187 a násl. OZ.456 Je však 

zapotřebí respektovat i jiné zvláštní právní předpisy upravující likvidaci určitých 

právnických osob, a to kupříkladu zákon č. 21/1992 Sb., o bankách.457 

Podle ustanovení § 38 odst. 1 ZTOPO „Právnická osoba vstupuje do likvidace 

ke dni právní moci odsuzujícího rozsudku, kterým byl uložen trest zrušení právnické 

osoby.“ Okamžikem vstupu právnické osoby do  likvidace užívá tato svůj název 

s dodatkem „v likvidaci“.458 Následně předseda senátu v nařízení výkonu trestu jmenuje 

likvidátora, který na základě ustanovení § 193 věty první OZ nabývá působnosti 

statutárního orgánu. Podle ustanovení § 196 odst. 1 OZ „Činnost likvidátora může 

 
456 Šámal, P., Dědič, J., Gřivna, T., Púry, F., Říha, J. Trestní odpovědnost právnických osob. Komentář. 2. 

vydání. Praha: C. H. Beck, 2018, s. 398. 
457 Jelínek, J., Herczeg, J. Zákon o trestní odpovědnosti právnických osob. Komentář s judikaturou. 2. 

vydání. Praha: Leges, 2013, s. 226. 
458 Fenyk, J., Smejkal, L., Bílá, I. Zákon o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim. 
Komentář. Příloha: Modelová interní opatření k předcházení trestné činnosti právnické osoby a řešení 

vzniklých situací (Compliance management systém). Praha: Wolters Kluwer ČR, 2018, s. 205. 
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sledovat jen účel, jaký odpovídá povaze a cíli likvidace .“ Podle ustanovení § 187 odst. 1 

OZ „Účelem likvidace je vypořádat majetek zrušené právnické osoby (likvidační 

podstatu), vyrovnat dluhy věřitelům a naložit s čistým majetkovým zůstatkem, jenž 

vyplyne z likvidace (s likvidačním zůstatkem), podle zákona.“ 

Podle ustanovení § 38 odst. 1 věta poslední ZTOPO dochází k  zániku odsouzené 

právnické osoby až jejím výmazem z obchodního rejstříku nebo jiné evidence, ve které 

je vedena. Právnické osoby, které se ale do žádného veřejného rejstříku nezapisují 

(např. státní příspěvkové organizace), zanikají na základě ustanovení § 186 OZ již 

skončením likvidace.459  

6.1.2 Výkon trestu zákazu plnění veřejných zakázek nebo účasti ve veřejné 

soutěži 

Výkon trestu zákazu plnění veřejných zakázek nebo účasti ve veřejné soutěži je 

upraven v ustanovení § 39 ZTOPO: 

 

„Na výkon trestu zákazu plnění veřejných zakázek nebo účasti ve veřejné soutěži se 

přiměřeně užije ustanovení § 350 trestního řádu o výkonu trestu zákazu činnosti.“ 

 

Vzhledem k subsidiaritě trestu zákazu činnosti se zákonodárce rozhodl výkon 

tohoto speciálního zákazového trestu řešit odkazem na výkon trestu zákazu činnosti 

upravený zejména v ustanovení § 350 TŘ.  

Podle § 350 odst. 1 věty první TŘ „Předseda senátu rozhodne ihned po právní 

moci rozsudku, jímž byl odsouzenému uložen trest zákazu činnosti, o započtení doby, po 

kterou bylo odsouzenému před právní mocí rozsudku oprávnění k činnosti, která je 

předmětem zákazu, v souvislosti s trestným činem odňato podle zvláštních předpisů, 

nebo na základě opatření státního orgánu nesměl již tuto činnost vykonávat, do doby 

výkonu uloženého trestu zákazu činnosti.“ Pro výkon tohoto druhu trestu se tedy 

aplikuje i ustanovení § 74 odst. 1 věty za středníkem TZ, podle kterého „započítává se 

však doba, po kterou bylo pachateli před právní mocí rozsudku oprávnění k činnosti,  

která je předmětem zákazu, v souvislosti s trestným činem odňato podle jiného právního 

 
459 Šámal, P., Dědič, J., Gřivna, T., Púry, F., Říha, J. Trestní odpovědnost právnických osob. Komentář. 2. 

vydání. Praha: C. H. Beck, 2018, s. 838. 
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předpisu nebo na základě opatření orgánu veřejné moci nesměl již tuto činnost 

vykonávat.“ 

Ačkoli vzhledem k absenci explicitní právní úpravy není bez dalšího zcela 

zřejmé, zda se právnických osob týká v případě tohoto trestu i možnost podmíněného 

upuštění od výkonu zbytku trestu, jsem přesvědčen, že se na právnické osoby vztahuje 

právě i ustanovení § 350 odst. 2 TŘ, podle kterého se uplatní i institut podmíněného 

upuštění od výkonu zbytku trestu, a to díky odkazu uvedenému v ustanovení § 39 

ZTOPO. K obdobnému závěru dochází i odborná veřejnost.460 Zde však nejsou zce la 

jasné podmínky, za nichž k uplatnění tohoto institutu dochází, nicméně subsidiární 

aplikace ustanovení § 90 a § 91 TZ je podle mého přesvědčení namístě (s výjimkou 

§ 91 odst. 4, 5 TZ). Podle Šámala lze tato ustanovení „užít analogicky, neboť jde o 

analogii hmotněprávní úpravy zcela jednoznačně ve prospěch pachatele (užití 

ustanovení per analogiam in bonam partem), která je přípustná.“461 Zákonodárce by si 

však měl podle mého názoru dát za úkol upravit podmínky uplatnění tohoto 

významného institutu speciálně přímo v ZTOPO, aby nebylo potřeba se pomocí 

analogie, subsidiarity a interpretace domáhat případného podmíněného upuštění od 

výkonu zbytku trestu. 

Problematickým a ze strany zákonodárce dosud stále nevyřešeným se  jeví 

absence určení subjektu, který by měl sledovat výkon tohoto druhu trestu. Z názvu 

tohoto druhu trestu a jednání, které postihuje, by se mohlo primárně jednat o  ÚOHS, 

který podle ustanovení § 248 a násl. ZVZ vykonává dohled nad dodržováním ZVZ.462 

Navíc, podle ustanovení § 22a odst. 6 věty první zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně 

hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské 

soutěže) ÚOHS „vede veřejný rejstřík osob se zákazem plnění veřejných zakázek, do 

kterého se zapisují identifikační údaje právnické nebo podnikající fyzické osoby, které 

byl uložen zákaz plnění veřejných zakázek, den, od kterého výkon tohoto zákazu začíná, 

a den, kdy končí, identifikace rozhodnutí ukládajícího zákaz plnění veřejných zakázek.“  

 
460 Jelínek, J., Herczeg, J. Zákon o trestní odpovědnosti právnických osob. Komentář s judikaturou. 2. 
vydání. Praha: Leges, 2013, s. 229; dále Šámal, P., Dědič, J., Gřivna, T., Púry, F., Říha, J. Trestní 
odpovědnost právnických osob. Komentář. 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2018, s. 865 – 866; dále Fenyk, 

J., Smejkal, L., Bílá, I. Zákon o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim. Komentář. 
Příloha: Modelová interní opatření k předcházení trestné činnosti právnické osoby a řešení vzniklých 

situací (Compliance management systém). Praha: Wolters Kluwer ČR, 2018, s. 207. 
461 Šámal, P. a  kol. op. cit., s. 866. 
462 Šámal, P. a  kol. op. cit., s. 864; dále rovněž Březinová, K. Sankcionování právnických osob. 

Disertační práce. Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, 2017 , s. 168. 
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Ačkoli jde o evidenci přestupků, domnívám se, že by bylo legislativně možné toto 

rozšířit i na trestné činy.  

Šámal463 a rovněž Březinová464 dále zmiňují jako další případně vhodný subjekt 

(ne však podle mého názoru již natolik vhodný jako je ÚOHS) Ministerstvo pro místní 

rozvoj České republiky, které kupříkladu vede informační systém o veřejných 

zakázkách ve smyslu § 224 ZVZ, který obsahuje Věstník veřejných zakázek, seznam 

kvalifikovaných dodavatelů a další informace. 

Jelikož § 39 ZTOPO nestanoví jednoznačně, jaký orgán by tedy měl vykonávat 

dohled nad výkonem tohoto druhu trestu, považuji za vhodné, aby to zákonodárce 

napravil a (nejen) ustanovení § 39 ZTOPO případně doplnil o další odstavec, v němž by 

tento nežádoucí stav vyjasnil. 

Vzhledem k tomu, že každé odsouzení právnické osoby se zaznamenává do 

evidence Rejstříku trestů, jemuž je odsouzení tedy zapotřebí též oznámit, je výhodné, že 

tato evidence odsouzených právnických osob je veřejně přístupná, a proto (jak jsem již 

uvedl nejen ve své rigorózní práci, ale rovněž výše v  části 3.6 této práce ) si zadavatel 

veřejné zakázky a/nebo vyhlašovatel veřejné soutěže může sám zjistit, zda již dotyčná 

právnická osoba nebyla za trestný čin v  souvislosti s veřejnou zakázkou a/nebo veřejnou 

soutěží odsouzena, a to tehdy nestanoví-li si jako podmínku účasti předložení výpisu  

z této evidence. 

6.1.3 Výkon trestu zákazu přijímání dotací a subvencí 

Výkon trestu zákazu přijímání dotací a subvencí je upraven v  ustanovení §  40 

ZTOPO: 

 

„Na výkon trestu zákazu přijímání dotací a subvencí se přiměřeně užije ustanovení 

§ 350 trestního řádu o výkonu trestu zákazu činnosti.“ 

 

Rovněž u tohoto druhu trestu se zákonodárce vzhledem k  jeho specialitě rozhodl 

v otázce jeho výkonu odkázat na výkon trestu zákazu činnosti upravený zejména 

 
463 Šámal, P., Dědič, J., Gřivna, T., Púry, F., Říha, J. Trestní odpovědnost právnických osob. Komentář. 2. 
vydání. Praha: C. H. Beck, 2018, s. 864 – 865. 
464 Březinová, K. Sankcionování právnických osob. Disertační práce. Právnická fakulta Univerzity 

Karlovy v Praze, 2017, s. 168. 
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v ustanovení § 350 TŘ. I proto odkazuji v plné míře na výše uvedenou část 6.1.2 své 

disertační práce. 

Jediným specifikem, resp. odlišností je otázka, který subjekt by měl sledovat 

výkon tohoto druhu trestu. Jelikož neexistuje žádný orgán, který by vedl centrální 

evidenci poskytovaných dotací a subvencí, bude podle mého názoru potřeba, aby 

subjekt poskytující dotace nebo subvence důkladně prověřil každého jednotlivého 

žadatele o dotaci či subvenci, zejména v takovém rozsahu, aby zjistil, zda dotyčný 

žadatel nemá uložen trest zákazu přijímání dotací a subvencí, což mu umožní evidence 

Rejstříku trestů.465 Případně si též subjekt poskytující dotace nebo subvence může 

stanovit jako jednu z podmínek pro podání žádosti i předložení výpisu z této evidence,  

což jsem již uvedl ve své rigorózní práci a rovněž výše v  části 3.7 této práce). 

6.1.4 Výkon trestu uveřejnění rozsudku 

Výkon trestu uveřejnění rozsudku je upraven v  ustanovení § 41 ZTOPO: 

 

„(1) Jakmile nabude právní moci rozsudek, kterým byl uložen trest uveřejnění rozsudku, 

vyzve předseda senátu odsouzenou právnickou osobu, aby jej na své náklady a v určené 

lhůtě a v určeném rozsahu uveřejnila v jím určeném druhu veřejného sdělovacího 

prostředku. 

  

(2) Neuveřejní-li odsouzená právnická osoba rozsudek způsobem uvedeným v odstavci 

1, rozhodne předseda senátu o uložení pořádkové pokuty do 500 000 Kč. Tuto 

pořádkovou pokutu je možno uložit i opakovaně, a to až do doby splnění uložené 

povinnosti. 

  

(3) Proti rozhodnutí podle odstavce 2 je přípustná stížnost, jež má odkladný účinek.“ 

 

Podle ustanovení § 23 odst. 1 věty druhé ZTOPO „soud určí druh veřejného 

sdělovacího prostředku, ve kterém má být rozsudek uveřejněn, rozsah jeho uveřejnění a  

lhůtu určenou právnické osobě k uveřejnění rozsudku .“  

 
465 Šámal, P., Dědič, J., Gřivna, T., Púry, F., Říha, J. Trestní odpovědnost právnických osob. Komentář. 2. 

vydání. Praha: C. H. Beck, 2018, s. 883 – 884. 
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Po právní moci odsuzujícího rozsudku tak soud (předseda senátu) vyzve 

odsouzenou právnickou osobu, aby rozsudek uveřejnila, a to v souladu s výrokem 

odsuzujícího rozsudku. V této fázi tak předseda senátu vyzývá právnickou osobu k 

dobrovolnému splnění vykonávané (tj. soudem pravomocně uložené) povinnosti.466 

Nedojde-li ze strany právnické osoby k dobrovolnému a včasnému uveřejnění 

rozsudku v určeném rozsahu v určeném druhu veřejného sdělovacího prostředku, může 

předseda senátu na základě ustanovení § 41 odst. 2 ZTOPO uložit (resp. ukládat) 

právnické osobě pořádkovou pokutu  až do výše 500 000 Kč, a to i opakovaně až do 

doby splnění uložené povinnosti.  

Šámal se v případě, kdy právnická osoba nevykoná jí uložený trest dobrovolně, 

zamýšlí nad možností uložit právnické osobě náhradní trest, přičemž uvádí, že „Je 

zřejmé, že z povahy věci nemohla být využita možnost uložit náhradní trest, který by 

spočíval v trestu odnětí svobody. Nepraktická by ovšem byla i přeměna uloženého trestu 

uveřejnění rozsudku na peněžitý trest, protože by tím zákonodárce kladl poměrně vysoké 

nároky na soud, aby zjišťoval cenové poměry inzerce v hromadných sdělovacích 

prostředcích, aby adekvátně uložené povinnosti uveřejnit rozsudek vyměřil i náhradní 

trest peněžitý (aby tím předešel možnému kalkulu  ze strany odsouzené právnické osoby 

o výhodnosti splnění či nesplnění primárně uloženého trestu).“467   

Kalvodová v těchto úvahách jde dále, když uvádí, že „Účinným, avšak zřejmě již 

nepřiměřeným by byl náhradní trest zákazu činnosti či možnost přeměny v  trest zákazu 

činnosti např. na dobu do splnění povinnosti při respektování maximální výměry tohoto 

trestu. De lege ferenda lze uvažovat i o možnosti zavedení postihu za trestný čin maření 

výkonu úředního rozhodnutí a vykázání, v souladu s principem trestního práva jako 

ultima ratio podmíněného předchozím neúspěšným opakovaným uplatněním pořádkové 

pokuty. Nabízí se rovněž alternativa nečinit odpovědnou za uveřejnění rozsudku 

odsouzenou právnickou osobu, ale ponechat zveřejnění rozsudku na soudu s  následným 

vymáháním nákladů na uveřejnění. Ta by sice byla zárukou, že rozsudek bude 

uveřejněn, nicméně časová náročnost a náklady spojené jak s uveřejněním, tak 

 
466 Šámal, P., Dědič, J., Gřivna, T., Púry, F., Říha, J. Trestní odpovědnost právnických osob. Komentář. 2. 
vydání. Praha: C. H. Beck, 2018, s. 890. 
467 Šámal, P. a  kol. op. cit., s. 891. 
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s následným vymáháním by zřejmě byly neadekvátní samotnému efektu zveřejnění 

rozsudku.“468 

Osobně jsem názoru, že v současné době jsou reálně možné a vhodné následující 

varianty, resp. návrhy de lege ferenda: 

i. Pořádkové pokuty 

 Jako stále relativně vhodnou se mi jeví varianta nadále setrvat na 

 možnosti opakovaně ukládat pořádkové pokuty, kdy jejich výši by soud 

 postupně navyšoval a časové intervaly k  jejich ukládání by se zkracovaly.  

 Ačkoli by tato situace mohla znamenat navýšení administrativní zátěže, 

 věřím, že následné vymáhání těchto pokut by bylo ve svém důsledku úspěšné a 

 tedy ekonomicky výhodné, přičemž i samotná odsouzená právnická osoba by 

 nakonec dospěla k logickému závěru, že je výhodnější rozsudek uveřejnit. 

 

ii. Náhradní peněžitý trest 

 Odhlédnu-li od skutečnosti, že Šámal výše hovoří nejprve o přeměně na  

 peněžitý trest, aby hned v následující větě mluvil v té samé souvislosti o  

 peněžitém trestu jako o náhradním trestu, nemůžu s jeho závěrem souhlasit, 

 neboť se domnívám, že tato varianta by byla vhodná.  

 Jsem tedy přesvědčen, že soud by současně s trestem uveřejnění 

 rozsudku mohl uložit pro případ jeho nesplnění jako náhradní trest právě 

 peněžitý trest, a to za stejných podmínek jako samostatný peněžitý trest.  

 V tomto případě bych dále navrhoval, aby k nahrazení trestu uveřejnění 

 rozsudku peněžitým trestem došlo nejdříve až poté, co soud opakovaně 

 (kupříkladu třikrát – tedy „třikrát a dost“, resp. „třikrát a náhrada“) neúspěšně 

 uloží odsouzené právnické osobě pořádkovou pokutu, kdy „neúspěšným 

 uložením pořádkové pokuty“ mám na mysli situaci, kdy došlo k uložení 

 pořádkové pokuty a buď jejímu nezaplacení a neuveřejnění rozsudku, nebo sice 

 došlo k zaplacení pořádkové pokuty, ale stále nedošlo k uveřejnění rozsudku. 

  

 
468 Kalvodová, V. Vybrané aspekty sankcionování právnických osob. In Jelínek, J. a  kol. Trestní 

odpovědnost právnických osob – bilance a perspektivy. Praha: Leges, 2013, s. 233. 
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iii. Trestný čin maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání  

 V tomto ohledu považuji výše uvedený názor Kalvodové za správný, a 

 proto se s ním ztotožňuji. Ohledně argumentu spočívajícího v uplatňování 

 trestního práva jako prostředku ultima ratio se domnívám, že by bylo 

 dostačující, aby i zde platilo pravidlo třikrát a dost (viz výše). 

 

iv. Uveřejnění rozsudku soudem 

 Ačkoli si jsem vědom, že tato varianta by byla administrativně zatěžující, 

 domnívám se, že i přesto by bylo žádoucí, aby k uveřejnění rozsudku tímto 

 způsobem došlo, než aby se výkon tohoto trestu nepřiměřeně dlouho oddaloval a 

 komplikoval, nebo aby k jeho výkonu nikdy nedošlo. 

 Případným řešením by mohlo být svěření této agendy asistentům  soudců 

 nebo vyšším soudním úředníkům, neboť jsem přesvědčen, že je (resp. by mělo 

 být) v jejich možnostech a schopnostech zařídit uveřejnění rozsudku v  soudem 

 stanoveném rozsahu a v soudem k tomu určeném druhu veřejného sdělovacího 

 prostředku.  

 Zájem společnosti na uveřejnění odsuzujícího rozsudku musí podle mého 

 názoru převažovat nad jakoukoli argumentací státních orgánů (zejména 

 ministerstev a soudů) spočívající v tom, že uvedený postup je administrativně, 

 personálně nebo ekonomicky nevhodný. Jsem přesvědčen, že tento zájem 

 společnosti na uveřejnění odsuzujícího rozsudku je umocněn zejména samotným 

 účelem tohoto trestu, o čemž svědčí i podmínky pro jeho uložení. 

 

Dále se v současné době poněkud problematickým při výkonu tohoto druhu 

trestu jeví zejména dvě otázky, a to (i) určení lhůty, v jaké má být rozsudek uveřejněn, a 

(ii) (ne)provázanost trestních a mimotrestních právních předpisů. 

V případě určení lhůty, v jaké má být rozsudek uveřejněn, je podle názoru 

Šámala vhodnější, aby byl počátek lhůty vázán až na úkony vykonávacího řízení, nikoli 

kupříkladu na právní moc odsuzujícího rozsudku. Je tomu tak zejména proto, že určení 

lhůty k vykonání uloženého trestu přímo v  rozsudku (tak jak je tomu u tohoto druhu 

trestu na základě ustanovení § 23 ZTOPO) je v porovnání s dalšími tresty značně 
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neobvyklé a může působit mnoho problémů, neboť určení lhůty k dobrovolnému 

splnění uloženého trestu je běžně u ostatních druhů trestů typickou záležitostí 

vykonávacího řízení.469 Obdobný názor zastává i Jelínek, který ještě trefně ke stanovení 

lhůty pro uveřejnění rozsudku přímo v rozsudku doplňuje, že „takto v rozsudku 

stanovená lhůta je totiž nepřekročitelná, změnit je ji možno jen opravnými pr ostředky, 

v době vyhlašování rozsudku obvykle ani soud, ani právnická osoba nebudou znát 

podmínky zveřejnění, které je teprve třeba dojednat, mohou se změnit,  ve vykonávacím 

řízení může soud (předseda senátu) považovat za oprávněný požadavek právnické osoby 

stanovit dodatečnou lhůtu ke splnění. Pokud by byla stanovena ve vykonávacím řízení, 

jde o opatření, které by předseda senátu mohl nahradit jiným a stanovit lhůtu delší. 

Kromě toho soud běžně neoznamuje, že rozsudek nabyl právní moci, to  se odsouzený 

obvykle dozví právě až v okamžiku, kdy je v rámci vykonávacího řízení učiněn úkon 

směřující k výkonu rozhodnutí.“470  

Jsem rovněž názoru, že lhůta pro vykonání trestu uveřejnění rozsudku by měla 

být stanovena až předsedou senátu v rámci vykonávacího řízení, nikoli již 

v odsuzujícím rozsudku, neboť za současného stavu je předseda senátu staven do 

nelehké situace, kdy musí předvídat budoucí vývoj trestní věci tak, aby  předseda senátu 

mohl ve vykonávacím řízení včas vyzvat odsouzenou právnickou osobu k 

dobrovolnému vykonání tohoto trestu. Dále, jak jsem již uvedl výše v části 3.8 této 

práce, domnívám se, že s ohledem na vhodný účinek tohoto trestu by lhůta k uveřejnění 

neměla být příliš dlouhá.471 

Problematice neprovázanosti trestních a mimotrestních předpisů, což se 

pravděpodobně s největší mírou projevuje právě u výkonu trestu uveřejnění rozsudku, 

jsem se již zabýval v části 3.8 této práce, a proto na ni odkazuji. Nicméně i na tomto 

místě považuji za vhodné se tomuto problému opakovaně věnovat. Zákonodárce tedy 

„při úpravě výkonu trestu uveřejnění rozsudku opomenul provázat trestněprávní úpravu 

s mimotrestními předpisy upravujícími povinnosti veřejných sdělovacích prostředků.“472  

 
469 Šámal, P., Dědič, J., Gřivna, T., Púry, F., Říha, J. Trestní odpovědnost právnických osob. Komentář. 2. 
vydání. Praha: C. H. Beck, 2018, s. 888. 
470 Jelínek, J. Trestní odpovědnost právnických osob v České republice – problémy a perspektivy. Praha: 
Leges, 2019, s. 307. 
471 Šámal, P. a  kol. op. cit., s. 494. 
472 Jelínek, J., Herczeg, J. Zákon o trestní odpovědnosti právnických osob. Komentář s jud ikaturou . 2 . 
vydání. Praha: Leges, 2013, s. 161; dále Jelínek, J. Trestní odpovědnost právnických osob v České 

republice – problémy a perspektivy. Praha: Leges, 2019, s. 303. 
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V českém právním řádu tak zcela chybí právní předpis, který by veřejným 

sdělovacím prostředkům ukládal povinnost „spolupracovat“ při výkonu tohoto druhu 

trestu. V právních předpisech473 upravujících práva a povinnosti veřejných sdělovacích 

prostředků nenajdeme takovou povinnost. Ačkoli zákony upravující činnost České 

televize474 a Českého rozhlasu475 zakotvují povinnost těchto institucí přispívat k 

právnímu vědomí obyvatel České republiky, neobsahují povinnost zakotvující 

povinnost spolupráce při výkonu trestu uveřejnění rozsudku.476 

Tohoto zcela zásadního problému, který může de facto ochromit jakýkoli výkon 

tohoto trestu, si všímá celá řada autorů.477 S touto kritikou se ztotožňuji, neboť ve svém  

důsledku se může stát, že soudem určený veřejný sdělovací prostředek odmítne 

uveřejnit (byť na náklady odsouzené právnické osoby) odsuzující rozsudek či jeho 

relevantní část. De lege ferenda je proto zapotřebí, aby taková povinnost 

veřejnoprávních prostředků byla v právním řádu České republiky jednoznačně 

zakotvena a v případě nedobrovolného splnění vynucována.  

V části 3.8 této práce jsem mj. i poukázal na názor Kalvodové, že v případě, kdy 

veřejný sdělovací prostředek odmítne uveřejnit rozsudek, tak „buď odsouzená 

právnická osoba uveřejní rozsudek v jiném veřejném sdělovacím prostředku a toto bude 

akceptováno jako splnění povinnosti, anebo soud určí jiný veřejný  sdělovací 

prostředek.“478 Jak jsem již uvedl v části 3.8, první alternativu vnímám jako 

proveditelnou, a to zejména za předpokladu, kdy soudem určený druh veřejného 

sdělovacího prostředku poskytuje odsouzené právnické osobě dostatečný prostor pro 

výběr konkrétního sdělovacího prostředku v  rámci soudem určeného druhu. Druhá 

alternativa je ale podle mého názoru bez případně změny ustanovení § 23 ZTOPO 

 
473 Zákon č. 46/2000 Sb., o právech a povinnostech při vydávání periodického tisku a o změně některých 
dalších zákonů (tiskový zákon); zákon č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního 

vysílání a o změně dalších zákonů; zákon č. 37/1995 Sb., o neperiodických publikacích.   
474 Ustanovení § 2 odst. 2 písm. b) zákona č. 483/1991 Sb., o České televizi. 
475 Ustanovení § 2 odst. 2 písm. b) zákona č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu. 
476 Jelínek, J., Herczeg, J. Zákon o trestní odpovědnosti právnických osob. Komentář s judikaturou. 2. 
vydání. Praha: Leges, 2013, s. 161; dále Jelínek, J. Trestní odpovědnost právnických osob v České 

republice – problémy a perspektivy. Praha: Leges, 2019, s. 303. 
477 Jelínek, J., Herczeg, J. op. cit., s. 161; dále Šámal, P., Dědič, J., Gřivna, T., Púry, F., Říha, J. Trestní 
odpovědnost právnických osob. Komentář. 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2018, s. 496; dále Mečl, S. 

Uveřejnění rozsudku jako zvláštní případ sankce. In Jelínek, J. a  kol. Trestní odpovědnost právnických 
osob – pět let poté. Praha: Leges, 2017, s. 119; dále Tlapák Navrátilová, J. Sankce právnických osob se 

lege lata a de lege ferenda. In Jelínek, J. a  kol. Trestní odpovědnost právnických osob – pět let poté. 
Praha: Leges, 2017, s. 99. 
478 Kalvodová, V. Vybrané aspekty sankcionování právnických osob. In Jelínek, J. a  kol. Trestní 

odpovědnost právnických osob – bilance a perspektivy. Praha: Leges, 2013, s. 233. 
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neproveditelná, neboť soudu explicitně takovou možnost nedává. V  případě, kdy by 

snad došlo k novele tohoto ustanovení spočívající v úpravě, kdy by soud musel určovat 

konkrétní veřejný sdělovací prostředek , v němž by odsouzená právnická osoba měla 

odsuzující rozsudek uveřejnit, se nabízí jako možnost řešení skutečnost, kdy by soud 

v odsuzujícím rozsudku určil několik konkrétních veřejných sdělovacích prostředků, 

v nichž by k uveřejnění rozsudku mělo dojít, a to buď s možností volby mezi nimi 

odsouzenou právnickou osobou, anebo by soud určil pořadí priority těchto konkrétních 

veřejných sdělovacích prostředků. 

Závěrem považuji za nezbytné zmínit, že jsem přesvědčen, že případnou 

pořádkovou pokutu by soud mohl odsouzené právnické osobě uložit jen tehdy, 

nesplnila-li by dobrovolně uloženou povinnost uveřejnit rozsudek .479 Soud by tedy 

nemohl k tomuto postupu přistoupit tehdy, kdy by k uveřejnění odsuzujícího rozsudku 

nedošlo ze strany daného sdělovacího prostředku.  Ačkoli podle Mečla k odmítnutí 

uveřejnění soudních rozhodnutí dosud nedošlo480, nelze tuto situaci vyloučit, a to 

zejména za situace, kdy neexistuje zákonná povinnost provozovatelů či vydavatelů 

veřejných sdělovacích prostředků tyto uveřejňovat. 

Zde už jen připomínám názor Fenyka, který je jiného názoru než většina 

odborníků, neboť podle něj povinnost uveřejnit rozsudek „vyplývá veřejnému 

sdělovacímu prostředku přímo z ustanovení § 23 odst. 1 i odst. 2, podle nichž se 

předpokládá pravomocné, a tudíž vykonatelné, rozhodnutí soudu, které zavazuje 

všechny subjekty takto vzniklého vztahu, ovšem za podmínky, že bude ze strany soudu 

potřebně konkretizováno.“481 S tímto názorem ovšem nesouhlasím, neboť veřejným 

sdělovacím prostředkům lze uložit povinnost uveřejňovat rozhodnutí soudů toliko 

zákonem.482 Jak správně uzavírá Jelínek, „rozhodnutí soudu, kterým se právnické osobě 

ukládá trest uveřejnění rozsudku, zakládá povinnosti toliko právnické osobě, proti které 

 
479 Šámal, P., Dědič, J., Gřivna, T., Púry, F., Říha, J. Trestní odpovědnost právnických osob. Komentář. 2. 
vydání. Praha: C. H. Beck, 2018, s. 891. 
480 Mečl, S. Uveřejnění rozsudku jako zvláštní případ sankce. In Jelínek, J. a  kol. Trestní odpovědnost 

právnických osob – pět let poté. Praha: Leges, 2017, s. 125. 
481 Fenyk, J., Smejkal, L., Bílá, I. Zákon o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim. 

Komentář. Příloha: Modelová interní opatření k předcházení trestné činnosti právnické osoby a řešení 
vzniklých situací (Compliance management systém). Praha: Wolters Kluwer ČR, 2018, s. 129. 
482 Jelínek, J., Herczeg, J. Zákon o trestní odpovědnosti právnických osob. Komentář s judikaturou. 2. 

vydání. Praha: Leges, 2013, s. 161; dále Šámal, P. a  kol. op. cit., s. 496. 
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se řízení vede, a nikoli také třetím osobám, např. veřejným sdělovacím prostředkům, 

v nichž má být rozsudek uveřejněn.“483 

6.2 Podmíněné odsouzení, resp. podmíněný odklad výkonu trestu 

Ve výše uvedené části 5 této disertační práce jsem se věnoval institutu upuštění 

od potrestání. Nemohu proto opominout i institut podmíněného odsouzení, resp. 

podmíněného odkladu výkonu trestu. 

Jsem si samozřejmě vědom názorové převahy odborné veřejnosti484, podle které 

je podmíněné odsouzení třeba považovat za samostatný druh trestněprávní sankce, o 

čemž kupříkladu svědčí systematické zařazení trestního opatření podmíněného 

odsouzení (odnětí svobody podmíněné odložené na zkušební dobu) podle § 24 odst. 1 

písm. i) ZSVM a trestního opatření podmíněného odsouzení s dohledem (odnětí 

svobody podmíněné odložené na zkušební dobu s dohledem) podle § 24 odst. 1 písm. j) 

ZSVM. Obdobně je podmíněné odsouzení (anglicky probation) vnímáno jako 

samostatný trest i ve Spojených státech amerických.485 S tímto se rovněž i já v plné míře 

ztotožňuji. Nicméně, z praktických důvodů jsem se pro účely této disertační práce 

rozhodl problematiku podmíněného odsouzení zařadit do této části, k  výkonu trestů, 

nikoli jako samostatný druh trestněprávní sankce. 

Ačkoli ZTOPO neobsahuje úpravu podmíněného odkladu výkonu trestů 

uvedených v ustanovení § 15 odst. 1 ZTOPO a z logiky věci je zřejmé, že se na 

právnické osoby nemůže aplikovat ustanovení § 81 TZ, které upravuje podmíněný 

odklad výkonu trestu odnětí svobody fyzické osoby, je nezbytné zabývat se otázkou, 

zda je přípustné a zejména pak vhodné a žádoucí, aby de lege ferenda byl v ZTOPO 

podmíněný odklad výkonu trestu (a případně jakých trestů) upraven.  

 
483 Jelínek, J. Trestní odpovědnost právnických osob v České republice – problémy a perspektivy. Praha: 
Leges, 2019, s. 303. 
484 Solnař, V. Tresty a ochranná opatření. Praha: Academia, 1979. Systém československého t restního 
práva. s. 87 – 88; dále Repík, B. K právnej povahe podmienečného odsúdenia. Právník. 1980, s. 1155; 

dále Jelínek, J. a  kol. Trestní právo hmotné. Obecná část. Zvláštní část. 6. vydání. Praha: Leges, 2017 , s. 
404 a další. 
485 Gruner, R. To let the punishment fit the organization: sanctioning corporate offenders through 

corporate probation. American Journal of Criminal Law. 1988, 16, s. 31. 
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Fenyk stručně vyjadřuje názor, že podmíněně odsouzení je u právnických osob 

z povahy věci vyloučeno.486 

Podle Gřivny „lze de lege ferenda zvažovat ukládání podmíněných trestů, 

zpravidla spojených s dohledem či vázaných na splnění určitých přiměřených povinností 

a omezení směřujících k prevenci dalšího páchání. Jako účelná se tato možnost jeví 

typicky v případech, kdy byl trestný čin spáchán v rámci jinak fungující právnické 

osoby, nezaložené a ve své činnosti nesledující páchání trestné činnosti nebo v 

případech, kdy byl trestný čin umožněn nedostatečnými opatřeními ze strany právnické 

osoby, aby trestnému činu zabránila, tedy v případech, kdy právnická osoba neučinila  

vše, co po ní lze spravedlivě požadovat, aby trestnému činu zabránila.487 

Vzhledem k tomu, že jsem ve výše uvedené části 5 této disertační práce vyjádřil 

názor, že upuštění od potrestání (včetně podmíněného upuštění od potrestání 

s dohledem) je ve vztahu k právnickým osobám přípustné, poněkud bych si protiřečil,  

kdybych nyní zastával názor, že s podmíněným odsouzením nesouhlasím.  

Jsem totiž přesvědčen, že účel trestu, zásada personality trestu, a tedy i 

preventivní funkce trestu může být (a často i bude) naplněna i tehdy , dojde-li 

k podmíněnému odkladu jeho výkonu.488 Americký autor DeSantis dále uvádí, že ve 

vztahu k podmíněnému odkladu výkonu trestu u právnických osob (anglicky probation) 

hraje zásadní roli jednak generálně nápravná funkce, jednak funkce represivní.489 Podle 

názoru dalšího amerického autora, Richarda Grunera, je v některých případech možné 

docílit podmíněným odsouzením smyslu a účelu sankcionování mnohem účinněji n ež 

kupříkladu uložením peněžitého trestu.490 V tomto ohledu doplňuji, že i ve Velké 

Británii je možné podmíněně odložit výkon trestu (tzv. conditional discharge), což 

potvrzují Pintová a Evans.491 

 
486 Fenyk, J., Smejkal, L., Bílá, I. Zákon o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim. 

Komentář. Příloha: Modelová interní opatření k předcházení trestné činnosti právnické osoby a řešení 
vzniklých situací (Compliance management systém). Praha: Wolters Kluwer ČR, 2018, s. 132. 
487 Gřivna, T. Mělo by smysl ukládat podmíněné tresty právnickým osobám?  In Jelínek, J. a  kol. Trestní 

odpovědnost právnických osob – pět let poté. Praha: Leges, 2017, s. 132. 
488 Nejvyšší státní zastupitelství. Zvláštní zpráva o poznatcích z aplikace zákona č. 418/2011 Sb., o trestní 
odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim ze dne 17. 12. 2014, sp. zn. 7 NZN 604/2014 , s. 30 – 31. 
489 DeSantis, W. J. Punishing the Corporation: Charitable Contributions as a Condition of Probation. 
Rutgers Law Journal. 1983, 15(4), s. 1080 – 1081. 
490 Gruner, R. To let the punishment fit the organization: sanctioning corporate offenders through 
corporate probation. American Journal of Criminal Law. 1988, 16, s. 4. 
491 Pinto, A. Q.C., Evans, M. Corporate criminal liability. 3rd edition, London: Sweet & Maxwell, 2013, 

s. 152. 
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Dále i např. Krajské státní zastupitelství v Brně (v návaznosti na výše uvedenou 

dřívější zprávu NSZ) podle Zvláštní zprávy Nejvyššího státního zastupitelství České 

republiky uvedlo, že „aplikační praxe volá po rozšíření škály trestů, které by bylo 

možné ukládat právnickým osobám (např. ekvivalent podmíněného odsouzení“ […]).492 

Je ještě nezbytné posoudit, u jakých trestů by bylo možné  jejich výkon 

podmíněně odložit.  

 Uložení podmíněného odkladu výkonu trestu si nedokážu představit u trestu 

zrušení právnické osoby, který jako conditio sine qua non předpokládá, že činnost 

odsouzené právnické osoby spočívala zcela nebo převážně v páchání trestného činu 

nebo trestných činů. V takovém případě, jsou-li tedy splněny veškeré podmínky pro 

uložení trestu zrušení právnické osoby, nepovažuji podmíněný odklad jeho výkon u za 

žádoucí, když je naopak zcela žádoucí takovou právnickou osobu zrušit. Ani Březinová 

si nedovede představit podmíněný odklad výkonu trestu zrušení právnické osoby, 

přičemž současně odmítá opačný názor nejvyšší státního zástupce Zemana.493  

Tibitanzlová494 a Březinová495 jsou dále shodně názoru, že se nejeví účelným 

povolit podmíněný odklad výkonu trestu uveřejnění rozsudku, a to s ohledem na 

potřebu seznámit veřejnost s odsuzujícím rozsudkem. S tímto názorem se ztotožňuji. 

Obdobně u trestu propadnutí majetku a trestu propadnutí věci si nedokážu 

s ohledem na jejich povahu představit podmíněný odklad jejich výkonu. 

Naopak jsem ale názoru, že k uložení podmíněného odkladu výkonu trestu by 

bylo mohlo docházet u trestů zákazových a peněžitého trestu. Zaprvé jsem totiž 

přesvědčen, že jejich povaha to nevylučuje, a zadruhé se domnívám, že se jedná o pro 

tento účel zcela vhodné tresty, kdy nezbytnost jejich okamžitého výkonu není v  těchto 

případech zpravidla tak zásadní jako kupříkladu u trestu zrušení právnické osoby, trestu 

uveřejnění rozsudku nebo trestu propadnutí majetku.  

Jak v otázce toho, kdo by měl nad právnickou osobou vykonávat dohled 

v případě podmíněného odsouzení s dohledem, tak rovněž v případě aplikace 

 
492 Nejvyšší státní zastupitelství. Zvláštní zpráva o poznatcích z aplikace § 8 odst. 5 a dalších ustanoven í 
zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, ve znění  zákona č. 

183/2016 Sb. [aktualizace k 30. 6. 2017] ze dne 15. srpna 2017, sp. zn. 4 NZN 604/2016, s. 21. 
493 Březinová, K. Sankcionování právnických osob. Disertační práce. Právnická fakulta Univerzity 

Karlovy v Praze, 2017, s. 163 – 164. 
494 Tibitanzlová, A. Sankcionování právnických osob. Rigorózní práce. Právnická fakulta Univerzity 
Karlovy v Praze, 2016, s. 132. 
495 Březinová, K. op. cit., s. 164. 
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přiměřených omezení a přiměřených povinností, odkazuji na část 5 této práce, kde jsem 

se obdobnými aplikačními problémy již zabýval a jejichž zodpovězení považuji za plně 

použitelné i pro účely podmíněného odsouzení s dohledem.  

O významu podmíněného odsouzení a v rámci něj uložených povinností s cílem 

pozitivně působit na právnickou osobu a docílit tak změny v jejím dosavadním chování, 

a to zejména uložením povinnosti zavést (či případně upravit) compliance opatření, 

Gruner uvádí, že „na rozdíl od pokut, které mohou být jednoduše zaplaceny beze změny 

v rámci činnosti právnické osoby, mohou podmínky uložené v rámci podmíněného 

odsouzení nutit vrcholové vedení k přijetí konkrétních opatření, aby se v budoucnu 

zabránilo trestnému jednání.“496  

DeSantis dále uvádí, že americké soudy opakovaně přistupují k ukládání 

povinnosti, aby právnická osoba přispěla určitou částkou (anebo činností) na dobročinné 

účely.497 V tomto ohledu je však zapotřebí zajistit, aby se takto podmíněně odsouzená 

právnická osoba nesnažila „profitovat“ (např. veřejnou propagací své dobročinnosti 

apod.) z této povinnosti přispět na dobročinné účely, která ji byla uložena jako 

povinnost. Taková sankce by pak dozajista neplnila požadavek vhodné, přiměřené, 

účinné a odstrašující a sankce.498  

6.3 Zánik výkonu trestu  

Zánik výkonu trestu ve svém důsledku znamená, že stát ztrácí právo vykonat 

obsah pravomocně uloženého trestu.499  

Důvodem způsobujícím zánik výkonu trestu „jsou okolnosti, které nastaly po 

právní moci odsuzujícího soudního rozhodnutí, jímž byl trestně odpovědné právnické 

osobě uložen trest. Jde o okolnosti, pro které nelze požadovat po odsouzené právnické 

osobě, aby učinila to, co pro ni vyplývá z uloženého trestu.“500  

 
496 Gruner, R. To let the punishment fit the organization: sanctioning corporate offenders through 
corporate probation. American Journal of Criminal Law. 1988, 16, s. 5 – 6. 
497 DeSantis, W. J. Punishing the Corporation: Charitable Contributions as a Condition of Probation. 

Rutgers Law Journal. 1983, 15(4), s. 1072 – 1075. 
498 DeSantis, W. J. op. cit., s. 1083. 
499 Jelínek, J. a  kol. Trestní právo hmotné. Obecná část. Zvláštní část. 6. vydání. Praha: Leges, 2017, s. 
454. 
500 Šámal, P., Dědič, J., Gřivna, T., Púry, F., Říha, J. Trestní odpovědnost právnických osob. Komentář. 2. 

vydání. Praha: C. H. Beck, 2018, s. 498. 
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Šámal upozorňuje, že „Tyto důvody je třeba odlišovat od důvodů zániku trestní 

odpovědnosti (§ 11 a 12), resp. od zproštění se trestní odpovědnosti (§ 8 odst. 5), které 

se uplatňují dříve, než bylo rozhodnuto o vině trestně odpovědné právnické osoby 

trestným činem, i od okolností vylučujících protiprávnost (§ 28 až 32 TrZ), které 

způsobují, že určitý čin není od počátku trestným činem.“501  

K důvodům zániku výkonu trestu soud přihlédne ex officio (§ 350k TŘ).502 

Podle Šámala lze za důvody zániku výkonu trestu u odsouzené právnické osoby 

obecně považovat následující:503 

a) promlčení výkonu trestu (§ 24 a § 25 ZTOPO); 

b) udělení milosti nebo vyhlášení amnestie prezidentem republiky (čl. 62 písm. 

g), čl. 63 odst. 1 písm. k) Ústavy, § 366 až § 370 TŘ); 

c) výkon trestu, včetně upuštění od výkonu trestu či jeho zbytku (§ 315 a násl. 

TŘ, zejm. pak § 344 odst. 1 TŘ u peněžitého trestu, včetně částečně 

obdobného významu u podmíněného upuštění od výkonu zbytku 

zákazových trestů podle § 350 odst. 2 TŘ); 

d) zrušení nebo zánik právnické osoby bez právního nástupce (§ 10 a 32 

ZTOPO). 

6.3.1 Promlčení výkonu trestu 

Promlčení výkonu trestu je tedy upraveno v  ustanovení § 24 ZTOPO: 

 

„Trest uložený právnické osobě nelze vykonat po uplynutí promlčecí doby, jež činí 

  

a) třicet let, jde-li o odsouzení k peněžitému trestu uloženému v nejméně 560 denních 

sazbách, nebo k trestu zákazu činnosti, zákazu plnění veřejných zakázek nebo účasti ve 

veřejné soutěži, zákazu přijímání dotací a subvencí, pokud jejich délka činí alespoň 15 

let, 

b) dvacet let, jde-li o odsouzení k peněžitému trestu uloženému v nejméně 380 denních 

sazbách, nebo k trestu zákazu činnosti, zákazu plnění veřejných zakázek nebo účasti v e 

 
501 Šámal, P., Dědič, J., Gřivna, T., Púry, F., Říha, J. Trestní odpovědnost právnických osob. Komentář. 2. 

vydání. Praha: C. H. Beck, 2018, s. 498. 
502 Jelínek, J. a  kol. Trestní právo hmotné. Obecná část. Zvláštní část. 6. vydání. Praha: Leges, 2017, s. 
455. 
503 Šámal, P. a  kol. op. cit., s. 498. 
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veřejné soutěži, zákazu přijímání dotací a subvencí, pokud jejich délka činí al espoň 10 

let, 

c) deset let, jde-li o odsouzení k peněžitému trestu uloženému v nejméně 200 denních 

sazbách, nebo k trestu zákazu činnosti, zákazu plnění veřejných zakázek nebo účasti ve 

veřejné soutěži, zákazu přijímání dotací a subvencí, pokud jejich délk a činí alespoň 5  

let, 

d) pět let při odsouzení k jinému trestu.“ 

 

Ustanovení § 25 ZTOPO pak obsahuje úpravu vyloučení z  promlčení: 

 

„Výkon trestu uloženého pro trestné činy uvedené v § 13 se nepromlčuje.“ 

 

Promlčení výkonu trestu tedy upravuje ZTOPO ve svých ustanoveních § 24 a 

§ 25 jako jediný explicitní důvod zániku výkonu trestu. Na ostatní výše uvedené důvody 

(a obecně úpravu promlčení výkonu trestu) je třeba subsidiárně aplikovat TZ a TŘ. 

Promlčení výkonu trestu znamená, že po uplynutí promlčecí doby stanovené 

v ustanovení § 24 ZTOPO již nelze pravomocně uložený trest vykonat.504 Fenyk uvádí, 

že to je „reakce na požadavek, aby na pachatele bylo působeno včasným výkonem 

uloženého trestu.“505 V případě běhu promlčecí doby (zejména právě delšího běhu 

promlčecí doby) klesá zájem společnosti na výkonu uloženého trestu, neboť jedině 

včasný výkon uloženého trestu může splnit účel sankcionování právnické osoby. Dále 

podle ustanovení § 94 odst. 4 písm. b) TZ a contrario za předpokladu, že se právnická 

osoba v promlčecí době nedopustí nového trestného činu, na který trestní zákon stanoví 

trest stejný či přísnější, lze mít za to, že se právnická osoba polepšila, a proto není třeba, 

aby byl nařízen výkon uloženého trestu.506 

Vzhledem k tomu, že u fyzických osob je promlčení výkonu trestu (resp. délka 

promlčecí doby) odstupňováno zejména s ohledem na délku trestu odnětí svobody, 

který není možno v případě právnických osob z logických důvodů uložit, je délka 

 
504 Jelínek, J., Herczeg, J. Zákon o trestní odpovědnosti právnických osob. Komentář s  jud ikaturou. 2 . 

vydání. Praha: Leges, 2013, s. 163. 
505 Fenyk, J., Smejkal, L., Bílá, I. Zákon o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim. 

Komentář. Příloha: Modelová interní opatření k předcházení trestné činnosti právnické osoby a řešení 
vzniklých situací (Compliance management systém). Praha: Wolters Kluwer ČR, 2018, s. 131. 
506 Šámal, P., Dědič, J., Gřivna, T., Púry, F., Říha , J. Trestní odpovědnost právnických osob. Komentář. 2. 

vydání. Praha: C. H. Beck, 2018, s. 500. 
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promlčecí doby v případě promlčení výkonu trestu uloženého právnické osobě 

odstupňována v rozmezí pěti až třiceti let s ohledem na druh uloženého trestu a trestní 

sazbu.507 

Na otázky související s během promlčecí doby je třeba za pomocí ustanovení § 1 

odst. 2 ZTOPO aplikovat ustanovení § 94 TZ. Z povahy věci je pak ale zjevné, že se 

nebude aplikovat ustanovení § 94 odst. 3 TZ upravující stavení promlčecí doby, neboť 

toto je spjato pouze a jedině s osobami fyzickými.508 

Na druhou stranu se bude u právnických osob aplikovat ustanovení § 94 odst. 4  

TZ upravující institut přerušení promlčecí doby, což jsem již tedy nastínil výše.  Podle 

ustanovení § 94 odst. 5 TZ „Přerušením promlčecí doby počíná nová promlčecí doba .“ 

V rámci promlčení výkonu trestu existují i situace, kdy k promlčení jejich 

výkonu nemůže dojít ex lege. Je tomu tak zejména na základě ustanovení § 25 ZTOPO, 

podle kterého „Výkon trestu uloženého pro trestné činy uvedené v § 13 se nepromlčuje .“ 

 Dále existují případy, které však nejsou explicitně upraveny v ustanovení §  25 

ZTOPO, avšak k promlčení jejich výkonu dojít nemůže. Mezi takové tresty patří 

kupříkladu trest zrušení právnické osoby, kdy okamžikem právní moci odsuzujícího 

rozsudku, kterým byl tento trest uložen, vstupuje dotyčná právnická osoba do likvidace. 

Rovněž tomu tak je v případě trestu propadnutí majetku a trestu propadnutí věci, neboť 

právní mocí odsuzujícího rozsudku, kterým byl takový trest uložen, se vlastníkem 

propadlého majetku a věci stává stát.509  

I v případě tzv. zákazových trestů nelze hovořit o promlčení jejich výkonu, když 

okamžikem právní moci odsuzujícího rozsudku začíná běžet doba, na níž je zákaz 

uložen.510 

S ohledem na vše výše uvedené se tedy domnívám, že je částečně nesprávný 

názor Březinové, která uvádí, že „fakticky je tedy možné promlčení pouze peněžité 

sankce a sankcí propadnutí majetku a propadnutí věci.“511  

 
507 Jelínek, J., Herczeg, J. Zákon o trestní odpovědnosti právnických osob. Komentář s  jud ikaturou. 2 . 
vydání. Praha: Leges, 2013, s. 163. 
508 Fenyk, J., Smejkal, L., Bílá, I. Zákon o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim. 

Komentář. Příloha: Modelová interní opatření k předcházení trestné činnosti právnické osoby a řešení 
vzniklých situací (Compliance management systém). Praha: Wolters Kluwer ČR, 2018, s. 132. 
509 Jelínek, J., Herczeg, J. op. cit., s. 164. 
510 Jelínek, J., Herczeg, J. op. cit., s. 164. 
511 Březinová, K. Sankcionování právnických osob. Disertační práce. Právnická fakulta Univerzity 

Karlovy v Praze, 2017, s. 161. 
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Závěrem lze uvést, že v případě ochranných opatření uložených právnickým 

osobám nebude stejně, jak je tomu u fyzických osob, umožněno, aby se jejich výkon 

mohl promlčet.512 

6.3.2 Ostatní důvody zániku výkonu trestu 

V úvodu části 6.3 věnované zániku výkonu trestu jsem uvedl, že mezi způsoby, 

resp. důvody zániku výkonu trestu patří kromě promlčení výkonu trestu též: 

a) udělení milosti nebo vyhlášení amnestie prezidentem republiky (čl. 62 písm. 

g), čl. 63 odst. 1 písm. k) Ústavy, § 366 až § 370 TŘ); 

b) výkon trestu, včetně upuštění od výkonu trestu či jeho zbytku (§ 315 a násl. 

TŘ, zejm. pak § 344 odst. 1 TŘ u peněžitého trestu, včetně částečně 

obdobného významu u podmíněného upuštění od výkonu zbytku 

zákazových trestů podle § 350 odst. 2 TŘ); 

c) zrušení nebo zánik právnické osoby bez právního nástupce (§ 10 a 32 

ZTOPO). 

V této části se proto budu věnovat těmto dalším důvodům.  

a) Udělení milosti nebo vyhlášení amnestie prezidentem republiky 

Právo udělit milost v podobě individuálního aktu bez nutnosti kontrasignace má 

prezident republiky na základě čl. 62 písm. g) Ústavy. Dále je prezident repub liky na 

základě čl. 63 odst. 1 písm. k) Ústavy oprávněn udělovat milost hromadně (amnesti i),  

přičemž takové rozhodnutí prezidenta republiky musí být podle čl.  63 odst. 3  Ústavy 

kontrasignováno (tj. spolupodepsáno) předsedou vlády nebo jím pověřeným členem 

vlády.513  

Z výše uvedeného úvodního popisu vyplývá, že základní rozdělení mezi milostí 

a amnestií spočívá mimo jiné v určení osoby, které je adresována. Milost jako 

individuální právní akt se vyznačuje tím, že směřuje k jedné konkrétní osobě514 a 

 
512 Jelínek, J. a  kol. Trestní právo hmotné. Obecná část. Zvláštní část. 6. vydání. Praha: Leges, 2017, s. 
463. 
513 Jelínek, J. a kol. op. cit., s. 456. 
514 Klíma , K. a kolektiv. Komentář k Ústavě a Listině. 2. vydání. Plzeň: Aleš Čeněk, 2009, s. 474. 
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zhodnocuje konkrétní případ a konkrétní situaci tohoto jednotlivce .515 Milost jako 

hromadný právní akt, tedy amnestie, se vyznačuje tím, že nejde o konkrétní osoby, 

kterým je adresována, přičemž se neamnestují konkrétní osoby, nýbrž trestné činy. Ve 

svém důsledku se tak amnestie týká osob, které splní daná kritéria.516 

Rozlišujeme tři typy milosti:517  

a) agraciaci (odpuštění nebo zmírnění trestu uloženého soudem) ve smyslu čl.  62 

písm. g) Ústavy; 

b) rehabilitaci (prominutí nebo zmírnění následků odsouzení, tj. zahlazení 

odsouzení) ve smyslu čl. 62 písm. g) Ústavy; a  

c) abolici (nařízení, aby se trestní řízení nezahajovalo, a bylo-li zahájeno, aby se 

v něm nepokračovalo) ve smyslu čl. 63 odst. 1 písm. j) Ústavy.  

Pouze agraciace je důvodem zániku výkonu trestu.518 Agraciací může obecně 

prezident republiky odpustit celý trest nebo jeho část, dále může i prominout jen některý 

z uložených trestů.519 Stejně tak je možné, aby tímto rozhodnutím došlo ke změně trestu 

na mírnější druh trestu.520 Za vhodné pak považuji zmínit, že „odpuštěním trestu 

dochází k jeho zániku, tedy k zániku povinnosti vykonat trest nebo jeho zbytek, nikoliv 

však i ke zrušení nebo změně rozsudku, kterým byl tento trest uložen.“521 

Podle Šámala je zatím ovšem sporné, zda a do jaké míry může prezident 

republiky promíjet nebo zmírňovat tresty uložené právnickým osobám, byť obecné 

formulace shora citovaných ustanovení Ústavy to nevylučují.522  

Osobně se domnívám, že prezident republiky může, dojde-li k názoru, že to  je 

potřebné, udělit odsouzené právnické osobě milost, příp. že se na odsouzenou 

 
515 Bahýľová, L., Filip, J., Molek, P., Podhrázký, M., Suchánek, R., Šimíček, V. a Vyhnálek., L. Ústava 

České republiky. Komentář. 1. vydání. Praha: Linde, 2010, s. 726. 
516 Hendrych, D., Svoboda, C. a kolektiv. Ústava České republiky: Komentář. 1. vydání. Pra ha: C. H . 
Beck, 1997, s. 105. 
517 Šámal, P., Dědič, J., Gřivna, T., Púry, F., Říha, J. Trestní odpovědnost právnických osob. Komentář. 2. 
vydání. Praha: C. H. Beck, 2018, s. 499. 
518 Šámal, P. a  kol. op. cit., s. 499. 
519 Jelínek, J. a  kol. Trestní právo hmotné. Obecná část. Zvláštní část. 6. vydání. Praha: Leges, 2017, s. 
456. 
520 Šámal, P. a  kol. op. cit., s. 499. 
521 Rychetský, P., Langášek, T., Herc, T., Mlsna, P. a  kolektiv. Ústava České republiky. Ústavní zákon o  
bezpečnosti České republiky: Komentář. 1. vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2015, s. 593. 
522 Šámal, P. a  kol. op. cit., s. 499. 
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právnickou osobu může aplikovat milost hromadná, tj. amnestie.  Jelínek523 a Fenyk 524 

dochází k obdobnému závěru. 

Závěrem jen doplňuji, že podle Šámala se agraciační právo prezidenta republiky 

nevztahuje na „ochranná opatření, výrok o náhradě škody nebo nemajetkové újmy v 

penězích nebo k vydání bezdůvodného obohacení ani na jiný výrok soudního 

rozhodnutí, který se netýká uložení nebo výkonu trestu (např. rozhodnutí o  povinnosti 

nahradit náklady trestního řízení nebo o povinnosti nahradit státu odměnu a hotové 

výdaje přiznané ustanovenému obhájci).“525 

 

b) Výkon trestu, včetně upuštění od výkonu trestu či jeho zbytku 

Z logiky věci dochází k zániku výkonu trestu jeho výkonem.526  

Dále s ohledem na vše výše uvedené, zejména pak v části 6.1.2 a 6.1.3 této 

disertační práce věnující se problematice výkonu speciálních zákazových trestů,  na 

které odkazuji, jsem toho názoru, že vzhledem k tomu, že ustanovení § 39 a § 40 

ZTOPO odkazuje na ustanovení § 350 TŘ a jeho přiměřenou aplikaci jako celku, se na 

výkon speciálních zákazových trestů aplikuje i ustanovení § 350 odst. 2 TŘ, podle 

kterého se uplatní i institut podmíněného upuštění od výkonu zbytku trestu.  

Z důvodu absence bližších podmínek pro uplatnění podmíněného  upuštění od 

výkonu zbytku trestu by prozatím byla žádoucí alespoň subsidiární aplikace ustanovení 

§ 90 a § 91 TZ (s výjimkou § 91 odst. 4, 5  TZ). K zániku výkonu zákazových trestů tak 

tedy dochází tehdy, pokud se odsouzená právnická osoba osvědčila, resp. ex lege nastala 

fikce, že se osvědčila.527 

Obdobně se domnívám, že lze u právnických osob ve smyslu ustanovení §  344 

odst. 1 TŘ upustit i od výkonu peněžitého trestu, popřípadě jeho zbytku. K obdobnému 

závěru dochází i Šámal528 a Tibitanzlová529. 

 
523 Jelínek, J., Herczeg, J. Zákon o trestní odpovědnosti právnických osob. Komentář s judikaturou. 2. 

vydání. Praha: Leges, 2013, s. 165. 
524 Fenyk, J., Smejkal, L., Bílá, I. Zákon o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim. 
Komentář. Příloha: Modelová interní opatření k předcházení trestné činnosti právnické osoby a řešení 

vzniklých situací (Compliance management systém). Praha: Wolters Kluwer ČR, 2018, s. 132. 
525 Šámal, P. a  kolektiv. Trestní řád: Komentář. 7. vydání. Praha: C. H. Beck, 2013, s. 4042. 
526 Šámal, P., Dědič, J., Gřivna, T., Púry, F., Říha, J. Trestní odpovědnost právnických osob. Komentář. 2. 
vydání. Praha: C. H. Beck, 2018, s. 499. 
527 Šámal, P. a  kol. op. cit., s. 498 – 499. 
528 Šámal, P. a  kol. op. cit., s. 498. 
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c) Zrušení nebo zánik právnické osoby bez právního nástupce 

Na rozdíl od smrti fyzické osoby, kdy z  logiky věci dochází k zániku 

trestněprávního vztahu, a tedy i k zániku výkonu trestu, je situace související se 

zánikem právnických osob jiná.530 V případě zániku odsouzené právnické osoby totiž 

dochází ve smyslu ustanovení § 10 ZTOPO k  přechodu trestní odpovědnosti na 

právního nástupce právnické osoby.  

Jako důvod zániku výkonu trestu tak lze připustit pouze situaci, kdy odsouzená 

právnická osoba bude zrušena (resp. zanikne) bez právního nástupce531, anebo když 

jejím nástupcem bude ve smyslu ustanovení § 6 ZTOPO právnická osoba trestně 

neodpovědná.532 

 Fenyk je ale opačného názoru, když tvrdí, že „nebude možná obdoba zániku 

výkonu trestu v důsledku zániku či zrušení právnické osoby“533  

Uvedenou problematiku upravuje zejména ustanovení § 32 ZTOPO. 

K případnému zrušení či zániku právnické osoby (bez právního nástupce) ve 

vykonávacím řízení tak může na základě tohoto ustanovení dojít tehdy, když „soudce v 

přípravném řízení nebo předseda senátu v řízení před soudem rozhodl podle § 32 odst. 

3 o tom, že smí dojít ke zrušení nebo zániku právnické osoby, nebo kdyby státní zástupce 

v přípravném řízení a předseda senátu v řízení před soudem podle § 32 odst. 4 nepodal 

příslušnému soudu návrh na vyslovení neplatnosti úkonů směřujících ke zrušení nebo 

zániku právnické osoby.“534 V tomto ohledu tedy bude v konkrétním případě záviset na 

tom, zda předseda senátu návrhu odsouzené právnické osoby vyhoví (např. tehdy, 

dojde-li k závěru, že se odsouzená právnická osoba nesnaží účelově vyhnout výkonu 

trestu), a rovněž bude záviset na tom, zda se bude předseda senátu aktivně a důsledně 

 
529 Tibitanzlová, A. Sankcionování právnických osob. Rigorózní práce. Právnická fakulta Univerzity 
Karlovy v Praze, 2016, s. 95. 
530 Jelínek, J., Herczeg, J. Zákon o trestní odpovědnosti právnických osob. Komentář s judikaturou. 2. 

vydání. Praha: Leges, 2013, s. 90. 
531 Jelínek, J., Herczeg, J. op. cit., s. 165; dále rovněž Šámal, P., Dědič, J., Gřivna, T., Púry , F., Říha , J. 
Trestní odpovědnost právnických osob. Komentář. 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2018, s. 499. 
532 Forejt, P., Habarta, P., Trešlová, L.: Zákon o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti n im 
s komentářem. 1. vyd. Praha: Linde, 2012, s. 226. 
533 Fenyk, J., Smejkal, L., Bílá , I. Zákon o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim. 
Komentář. Příloha: Modelová interní opatření k předcházení trestné činnosti právnické osoby a řešení 
vzniklých situací (Compliance management systém). Praha: Wolters Kluwer ČR, 2018, s. 132. 
534 Šámal, P. a  kol. op. cit., s. 499. 
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dovolávat neplatnosti těchto úkonů odsouzené právnické osoby (např. tehdy, dojde -li 

k závěru, že se odsouzená právnická osoba naopak snaží účelově vyhnout výkonu 

trestu). 
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7 Zánik účinků odsouzení 
 

Zánik účinků odsouzení (tzv. zahlazení odsouzení, resp. fikce neodsouzení) je 

upraven v ustanovení § 27 ZTOPO: 

 

„Na odsouzenou právnickou osobu se hledí, jako by nebyla odsouzena, jestliže od 

právní moci odsuzujícího rozsudku uplynula doba uvedená v § 24.“ 

 

Díky institutu zahlazení odsouzení nemusí pachatel trestného činu nést jeho 

nepříznivé následky i po jeho výkonu (příp. jiném způsobu zániku výkonu uloženého 

trestu) po celou dobu svého života, resp. existence, což by ve svém důsledku bylo pro 

pachatele trestného činu značně nespravedlivé a omezující.535 Jedná se o tzv. právní 

fikci neodsouzení.536 

Úprava zániků účinků odsouzení je ve vztahu k  právnickým osobám specifická 

oproti úpravě vztahující se k osobám fyzickým obsažené v ustanoveních § 105 a § 106 

TZ. U právnických osob totiž dochází k zahlazení odsouzení přímo ex lege, a to po 

uplynutí doby stanovené pro promlčení výkonu trestu.537  

Význam tohoto institutu je u právnických osob zvýrazněn zejména proto, že 

odsouzení právnické osoby se zapisuje do evidence Rejstříku trestů [§ 2 odst. 1 zákona 

č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů (dále jen „ZRT“)], přičemž evidence právnických 

osob je veřejná, neboť podle ustanovení § 11 odst. 1 věty třetí ZRT „Výpis týkající se 

právnické osoby se vydá kterékoli osobě na její písemnou žádost.“ Navíc, zahlazené 

odsouzení zůstává obsaženo v opise, k němuž má pro účely trestního řízení přístup 

soud, Ministerstvo spravedlnosti ČR, Kancelář prezidenta republiky apod. za podmínek 

uvedených v ustanovení § 10 ZRT.538 Na základě ustanovení § 13 odst. 1  ZRT ale v e 

výpise z Rejstříku trestů zahlazená odsouzení obsažena nejsou. Ačkoli je tedy evidence 

právnických osob veřejná, na základě písemné žádosti osoby se této vydá pouze výpis, 

 
535 Fenyk, J., Smejkal, L., Bílá, I. Zákon o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim. 
Komentář. Příloha: Modelová interní opatření k předcházení trestné činnosti právnické osoby a řešení 
vzniklých situací (Compliance management systém). Praha: Wolters Kluwer ČR, 2018, s. 138. 
536 Jelínek, J. a  kol. Trestní právo hmotné. Obecná část. Zvláštní část. 6. vydání. Praha: Leges, 2017, s. 
457. 
537 Šámal, P., Dědič, J., Gřivna, T., Púry, F., Říha, J. Trestní odpovědnost právnických osob. Komentář. 2. 
vydání. Praha: C. H. Beck, 2018, s. 542. 
538 Jelínek, J., Herczeg, J. Zákon o trestní odpovědnosti právnických osob. Komentář s judikaturou. 2. 

vydání. Praha: Leges, 2013, s. 174. 
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nikoli opis, a proto zahlazení odsouzení může mít (a má) „význam zejména v případech, 

kde se vyžaduje bezúhonnost právnické osoby jako podmínka pro výkon určitých 

činností či funkcí, přičemž jejím předpokladem je neodsouzení osoby buď vůbec, nebo 

za stanovený okruh trestných činů.“539 K této problematice rovněž viz části 6.1.2 a 6.1.3 

této práce. V tomto ohledu ještě Fenyk doplňuje, že „samotný trest uložený právnické 

osobě nebude mít často tak dramatické dopady do fungování a běžného chodu 

právnické osoby jako sama existence zápisu v  trestním rejstříku, než dojde k zániku 

účinků odsouzení, a to zejména v případě právnických osob, které se tak nebudou moci 

účastnit zadávacích řízení v souvislosti s veřejnými zakázkami podle zákona o zadávání 

veřejných zakázek, neboť vzhledem k zápisu v trestním rejstříku nebudou až do zániku 

účinků svého odsouzení splňovat jednu ze základních podmínek pro účast v zadávacích 

řízeních podle zákona o zadávání veřejných zakázek.“540 Ačkoli se domnívám, že 

rozumím tomu, co se Fenyk snaží říct, a v tomto ohledu s ním souhlasím, je ale podle 

mého názoru zapotřebí přiznat, že právě již samotný trest má ve svém důsledku takový 

účinek, neboť kdyby nebylo trestu, nebylo by ani zápisu v trestním rejstříku.  

Ačkoli je zahlazení odsouzení upraveno pro právnické osoby v  ustanovení §  27 

ZTOPO speciálně, a proto se obecně neuplatní ustanovení § 105 a § 106  TZ, nelze 

jejich aplikaci vyloučit bez dalšího. Jak upozorňuje Šámal, „Bylo-li právnické osobě 

uloženo více druhů trestů, odvíjí se doba potřebná pro vznik fikce neodsouzení od toho 

druhu trestu, pro který platí nejdelší doba promlčení výkonu trestu podle  § 24 (jde o 

analogii § 105 odst. 5 a 6 TrZ).“541 K obdobnému závěru dochází i Jelínek.542 

Vyvstává dále otázka, zda lze subsidiárně aplikovat ustanovení § 105 odst. 3 TZ, 

podle kterého „Jestliže odsouzený prokázal po výkonu nebo prominutí trestu anebo 

promlčení jeho výkonu svým velmi dobrým chováním, že se napravil, může soud s 

přihlédnutím k zájmům chráněným trestním zákonem zahladit odsouzení na žádost 

odsouzeného nebo toho, kdo je oprávněn nabídnout záruku za dovršení nápravy 

odsouzeného, i před uplynutím doby uvedené v odstavci 1.“ Komentář Šámala k této 

 
539 Šámal, P., Dědič, J., Gřivna, T., Púry, F., Říha, J. Trestní odpovědnost právnických osob. Komentář. 2. 
vydání. Praha: C. H. Beck, 2018, s. 543. 
540 Fenyk, J., Smejkal, L., Bílá, I. Zákon o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim. 
Komentář. Příloha: Modelová interní opatření k předcházení trestné činnosti právnické osoby a řešení 

vzniklých situací (Compliance management systém). Praha: Wolters Kluwer ČR, 2018, s. 139. 
541 Šámal, P. a  kol. op. cit., s. 542. 
542 Jelínek, J., Herczeg, J. Zákon o trestní odpovědnosti právnických osob. Komentář s judikaturou. 2. 

vydání. Praha: Leges, 2013, s. 172. 
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problematice nenabízí řešení. Jelínek ve svém komentáři uvádí, že „u právnických osob 

se toto ustanovení trestního zákoníku neuplatní vzhledem ke specifickému postavení 

právnické osoby a speciální právní úpravě zániku účinků odsouzení v zákoně o trestní 

odpovědnosti právnických osob.“543 Podle Fenyka „analogické použití § 105 odst. 3  tr. 

zákoníku na odsouzené právnické osoby není a priori vyloučeno a odsouzená právnická 

osoba může ve smyslu tohoto ustanovení trestního zákoníku o předčasný zánik účinků 

odsouzení požádat.“544  

Ačkoli souhlasím s Jelínkem, že právnická osoba má specifické postavení a 

stejně tak že právní úprava zániku účinků odsouzení je v  ZTOPO speciální, nelze si 

nevšimnout, že i sám Jelínek připouští aplikaci ustanovení § 105 odst. 5, 6 TZ i na 

právnické osoby.545 Domnívám se, že v určitých případech bude možné aplikovat 

ustanovení § 105 odst. 3 TZ i na právnické osoby, a proto v tomto ohledu souhlasím 

s názorem Fenyka. Ačkoli sice bude obtížnější představit si velmi dobré chování 

právnické osoby, mohlo by být za toto dobré chování mj. považováno i organizování či 

zapojení se do dobročinných programů, finanční (či jiná) podpora určité skupiny 

obyvatel (oběti trestné činnosti, postižení, menšiny, spotřebitelé apod.) či předmětu 

činnosti (sociální služby, sportovní aktivity dětí).546 Žádost o zkrácení doby pro 

zahlazení odsouzení by teoreticky mohla podat, jako osoba oprávněná nabídnout záruku 

za dovršení nápravy odsouzené právnické osoby, mateřská společnost takové odsouzené 

právnické osoby, svaz, jehož je odsouzená právnická osoba členem,  nebo organizace 

zaměstnavatelů apod. 

K tomu bych už jen doplnil, že doby pro zahlazení odsouzení právnických osob 

jsou – oproti dobám pro zahlazení odsouzení fyzických osob – nepoměrně delší.547 

Podle Fenyka „tímto důvodem může být to, že počátek lhůty není vázán na výkon, 

prominutí nebo promlčení trestu, ale již na právní moc odsuzujícího rozsudku.“548 

 
543 Jelínek, J., Herczeg, J. Zákon o trestní odpovědnosti právnických osob. Komentář s  jud ikaturou. 2 . 

vydání. Praha: Leges, 2013, s. 174. 
544 Fenyk, J., Smejkal, L., Bílá, I. Zákon o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim. 
Komentář. Příloha: Modelová interní opatření k předcházení trestné činnosti právnické osoby a řešení 

vzniklých situací (Compliance management systém). Praha: Wolters Kluwer ČR, 2018, s. 139 – 140. 
545 Jelínek, J., Herczeg, J. op. cit., s. 172. 
546 Březinová, K. Sankcionování právnických osob. Disertační práce. Právnická fakulta Univerzity 
Karlovy v Praze, 2017, s. 162. 
547 Jelínek, J., Herczeg, J. op. cit., s. 173. 
548 Fenyk, J. a  kol. op. cit., s. 139.  
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Domnívám se, že by bylo žádoucí odstranit rozdílnost úpravy mezi fyzickými osobami 

a právnickými osobami, a tyto tedy sjednotit, nebo  alespoň přiblížit.  

Shodným znakem však kupříkladu je nemožnost použití tohoto institutu u 

ochranných opatření.549  

Dalším způsobem, jakým může dojít k zániku účinků odsouzení je milost 

(individuální nebo hromadná – amnestie) prezidenta republiky. Jedná se o tzv. 

rehabilitační rozhodnutí.550 Toto oprávnění prezidenta republiky je, stejně jako tomu 

bylo v případě agraciace, což jsem uvedl v části 6.3.2 výše, upraveno v čl. 62 písm. g) 

Ústavy (milost bez nutnosti kontrasignace) a v čl. 63 odst. 1 písm. k) ve spojení s čl. 63 

odst. 3 Ústavy (amnestie s nutností kontrasignace). 

 

  

 
549 Jelínek, J., Herczeg, J. Zákon o trestní odpovědnosti právnických osob. Komentář s judikaturou. 2. 
vydání. Praha: Leges, 2013, s. 171. 
550 Jelínek, J., Herczeg, J. op. cit., s. 174. 
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8 Evidence odsouzených právnických osob a jejich 

sankcionování v České republice v praxi  

 

8.1 Evidence odsouzených právnických osob 

Dne 1. ledna 2012 nabyl účinnosti nejen ZTOPO, ale pro účely sankcionování 

právnických osob i velmi relevantní zákon, kterým je již zmiňovaný Doprovodný 

zákon, který mj. vedl i ke změně ZRT.551  

Ustanovení § 2 odst. 1 věta první ZRT stanoví, že „Rejstřík trestů vede evidenci  

fyzických a právnických osob (dále jen „osoba“) pravomocně odsouzených soudy v 

trestním řízení a dále evidenci jiných významných skutečností pro trestní řízení, pokud 

tak stanoví tento nebo jiný zákon.“  

Jak jsem již uvedl výše, podle ustanovení § 2 odst. 1 ZRT se odsouzení 

právnické osoby zapisuje do evidence Rejstříku trestů, přičemž evidence právnických 

osob je veřejná, neboť podle ustanovení § 11 odst. 1 věty třetí ZRT „ Výpis týkající se 

právnické osoby se vydá kterékoli osobě na její písemnou žádost.“ To je podstatný 

rozdíl oproti údajům o odsouzení fyzických osob, které veřejně přístupné nejsou.  

Podle důvodové zprávy k Doprovodnému zákonu je potřeba učinit tuto evidenci 

ve vztahu k právnickým osobám veřejnou, neboť „efektivní výkon některých trestů 

(zákaz činnosti, zákaz plnění veřejných zakázek, účasti v koncesním řízení nebo ve 

veřejné soutěži, zákaz přijímání dotací a subvencí) vyžaduje, aby informacím o 

odsouzení byla zajištěna příslušná publicita. Publicitu údajů je třeba rovněž  zajistit s 

ohledem na možnost přechodu výkonu pravomocně uložených trestů na nástupnickou 

společnost, kdy je třeba dostatečným způsobem zabránit tomu, aby se odsouzená 

právnická osoba vyhnula trestu tím, že se účelově zruší nebo přemění na jinou 

právnickou osobu. Nejméně zatěžujícím způsobem, a to jak pro orgány a osoby 

posuzující bezúhonnost právnické osoby v rámci příslušných správních řízení nebo pro 

jiné zákonné účely (ve všech případech se přitom nejedná o orgány veřejné moci), tak 

pro orgány činné v trestním řízení, je tuto část evidence Rejstříku trestů učinit veřejnou. 

(…) Údaje tedy budou přístupné komukoli, a to v rozsahu, v jakém mohou být uváděny 

 
551 Jelínek, J., Herczeg, J. Zákon o trestní odpovědnosti právnických osob. Komentář s judikaturou. 2. 

vydání. Praha: Leges, 2013, s. 27 – 28. 
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ve výpisech z evidence Rejstříku trestů, přičemž se předpokládá, že tyto údaje budou 

informativně dálkově přístupné prostřednictvím webových stránek Rejstříku trestů .“552  

Na webové adrese Ministerstva spravedlnosti České republiky553 lze proto tuto 

veřejnou evidenci dohledat a zároveň do ní vstoupit. Současně se zde uvádí, že evidence 

odsouzení právnických osob „fakticky vznikla dne 12. června 2013 zaevidováním 

prvého trestního listu, kterým soud Rejstříku  trestů oznámil pravomocné odsouzení 

právnické osoby.“554  

Odsouzené právnické osoby je možné vyhledat buď pomocí identifikačního čísla 

právnické osoby, nebo podle státu, v němž má právnická osoba sídlo. Ke dni 24. března 

2020 je evidováno 525 pravomocně odsouzených právnických osob.  

S ohledem na nynější podobu rozsahu kriminalizace jednání právnických osob 

lze do budoucna jednoznačně počítat s výrazným nárůstem tohoto počtu.  

Zejména pro akademické a statistické účely bych jako uživatel této veřejně 

přístupné evidence odsouzených právnických osob ocenil, kdyby bylo sp rávcem 

evidence, tj. Ministerstvem spravedlnosti České republiky, vyhledávání v  evidenci 

upraveno, resp. přenastaveno. Za užitečné bych proto pokládal kupříkladu to, kdyby 

bylo možné odsouzené právnické osoby filtrovat zejména podle trestného činu, který 

spáchaly, a dále například podle druhu uložené sankce, resp. trestu. V neposlední řadě 

by i další filtrace kupříkladu podle soudu, který sankci uložil, vedla ke zjednodušení 

orientace v evidenci. 

8.2 Sankcionování právnických osob dle ZTOPO v praxi 

Vzhledem k tomu, že jsem chtěl, aby tato práce nebyla jen pouhou teoretickou 

prací, rozhodl jsem se v této části věnovat statistickým údajům aplikace ZTOPO za 

dobu jeho účinnosti. Proto jsem na e-mailovou adresu Ministerstva spravedlnosti ČR 

zaslal žádost ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k  inf ormacím ,  

jejímž předmětem byly tři dílčí (ale související) otázky: 

 

 
552 Důvodová zpráva k Doprovodnému zákonu. [online]. Vláda České republiky. [cit . 2020-03-12]. 
Dostupné z: http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=6&CT=286&CT1=0, s. 55. 
553 https://eservice-po.rejtr.justice.cz/public/odsouzeni?5.  
554 Informace k veřejné evidenci právnických osob. [online]. Ministerstvo spravedlnosti České republiky  
[cit. 2020-03-22]. Dostupné z: 

http://portal.justice.cz/Justice2/Soud/soud.aspx?o=203&j=213&k=5764&d=322484. 

https://eservice-po.rejtr.justice.cz/public/odsouzeni?5
http://portal.justice.cz/Justice2/Soud/soud.aspx?o=203&j=213&k=5764&d=322484
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1) Za jaké trestné činy byly v letech 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 a 2017 

odsouzeny právnické osoby?   

2) Jaké sankce byly právnickým osobám v letech 2012, 2013, 2014, 2015, 2016  a 

2017 uloženy?   

3) Jaké soudy uložily výše uvedené sankce?   

Má první žádost se netýkala let 2018 a 2019 z  toho důvodu, že jsem ji na 

Ministerstvo spravedlnosti ČR zaslal již dne 27. srpna 2018. Z tiskového odboru 

ministerstva mi tedy dne 12. září 2018 byla přílohou poslána přehledná tabulka555 

obsahující statistické informace za roky 2013 až 2017, neboť v roce 2012 nebyla 

odsouzena žádná právnická osoba.  

 S ohledem na to, že předkládanou disertační práci jsem ale nakonec odevzdal až 

7. dubna 2020, měl jsem relativně čas obstarat si i údaje za pozdější roky .  Proto jsem 

dne 10. ledna 2020 poslal ministerstvu další žádost, jejímž předmětem byly drobně 

upravené tři dílčí (ale související) otázky: 

  

1) Za jaké trestné činy a v jakých počtech byly v letech 2012, 2013, 2014, 2015, 

2016, 2017, 2018 a 2019 odsouzeny právnické osoby?   

2) Jaké sankce (tresty a ochranná opatření) a v jakých počtech byly právnickým 

osobám v těchto letech uloženy?   

3) Jaké konkrétní soudy a v jakých počtech uložily v těchto letech výše uvedené 

sankce?   

Následně mi byla dne 23. ledna 2020 z tiskového odboru ministerstva přílohou 

opět poslána přehledná tabulka556 obsahující statistické informace za rok 2018, neboť 

data za rok 2019 nebyla dostupná. Ačkoli mě ve zbytku ministerstvo odkázalo na jejich 

odpověď ze dne 12. září 2018, poskytli mi i přesto tabulku obsahující statistické 

informace za roky 2013 až 2018. 

 
555 Viz příloha č. 1 této disertační práce. 
556 Viz příloha č. 2 této disertační práce. 
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Nicméně ministerstvo zcela ignorovalo tu část mé žádosti týkající se informací o 

uložených ochranných opatřeních. Proto jsem tyto údaje doplnil na základě informací 

zveřejněných na stránkách Ministerstva spravedlnosti ČR.557  

Z níže uvedených tabulek, v nichž jsou reflektovány jednak statistické údaje 

poskytnuté na základě zákona č. 106/1999 Sb., jednak údaje získané z  internetových 

stránek Ministerstva spravedlnosti ČR, lze tedy zjistit následující: 

a) v roce 2012 nebyla odsouzena ani jedna právnická osoba; 

b) dosud nebylo uloženo ochranné opatření zabrání části majetku; 

c) mezi lety 2013 a 2018 včetně byly právnické osoby odsouzeny za tyto trestné 
činy: 

 

Název 

spáchaného 

trestného činu 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 Celkem 

Vydírání (§ 175 

TZ) 

0 0 2 0 1 2 5 

Kuplířství (§ 189 
TZ) 

0 1 0 0 0 0 1 

Krádež (§ 205 
TZ) 

0 0 0 0 0 1 1 

Podvod (§ 209 

TZ) 

0 6 20 24 22 22 94 

Pojistný podvod 
(§ 210 TZ) 

0 0 0 0 1 1 2 

Úvěrový podvod 
(§ 211 TZ) 

0 3 2 3 10 4 22 

Dotační podvod 
(§ 212 TZ) 

1 0 0 2 1 6 10 

Podílnictví 
(§ 214 TZ) 

0 0 0 1 0 0 1 

Legalizace 

výnosů z trestné 
činnosti z 

0 0 0 0 0 1 1 

 
557 Přehledy statistických listů. 2019. Ministerstvo spravedlnosti České republiky. [cit. 2019-03-12]. 

Dostupné z:  https://cslav.justice.cz/InfoData/prehledy-statistickych-listu.html.  

https://cslav.justice.cz/InfoData/prehledy-statistickych-listu.html
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nedbalosti (§ 217 
TZ) 

Porušení 

povinnosti v 
insolvenčním 
řízení (§ 225 TZ) 

0 0 0 0 0 1 1 

Porušení 
povinnosti učinit 

pravdivé 
prohlášení o 
majetku (§ 227 
TZ) 

0 0 0 0 0 4 4 

Poškození cizí 
věci (§ 228 TZ) 

0 0 0 0 0 1 1 

Neoprávněný 
přístup k 
počítačovému 

systému a nosiči 
informací (§ 230 
TZ) 

0 0 0 0 0 1 1 

Neoprávněné 

opatření, 
padělání a 
pozměnění 
platebního 

prostředku 
(§ 234 TZ) 

0 0 0 0 1 0 1 

Zkrácení daně, 
poplatku a 
podobné povinné 

platby 
(§ 240 TZ) 

0 3 9 12 19 30 73 

Neodvedení 
daně, pojistného 

na sociální 
zabezpečení a 
podobné povinné 
platby (§ 241 

TZ) 

1 13 27 30 30 38 139 

Porušení 
předpisů o 
nálepkách a 
jiných 

0 1 0 1 0 0 2 
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předmětech k 
označení zboží 
(§ 244 TZ) 

Neoprávněné 
provozování 
hazardní hry 
(§ 252 TZ) 

0 0 0 0 0 1 1 

Zkreslování 

údajů o stavu 
hospodaření a 
jmění (§ 254 TZ) 

0 2 4 8 19 20 53 

Sjednání výhody 

při zadání 
veřejné zakázky, 
při veřejné 
soutěži a veřejné 

dražbě 
(§ 256 TZ) 

0 2 0 3 5 0 10 

Poškození 
finančních zájmů 
Evropské unie 

(§ 260 TZ) 

1 0 0 1 3 5 10 

Porušení 
autorského 
práva, práv 

souvisejících s 
právem 
autorským a práv 
k databázi (§ 270 

TZ) 

0 2 1 1 1 2 7 

Nedovolená 
výroba a jiné 
nakládání s 
omamnými a 

psychotropními 
látkami a s jedy 
(§ 283 TZ) 

0 0 0 0 0 1 1 

Poškození a 

ohrožení 
životního 
prostředí z 
nedbalosti (§ 294 

TZ) 

0 0 0 0 0 1 1 
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Poškození lesa 
(§ 295 TZ) 

0 0 1 0 0 0 1 

Neoprávněné 

nakládání 
s odpady (§ 298 
TZ) 

0 1 0 0 0 0 1 

Podplacení 
(§ 332 TZ) 

0 0 0 2 1 0 3 

Nepřímé 
úplatkářství 
(§ 333 TZ) 

0 0 0 0 0 1 1 

Maření výkonu 
úředního 

rozhodnutí a 
vykázání (§ 337 
TZ) 

0 0 0 1 1 4 6 

Padělání a 

pozměnění 
veřejné listiny 
(§ 348 TZ) 

0 1 1 0 0 0 2 

Celkem 3 35 67 89 115 147 456 

 

d) mezi lety 2013 a 2018 včetně byly právnickým osobám uloženy tyto sankce, 
případně upuštěno od potrestání: 

 

Tresty a 

ochranná 

opatření 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 Celkem 

Zrušení 

právnické 
osoby 

0 4 5 13 18 33 73 

Propadnutí 
majetku 

0 0 0 0 0 1 1 

Peněžitý trest 0 15 22 30 36 29 132 

Propadnutí 

věci558 

0 0 0 1 2 0 3 

 
558 Resp. do 31. května 2015 trest propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty. 
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Zákaz činnosti 0 9 21 37 33 49 149 

Zákaz plnění 
veřejných 

zakázek nebo 
účasti ve 
veřejné 
soutěži559 

0 0 0 2 5 0 7 

Zákaz 

přijímání 
dotací a 
subvencí 

0 0 0 1 2 2 5 

Uveřejnění 

rozsudku 

2 10 15 9 7 17 60 

Zabrání 
věci560 

0 0 2 0 0 2 4 

Zabrání části 
majetku 

0 0 0 0 0 0 0 

Upuštěno od 

potrestání 

0 0 2 0 2 3 7 

Celkem 2 38 67 93 105 136 441 

  

 
559 Resp. do 30. září 2016 trest zákazu plnění veřejných zakázek, účasti v  koncesním řízení  nebo ve 
veřejné soutěži. 
560 Resp. do 31. května 2015 ochranné opatření zabrání věci nebo jiné majetkové hodnoty.  
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e) mezi lety 2013 až 2018 včetně uložily tresty (případně upustily od potrestání) 

tyto soudy: 

 

Soud 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Celkem 

Okresní soud v 

Benešově 

0 1 0 0 0 1 2 

Okresní soud v 
Berouně 

0 0 0 1 0 0 1 

Okresní soud v 
Blansku 

0 2 0 3 1 2 8 

Krajský soud v 

Brně 

0 0 0 2 3 1 6 

Městský soud 
v Brně 

0 18 25 17 23 16 99 

Okresní soud 
Brno – venkov 

0 0 1 4 4 2 11 

Okresní soud v 
Břeclavi 

0 0 2 1 1 0 4 

Okresní soud v 
České Lípě 

0 0 0 2 0 0 2 

Krajských soud v 

Českých 
Budějovicích 

0 0 0 0 1 0 1 

Okresní soud v 
Domažlicích 

0 0 0 0 0 1 1 

Okresní soud v 

Děčíně 

0 2 1 1 0 0 4 

Okresní soud ve 
Frýdku-Místku 

0 2 1 2 5 3 13 

Okresní soud v 
Havlíčkově 

Brodě 

0 0 0 0 1 0 1 

Okresní soud 
v Hodoníně 

0 3 7 3 6 7 26 

Okresní soud v 
Chomutově 

0 0 0 0 1 0 1 
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Okresní soud v 
Jihlavě 

0 0 0 1 1 1 3 

Okresní soud v 

Jindřichově 
Hradci 

0 0 3 0 1 3 7 

Okresní soud 
v Jeseníku 

0 0 0 0 0 1 1 

Okresní soud v 

Karlových 
Varech 

0 0 0 1 0 0 1 

Okresní soud v 
Karviné 

0 0 0 0 2 5 7 

Okresní soud v 

Kladně 

0 0 0 2 4 8 14 

Okresní soud v 
Klatovech 

0 1 0 1 0 5 7 

Okresní soud v 
Kroměříži 

0 1 3 5 1 2 12 

Okresní soud v 

Lounech 

0 1 0 0 1 1 3 

Okresní soud 
v Mělníku 

0 0 0 0 0 2 2 

Okresní soud v 
Mladé Boleslavi 

0 0 0 0 1 2 3 

Okresní soud v 
Mostě 

0 0 0 0 1 2 3 

Okresní soud v 
Náchodě 

0 0 2 0 0 0 2 

Okresní soud 

v Novém Jičíně 

0 0 0 0 0 2 2 

Okresní soud v 
Nymburce 

0 0 0 1 0 0 1 

Okresní soud 
v Olomouci 

0 0 0 0 0 1 1 

Okresní soud v 

Opavě 

0 0 0 0 0 1 1 
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Okresní soud v 
Ostravě 

0 0 0 2 1 0 3 

Krajský soud v 

Ostravě 

1 0 0 2 4 5 12 

Okresní soud v 
Pelhřimově 

0 0 1 2 2 0 5 

Okresní soud 
Plzeň – město 

0 0 0 0 3 1 4 

Obvodní soud pro 

Prahu 1 

1 0 6 5 2 4 18 

Obvodní soud pro 
Prahu 2 

0 0 0 0 1 0 1 

Obvodní soud pro 
Prahu 3 

0 0 1 0 0 0 1 

Obvodní soud pro 
Prahu 7 

0 1 1 2 1 3 8 

Obvodní soud pro 
Prahu 8 

0 0 1 2 0 1 4 

Obvodní soud pro 

Prahu 9 

0 0 1 1 0 0 2 

Obvodní soud pro 
Prahu 10 

0 1 0 0 0 0 1 

Okresní soud 
Praha – západ 

0 0 2 4 3 4 13 

Okresní soud 

v Prachaticích 

0 0 0 2 1 0 3 

Krajský soud v 
Praze 

0 0 0 0 0 3 3 

Městský soud 
v Praze 

0 0 0 0 0 2 2 

Okresní soud 
v Prostějově 

0 0 0 4 7 1 12 

Okresní soud 
v Přerově 

0 0 0 0 3 1 4 

Okresní soud 

v Příbrami 

0 1 1 2 1 0 5 
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Okresní soud 
v Rakovníku 

0 0 0 1 1 0 2 

Okresní soud 

v Rychnově nad 
Kněžnou 

0 2 2 2 2 1 9 

Okresní soud ve 
Svitavách 

0 0 0 0 0 1 1 

Okresní soud 

v Šumperku 

0 0 0 2 1 3 6 

Okresní soud 
v Tachově 

0 0 0 0 0 3 3 

Okresní soud 
v Teplicích 

0 1 0 3 3 7 14 

Okresní soud 

v Trutnově 

0 0 1 1 0 0 2 

Okresní soud 
v Třebíči 

0 0 1 0 1 1 3 

Okresní soud 
v Uherském 

Hradišti 

0 0 0 0 0 1 1 

Okresní soud 
v Ústí nad Labem 

0 0 0 0 4 8 12 

Krajský soud 
v Ústí nad Labem 

0 0 0 0 0 3 3 

Okresní soud 
ve Vyškově 

0 0 0 2 4 3 9 

Okresní soud ve 
Zlíně 

0 0 1 4 0 4 9 

Okresní soud ve 

Znojmě 

0 0 0 0 0 1 1 

Okresní soud ve 
Žďáře nad 
Sázavou 

0 1 1 3 2 2 9 

Celkem 2 38 65 93 105 132 435 
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Níže ve své disertační práci rozeberu získaná data podle jednotlivých let,  což je 

struktura, která vychází z mé rigorózní práce.561  

8.2.1 Rok 2012 

V prvním roce účinnosti ZTOPO nebyla pravomocně odsouzena ani jedna 

právnická osoba, což bylo explicitně potvrzeno i Ministerstvem spravedlnosti ČR 

v odpovědi na mou žádost dne 12. září 2018. 

8.2.2 Rok 2013 

Jde o první rok, kdy došlo k pravomocnému uložení trestů. V tomto roce byly 

pravomocně odsouzeny dvě právnické osoby – jedna Obvodním soudem pro Prahu 1 za 

trestný čin neodvedení daně, pojistného na sociální zabezpečení a podobné povinné 

platby (§ 241 TZ) k trestu uveřejnění rozsudku. druhá Krajským soudem v Ostravě 

rovněž k trestu uveřejnění rozsudku za trestný čin dotačního podvodu (§ 212 TZ) v 

souběhu s trestným činem poškození finančních zájmů Evropské unie (§ 260 TZ). 

V roce 2013 tedy soudy přistoupily toliko k uložení jediného trestu (navíc trestu, 

který lze uložit pouze právnickým osobám), a to trestu uveřejnění rozsudku. 

8.2.3 Rok 2014 

V tomto roce došlo k výraznému nárůstu počtu uložených trestů, neboť bylo 

uloženo třicet tři trestů, resp. třicet osm trestů. Tento rozdíl v celkovém počtu uložených 

trestů spočívá ve skutečnosti, že v pěti případech došlo ze strany soudu k uložení 

současně dvou druhu trestů. Ve čtyřech případech tak Městský soud v Brně uložil 

současně peněžitý trest a trest uveřejnění rozsudku. V pátém případě uložil totožné 

tresty Okresní soud v Děčíně.  

Nejaktivnějšími orgány činnými v trestním řízení byly v roce 2014 ty 

v působnosti Městského soudu v Brně, který v roce 2014 pravomocně rozhodl v celkem 

čtrnácti věcech, přičemž uložil celkem osmnáct trestů. Ostatní soudy v tomto roce 

nebyly oproti Městskému soudu v Brně tolik aktivní, když kupř. Okresní soud 

 
561 Gvozdek, F. Trestní odpovědnost a sankcionování právnických osob v České republice. Rigorózní 

práce. Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, 2016, s. 100 – 103. 
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v Hodoníně pravomocně uložil pouze tři tresty, což mu stačilo na to , aby byl druhým 

nejaktivnějším soudem pro rok 2014. 

Mezi počtem spáchaným trestných činů zaujímá první místo trestný čin 

neodvedení daně, pojistného na sociální zabezpečení a podobné povinné platby  podle 

§ 241 TZ, za jehož spáchání byly právnické osoby pravomocně odsouzeny celkem ve 

třinácti případech, druhé místo patřilo trestnému činu podvodu podle § 209 TZ (celkem 

šest případů pravomocného odsouzení).   

Nejčastěji ukládaným trestem byl peněžitý trest, který byl soudy uložen celkem  

patnáctkrát, dále došlo desetkrát k uložení trestu uveřejnění rozsudku, devětkrát byl 

uložen trest zákazu činnosti. K uložení výjimečného trestu, tj. trestu zrušení právnické 

osoby, přistoupily soudy v tomto roce poprvé, a to rovnou dokonce ve čtyřech 

případech. Jednou byl trest zrušení právnické osoby uložen  Okresním soudem 

v Benešově, kdy byla k tomuto trestu odsouzena právnická osoba páchající trestnou 

činnost podle § 240 TZ (zkrácení daně, poplatku a podobné povinné platby ), podruhé 

byl tento trest uložen Obvodním soudem pro Prahu 7, a to za trestný čin zkreslování 

údajů o stavu hospodaření a jmění podle § 254 TZ, potřetí byl tento trest uložen 

Okresním soudem v Příbrami za úvěrový podvod podle § 211 TZ a v posledním případě 

přistoupil k jeho uložení Okresní soud v Žďáře nad Sázavou za trestný čin podvodu 

(§ 209 TZ). 

8.2.4 Rok 2015 

Ačkoli v roce 2015 došlo z logiky věci k určitému nárůstu jednotlivých čísel 

oproti roku 2014, přehled uložených trestů, spáchaných trestných činů a aktivity  soudů 

se však příliš nelišil. Celkem došlo k pravomocnému uložení šedesáti pěti sankcí.  

Nejaktivnějším soudem byl opět Městský soud v Brně, který celkem uložil 

dvacet pět trestů a znovu tak výrazně předčil jiné soudy v  České republice (druhým 

nejaktivnějším soudem byl Okresní soud v Hodoníně, který uložil sedm trestů, a to vždy 

trest uveřejnění rozsudku). 

V roce 2015 byly právnické osoby opět nejčastěji odsouzeny za spáchání 

trestného činu neodvedení daně, pojistného na sociální zabezpečení a podobné povinné 

platby podle § 241 TZ, a to celkem ve dvaceti sedmi případech. Za spáchání trestného 
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činu podvodu podle § 209 TZ, který zaujal pomyslné druhé místo, byly právnické osoby 

v roce 2015 pravomocně odsouzeny celkem ve dvaceti případech .   

I v roce 2015 byl nejčastěji ukládaným trestem peněžitý trest, který byl uložen 

v celkem dvaceti dvou případech. Trest zákazu činnosti byl uložen celkem v 

jednadvaceti případech. K uložení trestu uveřejnění rozsudku došlo patnáctkrát a trestu  

zrušení právnické osoby pětkrát.  

V tomto roce došlo poprvé (rovnou ve dvou případech) k  uložení ochranného 

opatření zabrání věci nebo jiné majetkové hodnoty (v tehdejším znění) a soudy rovněž 

ve dvou případech upustily od potrestání.   

8.2.5 Rok 2016 

Stále narůstající křivka logicky pokračovala i v roce 2016, kdy celkem došlo 

k pravomocnému uložení devadesáti tří trestů.  

Městský soud v Brně byl i v tomto roce nejaktivnějším soudem. Ačkoli lze 

spatřovat pokles v počtu uložených trestů (v roce 2016 sedmnáct trestů), i přes to  tento 

počet s rezervou stačil na udržení prvního místa. O druhé místo se pak dělily  Okresní 

soud v Kroměříži a Obvodní soud pro Prahu 1 s pěti uloženými tresty. 

Pořadí dle počtu spáchaných trestných činů se nezměnilo ani v roce 2016. 

Prvenství tak opět patřilo trestnému činu neodvedení daně, pojistného na sociální 

zabezpečení a podobné povinné platby podle § 241 TZ, za který byly právnické osoby 

odsouzeny celkem v třiceti případech. Za spáchání trestného činu podvodu podle § 209 

TZ byly právnické osoby v roce 2016 pravomocně odsouzeny celkem ve dvaceti 

čtyřech případech.   

V roce 2016 byl nejčastěji ukládaným trestem trest zákazu činnosti, který byl 

uložen v celkem třiceti sedmi případech. Peněžitý trest, který tedy v tomto roce přišel o  

prvenství a musel se spokojit s druhým místem, byl v roce 2016 uložen celkem 

třicetkrát. K uložení trestu zrušení právnické osoby došlo třináctkrát, trestu  uveřejnění 

rozsudku devětkrát.  

Významným faktem roku 2016 je, že v tomto roce došlo poprvé k uložení trestu 

propadnutí věci. S tím souvisí i další zajímavost, a to že v jednom případě Okresní soud 

v Prostějově současně uložil tři druhy trestů, a to peněžitý trest, trest zákazu činnosti a 

trest propadnutí věci. Právnická osoba v tomto případě byla odsouzena za trestný čin 
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porušení autorského práva, práv souvisejících  s právem autorským a práv k databázi ve 

smyslu § 270 TZ.   

Premiéru si odbyly i speciální zákazové tresty, a to trest zákazu plnění veřejných 

zakázek, účasti v koncesním řízení nebo ve veřejné soutěži (v tehdejším znění), který 

byl v tomto roce uložen rovnou dvakrát, a to vždy za trestný čin z jednání výhody při 

zadání veřejné zakázky, při veřejné soutěži a veřejné dražbě (§ 256 TZ), a trest zákazu 

přijímání dotací a subvencí za trestný čin dotačního podvodu (§ 212 TZ), který byl 

uložen jednou. 

8.2.6 Rok 2017 

V tomto roce bylo pravomocně uloženo sto tři trestů, přičemž ve dvou případech 

soudy upustily od potrestání.  

Je zajímavé sledovat, jak si po celou dobu účinnosti ZTOPO vede Městský soud 

v Brně (který je ve statistice pro rok 2017 nesprávně označován Ministerstvem 

spravedlnosti ČR jako OS Brno-město), který byl opět i v tomto roce nejaktivnějším 

soudem. Ačkoli neuložil tolik trestů jako v roce 2015 (dvacet pět), uložil jich v roce 

2017 o šest více než v roce předchozím. Celkem tedy Městský soud v  Brně uložil 

dvacet tři trestů. Druhé místo v roce 2017 obsadil Okresní soud v Prostějově, který 

uložil sedm trestů. 

Ke změně pořadí dle počtu spáchaných trestných činů nedošlo ani v roce 2017. 

První místo opět zaujal trestný čin neodvedení daně, pojistného na sociální zabezpečení 

a podobné povinné platby podle § 241 TZ, za který byly právnické osoby odsouzeny 

celkem v třiceti případech. Za spáchání trestného činu podvodu  podle § 209 TZ byly 

právnické osoby v roce 2016 pravomocně odsouzeny celkem ve dvaceti dvou 

případech.  Narůstající tendenci lze spatřovat u trestného činu zkreslování údajů o stavu 

hospodaření a jmění podle § 254 TZ (v roce 2016 osm, v  roce 2017 devatenáct) a 

trestného činu zkrácení daně, poplatku a podobné povinné platby podle § 240 TZ (v 

roce 2016 dvanáct, v roce 2017 devatenáct). 

V roce 2017 byl nejčastěji ukládaným trestem peněžitý trest, který byl uložen 

celkem v třiceti šesti případech. K uložení trestu zákazu činnosti soudy přistoupily v 

třiceti třech případech. K uložení trestu zrušení právnické osoby došlo osmnáctkrát a 

trestu uveřejnění rozsudku sedmkrát. Trest zákazu plnění veřejných zakázek nebo účasti 
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ve veřejné soutěži byl uložen celkem pětkrát, trest zákazu přijímání dotací a subvencí 

dvakrát a stejně tak trest propadnutí věci. Jak jsem již zmínil výše, soudy ve dvou 

případech upustily od potrestání.  

8.2.7 Rok 2018 

V tomto roce bylo pravomocně uloženo sto třicet šest sankcí, z toho dvakrát 

ochranné opatření zabrání věci. Ve třech případech soudy upustily od potrestání.  

I v loňském roce byly právnické osoby nejčastěji odsouzeny za trestný čin 

neodvedení daně, pojistného na sociální zabezpečení a podobné povinné platby podle 

§ 241 TZ, a to celkem v osmatřiceti případech. V loňském roce již ale druhé místo 

neobsadil trestný čin podvodu (§ 209 TZ), ale trestný čin zkrácení daně, poplatku a 

podobné povinné platby podle § 240 TZ, za který byly právnické osoby odsouzeny 

celkem v třiceti případech. Trestný čin podvodu zaujal třetí místo (celkem dvacet dva 

případů). 

V roce 2018 byl nejčastěji ukládaným trestem, stejně jako v roce 2016, trest 

zákazu činnosti, který byl uložen celkem v devětačtyřiceti případech. Na druhé místo se 

v loňském roce dostal co do častosti ukládání výjimečný trest, tj. trest zrušení právnické 

osoby, který byl uložen celkem v třiatřiceti případech. V předchozích letech obvykle 

nejčastěji ukládaný trest – peněžitý trest – byl loni uložen „pouze“ devětadvacetkrát. K 

uložení trestu uveřejnění rozsudku došlo sedmnáctkrát. Trest zákazu přijímání dotací a 

subvencí byl uložen dvakrát.  

Zajímavostí je, že poprvé došlo k uložení trestu propadnutí majetku. Na druhou 

stranu ale nebyl ani jednou uložen trest propadnutí věci a trest zákazu plnění veřejných 

zakázek nebo účasti ve veřejné soutěži. Jak jsem již zmínil výše, dvakrát soudy uložily  

ochranné opatření zabrání věci, ve třech případech soudy upustily od potrestání. 

8.2.8 Shrnutí 

Z výše uvedených údajů, které jsem si obstaral jednak prostřednictvím ž ádostí 

podle zákona č. 106/1999 Sb., jednak na základě vlastního zkoumání a studia 

statistických údajů obsažených na webových stránkách Ministerstva spravedlnosti ČR, 

lze dojít k závěru, že orgány činné v trestním řízení si na existenci ZTOPO poměrně 

zvykly, kdy lze spatřovat stále rostoucí tendenci jeho aplikace.  
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Ačkoli je na jakékoli detailnější prognózy týkající se aplikace ZTOPO ještě stále 

relativně brzy, jsem přesvědčen, že k  aplikaci ZTOPO a sankcionování právnických 

osob bude docházet stále častěji (a to i přes možnost právnických osob vyvinit se i za 

jednání osob uvedených v ustanovení § 8 odst. 1 písm. a) až c) ZTOPO, jak bude 

rozebráno v následující kapitole), a proto se jistě brzy dočkáme i soudních rozhodnutí 

odsuzujících právnické osoby za trestné činy, které ve výše uvedených tabulkách nejsou 

(např. trestný čin usmrcení z nedbalosti podle § 143 TZ, trestný čin porušení povinnosti 

při správě cizího majetku podle § 220 TZ či trestný čin obecného ohrožení podle § 272 

TZ apod.) a že tato rozhodnutí budou vydávat i soudy, které ve výše uvedených 

tabulkách zmíněny nejsou (např. Okresní soud ve Vsetíně apod.).   
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9 Opatření k předcházení trestné činnosti (compliance) 
 

Ačkoli jsem se samotnou přičitatelností trestného činu fyzické osoby právnické  

osobě detailněji nezabýval562, je zapotřebí zmínit i tzv. compliance opatření, která se 

sankcionováním právnických osob do značné míry souvisí. Nejprve se ale tedy hodlám 

věnovat samotné možnosti právnických osob vyvinit se z  trestní odpovědnosti.  

9.1 Možnost exkulpace právnické osoby  

Od účinnosti ZTOPO, tj. ode dne 1. ledna 2012, až do nabytí účinnosti novely č. 

183/2016 Sb. dne 1. prosince 2016, byla (a stále je) v ustanovení § 8 odst. 2  písm. b) 

ZTOPO a contrario zakotvena možnost právnické osoby vyvinit se z trestn í 

odpovědnosti (exkulpovat se) za předpokladu, že trestný čin byl sice spáchán osobou 

uvedenou v § 8 odst. 1 písm. d) ZTOPO (zaměstnanec nebo osoba v obdobném 

postavení při plnění pracovních úkolů), ale právnická osoba  (resp. orgány právnické 

osoby nebo osoby uvedené v ustanovení § 8 odstavci 1 písm. a) až c) ZTOPO) provedla 

taková opatření, která měla provést podle jiného právního předpisu nebo která po ní lze 

spravedlivě požadovat, zejména provedla povinnou nebo potřebnou kontrolu nad 

činností zaměstnanců, anebo učinila nezbytná opatření k zamezení nebo odvrácení 

následků spáchaného trestného činu. 

Šámal správně uvádí, že „taková opatření jsou ukládána právnickým osobám 

různými právními předpisy, zejména jde o zákony o bezpečnosti práce, které upravují 

bezpečnost a ochranu zdraví při práci, hygienické zákony, jimiž jsou všechny ty, které 

upravují hygienickou a protiepidemickou péči, zákony o ochraně životního prostředí, 

kterými jsou veškeré zákony, které upravují ochranu životního prostředí, dále zákony 

upravující památkovou péči či zákony o požární ochraně, ale i zákony v oblasti 

legalizace výnosů z trestné činnosti atd., ale mohou vyplývat i z obecných preventivních, 

vyhledávacích a reaktivních povinností, což vyplývá z použitého pojmu opatření, která 

po nich lze spravedlivě požadovat.563 

Od samého počátku účinnosti ZTOPO tedy platí, že právnická osoba se může 

ze své trestní odpovědnosti vyvinit, a to tehdy, podařilo-li se jí prokázat, že má funkční 

 
562 Této problematice jsem se mj. již podrobně věnoval ve své diplomové a následně i rigorózní práci. 
563 Šámal, P., Dědič, J., Gřivna, T., Púry, F., Říha, J. Trestní odpovědnost právnických osob. Komentář. 2. 

vydání. Praha: C. H. Beck, 2018, s. 217. 
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interní kontrolní systém, jehož účelem je jednak předcházet páchání trestné činnosti 

zaměstnanci, jednak zamezit následkům již spáchaného trestného činu.564 Podstatné 

však je, aby tento systém nebyl pouhou proklamací, ale aby se jednalo o skutečně 

funkční, respektovaný a dodržovaný systém, který je pravidelně revidován a na základě 

vyhodnocování dosavadních výsledků upravován, resp. přizpůsobován potřebám dané 

právnické osoby.565    

Předmětné ustanovení vzbuzovalo celou řadu kritiky.566 Zákonodárci bylo 

především vytýkáno, že ono exkulpační ustanovení se vztahu je pouze na případnou 

trestnou činnost osob uvedených v  ustanovení § 8 odst. 1 písm. d) ZTOPO, a proto 

Bohuslav dochází k závěru, že „v případě přičítání jednání orgánu právnické osoby se 

jedná v případě, kdy osoba nebo osoby, které jsou orgánem právnické osoby či jej tvoří, 

nejednají čistě v soukromém osobním zájmu bez vztahu k právnické osobě, de facto o 

objektivní odpovědnost bez možnosti vyvinění […].“567 Vidrna dochází ke 

správnému závěru, že taková konstrukce neposkytuje právnické osobě reálnou možnost 

účinné obhajoby, což je navíc v rozporu s principem presumpce neviny, a proto není v  

souladu s čl. 40 odst. 2 Listiny.568 

Dalším významným problémem tohoto ustanovení bylo (a stále je) slovní 

spojení „lze spravedlivě požadovat“. Vzhledem k tomu, že uvedený pojem českému 

trestnímu právu nebyl znám, nepovažuji jeho zvolení za šťastné, a  to zejména proto, že 

jeho výklad je pro určení trestní odpovědnosti zásadní. Stále setrvávám na svém názoru, 

že taková úprava je v rozporu se zásadou nullum crimen sine lege, a proto, bude-li mít 

soud v konkrétní věci pochybnost, zda bylo spravedlivé požadovat po právnické osobě 

určitá opatření, měl by v souladu se zásadou in dubio pro reo rozhodnout ve prospěch 

 
564 Samozřejmě pouze ve vztahu k osobám uvedeným v ustanovení § 8 odst. 1 písm. d) ZTOPO. 
565 Jelínek, J., Herczeg, J. Zákon o trestní odpovědnosti právnických osob. Komentář s judikaturou. 2. 
vydání. Praha: Leges, 2013, s. 78. 
566 Např. Bohuslav, L. Přičitatelnost trestného činu právnické osobě. In Jelínek, J. a  kol. Trestní 

odpovědnost právnických osob – bilance a perspektivy. Praha: Leges, 2013, s. 149 – 152; dále Fenyk, J., 
Smejkal, L., Bílá , I. Zákon o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim. Komentář. 
Příloha: Modelová interní opatření k předcházení trestné činnosti právnické osoby a řešení vzniklých 

situací (Compliance management systém). Praha: Wolters Kluwer ČR, 2018, s. 54 – 55. 
567 Bohuslav, L. op. cit., s. 148. 
568 Vidrna, J. Je zákon o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení  prot i n im zcela v sou ladu s 
ústavním pořádkem České republiky? [online]. 2012 [cit. 2017-02-03]. Dostupné z: 
http://www.akdpp.cz/publikacni-cinnost/je-zakon-o-trestni-odpovednosti-pravnickych-osob-a-rizeni-

proti-nim-zcela-v-souladu-s-ustavnim-poradkem-ceske-republiky/.  

http://www.akdpp.cz/publikacni-cinnost/je-zakon-o-trestni-odpovednosti-pravnickych-osob-a-rizeni-proti-nim-zcela-v-souladu-s-ustavnim-poradkem-ceske-republiky/
http://www.akdpp.cz/publikacni-cinnost/je-zakon-o-trestni-odpovednosti-pravnickych-osob-a-rizeni-proti-nim-zcela-v-souladu-s-ustavnim-poradkem-ceske-republiky/
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obviněné právnické osoby.569 Obdobný názor byl vyjádřen i Vrchním soudem v  Praze,  

který ve svém usnesení ze dne 9. března 2017, sp. zn. 6 To 7/2017, uvedl, že „ závěr o 

tom, co je možno spravedlivě požadovat, musí orgány činné v trestním řízení učinit na 

základě hodnocení důkazů podle svého vnitřního přesvědčení založeného na pečlivém 

uvážení všech okolností případu jednotlivě i v jejich souhrnu (§ 2 odst. 6 tr. ř.), přičemž 

pochybnosti o tom, do jaké míry je požadavek spravedlivý, mohou najít odraz v  aplikaci 

zásady v pochybnostech ve prospěch obviněného.“ 

Ačkoli výše uvedený problém týkající se přičitatelnosti by mohl nasvědčovat 

tomu, že trestní odpovědnost právnických osob může být částečně (za jednání osob 

uvedených v § 8 odst. 1 písm. a) až c) ZTOPO) vybudována na konstrukci objektivní 

odpovědnosti bez možnosti vyvinění, jsem přesvědčen, že odpovědnost právnické osoby 

je subjektivní (tzn. že zaviněné jednání fyzické osoby je conditio sine qua non pro vznik 

odpovědnosti právnické osoby). K obdobnému závěru dochází i Jelínek, podle kterého 

„trestní odpovědnost právnických osob je zvláštní druh subjektivní odpovědnosti 

právnické osoby, který je ovšem odlišný od klasického pojetí zavinění osoby fyzické 

[…].“570 Šámal s Čentéšem a Ľorkem rovněž uvádí, že nelze hovořit o objektivní 

odpovědnosti.571 

Tehdejší situaci ohledně výkladu tohoto ustanovení § 8 odst. 2 písm. b) ZTOPO 

příliš neobjasnila ani novela ZTOPO provedená zákonem č. 183/2016 Sb., která 

s účinností ode dne 1. prosince 2016 zakotvila nové ustanovení § 8 odst. 5 ZTOPO, 

podle kterého „Právnická osoba se trestní odpovědnosti podle odstavců 1 až 4 zprostí,  

pokud vynaložila veškeré úsilí, které na ní bylo možno spravedlivě požadovat, ab y 

spáchání protiprávního činu osobami uvedenými v odstavci 1 zabránila .“ 

K nevhodnosti slova „zprostit se“ se s ohledem na otázku zavinění vyjádřil 

kriticky Jelínek, když uvedl, že „novelizované ust. § 8 odst. 5 topo ovšem nepoužívá 

termín „vyvinit se“, ale nepřesně hovoří o možnosti právnické osoby „zprostit se“ 

trestní odpovědnosti za určitých podmínek, jako by  trestní odpovědnost právnických 

 
569 Gvozdek, F. Zamyšlení nad novelou zákona o trestní odpovědnosti právnických osob. Bulletin 
advokacie, 2016, č. 11, s. 44 – 45. 
570 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  kol. Trestní odpovědnost právnických osob – pět let poté. Praha: Leges, 

2017, s. 46. 
571 Šámal, P., Čentéš, J., Ľorko, J. Možnosti exkulpácie pri vyvodzovaní trestnej zodpovednosti 
právnických osôb v podmienkach Slovenskej republiky a Českej republiky . In Jelínek, J. a  kol. Trestní 

odpovědnost právnických osob – pět let poté. Praha: Leges, 2017, s. 56. 
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osob byla odpovědností objektivní, nikoliv subjektivní. Nesprávně použitá terminologie 

tedy paradoxně může vést k výkladu, že trestní odpovědnost právnických osob je 

objektivní, místo toho, že jde o odpovědnost subjektivní,  a může vést k závěru, že 

záměrem zákonodárce bylo odpovědnost právnických osob zpřísnit, nikoliv zmírnit,  jak 

tvůrci novely několikrát proklamovali.“572 V tomto ohledu obdobně Šámal uvádí, že 

„tato nesprávně použitá terminologie by mohla vést i k výkladu, že trestní odpovědnost 

je trestní odpovědností objektivní, ač jde, jak jsme již opakovaně vyložili, o odpovědnost 

subjektivní […].“573 Obdobně i Pelc připomíná, že pojem „zproštění“ je nesprávně 

zvolený, neboť „zproštění je v teorii odpovědnostního práva spojováno spíše s tzv. 

liberačními důvody a objektivní odpovědností, což však není v kontextu trestního práva 

správné, neboť trestní odpovědnost právnických osob má zcela jistě povahu 

odpovědnosti subjektivní.“574 

Tato novela má tedy motivovat právnické osoby k implementaci takových 

opatření, aby nedocházelo k trestné činnosti.575 V tomto ohledu je ale nutné zmínit 

relativně nedávné usnesení Nejvyššího soudu  České republiky ze dne 21. listopadu 

2018, č.j. 6 Tdo 1332/2018, podle kterého nebude k  naplnění tohoto exkulpačního 

důvodu docházet vždy, a to zejména tehdy, dopustili-li se trestné činnosti v zájmu 

právnické osoby její jednatel a společník, tedy právě osoby, které měly nad 

dodržováním implementovaných pravidel ve společnosti bdít. Nejvyšší soud České 

republiky k tomu v dané věci dále uvedl, že „Při posuzování splnění podmínek pro 

zproštění trestní odpovědnosti právnické osoby podle § 8 odst. 5 TOPO v případě 

spáchání protiprávního jednání přičítaného právnické osobě ze strany statutárních 

orgánů a dalších osob s vedoucím postavením v rámci právnické osoby je třeba mít na 

paměti, že trestná činnost byla v tomto případě spáchána právě těmi osobami, které 

mají primárně přijímat opatření předcházející trestné činnosti, kontrolovat jejich 

dodržování, případně reagovat na jejich porušení. Vyvinění na základě přijetí těchto 

opatření se tak dovolává právě ta osoba, která je nejprve přijala a poté sama porušila . 

 
572 Jelínek, J. Ještě k rozsahu kriminalizace jednání právnických osob. Bulletin advokacie, č. 4, 2017, s. 
17. 
573 Šámal, P., Dědič, J., Gřivna, T., Púry, F., Říha, J. Trestní odpovědnost právnických osob. Komentář. 2. 
vydání. Praha: C. H. Beck, 2018, s. 230 – 231. 
574 Pelc, V. Limity trestní odpovědnosti právnických osob. In Jelínek, J. a  kol. Trestní odpovědnost 
právnických osob – pět let poté. Praha: Leges, 2017, s. 65. 
575 Jelínek, J. Trestní odpovědnost právnických osob v České republice – problémy a perspektivy. Praha: 

Leges, 2019, s. 209. 
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K naplnění exkulpačního důvodu v případě přičítání jednání osoby podle § 8 odst. 1 

písm. a) TOPO proto bude docházet zcela výjimečně (srov. Šámal, P. K trestní 

odpovědnosti právnických osob po novele provedené zákonem č. 183/2016 Sb. 

Trestněprávní revue, 2016, č. 11–12, s. 247).“ 

Ačkoli lze určitě ocenit snahu zákonodárce poskytnout možnost vyvinění se z 

trestní odpovědnosti právnické osoby i v případě jednání osob uvedených (rovněž 

v novelizovaném) ustanovení § 8 odst. 1 písm. a) až c) ZTOPO, neobešla se tato novela 

bez zásadních nedostatků. Kromě toho, že zákonodárce v ustanovení § 8 odst. 5  TOPO 

bez jakéhokoli upřesnění či vyjasnění nesprávně replikoval již v ustanovení § 8 odst. 2  

písm. b) TOPO nejasný pojem „spravedlivě požadovat“, obsahuje toto  ustanoven í též 

kritérium tzv. „vynaložení veškerého úsilí“, které lze spravedlivě požadovat. Stejně jako 

v případě pojmu „spravedlivě požadovat“ není ani kritérium „vynaložení veškerého 

úsilí“ zákonodárcem nijak vymezeno. Jelínek se proto správně ptá, „Kde začíná a  kde 

končí „veškeré úsilí“ právnické osoby a co konkrétně lze na právnické osobě 

spravedlivě požadovat?“576 Vynaložení veškerého úsilí představuje nejpřísnější možnou 

variantu, neboť nic více než veškeré úsilí nelze de facto požadovat.577 Jelínek dále 

upozorňuje, že „při zkoumání „veškerého úsilí“ právnické osoby budeme rozlišovat 

povahu té které právnické osoby. Jiná pravidla obezřetného podnikání bude mít 

finanční ústav, jiná nemocnice pracující s biologickým materiálem, léčivy i jedy, jiná 

pravidla bude mít vysoká škola, a nakonec jiná pravidla bude mít malá společnost 

s ručením omezením skládající se ze tří fyzických osob etc.“578 S uvedeným tvrzením o 

významu povahy právnické osoby se ztotožňuji. S ohledem na uvedené nejasnosti a dále 

s ohledem na specifičnosti jednotlivých případů bude i v tomto ohledu nicméně 

zapotřebí sledovat soudní (a obecně aplikační) praxi. 

Vzhledem k tomu, že exkulpační ustanovení § 8 odst. 2 písm. b) ZTOPO a § 8 

odst. 5 ZTOPO nebyla zákonodárcem dostatečně jasně a srozumitelně napsána, zejména 

s ohledem na interpretační nejasnosti týkající se pojmů „spravedlivě požadovat“  a 

„vynaložení veškerého úsilí“, a dále vzhledem k tomu, že orgány činné v trestním řízení 

 
576 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  kol. Trestní odpovědnost právnických osob – pět let poté. Praha: Leges, 

2017, s. 46. 
577 Gvozdek, F. Zamyšlení nad novelou zákona o trestní odpovědnosti právnických osob. Bulletin 
advokacie, 2016, č. 11, s. 45. 
578 Jelínek, J. op. cit., s. 47. 
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nemohly již dále pomíjet význam těchto exkulpačních ustanovení, vydalo dne 2 9. 

listopadu 2016 Nejvyšší státní zastupitelství v  Brně zvláštní příručku pro státní zástupce 

nazvanou Aplikace § 8 odst. 5 zákona o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení 

proti nim – Průvodce novou právní úpravou pro státní zástupce.579 Vzhledem k potřebě 

aktualizovat tuto příručku se Nejvyšší státní zastupitelství v Brně rozhodlo přistoupit 

k aktualizaci této příručky, a proto dne 14. srpna 2018 vydalo druhé, upravené a 

doplněné vydání (dále jen „Příručka NSZ“).580 

Autoři pojem „vynaložení veškerého úsilí“ vysvětlují jako „tvorbu, uplatňování 

a prosazování praktických opatření ze strany právnické osoby, jejichž smyslem je 

zvládnout rizika vyvolávající, usnadňující nebo podporující páchání trestných činů, 

které mohou být právnické osobě přičítány, a tím vyloučit nástup trestní 

odpovědnosti.“581 Vzhledem k obecnosti pojmu „vynaložení veškerého úsilí“  se podle 

mého názoru lze s takovýmto vysvětlením do jisté míry spokojit, neboť poměrně 

vhodně vystihuje podstatu compliance opatření a exkulpace jako takové. Obdobně se již 

o něco dříve pokusil o výklad pojmů „veškeré úsilí“ a „spravedlivě požadovat“ Vrchní 

soud v Praze ve svém usnesení ze dne 9. března 2017, sp. zn. 6 To 7/2017, když uvedl, 

že „ač není pojem veškeré úsilí zákonodárcem vyložen, pouhým jazykovým výkladem je 

třeba dospět k závěru, že je to něco víc než formální krok, tj. přijetí compliance 

programů, kodexů, etických pravidel atd. a jejich akceptace osobou, jejíž jednání se 

právnické osobě přičítá. Obdobně pojem spravedlivě požadovat není zákonodárc em 

vyložen. Kritéria spravedlnosti mohou být různá, v neposlední řadě i ekonomická. Od 

právnické osoby, jež má složitou vnitřní strukturu, v  případě podniku – má vysoký obrat 

a velký počet zaměstnanců, lze oprávněně požadovat vyšší míru úsilí (nemateriální ho a 

materiálního) vynaloženého na ochranu právnické osoby samotné před protizákonným 

jednáním v jejím zájmu nebo v rámci její činnosti, kterého by se mohly dopustit osoby 

uvedené v § 8 odst. 1 TOPO, než v případě právnické osoby/podniku menších měřítek. 

[…] Za veškeré úsilí, které je možno po právnické osobě spravedlivě požadovat, je třeba 

 
579 Aplikace § 8 odst. 5 zákona o trestní odpovědnosti právnických osob a řízen í p ro ti n im .  Průvodce 
novou právní úpravou pro státní zástupce. [online]. Nejvyšší státní zastupitelství. Vydáno 29. 11 . 2016. 
Dostupné z: http://www.nsz.cz/images/stories/Tiskovy/NovelaTOPO.pdf.  
580 Aktualizovaná metodika NSZ – Aplikace § 8 odst. 5 zákona o trestní odpovědnosti právnických osob a 
řízení proti nim. Průvodce novou právní úpravou pro státní zástupce. [online]. Nejvyšší státní 

zastupitelství. Vydáno 14. 8. 2018. Dostupné z: 
http://www.nsz.cz/images/stories/PDF/Soubory_ke_stazeni/1_SL_141_2017_Aplikace__8_odst._5_ZTO
PO.pdf. 
581 Příručka NSZ, s. 20. 

http://www.nsz.cz/images/stories/Tiskovy/NovelaTOPO.pdf
http://www.nsz.cz/images/stories/PDF/Soubory_ke_stazeni/1_SL_141_2017_Aplikace__8_odst._5_ZTOPO.pdf
http://www.nsz.cz/images/stories/PDF/Soubory_ke_stazeni/1_SL_141_2017_Aplikace__8_odst._5_ZTOPO.pdf
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považovat naplnění formálních kroků (compliance program apod., s nimiž bude 

předmětná fyzická osoba ad § 8 odst. 1 TOPO seznámena a na níž bude vynucena jejich 

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

ochranná opatření životaschopná, byla naplňována, vyžadována, kontrolována, 

vynucována a revidována.“ 

Rovněž je zapotřebí uvést, že zjištění případného naplnění podmínek pro 

vyvinění právnické osoby je ve smyslu ustanovení § 2 odst. 5 TŘ (tzv. zásada 

vyhledávací) povinností orgánů činných v trestním řízení, které v  přípravném řízení 

objasňují i bez návrhu stran stejně pečlivě okolnosti svědčící ve prospěch i v neprospěch 

osoby, proti níž se řízení vede. I když se zdá, že v souladu s touto zásadou by se 

právnická osoba mohla do jisté míry spolehnout na nezbytnou aktivitu orgánů činných  

v trestním řízení, domnívám se, že v praxi dochází (a bude docházet) k situacím ,  kdy 

právnické osoby jsou již od zahájení trestního stíhání, případně i dříve, samy dostatečně 

aktivní, a orgánům činným v trestním řízení tedy samy předkládají důkazy svědčíc í o  

splnění podmínek pro jejich exkulpaci. Toto platí ovšem za předpokladu, že 

prokazování vynaložení veškerého úsilí ze strany právnické osoby je v  souladu s její 

strategií obhajoby. K obdobnému závěru dochází i Pelc.582  

Můj názor v tomto ohledu podporuje i Nejvyšší státní zastupitelství, které ve své 

Zvláštní zprávě o poznatcích z aplikace § 8 odst. 5 a dalších ustanovení zákona č. 

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

zákona č. 183/2016 Sb. ze dne 7. května 2019 uvádí, že „pokud se jedná o aplikaci §  8 

odst. 5 zákona o TOPO, negativně jsou hodnoceny případy, kdy jsou orgány činné v 

trestním řízení nuceny zabývat se existencí či neexistencí skutečností vztahujících se k 

§ 8 odst. 5 zákona o TOPO, pokud se podezřelá právnická osoba rozhodne 

nespolupracovat s orgány činnými v trestním řízení. V takových případech je velmi 

problematické ex offo prokázat, zda právnická osoba vynaložila veškeré úsilí,  které na 

ní bylo možno spravedlivě požadovat, aby spáchání činu příslušnými fyzickými osobami 

zabránila. V těchto případech však nemůže důkazní břemeno spočívat na právnické 

 
582 Pelc, V. Kritika nové metodiky nejvyššího státního zastupitelství k trestní odpovědnosti právnických 
osob a obrácené důkazní břemeno. [online]. Vydáno 3. 12. 2018 [cit. 2020-03-14]. Bulletin advokacie. 
Dostupné z: http://www.bulletin-advokacie.cz/kritika-nove-metodiky-nejvyssiho-statniho-zastupitelstvi-

k-trestni-odpovednosti-pravnickych-osob-a-obracene-dukazni-bremeno#ftn17. 

http://www.bulletin-advokacie.cz/kritika-nove-metodiky-nejvyssiho-statniho-zastupitelstvi-k-trestni-odpovednosti-pravnickych-osob-a-obracene-dukazni-bremeno#ftn17
http://www.bulletin-advokacie.cz/kritika-nove-metodiky-nejvyssiho-statniho-zastupitelstvi-k-trestni-odpovednosti-pravnickych-osob-a-obracene-dukazni-bremeno#ftn17
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osobě, to vylučuje koncepce, na níž spočívá české trestní právo hmotné.“583 Nejvyšší 

státní zastupitelství dále dodává, že „je nemožné přenesení důkazního břemene 

k prokazování vyvinění se obviněné právnické osoby dle § 8 odst. 5 zákona o TOPO 

přímo na stíhanou právnickou osobu v souladu s gramatickým výkladem citovaného 

zákonného ustanovení („právnická osoba se trestní odpovědnosti … zprostí, pokud 

…“), pokud je jednou ze základních zásad trestního řízení zásada skutkových zjištění, o  

kterých nejsou důvodné pochybnosti (§ 2 odst. 5 trestního řádu), zásada oficiality (§ 2 

odst. 4 trestního řádu) a pokud tedy platí, že obviněného nelze zatížit formálním 

důkazním břemenem, což platí nejen pro osoby fyzické, ale i právnické. Je nutno nadále 

vycházet z pojetí tzv. materiálního důkazního břemene, tedy že na prokázání určitých 

skutečností ve svůj prospěch může mít obviněná  právnická osoba zájem.“584  

Materiálním důkazním břemenem se podle Gřivny rozumí potřeba stran 

prokazovat to, co tyto tvrdí, ačkoli však zákon takovou odpovědnost na ně nepřenáší .  

Strany totiž z logiky věci mají zájem na tom, aby byly prokazovány skutečnosti 

podporující jejich verzi.585 V tomto ohledu tedy podle mého přesvědčení platí již výše 

uvedené, tedy že ačkoli břemeno důkazní leží i nadále na orgánech činných v  trestním 

řízení, v praxi může docházet k tomu, že se právnická osoba bude pokoušet aktivně 

prokázat, že splnila veškeré podmínky pro exkulpaci, ale jen tehdy, bude-li to v souladu 

s její strategií obhajoby. 

Z uvedeného vyplývá, že toto ustanovení je mj. předmětem debaty právě na 

téma přenosu důkazního břemene, přičemž jakékoli názory o skutečném přenosu 

důkazního břemene na právnickou osobu586 jsou častým předmětem kritiky 587, s níž se 

rovněž ztotožňuji.  

 
583 Nejvyšší státní zastupitelství. Zvláštní zpráva o poznatcích z aplikace § 8 odst. 5 a dalších ustanovení 

zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, ve znění zákona č. 
183/2016 Sb. ze dne 7. května 2017, sp. zn. 4 NZN 604/2018, s. 32.   
584 Nejvyšší státní zastupitelství. op. cit., s. 34.   
585 Gřivna, T. Základní zásady trestního řízení ve světle rekodifikace trestního řádu. [online]. Vydáno 4. 
6. 2015 [cit. 2019-10-22]. Dostupné z: https://www.pravniprostor.cz/clanky/trestni-pravo/zakladni-

zasady-trestniho-rizeni-ve-svetle-rekodifikace-trestniho-radu.  
586 Bohuslav, L. K otázce přenesení důkazního břemene ve vztahu k trestní odpovědnosti  právnických 
osob. In Jelínek, J. a  kol. Trestní právo procesní – minulost a budoucnost. Praha: Leges, 2016, s. 100  –  

101. 
587 Např. Jelínek, J. Trestní odpovědnost právnických osob v České republice – problémy a perspektivy. 

Praha: Leges, 2019, s. 335 – 339; Šámal, P., Dědič, J., Gřivna, T., Púry, F., Říha, J. Trestní odpovědnost 
právnických osob. Komentář. 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2018, s. 231 – 232; dále Pelc., V. Důkazní 
břemeno v oblasti trestní odpovědnosti právnických osob. In Macková, A., Jelínek, J., Bohuslav, L., 

Tryzna, J. a  kol. Aktuální otázky civilního a trestního řízení se zaměřením na rekodifikaci občanského 

https://www.pravniprostor.cz/clanky/trestni-pravo/zakladni-zasady-trestniho-rizeni-ve-svetle-rekodifikace-trestniho-radu
https://www.pravniprostor.cz/clanky/trestni-pravo/zakladni-zasady-trestniho-rizeni-ve-svetle-rekodifikace-trestniho-radu
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Vzhledem k tomu, že podrobná analýza této otázky by vydala alespoň na 

samostatnou diplomovou práci, věřím, že pro účely této práce není nezbytné, abych se 

tomuto tématu v této práci dále věnoval. 

9.2 Compliance opatření  

Odhlédnu-li od nejasností popsaných výše, lze celkem bez dalších pochybnos tí 

uvést, že zmíněná exkulpační ustanovení poskytují pro právnické osoby značný prostor 

(byť do jisté míry stále nejasný, a to právě s ohledem na výše uvedené), aby se svou 

aktivitou přičinily k tomu, aby k trestné činnosti vůbec nedocházelo a aby v případě, 

kdy už k trestné činnosti, která je právnické osobě přičitatelná, dojde, mohly 

argumentovat svým vyviněním. Jelínek v této souvislosti explicitně hovoří o širším 

prostoru pro aplikaci a využití tzv. compliance programů.588 

Úvodem k této části je však vhodné upozornit na zásadní mýtus týkající se 

compliance programů, o němž správně pojednává kupříkladu Jelínek: „samotná 

existence compliance programu automaticky vyviní provinilou korporaci.“589 Tato 

domněnka mnohých právnických osob je naprosto mylná, a proto je nezbytné, aby si 

právnické osoby včas uvědomily, že existence compliance programů není 

samospasitelná. Na druhou stranu skutečnost, že právnická osoba compliance program 

nemá, neznamená, že se a priori nemůže nikdy vyvinit. Jelínek dochází k  obdobnému 

závěru.590   

Kromě toho, že se Příručka NSZ snaží poskytnout interpretaci kritéria 

„vynaložení veškerého úsilí“, věnuje se i otázce compliance, neboť podoba compliance 

opatření nebyla (a dost možná dosud není) právnickým osobám příliš jasná, a to 

zejména proto, že tato opatření představují v České republice, resp. v  českém trestním 

právu, stále relativně nový fenomén. 

 
soudního řádu a trestního řádu ve světle principů demokratického a právního státu. Praha: Všehrd, 2016, 
s. 139 – 143; dále pak Pelc, V. Limity trestní odpovědnosti právnických osob. In Jelínek, J. a  kol. Trestní 

odpovědnost právnických osob – pět let poté. Praha: Leges, 2017, s. 65; Pelc, V. Kritika nové metodiky 
nejvyššího státního zastupitelství k trestní odpovědnosti právnických osob a obrácené důkazní břemeno. 
[online]. Vydáno 3. 12. 2018 [cit. 2020-03-14]. Bulletin advokacie. Dostupné z: http://www.bulletin-

advokacie.cz/kritika-nove-metodiky-nejvyssiho-statniho-zastupitelstvi-k-trestni-odpovednosti-
pravnickych-osob-a-obracene-dukazni-bremeno#ftn17. 
588 Jelínek, J. Trestní odpovědnost právnických osob v České republice – problémy a perspektivy. Praha: 
Leges, 2019, s. 212. 
589 Jelínek, J. op. cit., s. 213. 
590 Jelínek, J. op. cit., s. 213. 

http://www.bulletin-advokacie.cz/kritika-nove-metodiky-nejvyssiho-statniho-zastupitelstvi-k-trestni-odpovednosti-pravnickych-osob-a-obracene-dukazni-bremeno#ftn17
http://www.bulletin-advokacie.cz/kritika-nove-metodiky-nejvyssiho-statniho-zastupitelstvi-k-trestni-odpovednosti-pravnickych-osob-a-obracene-dukazni-bremeno#ftn17
http://www.bulletin-advokacie.cz/kritika-nove-metodiky-nejvyssiho-statniho-zastupitelstvi-k-trestni-odpovednosti-pravnickych-osob-a-obracene-dukazni-bremeno#ftn17
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Pro compliance opatření se již vžil anglický termín Compliance management 

system (dále jen „CMS“). Podle zahraniční literatury se CMS rozumí „soubor pravidel, 

postupů, firemních struktur a podávání zpráv o činnosti, dále školení, monitorování a  

mechanismů vymáhání práva, jejichž cílem je dosáhnout souladu s platnými trestním i a  

civilními zákony a předpisy […] a firemní politikou a firemními postupy.“591 Další 

definici nabízí rovněž i norma ISO 19600:2014 standardizující právě CMS, která 

popisuje compliance jako „výstup stavu, kdy organizace plní své povinnosti, a je 

udržitelná v důsledku toho, že je součástí vnitřní kultury organizace a promítá se do  

chování a postojů osob pro organizaci pracujících. Management Compliance by měl, ač 

musí udržovat určitou míru nezávislosti, být začleněn do finančních, r izikových, 

kvalitativních, environmentálních a bezpečnostních systémů řízení v rámci organizace a 

jejích operačních požadavků a procedur.“592 Lze tedy shrnout, že CMS se tedy rozumí 

soubor souvisejících a vzájemně provázaných funkčních opatření a prvků organ izace ke 

stanovení zásad, cílů a procesů za účelem dosažení určitého cíle, přičemž správně 

nastavený CMS je takový, který bude přiměřený velikosti právnické osoby, předmětu 

činnosti právnické osoby, hustotě regulatorních požadavků, rizikovému profilu apod.593   

Fenyk se Smejkalem tato opatření rozdělují na tzv. preventivní, jejichž účelem je 

předcházet páchání trestné činnosti zaměstnanci, dále detekční, jejichž účelem je 

sledovat a prosazovat faktory vedoucí k  postihu protiprávního činu přičítaného 

právnické osobě, a nakonec opatření reaktivní, jejichž účelem je zamezení následků již 

spáchaného trestného činu.594 Příručka NSZ rovněž identifikuje tyto funkce (resp. 

pilíře), vyzdvihuje však zejména funkci preventivní.595 

Autoři Příručky NSZ zdůrazňují, že možnost exkulpace právnických osob, která 

se zakládá na vynaložení veškerého úsilí k zabránění protiprávního jednání, má být 

posuzována individuálně.596 Důvodem pro nutnost posuzovat otázku vyvinění 

individuálně, tj. případ od případu, je zejména skutečnost, že zákonodárce nenavrhl 

 
591 Banks, T. L., Banks, F L. Corporate legal Compliance handbook, 2nd edition. New York :  Wolters 

Kluwer, 2016, s. 1 – 3. 
592 ISO 19600:2014. [online]. 2014. [cit. 2019-10-07]. Dostupné z: 
https://www.iso.org/standard/62342.html, s. 1.  
593 Příručka NSZ, s. 27. 
594 Fenyk, J., Smejkal, L., Bílá, I. Zákon o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim. 

Komentář. Příloha: Modelová interní opatření k předcházení  trestné činnosti právnické osoby a řešení 
vzniklých situací (Compliance management systém). Praha: Wolters Kluwer ČR, 2018, s. 217 – 218. 
595 Příručka NSZ, s. 22 a 30 – 32. 
596 Příručka NSZ, s. 44. 

https://www.iso.org/standard/62342.html
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alespoň jakýsi minimální standard vynaložení veškerého úsilí, neboť to ani de facto 

učinit nemohl, když každá právnická osoba je úplně jiná.597 Taková individuálnost 

posuzování vynaložení veškerého úsilí právnické osoby souvisí kupř. právě s již 

zmiňovanými aspekty, a to s velikostí právnické osoby, předmětem její činnosti, 

hustotou regulatorních požadavků, rizikovým profilem a tržním prostředí dané 

právnické osob apod.598 Význam individuálnosti každé právnické osoby ve vztahu ke 

compliance opatřením spatřuje i Pieth, podle kterého v praxi právě povaha aktivit 

právnické osoby a firemní kultura dané společnosti určuje, jaké trestné činy  (a jak) by 

mohla právnická osoba spáchat a jaká opatření by měla přijmout. Zatímco by se banky 

měly spíše soustředit na prevenci praní peněz a účasti na financování terorismu, 

mezinárodní chemické společnosti a těžební konglomeráty by měly svou pozornost 

věnovat ochraně životního prostředí a zdraví a bezpečnosti svých zaměstnanců.599 I 

podle Fenyka je zcela zásadní firemní kultura, neboť ta „formuje charakter právnické 

osoby. Jedná se především o úroveň dodržování zásad řádné správy a řízení obchodní 

korporace (tzv. corporate governance). Kultura řízení je  nejdůležitější prvek ovlivňující 

prostředí, v němž osoby, které se podílejí na činnosti právnické osoby, fungují. Orgány 

činné v trestním řízení se musejí zaměřit na zjištění, jaká firemní v právnické osobě 

vládne, jaký má obsah, zda systém řízení odpovídá tržním či odvětvovým standardům, 

hlavně však jak je ve skutečnosti prosazována a lidmi v rámci právnické osoby při 

každodenním chodu žita. Nezřídka lze narazit na rozpor psané a nepsané firemní 

kultury, rozpor mezi formální a praktickou situací.“600  

Obdobně se vyjadřuje i Březinová, podle které „je tedy zřejmé, že opatření 

přijatá právnickou osobu za účelem zabránění spáchání trestného činu musejí být 

efektivní a individualizovaná k poměrům té které právnické osoby a její firemní 

kultury.“601 S uvedeným lze jedině souhlasit, když toto již potvrzuje i výše uvedená 

 
597 Jelínek, J. Trestní odpovědnost právnických osob v České republice – problémy a perspektivy. Praha: 

Leges, 2019, s. 216. 
598 Příručka NSZ, s. 27. 
599 Pieth, M. Final Remarks: Criminal Liability and Compliance Programs. In Pieth, M., Ivory, R. 

Corporate Criminal Liability. Emergence, Convergence, and Risk. Springer, 2011, s. 394. 
600 Fenyk, J., Smejkal, L., Bílá, I. Zákon o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim. 

Komentář. Příloha: Modelová interní opatření k předcházení trestné činnosti právnické osoby a řešení 
vzniklých situací (Compliance management systém). Praha: Wolters Kluwer ČR, 2018, s. 60. 
601 Březinová, K. Sankcionování právnických osob. Disertační práce. Právnická fakulta Univerzity 

Karlovy v Praze, 2017, s. 185. 



200 
 

soudní praxe. Jelínek dále rovněž připomíná právě i význam posouzení povahy 

právnické osoby, což jsem již rovněž uvedl výše.602  

Zásadním předpokladem možnosti exkulpace právnické osoby tedy potom je, že 

tato compliance opatření nejsou jen „na papíře“, ale jsou skutečně dodržována, 

respektována, monitorována a přizpůsobována konkrétní právnické osobě.603  

Příkladem těchto opatření mohou být:604 

a) Preventivní opatření 

- školení a jiné vzdělávací akce (přednášky, semináře, workshopy)  

- existence vnitřních předpisů (organizační řád, pracovní řád, etický kodex, 

 protikorupční program apod.)  

- hloubkové prověrky obchodních partnerů (tzv. due diligence)  

b) Detekční opatření 

- interní šetření při porušení compliance pravidel 

- etická, resp. oznamovatelská linka (whistleblowing) 

- interní či externí ombudsman 

- compliance offficer, compliance specialista 

c) Reaktivní opatření 

- pracovněprávní důsledky 

- trestní oznámení 

- vymáhání škody a újmy  

Je zásadní, aby právnická osoba neustále vyhodnocovala rizika, která se jí 

mohou týkat a aby s ohledem na tato rizika přijatá opatření upravovala a 

zdokonalovala.605 V souladu s tímto musí být právnickou osobou přijatá opatření 

pravidelně kontrolována, a to zejména za současného posouzení jejich dodržování a 

 
602 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  kol. Trestní odpovědnost právnických osob – pět let poté. Praha: Leges, 

2017, s. 47. 
603 Příručka NSZ, s. 27; dále rovněž např. Šámal, P., Dědič, J., Gřivna, T., Púry, F., Říha, J. Trestní 
odpovědnost právnických osob. Komentář. 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2018, s. 238. 
604 Příručka NSZ, s. 32 – 34; Šámal, P. a kol. op. cit., s. 236; Jelínek, J. Trestní odpovědnost právnických 
osob v České republice – problémy a perspektivy. Praha: Leges, 2019, s. 214; Fenyk, J., Smejkal, L., Bílá, 

I. Zákon o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti n im. Komentář. Pří loha: Modelová 
interní opatření k předcházení trestné činnosti právnické osoby a řešení vzniklých situací (Compliance 
management systém). Praha: Wolters Kluwer ČR, 2018, s. 218 – 226; a další. 
605 Fenyk, J. a  kol. op. cit., s. 231. 
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uplatňování.606 Samozřejmou podmínkou efektivních a respektovaných opatření je tzv. 

plná angažovanost vedení právnické osoby (Verba movent, exempla trahunt.).607 

Závěrem je zapotřebí upozornit, že není nezbytné (a mnohdy ani žádoucí, 

zejména pak s ohledem na „spravedlivost“), aby právnická osoba implementovala 

všechny výše uvedené nástroje a opatření. Kupříkladu Fenyk v tomto ohledu zmiňuje, 

že zásadní roli při přijímání těchto opatření hraje požadavek proporcionality, neboť 

zásada proporcionality „je zcela primární a nejdůležitější pro správnou implementaci 

kontrolních interních mechanismů právnické osoby. Požadavek přiměřenosti 

(proporcionality) interních opatření je třeba vykládat flexibilně, vždy ad hoc a 

s ohledem na specifika konkrétní právnické osoby.“608 Obdobně se vyjadřuje i Šámal.609        

Ačkoli bych se i otázce compliance opatření mohl věnovat podrobněji, věřím, že 

pro účely této práce to není zcela nezbytné, a to zejména tehdy, když by detailní analýza 

této problematiky vydala minimálně na samostatnou diplomovou práci.  

 
606 Fenyk, J., Smejkal, L., Bílá, I. Zákon o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim. 

Komentář. Příloha: Modelová interní opatření k předcházení trestné činnosti právnické osoby a řešení 
vzniklých situací (Compliance management systém). Praha: Wolters Kluwer ČR, 2018, s. 234. 
607 Šámal, P., Dědič, J., Gřivna, T., Púry, F., Říha, J. Trestní odpovědnost právnických osob. Komentář. 2. 

vydání. Praha: C. H. Beck, 2018, s. 236; Jelínek, J. Trestní odpovědnost právnických osob v České 
republice – problémy a perspektivy. Praha: Leges, 2019, s. 236 – 237; dále rovněž Bohuslav, L. 

Compliance program a jeho východiska zejména v zahraniční praxi. In Jelínek, J. a  kol. Trestní 
odpovědnost právnických osob – pět let poté. Praha: Leges, 2017, s. 80. 
608 Fenyk, J. a  kol. op. cit., s. 226. 
609 Šámal, P. a  kol. op. cit., s. 236. 
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10 Trestní odpovědnost a sankcionování právnických osob ve 

Slovenské republice 
 

Vzhledem k podobnosti úprav české a slovenské trestní odpovědnosti 

právnických osob, zejména i s ohledem na pravidelnou úzkou spolupráci mezi českými 

a slovenskými odborníky v oboru trestního práva, jsem se rozhodl věnovat tuto část své 

disertační práce deskripci slovenské úpravy trestní odpovědnosti právnických osob.  

10.1 Legislativní proces vedoucí k trestní odpovědnosti právnických 
osob 

Historický vývoj na území Slovenské republiky byl (nejen) v  otázce trestní 

odpovědnosti právnických osob podobný vývoji u nás. Debaty o případném zavedení 

trestní odpovědnosti právnických osob začaly kulminovat na počátku milénia, a to 

zejména v souvislosti s připravovanou rekodifikací trestního práva, přičemž tyto debaty 

de facto trvají až dodnes.610  

Dne 1. ledna 2006 nabyl účinnosti zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon (dále 

jen „Trestný zákon“) a současně též zákon č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok. 

Součástí tehdejšího návrhu Trestného zákona byla i úprava trestní odpovědnosti 

právnických osob.611 Konkrétně se jednalo o hlavu pátou (§ 122 - § 130) nazvanou 

„Trestná zodpovednosť právnických  osôb“, přičemž slovenská úprava počítala 

s koncepcí pravé trestní odpovědnosti. Kočan hovoří o tzv. originální odpovědnosti 

právnických osob.612 Tato navrhovaná úprava ale nakonec přijata nebyla a ke dni 

účinnosti Trestného zákona, tj. dne 1. ledna 2006, Slovenská republika neměla 

(obdobně jako Česká republika) zakotvenu úpravu trestní odpovědnosti právnických 

osob. 

 
610 Klátik, J. Pôsobnosť slovenského Trestného zákona na ukladanie ochranných opatrení proti 

právnickým osobám. In Jelínek, J. a  kol. Trestní odpovědnost právnických osob – bilance a perspektivy. 
Praha: Leges, 2013, s. 320. 
611 Kočan, Š. Genéza trestnej zodpovednosti právnických osôb v podmienkach Slovenskej republiky. In 
Jelínek, J. a  kol. Trestní odpovědnost právnických osob – bilance a perspektivy. Praha: Leges, 2013, s. 
314. 
612 Kočan, Š. op. cit., s. 314. 
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Po prvním neúspěšném pokusu následovaly za krátkou dobu pokusy další, které 

rovněž počítaly s koncepcí pravé trestní odpovědnosti právnických osob, avšak ani ty se 

nikdy nestaly součástí slovenského právního řádu.613 

Přes tyto neúspěchy došlo posléze v roce 2008 k předložení návrhu zákona 

obsahujícího koncepci nepravé trestní odpovědnosti právnických osob. 614 Ani tento 

však nebyl přijat. 

Klíčovým se pro naše sousedy stal až rok 2010, kdy vláda předložila návrh 

zákona, kterým se mění a doplňuje Trestný zákon. Jádrem této novely bylo zakotvení 

nepravého modelu spočívajícího v umožnění sankcionovat právnickou osobu  uložením 

sankcí dvou nových ochranného opatření, a to zabavení (zhabanie) peněžní částky 

(§ 83a Trestného zákona) a zabavení majetku (§ 83b Trestného zákona). 615 Tento 

novelizační zákon č. 224/2010 Z. z. se stal účinným dne 1. září 2010.616 

Tento model se ale neukázal jako vhodný  a orgány činnými v trestním řízení 

používaný (byl de facto obsoletní), navíc byl kritizovaný jak odbornou veřejností617, tak 

mezinárodními institucemi618.  

Mimo důvody uvedené výše a dále z důvodů existence mezinárodních závazků a 

nutnosti jejich implementace došlo k vytvoření návrhu nového samostatného zákona o 

trestní odpovědnosti právnických osob, který spočívá na koncepci pravé trestní 

odpovědnosti.619 Tento zákon č. 91/2016 Z. z. o trestnej zodpovednosti právnických 

osôb a zmene a doplnení niektorých zákonov  (SK ZTOPO) nabyl účinnosti dne 1. 

 
613 Čentéš, J., Kordík, M. Vývoj a okolnosti zavedenia trestnej  zodpovednosti právnických osôb v 
Slovenskej republike. In Turayová, Y., Tobiášová, L., Čentéš, J. Trestná zodpovednosť právnických osôb. 
Vybrané aspekty trestnej zodpovednosti právnických osôb v Slovenskej republike. Studia Iuridica 

Bratislavenia Nr. 49: Wolters Kluwer, 2016, s. 12 a násl. 
614 Kočan, Š. Genéza trestnej zodpovednosti právnických osôb v podmienkach Slovenskej republiky . In 
Jelínek, J. a  kol. Trestní odpovědnost právnických osob – bilance a perspektivy. Praha: Leges, 2013, s. 

317. 
615 Kočan, Š. op. cit., s. 318. 
616 Ivor, J., Medelský, J. Trestná zodpovednosť právnických osôb v Českej a Slovenskej republike. In 
Jelínek, J. a  kol. Trestní odpovědnost právnických osob – pět let poté. Praha: Leges, 2017, s. 28; dále též 
Klátik, J. Sankcie ukladané právnickým osobám podľa slovenského Trestného zákona. In Jelínek, J. a  kol. 

Trestní odpovědnost právnických osob – pět let poté. Praha: Leges, 2017, s. 107. 
617 Klátik, J. op. cit., s. 109. 
618 OECD Phase 3 Report on implementing the OECD Anti-Bribery Convention in the Slovak 

Republic. [online]. [cit. 2019-07-08]. Dostupné z: http://www.oecd.org/daf/antibribery/ 
SlovakRepublicphase3reportEN.pdf, s. 48. 
619 Kordík, M. Nepravá trestná zodpovednosť právnických osôb podľa súčasnej právnej úpravy v 
Slovenskej republike a základ pravej trestnej zodpovendosti podľa pripravovaného návrhu zákona v SR. 
In Jelínek, J. a  kol. Trestní odpovědnost právnických osob – bilance a perspektivy. Praha: Leges, 2013, s. 

333.     

http://www.oecd.org/daf/antibribery/%20SlovakRepublicphase3reportEN.pdf
http://www.oecd.org/daf/antibribery/%20SlovakRepublicphase3reportEN.pdf
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července 2016.620 Na první pohled je patrné, že SK ZTOPO byl inspirován českým 

ZTOPO621, a proto ustanovení SK ZTOPO v podstatě kopírují ustanovení českého 

ZTOPO. 

10.2 Systematika a obsahový přehled SK ZTOPO 

Ačkoli se stejně jako v případě ZTOPO nejedná o rozsáhlý právní předpis  (SK 

ZTOPO obsahuje 37 paragrafů a přílohu622), upravuje SK ZTOPO vzhledem 

k podobnosti s českým ZTOPO jak otázky hmotněprávní, tak otázky procesní.  

Obdobně jako v případě českého ZTOPO i SK ZTOPO obsahuje obecný princip 

subsidiarity obsažený v ustanovení § 1 odst. 2 SK ZTOPO. 

SK ZTOPO je rozdělen do šesti částí, přičemž první tři části (§ 1 – § 20) 

upravují hmotněprávní aspekty trestní odpovědnosti právnických osob.  

Z pohledu sankcionování je důležitá zejména část třetí (§ 10 - § 20) nazvaná 

Tresty. Část třetí SK ZTOPO obsahuje celkem 11 paragrafů, které upravují 

následující:623 

• druhy trestů (§ 10),  

• zásady ukládání trestů (§ 11), 

• trest zrušení právnické osoby (§ 12), 

• trest propadnutí majetku (§ 13), 

• trest propadnutí věci (§ 14), 

• peněžitý trest (§ 15), 

• trest zákazu činnosti (§ 16), 

• trest zákazu přijímat dotace anebo subvence (§ 17), 

• trest zákazu přijímat pomoc a podporu poskytovanou z fondů Evropské unie 

(§ 18), 

• trest zákazu účasti ve veřejných zakázkách (§ 19), 

• trest zveřejnění odsuzujícího rozsudku (§ 20). 

 
620 Ivor, J., Medelský, J. Trestná zodpovednosť právnických osôb v Českej a Slovenskej republike. In 
Jelínek, J. a  kol. Trestní odpovědnost právnických osob – pět let poté. Praha: Leges, 2017, s. 28. 
621 Ivor, J., Medelský, J. op. cit., s. 36. 
622 Podle § 37 SK ZTOPO se tímto zákonem přebírají právně závazné akty Evropské unie uvedené v  

příloze. 
623 Klátik, J. Sankcie ukladané právnickým osobám podľa slovenského Trestného zákona. In Jelínek, J. a  
kol. Trestní odpovědnost právnických osob – pět let poté. Praha: Leges, 2017, s. 111. 
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K jednotlivým druhům trestů se detailně věnuji v další části své disertační práce. 

Část čtvrtá (§ 21 – § 29) obsahuje úpravu procesněprávní. 

Se sankcionováním souvisí i výkon trestů, jehož úprava624 je obsažena v páté 

části SK ZTOPO (§ 30 - § 33).  

Část šestá (§ 34 – § 37) obsahuje zvláštní ustanovení o právním styku s cizinou 

(§ 34), otázku nákladů řízení (§ 35), zásadu zákazu retroaktivity (§ 36) a prohlášení, že  

SK ZTOPO přebírá právně závazné akty Evropské unie uvedené v příloze. Účinnost SK 

ZTOPO (1. července 2016) je obsažena v Čl. LXXXVII.  

Z pohledu sankcionování stojí ještě určitě za zmínku ustanovení § 7 v části 

druhé SK ZTOPO (Základy trestní odpovědnosti právnických osob), které upravuje 

problematiku trestní odpovědnosti právního nástupce právnické osoby  (§ 7 odst. 1), 

otázku ukládání úhrnného, společného a souhrnného trestu právnímu nástupci právnické 

osoby (§ 7 odst. 2) a dále problematiku sankcionování právního nástupce právnické 

osoby, která byla během vykonávacího řízení změněna nebo zrušena (§ 7 odst. 3).  

Vzhledem k tématu této disertační práce a dále též vzhledem k již zmiňované 

podobnosti úpravy SK ZTOPO s českou úpravou považuji za vhodné věnovat se již 

podrobněji hmotněprávním ustanovením SK ZTOPO, která se týkají sankcionování. 

10.3 Sankcionování právnických osob na území Slovenské republiky 

V této části své disertační práce se hodlám věnovat konkrétním trestům (a 

ochranným opatřením) tak, jak mohou (a mohly) být ukládány právnickým osobám na 

území Slovenské republiky ode dne 1. září 2010, kdy se stal účinným novelizační zákon 

č. 224/2010 Z. z. 

10.3.1 Zákon č. 224/2010 Z. z. (nepravá trestní odpovědnost) 

Jak jsem již uvedl výše, s účinností ode dne 1. září 2010 mohla být právnickým 

osobám uložena ochranná opatření ve formě zabavení (zhabanie) peněžní částky (§ 83a 

Trestného zákona) a zabavení majetku (§ 83b Trestného zákona).625  

 
624 Jedná se však toliko o úpravu výkonu trestů zrušení právnické osoby (§ 30), trestu zákazu činnosti, 
trestu zákazu přijímat dotace anebo subvence, trestu zákazu přijímat pomoc a podporu poskytovanou z 

fondů Evropské unie (§ 31), trestu zveřejnění odsuzujícího rozsudku (§ 32) a podmínečného upuštění  od 
výkonu zbytku některých trestů (§ 33).  
625 Ivor, J., Medelský, J. Trestná zodpovednosť právnických osôb v Českej a Slovenskej republike. In 

Jelínek, J. a  kol. Trestní odpovědnost právnických osob – pět let poté. Praha: Leges, 2017, s. 28. 
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Ačkoli uložení těchto ochranných opatření nebylo podmíněné vazbou na trestní 

stíhání fyzických osob626, nejsem si vědom, že by snad reálně došlo k  aplikaci 

ustanovení § 83a a/nebo § 83b Trestného zákona. I důvodová zpráva k  SK ZTOPO 

uvádí, že z dostupných statistik předkladatel návrhu SK ZTOPO (Ministerstvo 

spravedlnosti Slovenské republiky) „neeviduje využitie týchto ustanovení v  praxi, t.  j.  

k ich aplikácii zatiaľ nedošlo a v trestnom konaní nebola prostredníctvom tejto  úpravy 

platnej od roku 2010 postihnutá žiadna právnická osoba .“627 

Nejen vzhledem k tomu, že k aplikaci těchto ustanovení nikdy nedošlo, ale 

rovněž z toho důvodu, že se již nejedná o platnou a účinnou právní úpravu, dovoluji si 

tuto část sankcionování právnických osob uzavřít a dále se již budu věnovat jen 

v současné době platné a účinné právní úpravě, tj. SK ZTOPO.   

10.3.2 SK ZTOPO (pravá trestní odpovědnost) 

V předchozí části této disertační práce, kde jsem se mj. věnoval právě i 

systematice SK ZTOPO, jsem uvedl, že z pohledu sankcionování je důležitá zejména 

část třetí (§ 10 - § 20) nazvaná Tresty. Pro přehlednost jen zopakuji, že část třetí SK 

ZTOPO obsahuje celkem 11 paragrafů, které upravují následující: 

• druhy trestů (§ 10),  

• zásady ukládání trestů (§ 11), 

• trest zrušení právnické osoby (§ 12), 

• trest propadnutí majetku (§ 13), 

• trest propadnutí věci (§ 14), 

• peněžitý trest (§ 15), 

• trest zákazu činnosti (§ 16), 

• trest zákazu přijímat dotace anebo subvence (§ 17), 

• trest zákazu přijímat pomoc a podporu poskytovanou z fondů Evropské unie 

(§ 18), 

• trest zákazu účasti ve veřejných zakázkách (§ 19), 

 
626 Klátik, J. Sankcie ukladané právnickým osobám podľa slovenského Trestného zákona. In Jelínek, J. a  

kol. Trestní odpovědnost právnických osob – pět let poté. Praha: Leges, 2017, s. 107. 
627 Důvodová zpráva k SK ZTOPO. [online]. Národní rada Slovenské republiky. Vydáno 28. 8. 2015 [cit . 
2019-02-02]. Dostupné z: https://www.nrsr.sk/web/Dynamic/DocumentPreview.aspx?DocID=417982, s. 

4.  
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• trest zveřejnění odsuzujícího rozsudku (§ 20). 

Z výše uvedeného výčtu relevantních ustanovení je patrné, že  SK ZTOPO již na 

rozdíl od ZTOPO „neaplikuje v této části dualistickou koncepci trestních sankcí, tedy 

umožňuje právnické osobě uložit jen tresty.“628 

10.3.3 Zásady ukládání trestů podle SK ZTOPO  

Zásady ukládání trestů jsou speciálně pro sankcionování právnických osob 

upraveny v ustanovení § 11 SK ZTOPO. Obdobné ustanovení obsahuje přímo i Trestný 

zákon v ustanovení § 34. 

Slovenský zákonodárce rovněž zdůrazňuje význam zásady přiměřenosti trestů 629 

obsažené v ustanovení § 11 odst. 1 SK ZTOPO, podle kterého „Pri určovaní druhu 

trestu a jeho výmery súd prihliada na povahu a závažnosť trestného činu, na pomery 

právnickej osoby vrátane jej doterajšej činnosti a na jej majetkové pomery, pričom 

prihliadne aj na to, či právnická osoba vykonáva činnosť vo verejnom záujme, ktorá má 

strategický význam pre národné hospodárstvo, obranu alebo bezpečnosť.“  Jedná se o 

velmi podobné, téměř identické znění, které obsahuje i § 14 odst.  1 ZTOPO. Jediným 

evidentním rozdílem je, že podle slovenské úpravy není relevantní (alespoň dle 

doslovné dikce tohoto ustanovení), zda jde případně i o činnost ve veřejném zájmu, 

která má obtížně nahraditelný význam pro národní hospodářství, obranu nebo 

bezpečnost. Obdobného rozdílu si všímá kupříkladu Tibitanzlová.630  

Ve smyslu ustanovení § 11 odst. 2 SK ZTOPO soud při určování druhu trestu a 

jeho výměry přihlédne též k: 

a) tomu, aby byl zabezpečený co nejmenší vliv trestu na zaměstnance 

(sankcionované) právnické osoby (§ 11 odst. 2 písm. a) SK ZTOPO) 

b) právem chráněným zájmům poškozených a věřitelů právnické osoby, jejichž 

pohledávky za právnickou osobou vznikly v  dobré víře a nemají původ v trestné 

činnosti nebo nesouvisí s trestným činem spáchaným právnickou osobou (§ 11 

odst. 2 písm. b) SK ZTOPO) 

 
628 Ivor, J., Medelský, J. Trestná zodpovednosť právnických osôb v Českej a Slovenskej republike. In 
Jelínek, J. a  kol. Trestní odpovědnost právnických osob – pět let poté. Praha: Leges, 2017, s. 34. 
629 Korgo, D. Trestná zodpovednosť právnických osôb v slovenskom právnom poriadku. Visegrad Journal 
on Human Rights, 2/1, 2017, s. 26.    
630 Tibitanzlová, A. Sankcionování právnických osob. Rigorózní práce. Právnická fakulta Univerzity 

Karlovy v Praze, 2016, s. 158 – 159. 
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c) působení právnické osoby po spáchání trestného činu, zejména k  její účinné 

snaze odstranit škodlivé následky trestného činu anebo dobrovolně nahradit 

způsobenou škodu (§ 11 odst. 2 písm. c) SK ZTOPO) 

d) očekávanému důsledku výkonu trestu pro další činnost právnické osoby (§ 11 

odst. 2 písm. d) SK ZTOPO) 

e) poměru, v jakém na právnickou osobu přešly výhody z trestného činu 

spáchaného ve spolupachatelství (§ 11 odst. 2 písm. e) SK ZTOPO) 

f) právnímu nástupnictví a k tomu, v jakém rozsahu na každého z nich přešlo  

jmění odpovídající prospěchu nebo jiné výhody ze spáchaného trestného  činu, 

anebo i k tomu, v jakém rozsahu kterýkoli z nich pokračuje v činnosti, v 

souvislosti s níž byl spáchán trestný čin  (§ 11 odst. 3 SK ZTOPO). 

Až na jedno kritérium (to pod písmenem e) výše) jsou všechna výše zmíněná 

kritéria obsažena i v ZTOPO, a to v ustanoveních 14 odst. 1 a odst. 3. Jen kritérium pod 

bodem f) výše je obsaženo v ustanovení § 10 odst. 2 ZTOPO, nicméně slovenský 

zákonodárce se jej rozhodl zařadit přímo mezi zásady ukládání trestů.  

Ačkoli tedy ZTOPO neobsahuje ekvivalent kritéria pod písm. e) spočívajícího 

v povinnosti soudu přihlédnout k poměru, v jakém na právnickou osobu přešly výhody 

z trestného činu spáchaného ve spolupachatelství, je podle mého názoru zcela správné, 

že je zakomponováno do ustanovení § 11 odst. 2 SK ZTOPO, neboť i právnická osoba 

se může trestné činnosti dopustit ve formě spolupachatelství (viz §  6 SK ZTOPO, resp. 

§ 9 ZTOPO a § 23 TZ), a proto je tuto skutečnost třeba reflektovat i v otázce 

sankcionování. 

Ustanovení § 11 odst. 4 SK ZTOPO dále řeší otázku neslučitelnosti trestů, 

přičemž významný rozdíl při komparaci české a slovenské úpravy spatřuji v tom, že 

právnické osobě lze uložit trest zveřejnění odsuzujícího rozsudku pouze vedle některého 

z trestů uvedeného v ustanovení § 10 písm. a) až h) SK ZTOPO (tj. vedle ostatních 

trestů) a nelze jej tedy uložit jako trest samostatný .631 Takovou omezující podmínku 

ZTOPO nezná.  

 
631 Ivor, J., Medelský, J. Trestná zodpovednosť právnických osôb v Českej a Slovenskej republike. In 

Jelínek, J. a  kol. Trestní odpovědnost právnických osob – pět let poté. Praha: Leges, 2017, s. 34. 
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10.3.4 Jednotlivé druhy trestů 

V následující části své disertační práce se budu věnovat jednotlivým druhům 

trestů tak, jak je vyjmenovává SK ZTOPO. 

Již na první pohled je zřejmé, že při srovnání trestů obsažených v ZTOPO a 

v SK ZTOPO je jejich výčet téměř identický. Pominu-li drobné rozdíly v terminologii,  

je nejzásadnější rozdíl mezi českou a slovenskou právní úpravou sankcionování 

právnických osob představován existencí trestu, který ZTOPO nezná, a to trestem 

zákazu přijímat pomoc a podporu poskytovanou z fondů Evropské unie (§ 18 SK 

ZTOPO). 

Další podobnosti mezi českou a slovenskou právní úpravou sankcionování 

právnických osob lze kupříkladu spatřovat v tom, které tresty je možné uložit jak 

fyzickým, tak právnickým osobám, a které tresty je možné uložit toliko osobám 

právnickým. Tresty zrušení právnické osoby, zákaz přijímat dotace anebo subvence, 

zákaz přijímat pomoc a podporu poskytovanou z fondů Evropské unie, zákaz účasti ve 

veřejných zakázkách a uveřejnění odsuzujícího rozsudku jsou pro slovenské trestní 

právo od 1. července 2016 novinkami.  

Zbylé tresty – propadnutí majetku, propadnutí věci, peněžitý trest a zákaz 

činnosti – jsou společné pro právnické a fyzické osoby. Vůči právnickým osobám je 

však nutné respektovat určitá specifika těchto trestů, na která se zaměřím v další části 

této práce. 

 

(A) Trest zrušení právnické osoby 

Trest zrušení právnické osoby je upraven v ustanovení § 12 SK ZTOPO: 

 
„(1) Súd uloží trest zrušenia právnickej osoby, ktorá má sídlo v Slovenskej republike, ak 

jej činnosť bola úplne alebo prevažne využívaná na páchanie trestnej činnosti. 

  

(2) Súd môže uložiť trest zrušenia právnickej osoby aj vtedy, ak právnickú osobu 

odsudzuje za trestný čin, za ktorý Trestný zákon umožňuje uložiť trest odňatia slobody 

na dvadsaťpäť rokov alebo trest odňatia slobody na doživotie. 
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(3) Právoplatnosťou rozhodnutia, ktorým bol uložený trest zrušenia právnickej osoby, 

vstupuje právnická osoba do likvidácie. 

  

(4) Ak je právnickou osobou komoditná burza, môže súd uložiť trest zrušenia právnickej 

osoby až po vyjadrení príslušného orgánu, ktorý udeľuje povolenie na vznik a činnosť 

komoditnej burzy podľa osobitného predpisu, k možnostiam a dôsledkom jeho uloženia; 

na toto vyjadrenie súd pri svojom rozhodovaní prihliadne.  

  

(5) Ak je právnickou osobou dohliadaný subjekt finančného trhu podliehajúci dohľadu 

vykonávanému Národnou bankou Slovenska, súd mu môže uložiť trest zrušenia 

právnickej osoby až po vyjadrení Národnej banky Slovenska k možnostiam a dôsledkom 

jeho uloženia; na toto vyjadrenie súd pri svojom rozhodovaní prihliadne.“ 

 

Jak již bylo opakovaně řečeno, podobnost úpravy ZTOPO a SK ZTOPO je 

zřejmá, a proto se projevuje i v otázce úpravy jednotlivých druhů trestů. Hned u prvního 

druhu trestu, tj. trestu zrušení právnické osoby, nalezneme několik shodných prvků. 

Určité odchylky oproti české právní úpravě jsou ale rovněž patrné. 

Ustanovení § 12 SK ZTOPO rozlišuje jednak obligatorní, jednak fakultativní 

uložení trestu zrušení právnické osoby.  

Obligatorně soud uloží tento trest v případech, kdy činnost právnické osoby , 

která má sídlo na území Slovenské republiky, byla úplně anebo převážně využívaná k 

páchání trestné činnosti (§ 12 odst. 1 SK ZTOPO). Oproti české právní úpravě lze 

spatřovat zásadní rozdíl v tom, že SK ZTOPO ukládá soudu v  takovém případě 

povinnost tento trest uložit. Český zákonodárce se v  tomto případě rozhodl zvolit 

mírnější přístup, kdy soudu umožňuje v takovém případě uložit trest zrušení právnické 

osoby, avšak neukládá to jako explicitní zákonnou povinnost. 

Fakultativní uložení tohoto trestu připadá do úvahy ve smyslu ustanovení §  12 

odst. 2 SK ZTOPO tehdy, odsuzuje-li soud právnickou osobu za trestný čin, za který 

Trestný zákon umožňuje uložit trest odnětí svobody na dvacet pět let anebo na doživotí.  

Taková obdobná možnost není v ZTOPO obsažena, přičemž pro českého zákonodárce 

bylo pro přijetí právní úpravy trestu zrušení právnické osoby rozhodující to, zda její 

činnost spočívala zcela nebo převážně v páchání trestného činu nebo trestných činů (což 



211 
 

sice odpovídá i slovenské úpravě, avšak toto kritérium je spjato s  obligatorním uložením 

tohoto trestu). Pokud by se tedy právnická osoba dopustila jediného, byť co do 

závažnosti nejzávažnějšího trestného činu, přičemž jinak by byla její veškerá činnost v  

souladu s právními předpisy, nebylo by možné, aby české soudy rozhodly o uložení 

trestu zrušení právnické osoby. Slovenská právní úprava ale toto při naplnění podmínky 

obsažené v ustanovení § 12 odst. 2 SK ZTOPO umožňuje. 

Obdobně jako je tomu u české právní úpravy, slovenská právní úprava stanoví, 

že pravomocným rozhodnutím, kterým byl uložen trest zrušení právnické osoby, 

vstupuje tato osoba do likvidace (§ 12 odst. 3 SK ZTOPO).  

V případě právnické osoby, která je komoditní burzou je podle ustanovení §  12 

odst. 4 SK ZTOPO nezbytné předchozí vyjádření příslušného orgánu, který uděluje 

povolení pro vznik a činnost komoditní burzy podle zvláštního právního předpisu, 

kterým je zákon č. 92/2008 Z. z. o komoditnej burze a o doplnení zákona Národnej rady 

Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších  

predpisov, a to k možnostem a důsledkům jeho uložení.632 K tomuto vyjádření je soudu 

povinen při svém rozhodování přihlédnout. I v tomto ohledu je zjevná podobnost 

úpravy české a úpravy slovenské. Ačkoli je tedy soud povinen k tomuto vyjádření 

přihlédnout, není tímto vyjádřením vázán, a proto je soud oprávněn komoditní burzu 

zrušit, a to i tehdy, vyjádří-li s tímto postupem příslušný orgán nesouhlas. K takovému 

postupu by ovšem mělo docházet výjimečně a v dostatečně odůvodněných případech.  

Obdobně soud postupuje i v případě dalších subjektů, nad nimiž vykonává 

dohled Národní banka Slovenska (§ 12 odst. 5 SK ZTOPO). 

 

(B) Trest propadnutí majetku 

Trest propadnutí majetku je upraven v ustanovení § 13 SK ZTOPO: 

 

„(1) Trest prepadnutia majetku súd uloží právnickej osobe, ktorá spáchala tre stný čin 

uvedený v § 58 ods. 2 Trestného zákona, ak nadobudla majetok aspoň v značnom 

rozsahu trestnou činnosťou alebo z príjmov pochádzajúcich z trestnej činnosti, alebo ak 

právnická osoba spáchala trestný čin uvedený v § 58 ods. 3 Trestného zákona.  

 
632 Korgo, D. Trestná zodpovednosť právnických osôb v slovenskom právnom poriadku. Visegrad Journal 

on Human Rights, 2/1, 2017, s. 26. 
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(2) Trest prepadnutia majetku postihuje majetok odsúdenej právnickej osoby, ktorý jej 

zostane po skončení konkurzného konania vyhláseného na výkon trestu prepadnutia 

majetku, po uspokojení všetkých pohľadávok proti podstate a všetkých prihlásených 

pohľadávok. 

  

(3) Vlastníkom prepadnutého majetku sa stáva štát, ak súd nerozhodne inak na základe 

vyhlásenej medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná. 

  

(4) Ak je právnickou osobou dohliadaný subjekt finančného trhu podliehajúci dohľadu 

vykonávanému Národnou bankou Slovenska, súd mu môže uložiť trest prepadnutia 

majetku až po vyjadrení Národnej banky Slovenska k možnostiam a dôsledkom jeho 

uloženia; na toto vyjadrenie súd pri svojom rozhodovaní prihliadne.“ 

 

Obligatorně soud uloží tento trest v případech, kdy se právnická osoba dopustí 

trestného činu uvedeného v ustanovení § 58 odst. 2 Trestného zákona, a to tehdy 

nabyla-li současně majetek alespoň ve značném rozsahu právě trestnou činností nebo 

z příjmů, které pochází z trestné činnosti. 

Obligatorně též uloží soud tento trest tehdy, dopustila-li se právnická osoba 

trestného činu uvedeného v ustanovení § 58 odst. 3 Trestného zákona.  

Oproti české úpravě tak ustanovení § 13 odst. 1 SK ZTOPO jednoznačně 

stanoví, že soud má povinnost uložit trest propadnutí majetku právnické osoby, jsou-li 

pro to splněny podmínky.   

Z ustanovení § 13 odst. 2 SK ZTOPO vyplývá, že v důsledku uložení trestu 

propadnutí majetku dochází k vyhlášení konkurzu na majetek odsouzené právnické 

osoby, který se vykoná podle zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o  

zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.633  

Rovněž toto ustanovení upravuje okruh majetku, který je možné tímto trestem 

postihnout (tj. právě ten majetek, který odsouzené právnické osobě zůstane po skončení 

konkurzního řízení po uspokojení všech pohledávek za podstatou a všech přihlášených 

 
633 Korgo, D. Trestná zodpovednosť právnických osôb v slovenskom právnom poriadku. Visegrad Journal 

on Human Rights, 2/1, 2017, s. 27. 
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pohledávek), přičemž vlastníkem tohoto propadnutého majetku se podle ustanovení 

§ 13 odst. 3 SK ZTOPO stává stát. 

Z konstrukce této právní úpravy je zřejmé, že zákonodárce klade v případě 

uložení tohoto druhu trestu důraz zejména na ochranu práv třetích osob – věřitelů 

sankcionované právnické osoby. 

I u tohoto druhu trestu je soud podle ustanovení § 13 odst. 4 SK ZTOPO 

povinen přihlédnout k vyjádření Národní banky Slovenska v případě specifických 

právnických osob. Ačkoli je tedy soud povinen k tomuto vyjádření přihlédnout, není 

tímto vyjádřením vázán, a proto je oprávněn  uložit trest propadnutí majetku i tehdy, 

vyjádří-li s tímto postupem Národní banka Slovenska nesouhlas. K takovému postupu 

by ovšem mělo docházet výjimečně a v dostatečně odůvodněných případech.  

 

(C) Trest propadnutí věci 

Trest propadnutí věci je upraven v ustanovení § 14 SK ZTOPO: 

 

„Súd uloží právnickej osobe trest prepadnutia veci za podmienok pre ukladanie tohto 

trestu ustanovených v § 60 Trestného zákona.“ 

 

Jedná se o jediný druh trestu, u kterého zákonodárce v celém rozsahu odkazuje 

na úpravu obsaženou v Trestném zákoně, konkrétně tedy v ustanovení § 60 Trestného 

zákona. I český zákonodárce k úpravě tohoto druhu trestněprávní sankce  pro účely 

sankcionování právnických osob přistoupil totožně, tj. odkazem na úpravu obsaženou 

v TZ. 

Podle § 60 odst. 1 Trestného zákona soud uloží trest propadnutí věci: 

1) která byla použita ke spáchání trestného činu (§ 60 odst. 1 písm. a) Trestného 

zákona); 

2) která byla určena ke spáchání trestného činu (§ 60 odst. 1 písm. b) Trestného 

zákona); 

3) kterou pachatel získal trestným činem nebo jako odměnu za něj (§ 60 odst. 1 

písm. c) Trestného zákona); nebo 

4) kterou pachatel nabyl za věc, kterou pachatel získal trestným činem nebo jako 

odměnu za něj (§ 60 odst. 1 písm. d) Trestného zákona). 
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Česká právní úprava obsahovala do 31. ledna 2019 podobnou úpravu co do 

rozdělení jednotlivých druhů věcí podléhajících případnému trestu propadnutí věci. S 

účinností od 1. února 2019 ustanovení § 70 odst. 1, 2 TZ již pracuje s pojmy jako 

„bezprostřední výnos z trestné činnosti“, „nástroj trestné činnosti“ a „zprostředkovaný 

výnos z trestné činnosti“, a to právě v důsledku novely TZ634, jak jsem již popsal v části 

3.4 výše. 

Vlastníkem propadnuté věci se na základě ustanovení § 60 odst. 5 Trestného 

zákona stává stát. 

Slovenská úprava obsahuje i vymezení případů, kdy soud tento trest uložit nesmí 

(nad rámec zcela zásadního a základního omezení, kterým je skutečnost, že vlastníkem 

věci, která má být předmětem trestu propadnutí věci, je podle § 60 odst. 4 Trestného 

zákona pachatel trestného činu). Na základě ustanovení § 60 odst. 6 Trestného zákona 

tedy soud neuloží trest propadnutí věci, pokud: 

1) poškozenému vznikl na základě trestného činu nárok na náhradu škody, přičemž 

jeho uspokojení by bylo propadnutím věci znemožněno; 

2) hodnota věci je ve zjevném nepoměru k míře závažnosti přečinu; nebo  

3) soud upustil od potrestání pachatele. 

Ve srovnání s českou úpravou slovenská úprava obsahuje propadnutí náhradní 

hodnoty přímo v ustanovení § 60 Trestného zákona, tzn. Trestný zákon neobsahuje 

zvláštní ustanovení pro trest propadnutí náhradní hodnoty ve  smyslu samostatného 

paragrafového znění. 

 

(D) Peněžitý trest 

Peněžitý trest je upraven v ustanovení § 15 SK ZTOPO: 

 

„Súd môže uložiť právnickej osobe peňažný trest od 1500 eur do 1 600 000 eur.“ 

 

Peněžitý trest je obecným druhem trestněprávní majetkové sankce. Podstata jeho 

uložení vede k povinnosti odsouzené právnické osoby zaplatit soudem určenou částku.  

 
634 Zákon č. 287/2018 Sb., kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších 

předpisů, a některé další zákony. 
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Slovenská právní úprava je oproti české úpravě obecně mírnější. Ačkoli je sice 

minimální výše peněžitého trestu 1 500 EUR, což při aplikaci směnného kurzu 

vyhlášeného ČNB ke dni 24. března 2020635 činí 41 715 Kč, což je tedy dvojnásobně 

víc, než kolik je minimální výše peněžitého trestu v  České republice, je maximální výše 

peněžitého trestu „pouhých“ 1  600 000 EUR, což odpovídá částce 44 496 000 Kč. 

Maximální možná výše tohoto trestu v  České republice je 1 460 000 000 Kč, což je 

téměř třiatřicetkrát víc.  

Ustanovení § 57 odst. 1 Trestného zákona ve spojení s § 1 ods t.  2  SK ZTOPO 

stanoví soudu povinnost, aby při ukládání peněžitého trestu přihlédl k osobním a 

majetkovým poměrům pachatele – právnické osoby a aby tento trest neuložil, je-li 

zřejmé, že ho právnická osoba nebude schopna zaplatit.  Obdobně je na základě 

ustanovení § 56 odst. 5 Trestného zákona ve spojení s §  1 odst. 2 SK ZTOPO 

pamatováno i na poškozené trestným činem, kdy soud nesmí uložit peněžitý tre st, 

pokud by se jeho uložením zmařila možnost náhrady škody.  

Na základě ustanovení § 56 odst. 3 Trestného zákona ve spojení s § 1 odst. 2 SK 

ZTOPO je dále slovenským soudům umožněno, obdobně jako těm českým, aby 

v případě, že to odůvodňuje výška uloženého peněžitého trestu a osobní a majetkové 

poměry pachatele – právnické osoby, došlo k rozložení peněžitého trestu do splátek, tj.  

aby odsouzená právnická osoba zaplatila peněžitý trest v měsíčních splátkách. 

Zajímavostí je, že v případě, že se soud rozhodne uložit peněžitý trest, který odsouzená 

právnická osoba bude hradit v měsíčních splátkách, musí soud současně  určit výšku 

těchto splátek a rovněž i lhůtu, v níž musí být takto uložený peněžitý trest zaplacený .  

Tato lhůta nesmí přesáhnout jeden rok od nabytí právní moci odsuzujícího rozsudku. 

Ačkoli je tedy zjevné, že rozhodnutím, kterým soud odsouzené právnické o sobě 

umožní, aby uložený peněžitý trest hradila ve splátkách, je zvýrazněna snaha dosáhnout 

vykonatelnosti trestu, považuji zároveň za velmi vhodné a spravedlivé právě i určení 

maximální doby, v níž musí být takto uložený trest uhrazen. Domnívám se, že toto de 

facto donucující opatření tak stanovuje určitou rovnováhu mezi jednak výhodou 

rozložení placení peněžitého trestu v splátkách, jednak přiměřeností této sankce 

odpovídající požadavku na účinnost sankce. 

 
635 1 EUR = 27,810 Kč. 
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Podle ustanovení § 57 odst. 2 Trestného zákona ve  spojení s § 1 odst. 2 SK 

ZTOPO připadají zaplacené částky peněžitého trestu státu. 

 

(E) Trest zákazu činnosti 

Trest zákazu činnosti je upraven v ustanovení § 16 SK ZTOPO: 

 

„(1) Trest zákazu činnosti môže súd uložiť na jeden rok až desať rokov, ak právnickú 

osobu odsudzuje za trestný čin spáchaný v súvislosti s touto činnosťou.  

  

(2) Trest zákazu činnosti spočíva v tom, že sa právnickej osobe po dobu výkonu toht o 

trestu zakazuje výkon jedného alebo viacerých predmetov podnikania alebo takej 

činnosti, na ktorú treba osobitné povolenie, alebo ktorej podmienky výkonu upravuje 

osobitný predpis. 

  

(3) Ak je právnickou osobou dohliadaný subjekt finančného trhu podliehajúci dohľadu 

vykonávanému Národnou bankou Slovenska, súd mu môže uložiť trest zákazu činnosti 

až po vyjadrení Národnej banky Slovenska k možnostiam a dôsledkom jeho uloženia; na 

toto vyjadrenie súd pri svojom rozhodovaní prihliadne.“ 

 

Trest zákazu činnosti je obecným druhem tzv. zákazových trestů, přičemž 

ostatní zákazové tresty obsažené v  ustanoveních § 17 – § 19 SK ZTOPO jsou vůči 

tomuto speciální. 

Shodných znaků české a slovenské úpravy je celá řada (např. účel tohoto trestu, 

předmět zakázané činnosti, nutnost přihlédnutí k vyjádření Národní banky Slovenska  u  

specifických právnických osob).  

Rozdíl v právních úpravách mezi Českou republikou a Slovenskem je zřejmý na 

první pohled a týká se doby, na kterou může soud uložit trest zákazu činnosti. 

Ustanovení § 16 odst. 1 SK ZTOPO dává soudu možnost uložit tento právnické osobě 

tento trest na jeden rok až deset let. Ustanovení § 20 odst. 1 ZTOPO soudu umožňuje, 

aby tento trest uložil až na dvacet let.  
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(F) Trest zákazu přijímat dotace anebo subvence 

Trest zákazu přijímat dotace anebo subvence je upraven v ustanovení § 17 SK 

ZTOPO: 

 

„(1) Trest zákazu prijímať dotácie alebo subvencie súd uloží na jeden rok až desať 

rokov, ak právnickú osobu odsudzuje za trestný čin spáchaný v súvislosti so žiadosťou o 

dotáciu, subvenciu, príspevok alebo iné plnenie zo štátneho rozpočtu, z rozpočtu 

verejnoprávnej inštitúcie, rozpočtu štátneho fondu, rozpočtu vyššieho územného celk u 

alebo rozpočtu obce, s ich poskytovaním alebo využívaním. 

  

(2) Trest zákazu prijímať dotácie alebo subvencie spočíva v tom, že sa právnickej osobe 

po dobu výkonu tohto trestu zakazuje uchádzať sa alebo prijať dotáciu, subvenciu, 

príspevok alebo iné plnenie zo štátneho rozpočtu, z rozpočtu verejnoprávnej inštitúcie, 

rozpočtu štátneho fondu, rozpočtu vyššieho územného celku alebo rozpočtu obce.“ 

 

Obdobně jako v případě české úpravy se jedná o další speciální druh 

trestněprávní sankce, který je možné uložit pouze právnické osobě, přičemž současně se 

jedná o zvláštní zákazový trest. 

I zde je mnoho shodných znaků, které jsou obsaženy v ustanovení § 22 ZTOPO 

(např. účel tohoto trestu, potřebná souvislost trestné činnosti s určitou poměrně úzkou 

činností).  

Zásadní rozdíl mezi českou a slovenskou úpravou opět vyplývá z možné výměry 

tohoto trestu, která je od jednoho roku až do deseti let, neboť český zákonodárce soudu 

umožňuje uložit tento trest až na dvacet let. 

 

(G) Trest zákazu přijímat pomoc a podporu poskytovanou z fondů Evropské 

unie 

Trest zákazu přijímat pomoc a podporu poskytovanou z fondů Evropské unie je 

upraven v ustanovení § 18 SK ZTOPO: 

 

„(1) Trest zákazu prijímať pomoc a podporu poskytovanú z fondov Európskej únie súd 

uloží na jeden rok až desať rokov, ak právnickú osobu odsudzuje za trestný čin 
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spáchaný v súvislosti so žiadosťou o pomoc a podporu poskytovanú z fondov Európskej 

únie podľa osobitného predpisu alebo o iné plnenie z fondov Európskej únie, s ich 

poskytovaním alebo využívaním. 

  

(2) Trest zákazu prijímať pomoc a podporu poskytovanú z fondov Európskej únie 

spočíva v tom, že sa právnickej osobe po dobu výkonu tohto trestu zakazuje uchádzať sa 

alebo prijať pomoc a podporu poskytovanú z fondov Európskej únie podľa osobitného 

predpisu alebo iné plnenie z fondov Európskej únie.“ 

 

Jedná se o další speciální druh trestu, který je možné uložit pouze právnické 

osobě. Na první pohled je patrná jeho podobnost s výše uvedeným trestem zákazu 

přijímat dotace anebo subvence, jde de facto o jeho specializovaný a individualizovaný 

případ s důrazem právě na původ této pomoci a podpory pocházející z fondů Evropské 

unie. 

Slovenská právní úprava se v případě tohoto druhu trestu odlišuje od české, 

neboť explicitní úprava tohoto druhu trestu v ZTOPO absentuje.636 Ačkoli byl tento 

trest zakotven na návrh Úřadu vlády Slovenské republiky  s odůvodněním, že je 

nezbytné plnit evropské závazky637, domnívám se, že úprava tohoto trestu je ale 

v případě slovenské úpravy nadbytečná, neboť by pravděpodobně stačilo , kdyby byl 

výše představený trest zákazu přijímat dotace anebo subvence upraven obecněji, tedy ne 

s takovým důrazem na prostředky státu (resp. vyššího územního celku či obce).638 Na 

druhou stranu spatřuji výhodu jeho samostatné úpravy v tom, že ve svém důsledku 

náležitě odlišuje, ve vztahu k jakým prostředkům se právnická osoba trestné činnosti 

dopustila.  

Tuto trestněprávní sankcí smí soud uložit jen tehdy, odsuzuje-li právnickou 

osobu za trestný čin spáchaný v souvislosti se žádostí o pomoc a podporu poskytovanou 

z fondů Evropské unie podle zvláštního právního předpisu, kterým je  zákon č. 528/2008 

Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva v znení 

 
636 Ivor, J., Medelský, J. Trestná zodpovednosť právnických osôb v Českej a Slovenskej republike. In 
Jelínek, J. a  kol. Trestní odpovědnost právnických osob – pět let poté. Praha: Leges, 2017, s. 36. 
637 Gregušová, A. K aktuálnym problémom trestnej zodpovednosti právnických osôb v podmienkach 
Slovenskej republiky. Societas et iurisprudentia, ročník II., číslo 3, 2014, s. 137 – 138. 
638 Další argument týkající se nadbytečnosti tohoto trestu je zmíněn v rámci pojednání o trestu zákazu 

účasti ve veřejných zakázkách v následující části. 
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neskorších predpisov a zákon č. 292/2014 Z.z. o príspevku poskytovanom z európskych 

štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov , nebo 

v souvislosti se žádostí o jiné plnění z fondů Evropské unie, a dále v souvislosti s jejich 

poskytováním nebo využíváním.639  

Výměra tohoto trestu je obdobně jako u ostatních zákazových trestů od jednoho 

roku až do deseti let. 

 

(H) Trest zákazu účasti ve veřejných zakázkách 

Trest zákazu účasti ve veřejných zakázkách je upraven v ustanovení § 19 SK 

ZTOPO: 

 

„(1) Trest zákazu účasti vo verejnom obstarávaní súd uloží na jeden rok až desať rokov, 

ak právnickú osobu odsudzuje za trestný čin spáchaný v súvislosti s verejným 

obstarávaním alebo so žiadosťou o pomoc a podporu poskytovanú z fondov Európskej 

únie podľa osobitného predpisu alebo o iné plnenie z fondov Eu rópskej únie, s ich 

poskytovaním alebo využívaním. 

  

(2) Trest zákazu účasti vo verejnom obstarávaní spočíva v tom, že sa právnickej o sobe 

po dobu výkonu tohto trestu zakazuje zúčastniť sa vo verejnom obstarávaní.“ 

 

Obdobně jako v případě české úpravy se jedná o další speciální druh 

trestněprávní sankce, který je možné uložit pouze právnické osobě, přičemž současně se 

jedná o zvláštní zákazový trest. 

Zajímavostí tohoto trestu je jeho provázanost s výše zmíněným trestem zákazu 

přijímat pomoc a podporu poskytovanou z fondů Evropské unie. Za stejný trestný čin 

tak může dojít k uložení obou těchto trestů (ustanovení § 11 odst. 4 SK ZTOPO a 

contrario), je-li pro jejich uložení splněna podmínka spočívající ve spáchání trestného 

činu v souvislosti se žádostí o pomoc a podporu poskytovanou z fondů Evropské unie 

anebo v souvislosti s žádostí o jiné plnění z fondů Evropské unie, s jejich poskytováním 

nebo využíváním. V tomto ohledu je podle mě zvýrazněna nadbytečnost trestu zákazu 

přijímat pomoc a podporu poskytovanou z fondů Evropské unie ve smyslu ustanovení 

 
639 Korgo, D. Trestná zodpovednosť právnických osôb v slovenskom právnom poriadku. Visegrad Journal 

on Human Rights, 2/1, 2017, s. 28. 
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§ 18 SK ZTOPO, neboť jde o totožnou podmínku (samozřejmě současně za 

předpokladu, že by jeho úprava byla reflektována v trestu zákazu přijímat dotace anebo 

subvence ve smyslu ustanovení § 17 SK ZTOPO). 

Slovenský zákonodárce by rovněž mohl zvážit, zda tuto opakující se podmínku 

v případě trestu zákazu účasti ve veřejných zakázkách nevypustit, aby tento trest mohl 

být uložen pouze za trestnou činnost spáchanou v  souvislosti s veřejnými zakázkami.  

Zásadní rozdíl mezi českou a slovenskou úpravou opět vyplývá z možné výměry 

tohoto trestu, která je od jednoho roku až do deseti let, neboť český zákonodárce soudu 

umožňuje uložit tento trest až na dvacet let. 

 

(I) Trest zveřejnění odsuzujícího rozsudku 

Trest zveřejnění odsuzujícího rozsudku je upraven v ustanovení § 20 SK 

ZTOPO: 

 

„(1) Súd môže uložiť trest zverejnenia odsudzujúceho rozsudku alebo jeho časti,  ak je 

potrebné oboznámiť verejnosť s odsudzujúcim rozsudkom, najmä vzhľadom na okolnosti 

alebo závažnosť trestného činu, alebo ak to vyžaduje záujem na ochrane bezpečnosti 

alebo zdravia ľudí, zvierat alebo majetku. Odsudzujúci rozsudok sa zverejňuje v 

Obchodnom vestníku; súd môže súčasne určiť jednu alebo viaceré prevádzky alebo 

organizačné zložky právnickej osoby, v ktorých má byť rozsudok zverejnený. Súd 

súčasne určí rozsah a spôsob zverejnenia odsudzujúceho rozsudku a lehotu, v ktorej má 

byť rozsudok zverejnený. 

  

(2) Trest zverejnenia odsudzujúceho rozsudku spočíva v tom, že odsúdená právnická 

osoba zverejní na svoje náklady odsudzujúci rozsudok alebo súdom určenú časť takého 

rozsudku v Obchodnom vestníku alebo aj v jednej alebo viacerých prevádzkach alebo 

organizačných zložkách právnickej osoby s uvedením názvu a sídla odsúdenej 

právnickej osoby. V odsudzujúcom rozsudku, ktorý má byť zverejnený, musia byť pred 

zverejnením údaje umožňujúce identifikáciu osoby, ktorá je odlišná od odsúdenej 

právnickej osoby, anonymizované.“ 
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Dle systematiky SK ZTOPO je posledním druhem trestu, který lze právnické 

osobě uložit, trest zveřejnění odsuzujícího rozsudku. Zajímavostí je, že Slovenská 

republika do jisté míry takovou sankci již v minulosti znala640 – podle § 71 zákona č. 

122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov ,  

který již ale není účinný (účinný byl do 24. května 2018 včetně), mohl úřad svým 

rozhodnutím zveřejnit mj. obchodní jméno nebo název, sídlo nebo trvalý pobyt, 

identifikační číslo (má-li ho osoba přidělené) a právní formu toho, kdo se  dopustil 

protiprávního jednání. Rovněž mohl úřad uložit provozovateli nebo zprostředkovateli 

povinnost zveřejnit skutečnosti v rozsahu podle § 71 odst. 1 písm. c) zákona č. 

122/2013 Z. z., tj. charakteristiku skutkového stavu porušení ochrany osobních údajů, v  

hromadných informačních prostředcích. 

Z výše uvedeného znění ustanovení § 20 SK ZTOPO je zjevné, že slovenská 

právní úprava se od české právní úpravy v případě tohoto trestu nijak zásadně (až na 

výjimky uvedené níže) neliší. 

Určité odlišnosti lze ale tedy nalézt. Nejzásadnější je skutečnost, že podle 

ustanovení § 11 odst. 4 SK ZTOPO trest zveřejnění odsuzujícího rozsudku lze uložit 

pouze vedle některého z trestů uvedeného v ustanovení § 10 písm. a) až h) SK ZTOPO 

(tj. vedle ostatních trestů). Tento trest tedy není možné uložit samostatně, jak tomu je v 

případě české právní úpravy.641 Dalším rozdílem je, že odsuzující rozsudek se 

obligatorně uveřejňuje v Obchodním věstníku. Soudu je však umožněno, aby současně 

uložil odsouzené právnické osobě i povinnost zveřejnit odsuzující rozsudek v  jiném 

veřejném oznamovacím prostředku, popř. dokonce v prostorách jedné (či více) 

provozovny právnické osoby anebo organizační složky. V případě české právní úpravy 

je na soudu, aby určil druh veřejného sdělovacího prostředku, v němž má být odsuzující 

rozsudek uveřejněn.642 Podle Mečla „česká úprava nevylučuje možnost uveřejnění 

rozsudku v Obchodním věstníku, zákon však právě toto periodikum neupřednostňuje a 

zvlášť nevyjmenovává. Inspirací pro českou úpravu by mohla být možnost uveřejnění 

rozsudku v provozovnách či organizačních složkách právnické osoby, a to zejména 

 
640 Korgo, D. Trestná zodpovednosť právnických osôb v slovenskom právnom poriadku. Visegrad Journal 
on Human Rights, 2/1, 2017, s. 29. 
641 Ivor, J., Medelský, J. Trestná zodpovednosť právnických osôb v Českej a Slovenskej republike. In 
Jelínek, J. a  kol. Trestní odpovědnost právnických osob – pět let poté. Praha: Leges, 2017, s. 34. 
642 Jelínek, J. Trestní odpovědnost právnických osob v České republice – problémy a perspektivy. Praha: 

Leges, 2019, s. 309. 
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v těch případech, kdy jsou dotčeny jednáním právnické osoby například zájmy 

zaměstnanců právnické osoby nebo specifického okruhu zákazníků či obchodních 

partnerů právnické osoby.“643 S tímto názorem souhlasím, neboť podle mého 

přesvědčení vede k důslednějšímu naplnění účelu tohoto trestu. Posledním, avšak ne již 

natolik zásadním rozdílem, je použitá terminologie. Ačkoli slovenský zákonodárce již 

v názvu hovoří o zveřejnění odsuzujícího rozsudku, český zákonodárce trest 

pojmenoval jako trest uveřejnění rozsudku, přičemž až ze samotného znění ustanovení 

§ 23 ZTOPO lze zjistit, že i v případě české právní úpravy jde o odsuzující rozsudek.644 

10.3.5 Podmíněné upuštění od výkonu zbytku zákazových trestů 

I když není mým cílem rozebrat slovenskou úpravu sankcionování právnických 

osob do větších detailů, a tedy kupříkladu zabývat se výkonem trestů, nelze si 

nevšimnout, že slovenský zákonodárce oproti tomu českému výslovně zakotvil 

v ustanovení § 33 SK ZTOPO i úpravu podmíněného upuštění od výkonu zbytku všech 

zákazových trestů.  

Ačkoli toto ustanovení odkazuje na § 69 a 70 Trestného zákona upravující 

podmíněné upuštění od výkonu zbytku trestu zákazu činnosti, domnívám se, že 

slovenská úprava je v tomto ohledu oproti české úpravě jasnější. Této problematice ve 

smyslu ustanovení § 39 a 40 ZTOPO se věnuji v částech 6.1.2 a 6.1.3 této práce. 

10.3.6 Závěrečná poznámka k aplikaci SK ZTOPO 

Se zásadním praktickým poznatkem o rozdílnosti aplikace ZTOPO a SK 

ZTOPO přichází Ivor s Medelským, podle kterých „dôležitým rozdielom je skutočnosť,  

že česká úprava je aplikovaná v praxi. Za každý rok aplikácie zákona sú evidované 

právoplatné rozsudky, ktorými bola právnicke j osobe uložená sankcia v dôsledku 

protiprávnej činnosti, ktorej sa dopustila. Slovenská republika taktiež pristúpila 

k modifikácii ustanovení o rozsahu kriminalizácie. Avšak mala by sa aj v  prípade 

praktickej realizácie zákona inšpirovať Českou republikou . Nelegálne aktivity 

právnických osôb sú dennodennou realitou našej krajiny. Právny základ postihovan ia  

 
643 Mečl, S. Uveřejnění rozsudku jako zvláštní případ sankce. In Jelínek, J. a  kol. Trestní odpovědnost 
právnických osob – pět let poté. Praha: Leges, 2017, s. 122. 
644 Jelínek, J. Trestní odpovědnost právnických osob v České republice – problémy a perspektivy. Praha: 

Leges, 2019, s. 309. 
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ich nelegálnych aktivít máme v podobe zákona o trestnej zodpovednosti právnických 

osôb. Je však nevyhnutné pristúpiť k aplikácií jednotlivých ustanovení zákona. Ako sme 

už vyššie spomenuli evidované sú zatiaľ prípady v  prípravnom konaní, ktoré však neboli 

ukončené podaním obžaloby.“645 Domnívám se, že tento závěr pramenil toho času 

v novosti SK ZTOPO, a proto lze důvodně očekávat, že je tento názor již překonaný.  

 
645 Ivor, J., Medelský, J. Trestná zodpovednosť právnických osôb v Českej a Slovenskej republike. In 

Jelínek, J. a  kol. Trestní odpovědnost právnických osob – pět let poté. Praha: Leges, 2017, s. 36. 
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11 Kritika ZTOPO a návrhy de lege ferenda 
 

ZTOPO je účinný již devátým rokem a zákonodárce se dosud nevypořádal 

s určitými nedostatky jeho současného znění, které jsem již zmínil v jednotlivých 

příslušných částech své disertační práce, přičemž v této části se je pokusím souhrnně 

pojmout tak, aby byl jejich ucelený obraz obsahem jedné části této disertační práce. 

Ačkoli jsem si vědom skutečnosti, že v oblasti trestního práva je v současné době 

potřeba zabývat se přednostně zejména rekodifikací trestního řízení v  podobě nového 

trestního řádu, nemůže zákonodárce nedostatky ZTOPO bez dalšího ignorovat, a i přes 

své vytížení s přípravou nového trestního řádu by se měl aktivně zabývat i 

odstraňováním nedostatků ZTOPO.   

Byl bych rád, kdyby si na základě mé (a nejen mé) kritiky dal zákonodárce za cíl 

nedostatky ZTOPO odstranit. Proto se současně snažím předložit i určité návrhy de lege 

ferenda, které by ony nedostatky mohly odstranit či k jejichž odstranění by mohly 

pomoci. Vzhledem k tématu této disertační práce se ale zaměřím na kritiku a návrhy de 

lege ferenda pouze v rámci sankcionování právnických osob. 

11.1 Kritika a návrhy de lege ferenda ve vztahu k účelu sankcionování 
právnických osob 

Otázce účelu sankcionování právnických osob jsem se věnoval v  části 2 .5 té to  

práce, kdy jsem mj. uvedl, že v současné podobě ZTOPO i TZ bychom vymezení účelu 

trestu, resp. sankcionování hledali marně, avšak to ve svém důsledku neznamená, že 

sankcionování právnických osob nesleduje určitý účel, neboť i sankcionování 

právnických osob určitý účel má, přičemž vzhledem k  odlišnosti mezi fyzickými a 

právnickými osobami je nezbytné vnímat a respektovat rozdíly právě i v  otázce účelu 

trestních sankcí, což jsem již uvedl v části 2.5 této práce. 

Přední trestněprávní odborníci (Jelínek646, Šámal647, Tlapák Navrátilová648 a 

další) hovoří zejména o významu preventivního účelu a ochranné funkce za současného 

zahrnutí prvků represe. 

 
646 Jelínek, J., Herczeg, J. op. cit., s. 110; dále též Jelínek, J. a  kol. Trestní právo hmotné. Obecná část. 

Zvláštní část. 6. vydání. Praha: Leges, 2017, s. 504; Jelínek, J. Trestní odpovědnost  právnických osob 
v České republice – problémy a perspektivy. Praha: Leges, 2019, s. 289. 
647 Šámal, P., Dědič, J., Gřivna, T., Púry, F., Říha, J. Trestní odpovědnost právnických osob. Komentář. 2. 

vydání. Praha: C. H. Beck, 2018, s. 339 – 340. 
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V zahraničních úpravách (např. ve Velké Británii) je účel upraven de lege lata. I 

z tohoto důvodu bych zákonodárci doporučoval, aby explicitně zakotvil účel 

sankcionování, a to jak do TZ (po vzoru Trestního zákona), tak do ZTOPO. Není 

v tomto ohledu nezbytné, aby zákonodárce vyčerpávajícím způsobem vystihl účel 

sankcionování, ale bylo by podle mého názoru užitečné, kdyby výslovně zdůraznil a 

vyzdvihl preventivní účel sankcionování právnických osob. 

11.2 Kritika a návrhy de lege ferenda ve vztahu k pojmu trest 

Otázce užívání pojmu trest v případě trestní odpovědnosti právnických osob 

jsem se věnoval v části 2.6 této práce, kdy jsem mj. představil názory odborné 

veřejnosti, která v tomto případě (na rozdíl od otázky účelu sankcionování právnických 

osob) není jednotná. Podle Jelínka649, Tibitanzlové650, Březinové651 i Wellsové652 je 

v případě právnických osob vhodnější užívat pojem „sankce“ , neboť trest jako takový je 

spjat s individuální vinou pachatele. Podle Kalvodové653 je pojem „trest“ adekvátní, 

neboť trestný čin a trest představují dva základní elementy trestní odpovědnosti, a proto 

tedy nesouhlasí s výše uvedeným opačným názorem.  

Ačkoli jsem toho názoru, že není přípustné zcela opomíjet pojmové 

nesrovnalosti, a proto souhlasím s prvně uvedeným názorem, jsem přesvědčen, že 

ZTOPO trápí významnější problémy, resp. nedostatky než pojmosloví (byť toto nechci 

nijak bagatelizovat), a proto se nedomnívám, že zákonodárce v tomto směru učiní 

nějaké zásadnější kroky spočívající ve změně terminologie trestních sankcí u 

právnických osob, i když by to stricto sensu bylo jistě žádoucí.  

 
648 Tlapák Navrátilová, J. Sankce právnických osob se lege lata a de lege ferenda. In Jelínek, J. a  kol. 
Trestní odpovědnost právnických osob – pět let poté. Praha: Leges, 2017, s. 98. 
649 Jelínek, J., Herczeg, J. Zákon o trestní odpovědnosti právnických osob. Komentář s jud ikaturou. 2 . 

vydání. Praha: Leges, 2013, s. 31. 
650 Tibitanzlová, A. Sankcionování právnických osob. Rigorózní práce. Právnická fakulta Univerzity 
Karlovy v Praze, 2016, s. 64. 
651 Březinová, K. Sankcionování právnických osob. Disertační práce. Právnická fakulta Univerzity 
Karlovy v Praze, 2017, s. 17. 
652 Wells, C. Corporations and criminal responsibility. 2nd edition. Oxford: Oxford University p re ss, 
2001, s. 31 a násl. 
653 Kalvodová, V. Vybrané aspekty sankcionování právnických osob . In Jelínek, J. a  kol. Trestní 

odpovědnost právnických osob – bilance a perspektivy. Praha: Leges, 2013, s. 231. 
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11.3 Kritika a návrhy de lege ferenda ve vztahu ke stanovení druhu 
trestu a jeho výměry 

Otázce kritérií pro ukládání trestních sankcí právnickým osobám jsem se 

věnoval v části 2.4 této práce, přičemž za největší nedostatek současné úpravy považuji 

neurčité, nerovné a obecně problematické kritérium spočívající v tom , zda právnická 

osoba vykonává činnost ve veřejném zájmu, která má strategický nebo obtížně 

nahraditelný význam pro národní hospodářství, obranu nebo bezpečnost.  

Jedná se o výslovné zvýhodnění právnických osob, které tuto činnost 

vykonávají, což odporuje principu rovnosti před zákonem. Právnická osoba 

vykonávající takovou činnost sice trestně odpovědná  je, soud by však měl zvolit 

mírnější nebo jiný druh trestu anebo jeho kratší (nižší) výměru, má-li jeho sazba určité 

rozpětí, aby uloženým trestem nebyla nepřiměřeně dotčena uvedená činnost 

vykonávaná ve veřejném zájmu.654 V důsledku toho jsou tedy značně znevýhodněny ty 

právnické osoby, které takovou činnost nevykonávají. 

Ačkoli tak obecně panuje shoda, že soud takové právnické osobě může uložit 

mírnější trest (a zpravidla jej uloží655), řada odborníků ale upozorňuje, že právě 

s ohledem na danou činnost právnické osoby a její význam by se mělo naopak o  to  víc 

dbát na dodržování práva.656 

V tomto ohledu je podle mého názoru již vyjádřeného v  části 2.4 nezbytné 

přistupovat k jednotlivým případům individuálně, přičemž zásadní roli by měla hrát 

zásada přiměřenosti. Lze si představit situaci, kdy v případě úmyslně spáchaného 

trestného činu se závažnými následky pro životy lidí, včetně životního prostředí, 

kterému bylo možno zabránit, ale opatření přijatá k prevenci takového trestného činu 

byla značně nedostatečná, by uložená trestní sankce měla být přísná, a to případně i za 

cenu dočasné komplikace při provozu daného závodu.  Na druhou stranu v případě 

trestného činu, jehož následky by nebyly pro společnost nijak zásadní, by, i s  ohledem 

 
654 Šámal, P., Dědič, J., Gřivna, T., Púry, F., Říha, J. Trestní odpovědnost právnických osob. Komentář. 2. 
vydání. Praha: C. H. Beck, 2018, s. 352. 
655 Šámal, P. a kol. op. cit., s. 352. 
656 Jelínek, J., Herczeg, J. Zákon o trestní odpovědnosti právnických osob. Komentář s jud ikaturou . 2 . 
vydání. Praha: Leges, 2013, s. 115; obdobně též Nejvyšší státní zastupitelství. Zvláštní zpráva o 

poznatcích z aplikace zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim 
ze dne 17. 12. 2014, sp. zn. 7 NZN 604/2014 , s. 29; Šámal, P. a  kol. op. cit., s. 352; Březinová, K. 
Sankcionování právnických osob. Disertační práce. Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, 2017, 

s. 110. 



227 
 

na další hladký průběh takové významné činnosti, měly být trestněprávní důsledky spíše 

marginální. Neznamená to však, že by taková právnická osoba měla být beztrestná.  

Dalším problémem souvisejícím s tímto kritériem je i samotné určení toho, co je 

činnost ve veřejném zájmu, která není nikde vymezena. Uvedené tak odporuje zásadě 

nullum crimen sine lege certa.657 

Ačkoli rozumím úmyslu zákonodárce, současné znění ustanovení §  14 odst. 1  

ZTOPO je značně nedokonalé a problematické, a proto by měl zákonodárce alespoň 

zvážit, zda toto kritérium raději zcela neodstranit. 

Dále v případě polehčujících a přitěžujících okolností panuje shoda na tom, že 

většina těchto okolností je subsidiárně použitelná i na osoby právnické.658 Vzhledem ke 

specifičnosti právnických osob by ale podle mého názoru bylo vhodné, aby i ZTOPO  

obsahoval demonstrativní výčet těchto okolností, které by byly aplikovatelné toliko na 

právnické osoby. Mezi takovou specifickou polehčující okolnost bych  kupříkladu 

navrhl zařadit skutečnost, že právnická osoba měla implementovaný compliance 

program (např. interní předpisy jako je etický kodex nebo zaměstnance odpovědného 

právě za přípravu, kontrolu dodržování a vynucování těchto programů jako je 

compliance officer, případně též jiné kontrolní mechanismy či jiná opatření), který byl i 

fakticky dodržován, avšak pro účely daného trestního řízení a vyvinění právnické osoby 

nebyl ve svém důsledku dostačující. 

 

11.4 Kritika a návrhy de lege ferenda ve vztahu k jednotlivým trestům 
 

11.4.1 Trest zrušení právnické osoby 

Trestu zrušení právnické osoby jsem se věnoval zejména v části 3.1 této práce, 

kde jsem mj. uvedl, že v prvé řadě je nedostatkem (byť spíše formálním), že i přes 

výjimečnost tohoto druhu trestu není jako výjimečný označen. V tomto ohledu bych i já 

 
657 Jelínek, J., Herczeg, J. Zákon o trestní odpovědnosti právnických osob. Komentář s jud ikaturou . 2 . 

vydání. Praha: Leges, 2013, s. 115. 
658 Jelínek, J., Herczeg, J. op. cit., s. 113; dále Šámal, P., Dědič, J., Gřivna, T., Púry, F., Říha, J. Trestní 

odpovědnost právnických osob. Komentář. 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2018, s. 356; dále Fenyk, J., 
Smejkal, L., Bílá, I. Zákon o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim. Komentář. 
Příloha: Modelová interní opatření k předcházení trestné činnosti právnické osoby a řešení vzniklých 

situací (Compliance management systém). Praha: Wolters Kluwer ČR, 2018, s. 101. 
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doporučoval sjednocení spolu s ustanovením § 54 TZ, které obsahu je označení 

„Výjimečný trest“.659   

Dalším nedostatkem je absence specifikace trestných činů, kterých se právnická 

osoba musí dopustit, aby soud mohl tento nejpřísnější trest uložit. Ve svém důsledku tak 

při dodržení striktního jazykového výkladu ustanovení § 16 ZTOPO může soud uložit 

tento trest bez ohledu na to, jakých trestných činů se právnická osoba dopustila. Jelínek 

uvádí, že „vhodnější by bylo, kdyby zákonodárce stanovil, že tento trest lze uložit 

například jen za spáchání zvlášť závažného zločinu nebo jiným způsobem vymezil 

závažnost spáchaného skutku.“660 Tlapák Navrátilová kupříkladu navrhuje, aby bylo 

možné tento trest uložit za taxativně uvedené trestné činy nebo aby došlo ke stanovení 

spodní hranice trestní sazby požadované pro jeho uložení.661 Vzhledem k závažným 

důsledkům uložení trestu zrušení právnické osoby bych rovněž považoval za žádoucí, 

aby zákonodárce podmínky pro uložení tohoto trestu více specifikoval, ba dokonce 

zpřísnil, a to alespoň tak, že tento trest bude moci soud uložit toliko za úmyslné trestné 

činy. 

Problémy rovněž působí negativní podmínka uložení tohoto trestu, tj. nemožnost 

tento trest uložit, vylučuje-li to povaha právnické osoby. V tomto ohledu by bylo jistě 

vhodnější, kdyby byl okruh subjektů, u nichž uložení tohoto trestu nepřipadá v  úvahu, 

vymezen přesněji.  

Problematickým se do jisté míry jeví i absence bližšího procesního postupu 

získání vyjádření ČNB v případě specifických právnických osob. ZTOPO neobsahuje 

určení formy vyjádření a ani lhůty, v níž má být vyjádření poskytnuto. Ve shodě 

s Šámalem662 jsem přesvědčen, že toto vyjádření by mělo mít písemnou f ormu (ať už 

v podobě listinné či elektronické). Ve vztahu ke lhůtě, v níž by mělo být soudu ono 

vyjádření zasláno, se domnívám, že zákonodárce by měl zvážit stanovení konkré tní 

lhůty a v případě jejího nesplnění by měla být soudu poskytnuta možnost uložit ČNB 

pořádkovou pokutu (§ 66 TŘ). Jako dostatečná  lhůta pro provedení potřebných analýz 

 
659 Jelínek, J., Herczeg, J. Zákon o trestní odpovědnosti právnických osob. Komentář s jud ikaturou . 2 . 
vydání. Praha: Leges, 2013, s. 127; dále rovněž Tlapák Navrátilová, J. Sankce právnických osob  se lege 
lata a de lege ferenda. In Jelínek, J. a  kol. Trestní odpovědnost právnických osob – pět let  poté. Pra ha: 

Leges, 2017, s. 99. 
660 Jelínek, J., Herczeg, J. op. cit., s. 127. 
661 Tlapák Navrátilová, J. Sankce právnických osob se lege lata a de lege ferenda. In Jelínek, J. a  kol. 
Trestní odpovědnost právnických osob – pět let poté. Praha: Leges, 2017, s. 99. 
662 Šámal, P., Dědič, J., Gřivna, T., Púry, F., Říha, J. Trestní odpovědnost právnických osob. Komentář. 2. 

vydání. Praha: C. H. Beck, 2018, s. 394. 
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ze strany ČNB se mi jeví lhůta 30 dní. Není totiž dle mého přesvědčení žádoucí, aby 

z důvodu čekání na poskytnutí vyjádření ze strany ČNB docházelo ke zbytečným 

průtahům. Nedojde-li k zákonnému zakotvení popsaného postupu ze strany 

zákonodárce, budeme muset počkat na to, jaká praxe se mezi ČNB a soudy vyvine. 

11.4.2 Trest propadnutí majetku 

Trestu propadnutí majetku jsem se věnoval v části 3.2 této práce, kde jsem mj. 

uvedl, že za poněkud nešťastné vnímám absenci „majetkového minima“ právnické 

osoby, které by reflektovalo ve vztahu k právnickým osobám ustanovení § 66 odst. 3 za 

středníkem TZ, podle kterého „propadnutí se však nevztahuje na prostředky nebo věci, 

jichž je nezbytně třeba k uspokojení životních potřeb odsouzeného nebo osob, o  jejichž 

výživu nebo výchovu je odsouzený podle zákona povinen pečovat.“  

Jsem názoru, že ačkoli nejde toto ustanovení převzít slovo od slova, jeho určitá 

mutatis mutandis adaptace by pro účely právnických osob byla žádoucí, o čemž je 

přesvědčena i Březinová.663 

11.4.3 Peněžitý trest 

Peněžitému trestu jsem se věnoval v části 3.3 této práce. V souladu s názorem 

Bohuslava považuji větu první ustanovení § 18 odst. 1 ZTOPO za nadbytečn ou , neboť 

tato podmínka bude naplněna vždy.664  

Věta druhá ustanovení § 18 odst. 1 TOPO je sice de facto duplicitní (viz 

ustanovení § 14 odst. 3 ZTOPO), nicméně tuto bych jako rozvinutí kritéria zohlednění 

zájmů třetích osob ponechal.  

Od doby sepsání své rigorózní práce, kde jsem se tématu sankcionování 

právnických osob také věnoval, stále setrvávám na svém názoru, že „s ohledem na 

zásadu nulla poena sine lege certa se domnívám, že de lege ferenda by měl zákonodárce 

stanovit způsob výpočtu peněžitého trestu přímo v  ZTOPO, a to i s ohledem na to, že 

peněžitý trest může představovat citelný zásah do majetkových poměrů právnické osoby  

a bylo by proto vhodné, aby k finálnímu výpočtu výše peněžitého trestu n emusel soud 

 
663 Březinová, K. Sankcionování právnických osob. Disertační práce. Právnická fakulta Univerzity 
Karlovy v Praze, 2017, s. 132. 
664 Bohuslav, L. Trestní odpovědnost právnických osob. Plzeň, Aleš Čeněk, 2014, s. 159. 
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docházet za pomocí subsidiární aplikace §  68 TZ v kombinaci s aplikací § 18 

ZTOPO.“665 

11.4.4 Trest propadnutí věci 

Trestu propadnutí věci jsem se věnoval v části 3.4 této práce. Je otázkou, kterou 

si klade i Březinová666, zda uložení pouze této sankce lze považovat za dostačující a zda 

by navíc nebylo spíše vhodné (i s ohledem na účel sankcionování) ukládat trest 

propadnutí věci vždy spolu s dalším trestem. 

11.4.5 Trest zákazu činnosti, trest zákazu plnění veřejných zakázek nebo 

účasti ve veřejné soutěži, trest zákazu přijímání dotací a subvencí 

Těmto třem zákazovým testům jsem se věnoval zejména v částech 3.5, 3.6 a 3 .7 

této práce. 

Domnívám se, že pro naplnění účelu sankcionování by postačovalo, kdyby jejich 

horní hranice činila deset let, jako je tomu kupříkladu ve slovenské úpravě (§ 16 – § 19 

SK ZTOPO) či v případě trestání fyzických osob  (§ 73 TZ). Dojde-li totiž k uložení 

těchto trestů na dobu delší než deset let, může to de facto vést až k faktické likvidaci 

právnické osoby.  

V rámci speciálních zákazových trestů považuji za žádoucí, aby došlo k  úpravě 

podmíněného upuštění od výkonu jejich zbytku přímo v  ZTOPO, aby nebylo potřeba se 

pomocí analogie, subsidiarity a interpretace domáhat případného podmíněného upuštění 

od výkonu zbytku těchto trestů (§ 90 a § 91 TZ, s výjimkou aplikace § 91 odst. 4, 5 TZ). 

V tomto ohledu považuji slovenskou úpravu za jasnější (viz část 10.3.5 výše). 

V současné době však není zatím zřejmé, jaký subjekt by měl jejich výkon 

sledovat. V části 6.1.2 této práce jsem navrhl ÚOHS, případně Ministerstvo pro místní 

rozvoj. Další (a již ne tak „jednoduše“ zodpověditelný problém ) je u trestu zákazu 

přijímání dotací a subvencí. Zde je za současného stavu určení subjektu, který by měl 

vykonávat dohled, takřka nemožné. Možným řešením, které by ale spíše mělo sloužit 

k další diskuzi, by mohlo být podřízení veškerých žádostí o dotace a subvence (či 

alespoň tedy jejich dohled) jednomu orgánu (např. Ministerstvu pro místní rozvoj, 

 
665 Gvozdek, F. Trestní odpovědnost a sankcionování právnických osob v České republice . Rigorózní  
práce. Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, 2016, s. 80. 
666 Březinová, K. Sankcionování právnických osob. Disertační práce. Právnická fakulta Univerzity 

Karlovy v Praze, 2017, s. 175. 



231 
 

Ministerstvu financí, ČNB apod.), který by dohled vykonával (za předp okladu 

dostatečné personální a odborné vybavenosti). 

11.4.6 Trest uveřejnění rozsudku 

Trestu uveřejnění rozsudku jsem se věnoval v částech 3.8 a 6.1.4 této práce. 

Z výčtu výše uvedených trestů jsem právě  u tohoto trestu v rámci předkládané práce 

uvedl nejvíce možných nedostatků a současně i návrhů de lege ferenda. Ačkoli 

nepovažuji za nezbytně nutné opakovat veškeré tyto otázky i na tomto místě, je vhodné 

je alespoň shrnout s tím, že v detailech odkazuji na části 3.8 a 6.1.4 této práce. 

Zcela zásadním nedostatkem, jehož náprava je nezbytná, neboť do značné míry 

limituje uplatnění tohoto trestu, a který může de facto ochromit jakýkoli výkon tohoto 

trestu, je neprovázanost trestněprávní úpravy a úpravy mimotrestní spočívající v  absenci 

povinnosti veřejných sdělovacích prostředků vyhovět odsuzujícímu rozsudku a 

uveřejnit na náklady odsouzené právnické osoby odsuzující rozsudek či jeho relevantní 

část. Tohoto problému si všímá celá řada autorů.667 S touto kritikou se ztotožňuji, neboť 

výkon tohoto trestu tak může narazit na odmítavém postoji daného veřejného 

sdělovacího prostředku poskytnout odsouzené právnické osobě součinnost. 

Zákonodárce by proto měl takovou povinnost výslovně zakotvit a její nedobrovolné 

plnění vynucovat, a to například prostřednictvím pořádkových pokut. 

V části 3.8 této práce jsem mj. i poukázal na názor Kalvodové, že v  případě, kdy 

nyní veřejný sdělovací prostředek odmítne uveřejnit rozsudek, tak „buď odsouzená 

právnická osoba uveřejnění rozsudek v jiném veřejném sdělovacím prostředku a toto 

bude akceptováno jako splnění povinnosti, anebo soud určí jiný veřejný sdělovací 

prostředek.“668 První alternativu vnímám jako proveditelnou, a to zejména za 

předpokladu, kdy soudem určený druh veřejného sdělovacího prostředku poskytuje 

odsouzené právnické osobě dostatečný prostor pro výběr konkrétního sdělovacího 

prostředku v rámci soudem určeného druhu. Druhá alternativa je ale podle mého názoru 

 
667 Jelínek, J., Herczeg, J. op. cit., s. 161; dále Šámal, P., Dědič, J., Gřivna, T., Púry, F., Říha, J. Trestní 
odpovědnost právnických osob. Komentář. 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2018, s. 496; dále Mečl, S. 

Uveřejnění rozsudku jako zvláštní případ sankce. In Jelínek, J. a  kol. Trestní odpovědnost právnických 
osob – pět let poté. Praha: Leges, 2017, s. 119; dále Tlapák Navrátilová, J. Sankce právnických osob se 

lege lata a de lege ferenda. In Jelínek, J. a  kol. Trestní odpovědnost právnických osob – pět let poté. 
Praha: Leges, 2017, s. 99. 
668 Kalvodová, V. Vybrané aspekty sankcionování právnických osob. In Jelínek, J. a  kol. Trestní 

odpovědnost právnických osob – bilance a perspektivy. Praha: Leges, 2013, s. 233. 
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bez případně legislativní změny ustanovení § 23 ZTOPO neproveditelná, neboť nyní 

soudu de lege lata takovou možnost nedává. Pokud by ale bylo na soudu, aby určoval 

nejen druh ale konkrétní sdělovací prostředek, v  němž má k uveřejnění rozsudku dojít,  

pak se podle mého názoru nabízí jako možnost řešení konstrukce, kdy soud 

v odsuzujícím rozsudku určí několik konkrétních veřejných sdělovacích prostředků, 

v nichž by k uveřejnění rozsudku mělo dojít, přičemž buď ponechá odsouzené 

právnické osobě možnost volby mezi těmito konkrétními prostředky, nebo určí pořadí 

priority těchto konkrétních veřejných sdělovacích prostředků (tzn. nejp rve odsouzená 

právnická osoba požádá o uveřejnění rozsudku ve sdělovacím prostředku uvedeném 

jako prvním, pokud ale tento odmítne či jinak neposkytne součinnost, obrátí se na druhý 

v pořadí atd.). 

Problematickým se dále jeví situace, kdy k  uveřejnění rozsudku v soudem 

stanoveném rozsahu a druhu veřejného sdělovacího prostředku nedojde včas a 

dobrovolně ze strany odsouzené právnické osoby. V současné době může předseda 

senátu na základě ustanovení § 41 odst. 2 ZTOPO uložit (resp. ukládat) právnické osobě 

pořádkovou pokutu až do výše 500 000 Kč, a to i opakovaně až do doby splnění uložené 

povinnosti. Je však otázkou, zda je případně možné a vhodné využít i jiný ch institutů, 

které trestní právo zná. Ačkoli se někteří autoři k  případným návrhům de lege ferenda  

v tomto ohledu nestaví příliš kladně669 či zaujímají spíše neutrální stanovisko670, 

domnívám se, že v současné době jsou případně možné a vhodné následující návrhy de 

lege ferenda:671 

i. Náhradní peněžitý trest 

 Soud by současně s trestem uveřejnění rozsudku mohl uložit pro případ 

 jeho nesplnění jako náhradní trest peněžitý trest, a to za stejných podmínek jako 

 samostatný peněžitý trest.  

 V tomto případě bych dále navrhoval, aby k nahrazení trestu uveřejnění 

 rozsudku peněžitým trestem došlo nejdříve až poté, co soud opakovaně 

 (kupříkladu třikrát – tedy „třikrát a dost“, resp. „třikrát a náhrada“) neúspěšně 

 
669 Šámal, P., Dědič, J., Gřivna, T., Púry, F., Říha, J. Trestní odpovědnost právnických osob. Komentář. 2. 

vydání. Praha: C. H. Beck, 2018, s. 891. 
670 Kalvodová, V. Vybrané aspekty sankcionování právnických osob. In Jelínek, J. a  kol. Trestní 
odpovědnost právnických osob – bilance a perspektivy. Praha: Leges, 2013, s. 233. 
671 Na tomto místě tedy již neuvádím pořádkovou pokutu (viz část 6.1.4 této práce). 
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 uloží odsouzené právnické osobě pořádkovou pokutu, kdy „n eúspěšným 

 uložením pořádkové pokuty“ mám na mysli situaci, kdy došlo k  uložení 

 pořádkové pokuty a buď jejímu nezaplacení a neuveřejnění rozsudku, nebo sice 

 došlo k zaplacení pořádkové pokuty, ale stále nedošlo k uveřejnění rozsudku.  

 

ii. Trestný čin maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání  

 Tento návrh, který představila Kalvodová672, považuji za správný, a 

 proto se s ním ztotožňuji. Ohledně argumentu spočívajícího v  uplatňování 

 trestního práva jako prostředku ultima ratio se domnívám, že by bylo 

 dostačující, aby i zde platilo pravidlo třikrát a dost (viz výše). 

 

iii. Uveřejnění rozsudku soudem 

 Ačkoli si jsem vědom, že tato varianta by byla administrativně zatěžující, 

 domnívám se, že zájem společnosti na seznámení se s daným rozsudkem by měl 

 převážit nad protiargumentem spočívajícím nedostatku personálu apod.   

  Případným řešením by mohlo být svěření této agendy asistentům soudců 

 nebo vyšším soudním úředníkům, neboť jsem přesvědčen, že je (resp. by mělo 

 být) v jejich možnostech a schopnostech zařídit uveřejnění rozsudku v  soudem 

 stanoveném rozsahu a v soudem k tomu určeném druhu veřejného sdělovacíh o 

 prostředku.  

  

Další problém se týká určení samotné lhůty, v jaké má být rozsudek uveřejněn. 

Ve shodě s názory Šámala673 a Jelínka674 jsem přesvědčen, že by bylo vhodnější,  aby 

byl počátek lhůty vázán až na úkony vykonávacího řízení, kdy by tedy tato byla 

stanovena až předsedou senátu v rámci vykonávacího řízení, nikoli již v  odsuzujícím 

rozsudku, neboť za současného stavu je předseda senátu staven do nelehké situace, kdy 

musí předvídat budoucí vývoj trestní věci tak, aby předseda senátu mohl ve 

 
672 Kalvodová, V. Vybrané aspekty sankcionování právnických osob. In Jelínek, J. a  kol. Trestní 
odpovědnost právnických osob – bilance a perspektivy. Praha: Leges, 2013, s. 233. 
673 Šámal, P., Dědič, J., Gřivna, T., Púry, F., Říha, J. Trestní odpovědnost právnických osob. Komentář. 2. 
vydání. Praha: C. H. Beck, 2018, s. 888. 
674 Jelínek, J. Trestní odpovědnost právnických osob v České republice – problémy a perspektivy. Praha: 

Leges, 2019, s. 307. 
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vykonávacím řízení včas vyzvat odsouzenou právnickou osobu k dobrovolnému 

vykonání tohoto trestu. Současně se domnívám, že s ohledem na vhodný účinek tohoto 

trestu by tato lhůta neměla být příliš dlouhá.675 

Závěrem jen doplním, že v praxi dochází k procesně nesprávnému postupu, kdy 

soudy tento trest ukládají i trestním příkazem.676 Vzhledem k současné dikci ustanovení 

§ 314e odst. 2 TŘ toto ale není možné, a proto se ve shodě s odbornou veřejností677 

přikláním k tomu, aby zákonodárce tento nežádoucí stav napravil, tedy aby přidal trest 

uveřejnění rozsudku mezi výčet trestů, které lze uložit trestním příkazem.  

11.5 Kritika a návrhy de lege ferenda ve vztahu k upuštění od 
potrestání 

Problematice upuštění od potrestání jsem se věnoval v části 5 této práce, kde 

jsem uvedl, že ačkoli ZTOPO neobsahuje explicitní úpravu upuštění od potrestání, jsem 

přesvědčen, že upustit od potrestání je možné i ve vztahu k právnickým osobám, o čemž 

mj. svědčí i fakt, že v praxi již v sedmi případech soudy přistoupily k upuštění od 

potrestání.678 

Domnívám se, že by proto bylo žádoucí, aby zákonodárce zakotvil speciální 

právní úpravu upuštění od potrestání do ZTOPO, aby soudy nemusely složitě 

subsidiárně aplikovat ustanovení § 46 TZ.  

Současně by zákonodárce mohl upravit i podmínky pro podmíněné upuštění od 

potrestání s dohledem přímo v ZTOPO, a to podle vzoru ustanovení §  48 TZ. Je však 

nezbytné, aby došlo k vyřešení toho, kdo bude dohled vykonávat a jaké pož adavky a 

předpoklady by měla osoba vykonávající dohled splňovat. Již jsem vyjádřil svůj názor, 

že probační úředníci by měli být schopni vykonávat dohled nad právnickými osobami, a 

to zejména tehdy, měli-li by dostatečné znalosti v právu a ekonomii, či ales poň jeden 

z těchto oborů vystudovali. Za minimální podmínku nezbytnou pro výkon  práce 

 
675 Šámal, P., Dědič, J., Gřivna, T., Púry, F., Říha , J. Trestní odpovědnost právnických osob. Komentář. 2. 
vydání. Praha: C. H. Beck, 2018, s. 494. 
676 Tibitanzlová, A. Sankcionování právnických osob. Rigorózní práce. Právnická fakulta Univerzity 
Karlovy v Praze, 2016, s. 126; dále Březinová, K. Sankcionování právnických osob. Disertační práce. 
Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, 2017, s. 154. 
677 Jelínek, J. Trestní odpovědnost právnických osob v České republice – problémy a perspektivy. Praha: 
Leges, 2019, s. 304; dále Mečl, S. Uveřejnění rozsudku jako zvláštní případ sankce. In Jelínek, J. a  kol. 

Trestní odpovědnost právnických osob – pět let poté. Praha: Leges, 2017, s. 119; dále Tlapák Navrátilová, 
J. Sankce právnických osob se lege lata a de lege ferenda. In Jelínek, J. a  kol. Trestní odpovědnost 
právnických osob – pět let poté. Praha: Leges, 2017, s. 99. 
678 Viz výše část 5 a část 8.2. 
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probačního úředníka vykonávajícího dohled nad právnickou osobou bych považoval 

alespoň úspěšné složení specializované zkoušky. 

11.6 Kritika a návrhy de lege ferenda ve vztahu k podmíněnému 
odkladu výkonu trestu 

Problematice podmíněného odkladu výkonu trestu jsem se věnoval v  části 6 .2 

této práce, kde jsem uvedl, že ačkoli ani tento institut není explicitně upraven v ZTOPO, 

považuji za přípustné i u právnických osob podmíněně odložit výkon některých trestů  

(včetně jejich případného podmíněného odkladu výkonu s dohledem). 

 Po detailnějším rozebrání tohoto institutu ve vztahu k  právnickým osobám si 

jeho aplikaci dokáži představit u trestů zákazových a peněžitého trestu, a proto jsem 

názoru, že by bylo žádoucí, aby v případě těchto trestů zákonodárce výslovně zakotvil 

právní úpravu jejich podmíněného odkladu výkonu tak, aby adresáti norem nemuseli 

tento zásadní institut trestního práva dovozovat pomocí subsidiarity, principu rovnosti  

apod. 

I v případě podmíněného odkladu výkonu trestu s dohledem by měl zákonodárce 

upravit jeho podmínky přímo v ZTOPO, přičemž i zde nastává problém, kdo by měl 

takový dohled nad právnickou osobou vykonávat. V souladu s mým výše uvedeným 

názorem ohledně obdobného problému v případě upuštění od potrestání s dohledem se 

domnívám, že probační úředníci by měli být schopni vykonávat dohled nad 

právnickými osobami i v případě podmíněného odsouzení s dohledem, a to zejména 

tehdy, měli-li by dostatečné znalosti v právu a ekonomii, či alespoň jeden z těchto oborů 

vystudovali. Za minimální podmínku nezbytnou pro výkon práce probačního úředníka 

vykonávajícího dohled nad právnickou osobou bych považoval alespoň úspěšné složení 

specializované zkoušky. 

11.7 Kritika a návrhy de lege ferenda ve vztahu k zahlazení odsouzení 

Problematice zahlazení odsouzení jsem se věnoval v části 7 této práce, kde jsem 

zejména uvedl, že vyvstává otázka, zda lze subsidiárně aplikovat ustanovení § 105 odst. 

3 TZ upravující možnost zahladit odsouzení i před uplynutím doby pro zahlazení 
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odsouzení. Vzhledem k nejednotným názorům odborné veřejnosti (Jelínek 679 je proti,  

Fenyk680 pro) se domnívám, že by měl zákonodárce jednoznačně vyjasnit, jestli mají 

obdobnou možnost i právnické osoby. Podle mého přesvědčení by jim tato možnost 

náležet měla. Ačkoli sice bude obtížnější představit si velmi dobré chování právnické 

osoby, a proto by bylo v tomto ohledu spíše žádoucí, aby ve vztahu k  právnickým 

osobám existovala speciální úprava přímo v  ZTOPO, mohlo by být za toto dobré 

chování mj. považováno i organizování či zapojení se do  dobročinných programů, 

finanční (či jiná) podpora určité skupiny obyvatel (oběti trestné činnosti, postižení, 

menšiny, spotřebitelé apod.) či předmětu činnosti (sociální služby, sportovní ak tivity 

dětí).681 Žádost o zkrácení doby pro zahlazení odsouzení by teoreticky mohla podat, 

jako osoba oprávněná nabídnout záruku za dovršení nápravy odsouzené  právnické 

osoby, mateřská společnost takové odsouzené právnické osoby, svaz, jehož je 

odsouzená právnická osoba členem, nebo organizace zaměstnavatelů apod. 

Dále jsem názoru, že doby pro zahlazení odsouzení jsou nepřiměřeně dlouhé, a 

proto považuji za vhodné, aby je zákonodárce zkrátil, přičemž by tyto doby měl upravit 

explicitně v ustanovení § 27 ZTOPO a neměl by tak pouze odkazovat na nepřiměřeně 

dlouhé promlčecí doby výkonu trestu. Ačkoli jsou delší doby podle Fenyka 682 zřejmě 

zdůvodněny tím, že jejich počátek je vázán již na právní moc odsuzujícího rozsudku ,  

domnívám se, že by bylo žádoucí odstranit rozdílnost úpravy mezi fyzickými osobami a 

právnickými osobami, a tyto tedy sjednotit, nebo alespoň přiblížit.  

  

 
679 Jelínek, J., Herczeg, J. Zákon o trestní odpovědnosti právnických osob. Komentář s judikaturou. 2. 
vydání. Praha: Leges, 2013, s. 174. 
680 Fenyk, J., Smejkal, L., Bílá, I. Zákon o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim. 
Komentář. Příloha: Modelová interní opatření k předcházení trestné činnosti právnické osoby a řešení 

vzniklých situací (Compliance management systém). Praha: Wolters Kluwer ČR, 2018, s. 139 – 140. 
681 Březinová, K. Sankcionování právnických osob. Disertační práce. Právnická fakulta Univerzity 
Karlovy v Praze, 2017, s. 162. 
682 Fenyk, J. a  kol. op. cit., s. 139. 
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12 Závěr 
 

Cílem této disertační práce byla analýza de lege lata trestněprávní úpravy 

sankcionování právnických osob, její kritické posouzení a de lege ferenda navržení 

možných změn a úprav. Věřím, že jsem stanoveného cíle dosáhl, a proto je možné na 

tuto práci nahlížet jako na komplexní zhodnocení aspektů sankcionování právnických 

osob v České republice. 

V první části své disertační práce jsem popsal mezinárodní úpravu týkající se 

deliktní odpovědnosti právnických osob , která sice neobsahovala povinnost zakotvit 

deliktní odpovědnost právnických osob pomocí trestního práva, ale vyžadovala, aby 

sankce ukládané právnickým osobám byly účinné (effective), přiměřené (proportionate) 

a odstrašující (dissuasive), což do značné míry zapříčinilo přijetí ZTOPO. Dále jsem se 

věnoval argumentům ve prospěch a proti zavedení trestní odpovědnosti právnických 

osob, které jsou odborné veřejnosti již velmi dobře známy. Rovněž jsem rozebral možné 

koncepce odpovědnosti právnických osob a jejich zastoupení v Evropě, a nakonec jsem 

popsal i samotný průběh legislativního procesu, jehož vyústěním bylo právě přijetí 

ZTOPO. 

Počínaje druhou částí této disertační práce jsem se věnoval sankcionování 

právnických osob podle platné úpravy obsažené v  ZTOPO. Za podstatné k této části 

považuji zmínit, že významnou roli hraje zejména ustanovení § 1 odst. 2 ZTOPO ,  díky 

němuž je umožněna subsidiární aplikace obecných trestněprávních předpisů (TZ, TŘ a 

ZMSVT), není-li to z povahy věci vyloučeno. V části 2.4 disertační práce jsem 

analyzoval dílčí kritéria pro ukládání trestních sankcí právnických osobám. Za 

nejproblematičtější pak vnímám kritérium spočívající v  tom, zda právnická osoba 

vykonává činnost ve veřejném zájmu, která má strategický nebo obtížně nahraditelný 

význam pro národní hospodářství, obranu nebo bezpečnost, které představuje narušení 

principu rovnosti a které navíc odporuje zásadě nullum crimen sine lege certa. 

V neposlední řadě jsem vyjádřil doporučení, aby zákonodárce explicitně zakotvil účel 

sankcionování, v jehož rámci by výslovně zdůraznil a vyzdvihl jeho preventivní účel .  

Na druhou stranu ponechávám na úvaze zákonodárce, zda neupravit i pojmosloví, kdy 

používání slova „trest“ není u právnických osob přiléhavé. Dále zákonodárci 

doporučuji, aby přímo do ZTOPO inkorporoval demonstrativní výčet polehčujících a 
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přitěžujících okolností, které by byly specifické pro právnické osoby, přičemž kupř. 

zmiňuji zařazení polehčující okolnosti spočívající v existenci implementovaného 

compliance programu, který byl i fakticky dodržován, avšak pro účely daného trestního 

řízení a vyvinění právnické osoby nebyl ve svém důsledku dostačující. 

Část třetí obsahuje ucelený přehled jednotlivých druhů trestů tak, jak jsou 

systematicky uvedeny v ustanoveních § 16 až § 23 ZTOPO, přičemž jsem detailně 

rozebral zákonné podmínky pro jejich uložení a rovněž jsem uvedl celou řadu dílčích 

nedostatků či jiných nedokonalostí a představil možné návrhy de lege ferenda.  

Ve čtvrté části jsem se věnoval problematice ochranných opatření.  

V páté části, která upravuje problematiku institutu upuštění od potrestání ,  jsem 

došel k závěru, že jsem přesvědčen o možnosti upustit od potrestání i ve vztahu 

k právnickým osobám, o čemž mj. svědčí i fakt, že v praxi již v sedmi případech soudy 

přistoupily k upuštění od potrestání. Zákonodárci jsem ale navrhl, aby zakotvil právní 

úpravu upuštění od potrestání přímo do ZTOPO, přičemž by měl dále stanovit  i 

podmínky pro to, kdo bude nad takovou právnickou vykonávat dohled a jaké požadavky 

a předpoklady by měla osoba vykonávající dohled splňovat. Rovněž jsem si dovolil 

předložit svůj návrh de lege ferenda tohoto problému.    

V šesté části své disertační práce pojednávám o otázkách spjatých s výkonem 

trestů, rovněž zde jsem uvedl celou řadu dílčích nedostatků či jiných nedokonalostí 

úpravy de lege lata a představil možné návrhy de lege ferenda. Současně jsem 

zákonodárci vytkl chybějící explicitní úpravu podmíněného upuštění od výkonu zbytku 

trestu a neurčení subjektu, který by měl vykonávat dohled nad právnickou osobou. 

Rovněž i v tomto případě jsem si dovolil předložit svůj návrh de lege ferenda tohoto 

problému. Za základní nedostatek ale považuji absenci úpravy podmíněného odsouzení, 

resp. podmíněného odkladu výkonu trestu, jehož aplikaci si dovedu představit v případě 

zákazových trestů a peněžitého trestu.  

Sedmá část této disertační práce byla věnována výkladu o zániku účinků trestů, 

tj. zahlazení odsouzení. Zde jsem vyjádřil přesvědčení, že i právnickým osobám by 

měla být poskytnuta možnost požádat o zahlazení odsouzení i před uplynutím stanovené 

doby, přičemž by bylo žádoucí, aby ve vztahu k  právnickým osobám existovala 

speciální úprava přímo v ZTOPO. Žádost o zkrácení doby pro zahlazení o dsouzení by 

teoreticky mohla podat, jako osoba oprávněná nabídnout záruku za dovršení nápravy 
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odsouzené právnické osoby, mateřská společnost takové odsouzené právnické osoby, 

svaz, jehož je odsouzená právnická osoba členem, nebo organizace zaměstnavatelů 

apod. Současně jsem vyslovil názor, že doby pro zahlazení odsouzení jsou nepřiměřeně 

dlouhé, a proto považuji za vhodné, aby je zákonodárce zkrátil, přičemž by tyto doby 

měl upravit explicitně v ZTOPO. V tomto ohledu by bylo podle mě žádoucí odstranit 

rozdílnost úpravy mezi fyzickými osobami a právnickými osobami, a tyto tedy 

sjednotit, nebo alespoň přiblížit. 

V osmé části jsem zmínil existenci Rejstříku trestů právnických osob, kde je ke 

dni 24. března 2020 evidováno 525 pravomocně odsouzených právnických osob, a dále  

jsem navrhl, aby Ministerstvo spravedlnosti ČR jako správce této evidence přenastavil 

vyhledávání v evidenci. Bylo by vhodné, kdyby bylo možné odsouzené právnické osoby 

filtrovat zejména podle trestného činu, který spáchaly, a dále například podle druhu 

uložené sankce, resp. trestu. Rovněž bych jako uživatel pro případné statistické účely 

ocenil filtraci podle soudu, který sankci uložil. Tato část disertační práce je užitečná a 

zajímavá zejména z hlediska praktického užití ZTOPO soudy České republiky, což 

deklarují tabulky obsahující přehledné informace o tom, jakých trestných činů se 

právnické osoby od účinnosti ZTOPO dopustily nejvíce, jaké soudy byly nejvíce aktivní 

co do ukládání sankcí a jaké sankce byly soudy uloženy.  

Devátá část této disertační práce se zabývá problematikou vyvinění (exkulpace) 

právnické osoby, což souvisí i s otázkou sankcionování. V důsledku vyvinění se 

právnické osoby nemůže totiž dojít k odsouzení právnické osoby. V souvislosti s  tímto 

pro trestní odpovědnost právnických osob zcela zásadním institutem je ovšem spjato 

mnoho problémů a nejasností. Legislativně ne zrovna zdařilý počin spočívající v užití 

pojmů „lze spravedlivě požadovat“ a „vynaložení veškerého úsilí“ kritizuji, neboť jsou 

v rozporu se zásadami nullum crimen sine lege. V případě pochybností o naplnění 

exkulpačních podmínek by proto měl soud rozhodnout v souladu se zásadou in  dubio 

pro reo ve prospěch obviněné právnické osoby . Nezbytnou součástí této části je i 

pojednání o tzv. opatřeních k předcházení trestné činnosti (compliance opatření).  

V desáté části jsem komparativní metodou popsal úpravu sankcionování 

právnických osob na území Slovenské republiky. Slovenská právní úprava je 

inspirována českou právní úpravou, a proto jí je velmi podobná. Slovenská právní 

úprava se však ale liší kupříkladu v tom, že zákazové tresty je možné uložit maximálně 
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na dobu deseti (nikoli dvaceti) let, přičemž současně je mezi zákazovými tresty zařazen 

jeden nový, a to trest zákazu přijímat pomoc a podporu poskytovanou z fondů Evropské 

unie, což je de facto specializovaný a individualizovaný trest zákazu přijímat dotace 

anebo subvence, jehož úpravu ale SK ZTOPO obsahuje také. V neposlední řadě se SK  

ZTOPO oproti ZTOPO liší v tom, že ačkoli je sice minimální výše peněžitého trestu  

1 500 EUR, což při aplikaci směnného kurzu vyhlášeného ČNB ke dni 24. března 

2020683 činí 41 715 Kč, což je tedy dvojnásobně víc, než kolik je minimální výše  

peněžitého trestu v České republice, je maximální výše peněžitého trestu „pouhých“ 

1 600 000 EUR, což odpovídá částce 44 496 000 Kč. Maximální možná výše tohoto 

trestu v České republice je 1 460 000 000 Kč, což je téměř třiatřicetkrát víc. 

V neposlední řadě je zajímavé, že trest zveřejnění odsuzujícího rozsudku lze uložit 

pouze vedle některého z trestů (tj. vedle ostatních trestů) a tento trest tedy není možné 

uložit samostatně.  

Část jedenáctá sumarizuje kritiku právní úpravy sankcionování právnických 

osob de lege lata, přičemž poskytuje rovněž návrhy de lege ferenda. Vzhledem k tématu 

této disertační práce se jak kritika de lege lata, tak návrhy de lege ferenda týkají toliko 

sankcionování. 

Trestní odpovědnost právnických osob v České republice je i přes to, že ZTOPO 

je v účinnosti již devátým rokem, stále relativně novým fenoménem trestního práva. 

Právní úprava obsažená v ZTOPO ale není dokonalá. Ačkoli je snadné kritizovat 

zákonodárce, že neupravil určité instituty, o nichž jsem v této práci pojednával (n apř. 

upuštění od potrestání, podmíněné odsouzení atd.), je zapotřebí ho na druhou stranu 

pochválit za to, že se rozhodl (byť jako jeden z posledních států Evropské unie, ne-li 

poslední) přijmout předmětnou úpravu. V České republice máme naštěstí relativně 

velký počet odborníků, kteří svými návrhy de lege ferenda přispívají (a ještě určitě 

přispějí) k dalšímu zkvalitnění ZTOPO. Předkládanou disertační prací (případně rovněž 

svou diplomovou a rigorózní prací) bych i já sám rád přispěl ke zdokonalení úpravy 

trestní odpovědnosti právnických osob. 

S ohledem na dosavadní aplikační praxi ZTOPO orgány činnými v  trestním 

řízení je zřejmé, že policejní orgány, státní zástupci i soudy s  tímto institutem pracují 

víc a víc. I právnické osoby, které jsou primárním adresátem ustanovení ZTOPO , si 

 
683 1 EUR = 27,810 Kč. 
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postupně zvykají na jeho existenci. K takovému závěru docházím rovněž mj. na základě 

své praxe, kdy se jako advokát stále častěji setkávám s  klienty, kteří se na mě obrací 

s požadavky na právní poradenství v  oblasti trestní odpovědnosti právnických osob. 

K mému překvapení se řada právnických osob dosud do jisté míry nesprávně (a až 

naivně) spoléhá na to, že pouhým deklarováním existence vnitřních předpisů a 

obdobných compliance programů u nich nepřipadá trestněprávní postih  v úvahu .  Jak 

jsem již ale popsal výše, smyslem compliance programů (a obecně opatření k 

předcházení trestné činnosti) je náležitě a důsledně poznat danou právnickou osobu, 

identifikovat rizika, přijmout odpovídající opatření, zhodnocovat jejich dopad a tato 

opatření na základě zjištění následně upravovat tak, aby co nejvěrněji odpovídala dané 

právnické osobě. Toto však není lehký úkol a je proto na právnických osobách, jej ich 

statutárních orgánech, zaměstnancích a dalších relevantních osobách, aby neopomíjel i 

tolik důležitý institut trestní odpovědnosti právnických osob. To právnickým osobám  

totiž umožní, resp. alespoň pomůže, aby se do budoucna případně vyhnuly jakýmkoliv 

trestním sankcím.  

Navzdory výše uvedenému si závěrem dovolím uvést, že v případě trestní 

odpovědnosti právnických osob jsem optimista, neboť i přes nedostatky (ať již na 

úrovni legislativní, tak praktické) shledávám současnou úpravu trestní odpovědnosti za 

relativně zdařilou, přičemž jsem přesvědčen, že i české právnické osoby se (třeba i po 

vzoru zahraničních společností) brzy adaptují a budou považovat nutnost vyvíjet svou 

činnost mj. i v souladu s normami trestního práva za součást své kultury a každodenní 

činnosti.  
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Příloha č. 1 
 

 

 

 

Vážený pane doktore,  

  

k Vaší žádosti o informace ze dne 27. 8. 2018 týkající se trestných činů 

právnických osob si Vás dovolujeme odkázat na statistické údaje zveřejněné v 

aplikaci infoData, jež je přístupná na internetových stránkách 

http://cslav.justice.cz/InfoData/uvod.html. V sekci Přehledy statistických listů 

pod kódem S-SL-TPO- Statistický list trestní pro právnické osoby, kde jsou 

zachycena data o pravomocně skončených trestních věcech okresních a krajských 

soudů, naleznete několik přehledů, v nichž jsou trestné činy a sankce ukládané 

právnickým osobám obsaženy – kupříkladu v Přehledu o pravomocně 

odsouzených osobách podle paragrafů, Přehledu o uložených trestech  apod. Tyto 

přehledy jsou vedeny za jednotlivé roky. 

            K dotazu, které soudy dané tresty uložily, Vám v příloze zasíláme 

tabulkový soubor, kde jeden řádek rovná se jedna odsouzená právnická osoba. Je 

zde vždy uveden rok skončení věci, soud, který rozhodoval, paragraf(y) trestného 

činu a uložený trest(y). Data jsou za roky 2013 až 2017, přičemž v roce 2012 

nebyla odsouzena žádná právnická osoba.  

  

S pozdravem  

  

Mgr. Martina Stašková 

oddělení styku s veřejností  

sekce státního tajemníka  

  

Ministerstvo spravedlnosti ČR  

Vyšehradská 16, Praha 2, 128 10  

tel.:      +420 221 997 461  

e-mail:  mstaskova@msp.justice.cz  

www.justice.cz  

 

http://cslav.justice.cz/InfoData/uvod.html
mailto:mstaskova@msp.justice.cz
http://www.justice.cz/
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Rok Soud Trestný 
čin 1 

(paragraf 
TZ) 

Trestný 
čin 2 

(paragraf 
TZ) 

Trestný 
čin 3 

(paragraf 
TZ) 

Trest 1 Trest 2 Trest 3 

2013 OS Praha 1  241 
  

uveřejnění 
rozsudku 

  

2013 KS Ostrava  212 260 
 

uveřejnění 
rozsudku 

  

2014 MS Brno  241 
  

peněžitý 
trest 

  

2014 MS Brno  241 
  

peněžitý 
trest 

  

2014 MS Brno  240 
  

peněžitý 

trest 

  

2014 MS Brno  241 
  

peněžitý 

trest 

  

2014 OS Praha 10  298 
  

zákaz 
činnosti 

  

2014 MS Brno  241 
  

peněžitý 
trest 

  

2014 MS Brno  241 
  

zákaz 
činnosti 

  

2014 OS Benešov  240 
  

zrušení 
právnické 
osoby 

  

2014 OS Teplice  241 
  

zákaz 

činnosti 

  

2014 MS Brno  241 
  

peněžitý 

trest 

  

2014 MS Brno  211 
  

peněžitý 
trest 

  

2014 OS Rychnov 
nad Kněžnou  

209 
  

peněžitý 
trest 

  

2014 MS Brno  241 
  

zákaz 
činnosti 

  

2014 OS Frýdek-
Místek  

256 
  

peněžitý 
trest 

  

2014 OS Frýdek-
Místek  

256 
  

peněžitý 
trest 

  

2014 MS Brno  270 
  

peněžitý 
trest 

uveřejnění 
rozsudku 

 

2014 MS Brno  270 
  

peněžitý 
trest 

uveřejnění 
rozsudku 

 

2014 OS Praha 7  254 
  

zrušení 

právnické 
osoby 
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2014 OS Hodonín  241 
  

uveřejnění 
rozsudku 

  

2014 MS Brno  209 
  

peněžitý 
trest 

uveřejnění 
rozsudku 

 

2014 OS Hodonín  209 
  

uveřejnění 
rozsudku 

  

2014 OS Rychnov 

nad Kněžnou  

254 
  

uveřejnění 

rozsudku 

  

2014 OS Hodonín  209 
  

uveřejnění 

rozsudku 

  

2014 OS Příbram  211 
  

zrušení 
právnické 
osoby 

  

2014 OS Blansko  241 
  

zákaz 
činnosti 

  

2014 OS Klatovy  241 
  

zákaz 
činnosti 

  

2014 OS Kroměříž  240 244 
 

zákaz 
činnosti 

  

2014 OS Blansko  209 
  

zákaz 

činnosti 

  

2014 OS Děčín  211 348 
 

peněžitý 

trest 

uveřejnění 

rozsudku 

 

2014 OS Louny  241 
  

zákaz 
činnosti 

  

2014 OS Žďár nad 
Sázavou  

209 
  

zrušení 
právnické 
osoby 

  

2014 MS Brno  189 
  

uveřejnění 
rozsudku 

  

2014 MS Brno  241 
  

peněžitý 
trest 

uveřejnění 
rozsudku 

 

2015 OS 

Jindřichův 
Hradec 

209 
  

zákaz 

činnosti 

  

2015 OS 
Jindřichův 
Hradec 

209 
  

zákaz 
činnosti 

  

2015 OS 
Jindřichův 

Hradec 

209 
  

zákaz 
činnosti 

  

2015 OS Pelhřimov 254 
  

zákaz 

činnosti 

  

2015 MS Brno 241 
  

peněžitý 

trest 

  

2015 MS Brno 254 
  

peněžitý 
trest 
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2015 MS Brno 241 
  

peněžitý 
trest 

  

2015 MS Brno 209 
  

zákaz 
činnosti 

  

2015 MS Brno 240 
  

peněžitý 
trest 

  

2015 MS Brno 241 
  

peněžitý 

trest 

  

2015 MS Brno 241 
  

peněžitý 

trest 

  

2015 MS Brno 241 
  

peněžitý 
trest 

  

2015 MS Brno 241 
  

peněžitý 
trest 

  

2015 MS Brno 241 
  

peněžitý 
trest 

  

2015 MS Brno 241 
  

zákaz 
činnosti 

uveřejnění 
rozsudku 

 

2015 MS Brno 209 
  

peněžitý 
trest 

  

2015 MS Brno 241 
  

peněžitý 
trest 

  

2015 MS Brno 209 
  

zákaz 

činnosti 

zákaz 

činnosti 

 

2015 MS Brno 240 
  

peněžitý 

trest 

  

2015 MS Brno 241 
  

zákaz 
činnosti 

  

2015 MS Brno 209 
  

zákaz 
činnosti 

  

2015 MS Brno 241 
  

peněžitý 
trest 

  

2015 MS Brno 209 
  

zákaz 
činnosti 

  

2015 MS Brno 241 
  

peněžitý 
trest 

  

2015 MS Brno 241 
  

zákaz 
činnosti 

  

2015 MS Brno 241 
  

peněžitý 

trest 

  

2015 MS Brno 209 
  

zákaz 

činnosti 

  

2015 OS Brno-
venkov 

241 
  

peněžitý 
trest 

  

2015 OS Břeclav 209 
  

peněžitý 
trest 

  

2015 OS Břeclav 209 
  

zákaz 
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činnosti 

2015 OS Hodonín 211 209 
 

uveřejnění 

rozsudku 

  

2015 OS Hodonín 240 
  

uveřejnění 

rozsudku 

  

2015 OS Hodonín 241 
  

uveřejnění 
rozsudku 

  

2015 OS Hodonín 209 
  

uveřejnění 
rozsudku 

  

2015 OS Hodonín 209 
  

uveřejnění 
rozsudku 

  

2015 OS Hodonín 209 
  

uveřejnění 
rozsudku 

  

2015 OS Hodonín 209 
  

uveřejnění 
rozsudku 

  

2015 OS Kroměříž 240 
  

peněžitý 
trest 

  

2015 OS Kroměříž 241 
  

peněžitý 

trest 

  

2015 OS Kroměříž 241 
  

zákaz 

činnosti 

  

2015 OS Třebíč 240 
  

zrušení 
právnické 
osoby 

  

2015 OS Zlín 241 
  

zákaz 
činnosti 

  

2015 OS Žďár nad 
Sázavou 

240 254 
 

zrušení 
právnické 

osoby 

  

2015 OS Praha 1 241 
  

uveřejnění 

rozsudku 

  

2015 OS Praha 1 270 
  

uveřejnění 
rozsudku 

  

2015 OS Praha 1 240 
  

uveřejnění 
rozsudku 

  

2015 OS Praha 1 241 
  

uveřejnění 
rozsudku 

  

2015 OS Praha 1 209 
  

zrušení 
právnické 
osoby 

  

2015 OS Praha 1 240 
  

uveřejnění 

rozsudku 

  

2015 OS Praha 3 241 
  

zákaz 

činnosti 

  

2015 OS Praha 7 241 
  

zrušení 

právnické 
osoby 
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2015 OS Praha 8 241 
  

uveřejnění 
rozsudku 

  

2015 OS Praha 9 241 
  

upuštěno 
od 

potrestání 

  

2015 OS Děčín 254 
  

upuštěno 

od 
potrestání 

  

2015 OS Frýdek-
Místek 

295 
  

peněžitý 
trest 

  

2015 OS Příbram 175 
  

peněžitý 
trest 

  

2015 OS Praha-
Západ 

211 
  

zrušení 
právnické 

osoby 

  

2015 OS Praha-

Západ 

175 
  

peněžitý 

trest 

  

2015 OS Náchod 209 
  

zákaz 
činnosti 

  

2015 OS Náchod 209 
  

zákaz 
činnosti 

  

2015 OS Rychnov 
nad Kněžnou 

241 
  

zákaz 
činnosti 

  

2015 OS Rychnov 
nad Kněžnou 

240 348 209 uveřejnění 
rozsudku 

  

2015 OS Trutnov 241 
  

zákaz 
činnosti 

  

2016 KS Brno 240 
  

zrušení 
právnické 

osoby 

  

2016 KS Brno 240 
  

zrušení 
právnické 
osoby 

  

2016 KS Ostrava 240 
  

zrušení 
právnické 
osoby 

  

2016 KS Ostrava 260 
  

peněžitý 

trest 

  

2016 OS Pelhřimov 211 
  

peněžitý 

trest 

zákaz 

činnosti 

 

2016 OS Prachatice 254 
  

zrušení 
právnické 
osoby 

  

2016 OS Prachatice 254 
  

zákaz 
činnosti 

  

2016 OS Blansko 241 
  

zákaz 
činnosti 

  



248 
 

2016 OS Blansko 209 
  

zákaz 
činnosti 

  

2016 OS Blansko 241 
  

zákaz 
činnosti 

  

2016 MS Brno 241 
  

zákaz 
činnosti 

  

2016 MS Brno 256 
  

zákaz 

plnění 
veřejných 
zakázek, 
účasti v 

koncesním 
řízení 
nebo ve 
veřejné 

soutěži 

  

2016 MS Brno 209 
  

zákaz 

činnosti 

  

2016 MS Brno 241 
  

zákaz 
činnosti 

  

2016 MS Brno 241 
  

zákaz 
činnosti 

  

2016 MS Brno 241 
  

peněžitý 
trest 

  

2016 MS Brno 209 
  

peněžitý 
trest 

  

2016 MS Brno 209 
  

zákaz 
činnosti 

  

2016 MS Brno 209 
  

zákaz 
činnosti 

  

2016 MS Brno 209 
  

zákaz 

činnosti 

  

2016 MS Brno 209 
  

zákaz 

činnosti 

  

2016 MS Brno 240 
  

zákaz 
činnosti 

  

2016 MS Brno 209 
  

peněžitý 
trest 

  

2016 MS Brno 209 
  

zákaz 
činnosti 

  

2016 MS Brno 256 
  

peněžitý 
trest 

  

2016 MS Brno 256 
  

zákaz 
plnění 
veřejných 

zakázek, 
účasti v 
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koncesním 
řízení 
nebo ve 

veřejné 
soutěži 

2016 MS Brno 241 
  

zákaz 
činnosti 

  

2016 OS Brno - 
venkov 

337 
  

peněžitý 
trest 

  

2016 OS Brno - 
venkov 

241 
  

peněžitý 
trest 

  

2016 OS Brno - 
venkov 

241 
  

peněžitý 
trest 

  

2016 OS Brno - 

venkov 

241 
  

peněžitý 

trest 

  

2016 OS Břeclav 241 
  

zákaz 

činnosti 

  

2016 OS Hodonín 209 
  

uveřejnění 
rozsudku 

  

2016 OS Hodonín 209 
  

peněžitý 
trest 

  

2016 OS Hodonín 211 
  

uveřejnění 
rozsudku 

  

2016 OS Jihlava 240 
  

zrušení 
právnické 
osoby 

  

2016 OS Kroměříž 209 
  

zákaz 

činnosti 

  

2016 OS Kroměříž 240 
  

peněžitý 

trest 

  

2016 OS Kroměříž 209 
  

peněžitý 
trest 

  

2016 OS Kroměříž 241 
  

peněžitý 
trest 

  

2016 OS Kroměříž 240 
  

peněžitý 
trest 

  

2016 OS Prostějov 270 
  

peněžitý 
trest 

zákaz 
činnosti 

propadnutí 
věci nebo 
jiné 

majetkové 
hodnoty 

2016 OS Prostějov 240 
  

zákaz 
činnosti 

  

2016 OS Vyškov 241 
  

zákaz 
činnosti 

  

2016 OS Vyškov 241 
  

zrušení 
právnické 
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osoby 

2016 OS Zlín 254 
  

zákaz 

činnosti 

  

2016 OS Zlín 254 
  

zákaz 

činnosti 

  

2016 OS Zlín 209 
  

zákaz 
činnosti 

  

2016 OS Zlín 241 
  

zákaz 
činnosti 

  

2016 OS Žďár nad 
Sázavou 

254 
  

zrušení 
právnické 
osoby 

  

2016 OS Žďár nad 
Sázavou 

241 
  

zrušení 
právnické 

osoby 

  

2016 OS Žďár nad 
Sázavou 

241 254 
 

zrušení 
právnické 
osoby 

  

2016 OS Praha 1 241 
  

uveřejnění 
rozsudku 

  

2016 OS Praha 1 241 
  

zákaz 
činnosti 

  

2016 OS Praha 1 241 
  

uveřejnění 
rozsudku 

  

2016 OS Praha 1 241 
  

uveřejnění 

rozsudku 

  

2016 OS Praha 1 254 
  

uveřejnění 

rozsudku 

  

2016 OS Praha 7 240 
  

zrušení 
právnické 
osoby 

  

2016 OS Praha 7 241 
  

peněžitý 
trest 

  

2016 OS Praha 8 241 
  

peněžitý 
trest 

  

2016 OS Praha 8 254 
  

zrušení 
právnické 

osoby 

  

2016 OS Praha 9 241 
  

peněžitý 
trest 

  

2016 OS Česká 
Lípa 

214 
  

zákaz 
činnosti 

zákaz 
činnosti 

 

2016 OS Děčín 212 
  

zákaz 
přijímání 
dotací a 
subvencí 

  

2016 OS Teplice 241 
  

peněžitý 
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trest 

2016 OS Teplice 212 
  

uveřejnění 

rozsudku 

  

2016 OS Teplice 241 
  

peněžitý 

trest 

  

2016 OS Frýdek-
Místek 

240 
  

peněžitý 
trest 

  

2016 OS Frýdek-
Místek 

241 
  

zákaz 
činnosti 

  

2016 OS Ostrava 332 
  

peněžitý 
trest 

  

2016 OS Ostrava 332 
  

peněžitý 
trest 

  

2016 OS Šumperk 209 
  

zákaz 
činnosti 

  

2016 OS Šumperk 209 
  

peněžitý 
trest 

  

2016 OS Beroun 209 
  

zákaz 

činnosti 

  

2016 OS Kladno 209 
  

zákaz 

činnosti 

  

2016 OS Kladno 209 
  

peněžitý 
trest 

  

2016 OS Nymburk 209 
  

zákaz 
činnosti 

  

2016 OS Příbram 244 
  

peněžitý 
trest 

  

2016 OS Příbram 209 
  

zrušení 
právnické 
osoby 

  

2016 OS Praha - 

západ 

241 
  

peněžitý 

trest 

  

2016 OS Praha - 

západ 

209 
  

peněžitý 

trest 

uveřejnění 

rozsudku 

 

2016 OS Praha - 
západ 

209 
  

zrušení 
právnické 
osoby 

  

2016 OS Rakovník 241 
  

zákaz 
činnosti 

  

2016 OS Rychnov 
nad Kněžnou 

211 
  

zákaz 
činnosti 

  

2016 OS Rychnov 
nad Kněžnou 

240 
  

peněžitý 
trest 

  

2016 OS Trutnov 209 
  

zákaz 
činnosti 

  

2016 OS Klatovy 241 
  

zákaz 

činnosti 
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2016 OS Karlovy 
Vary 

240 
  

uveřejnění 
rozsudku 

  

2017 KS Č. 
Budějovice 

260 
  

zákaz 
přijímání 

dotací a 
subvencí 

  

2017 KS Brno 240 
  

peněžitý 
trest 

  

2017 KS Brno 209 
  

zrušení 
právnické 
osoby 

  

2017 KS Brno 209 211 
 

zákaz 
činnosti 

  

2017 KS Ostrava 240 
  

zrušení 

právnické 
osoby 

  

2017 KS Ostrava 260 212 
 

zákaz 
přijímání 
dotací a 
subvencí 

  

2017 KS Ostrava 240 
  

zrušení 

právnické 
osoby 

  

2017 KS Ostrava 260 
  

zrušení 
právnické 
osoby 

  

2017 OS 
Jindřichův 

Hradec 

209 
  

peněžitý 
trest 

  

2017 OS Pelhřimov 254 
  

peněžitý 

trest 

  

2017 OS Pelhřimov 254 
  

peněžitý 
trest 

  

2017 OS Prachatice 210 
  

peněžitý 
trest 

  

2017 OS Blansko 209 
  

zákaz 
činnosti 

  

2017 OS Brno-
město684 

241 
  

zákaz 
činnosti 

  

2017 OS Brno-
město 

209 
  

zákaz 
činnosti 

  

 
684 Statistika poskytnutá mi na základě zákona č. 106/1999 Sb. v údajích za rok 2017  chybně označuje 
Městský soud v Brně jako OS Brno – město. Na základě telefonického rozhovoru s pracovnicí 

Ministerstva spravedlnosti ČR, kdy jsem se na tento nesoulad dotazoval, resp. na chybu upozorn il, m i 
bylo sděleno, že statistické údaje nejsou před jejich poskytováním veřejnosti kontrolovány, přičemž jsou 
tedy z oddělení zpracovávajícího statistiky předány oddělení styku s  veřejnost í a  následně předány 

veřejnosti. Údajně by měl být tento nesoulad v budoucnu odstraněn.    



253 
 

2017 OS Brno-
město 

256 
  

zákaz 
plnění 
veřejných 

zakázek, 
nebo 
účasti ve 
veřejné 

soutěži 

  

2017 OS Brno-
město 

209 
  

zákaz 
činnosti 

  

2017 OS Brno-
město 

240 
  

peněžitý 
trest 

  

2017 OS Brno-
město 

240 240 
 

peněžitý 
trest 

  

2017 OS Brno-
město 

240 
  

zákaz 
činnosti 

  

2017 OS Brno-
město 

240 
  

zákaz 
činnosti 

  

2017 OS Brno-
město 

241 
  

zákaz 
činnosti 

  

2017 OS Brno-

město 

241 
  

peněžitý 

trest 

  

2017 OS Brno-

město 

241 
  

peněžitý 

trest 

  

2017 OS Brno-
město 

211 
  

peněžitý 
trest 

  

2017 OS Brno-
město 

256 
  

zákaz 
plnění 
veřejných 
zakázek, 

nebo 
účasti ve 
veřejné 
soutěži 

  

2017 OS Brno-

město 

256 
  

zákaz 

plnění 
veřejných 
zakázek, 
nebo 

účasti ve 
veřejné 
soutěži 

  

2017 OS Brno-
město 

209 
  

peněžitý 
trest 

  

2017 OS Brno-
město 

241 241 
 

zákaz 
činnosti 

  

2017 OS Brno-
město 

241 
  

peněžitý 
trest 
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2017 OS Brno-
město 

254 
  

peněžitý 
trest 

  

2017 OS Brno-
město 

241 
  

zákaz 
činnosti 

  

2017 OS Brno-
město 

256 
  

zákaz 
plnění 

veřejných 
zakázek, 
nebo 
účasti ve 

veřejné 
soutěži 

  

2017 OS Brno-
město 

241 
  

peněžitý 
trest 

  

2017 OS Brno-
město 

209 209 
 

zákaz 
činnosti 

  

2017 OS Brno-
město 

241 
  

zákaz 
činnosti 

  

2017 OS Brno-
venkov 

241 
  

peněžitý 
trest 

  

2017 OS Brno-

venkov 

254 241 
 

upuštěno 

od 
potrestání 

  

2017 OS Brno-
venkov 

209 337 240 zákaz 
činnosti 

  

2017 OS Brno-
venkov 

241 
  

peněžitý 
trest 

  

2017 OS Břeclav 211 
  

zrušení 
právnické 
osoby 

  

2017 OS Hodonín 241 
  

uveřejnění 

rozsudku 

  

2017 OS Hodonín 211 
  

uveřejnění 

rozsudku 

  

2017 OS Hodonín 209 
  

propadnutí 
věci  

uveřejnění 
rozsudku 

 

2017 OS Hodonín 241 
  

upuštěno 
od 
potrestání 

  

2017 OS Hodonín 241 
  

uveřejnění 
rozsudku 

  

2017 OS Jihlava 240 
  

peněžitý 
trest 

  

2017 OS Kroměříž 240 
  

zákaz 
činnosti 

  

2017 OS Prostějov 240 
  

zákaz 

činnosti 
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2017 OS Prostějov 240 
  

zákaz 
činnosti 

  

2017 OS Prostějov 240 
  

zákaz 
činnosti 

  

2017 OS Prostějov 254 
  

zákaz 
činnosti 

  

2017 OS Prostějov 209 
  

zákaz 

činnosti 

  

2017 OS Prostějov 240 
  

zákaz 

činnosti 

  

2017 OS Prostějov 241 
  

zákaz 
činnosti 

  

2017 OS Třebíč 241 
  

zákaz 
činnosti 

  

2017 OS Vyškov 254 
  

zrušení 
právnické 
osoby 

  

2017 OS Vyškov 241 
  

zrušení 
právnické 

osoby 

  

2017 OS Vyškov 241 
  

zákaz 
činnosti 

  

2017 OS Vyškov 209 
  

zrušení 
právnické 
osoby 

  

2017 OS Žďár nad 
Sázavou 

241 254 
 

peněžitý 
trest 

  

2017 OS Žďár nad 
Sázavou 

209 
  

peněžitý 
trest 

  

2017 OS Praha 1 241 
  

uveřejnění 

rozsudku 

  

2017 OS Praha 1 240 
  

uveřejnění 

rozsudku 

  

2017 OS Praha 2 234 209 209 peněžitý 
trest 

  

2017 OS Praha 7 332 
  

peněžitý 
trest 

  

2017 OS 
Chomutov 

209 
  

zrušení 
právnické 
osoby 

  

2017 OS Louny 241 
  

peněžitý 
trest 

  

2017 OS Most 270 
  

propadnutí 
věci  

  

2017 OS Teplice 240 
  

zákaz 

činnosti 

  

2017 OS Teplice 254 
  

zákaz 
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činnosti 

2017 OS Teplice 254 
  

zákaz 
činnosti 

  

2017 OS Ústí nad 

Labem 

211 
  

zrušení 

právnické 
osoby 

  

2017 OS Ústí nad 
Labem 

241 
  

peněžitý 
trest 

  

2017 OS Ústí nad 
Labem 

209 
  

zrušení 
právnické 
osoby 

  

2017 OS Ústí nad 
Labem 

241 
  

peněžitý 
trest 

  

2017 OS Frýdek-

Místek 

256 
  

peněžitý 

trest 

zákaz 

plnění 
veřejných 
zakázek, 
nebo 

účasti ve 
veřejné 
soutěži 

 

2017 OS Frýdek-
Místek 

254 
  

peněžitý 
trest 

  

2017 OS Frýdek-
Místek 

254 
  

zákaz 
činnosti 

  

2017 OS Frýdek-
Místek 

254 
  

peněžitý 
trest 

  

2017 OS Karviná 240 
  

zákaz 

činnosti 

  

2017 OS Karviná 211 
  

peněžitý 

trest 

  

2017 OS Ostrava 254 
  

peněžitý 
trest 

  

2017 OS Přerov 241 
  

peněžitý 
trest 

  

2017 OS Přerov 211 
  

peněžitý 
trest 

  

2017 OS Přerov 211 
  

peněžitý 
trest 

  

2017 OS Šumperk 209 
  

peněžitý 
trest 

  

2017 OS Kladno 211 
  

zrušení 
právnické 

osoby 

  

2017 OS Kladno 209 
  

zákaz 
činnosti 

  

2017 OS Kladno 241 240 
 

zákaz 
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činnosti 

2017 OS Kladno 209 
  

zákaz 
činnosti 

  

2017 OS Mladá 

Boleslav 

211 
  

peněžitý 

trest 

  

2017 OS Příbram 254 
  

zrušení 

právnické 
osoby 

  

2017 OS Praha-
Západ 

175 
  

zákaz 
činnosti 

uveřejnění 
rozsudku 

 

2017 OS Praha-
Západ 

209 
  

zrušení 
právnické 
osoby 

  

2017 OS Rakovník 241 254 
 

zákaz 

činnosti 

  

2017 OS Havlíčkův 

Brod 

241 
  

zrušení 

právnické 
osoby 

  

2017 OS Rychnov 
nad Kněžnou 

241 
  

peněžitý 
trest 

  

2017 OS Rychnov 
nad Kněžnou 

254 
  

peněžitý 
trest 

  

2017 OS Plzeň-
Město 

254 
  

zrušení 
právnické 

osoby 

  

2017 OS Plzeň-

Město 

254 
  

zrušení 

právnické 
osoby 

  

2017 OS Plzeň-
Město 

254 
  

zrušení 
právnické 
osoby 
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Příloha č. 2 
 

  Vážený pane doktore, 

            k Vaší žádosti ze dne 10. 1. 2020 týkající se statistických údajů o trestní 

odpovědnosti právnických osob si Vás dovolujeme nejprve odkázat na informace, 

jež Vám byly poskytnuty dne 12. 9. 2018 pod sp. zn. MSP-651/2018-OSV-OSV a 

které pro přehlednost připojujeme níže včetně zaslaného souboru. Nově pak v 

příloze naleznete předmětná data za rok 2018. Data za rok 2019 v tuto chvíli ještě 

nejsou dostupná. 

 

S pozdravem  

  

Mgr. Martina Stašková 

oddělení styku s veřejností  

sekce státního tajemníka  

  

Ministerstvo spravedlnosti ČR  

Vyšehradská 16, Praha 2, 128 10  

tel.:      +420 221 997 461  

e-mail:  mstaskova@msp.justice.cz  

www.justice.cz  

 

mailto:mstaskova@msp.justice.cz
http://www.justice.cz/
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Rok Soud Trestný 
čin 1 

(paragraf 

TZ) 

Trestný 
čin 2 

(paragraf 

TZ) 

Trestný 
čin 3 

(paragraf 

TZ) 

Trest 1 Trest 2 Trest 3 

2018 Svitavy 240 
  

peněžitý 
trest 

  

2018 Praha 7 254 
  

peněžitý 
trest 

  

2018 Brno-město 209 
  

zákaz 
činnosti 

  

2018 Hodonín 241 
  

uveřejnění 
rozsudku 

  

2018 Kladno 240   zákaz 
činnosti  

  

2018 Ústí nad 
Labem 

254   zrušení 
právnické 

osoby 

  

2018 Brno-město 240   zákaz 
činnosti 

  

2018 Louny 241 241 241 peněžitý 
trest 

  

2018 Ústí nad 
Labem 

241   peněžitý 
trest 

  

2018 Ústí nad 
Labem 

240   peněžitý 
trest 

  

2018 Brno-město 241   zákaz 
činnosti 

  

2018 Teplice 254   zákaz 
činnosti 

  

2018 Kladno 211   zrušení 

právnické 
osoby 

  

2018 Jihlava 212   zákaz 
činnosti 

  

2018 Jindřichův 
Hradec 

337 241  zákaz 
činnosti 

  

2018 Karviná 209   zrušení 
právnické 
osoby 

  

2018 Olomouc 254   zákaz 

činnosti 

  

2018 Teplice 240   zákaz 

činnosti 

  

2018 Brno-venkov 241   zákaz 

činnosti 

  

2018 Žďár nad 
Sázavou 

254   zákaz 
činnosti 
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2018 Kladno 209   zákaz 
činnosti 

  

2018 Kladno 240   zrušení 
právnické 

osoby 

  

2018 Brno-město 241   zákaz 

činnosti 

  

2018 Klatovy 241   upuštěno 
od 
potrestání  

  

2018 Klatovy 241   zrušení 
právnické 
osoby 

  

2018 Prostějov 254   zákaz 

činnosti 

  

2018 Vyškov 209 254  zrušení 

právnické 
osoby 

  

2018 Praha 1 209   zákaz 
činnosti 

  

2018 Praha 7 270   uveřejnění 
rozsudku  

  

2018 Brno-město 241   zákaz 
činnosti 

  

2018 Hodonín 209   uveřejnění 
rozsudku 

  

2018 Jindřichův 

Hradec 

212   zákaz 

přijímání 
dotací a 
subvencí   

  

2018 Klatovy 254   upuštěno 
od 
potrestání 

  

2018 Mladá 

Boleslav 

209   zrušení 

právnické 
osoby 

  

2018 Zlín 241   zákaz 
činnosti 

  

2018 Brno-venkov 210   peněžitý 
trest 

  

2018 Most 254   zrušení 
právnické 
osoby 

  

2018 Kladno 241   uveřejnění 
rozsudku 

  

2018 Tachov 241   zákaz 

činnosti 
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2018 Hodonín 241   uveřejnění 
rozsudku 

  

2018 Klatovy 241   upuštěno 
od 

potrestání 

  

2018 Praha-Západ 209   zrušení 

právnické 
osoby 

  

2018 Teplice 241   zákaz 
činnosti 

  

2018 Kladno 211   zákaz 
činnosti 

  

2018 Teplice 241   peněžitý 
trest 

  

2018 Vyškov 294   peněžitý 
trest 

uveřejnění 
rozsudku 

 

2018 Zlín 337   zákaz 

činnosti 

  

2018 Ústí nad 

Labem 

240   peněžitý 

trest 

  

2018 Teplice 254   zákaz 
činnosti 

  

2018 KS Ostrava 240   zrušení 
právnické 
osoby 

  

2018 Vyškov 209 254  zrušení 
právnické 

osoby 

  

2018 KS Ostrava 240   zrušení 

právnické 
osoby 

  

2018 Zlín 240 254  peněžitý 
trest 

  

2018 Kladno 241   uveřejnění 
rozsudku 

  

2018 KS Ostrava 240   zrušení 
právnické 

osoby 

  

2018 Praha-Západ 175   zákaz 

činnosti 

  

2018 Ústí nad 
Labem 

241   zrušení 
právnické 
osoby 

  

2018 MS Praha 260   zrušení 
právnické 
osoby 

  

2018 Praha-Západ 175   zákaz   
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činnosti 

2018 Kroměříž 241   peněžitý 
trest 

  

2018 Brno-město 254   uveřejnění 

rozsudku 

  

2018 Frýdek-

Místek 

240   zákaz 

činnosti 

  

2018 Brno-město 217   zákaz 
činnosti 

  

2018 Brno-město 209   zákaz 
činnosti 

  

2018 Brno-město 241   zákaz 
činnosti 

  

2018 Hodonín 241   zákaz 
činnosti 

  

2018 Praha 7 241   peněžitý 
trest 

  

2018 Praha 1 241   peněžitý 
trest 

  

2018 Kladno 241   zrušení 

právnické 
osoby 

  

2018 Opava 254   uveřejnění 
rozsudku 

  

2018 Most 240   zrušení 
právnické 
osoby 

  

2018 Hodonín 211   zákaz 
činnosti 

  

2018 Teplice 227   peněžitý 

trest 

  

2018 KS Praha 240   zrušení 

právnické 
osoby 

  

2018 Znojmo 211   zrušení 
právnické 
osoby 

  

2018 Frýdek-
Místek 

227   zákaz 
činnosti 

  

2018 Přerov 209   peněžitý 

trest 

  

2018 Frýdek-

Místek 

240   zákaz 

činnosti 

  

2018 Žďár nad 
Sázavou 

209   zákaz 
činnosti 

  

2018 Brno-město 241   zákaz 
činnosti 
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2018 Jindřichův 
Hradec 

209 337  uveřejnění 
rozsudku 

  

2018 Domažlice 241 254  zákaz 
činnosti 

  

2018 Teplice 254   zákaz 
činnosti 

  

2018 Mladá 

Boleslav 

240   zrušení 

právnické 
osoby 

  

2018 Třebíč 241   zrušení 
právnické 
osoby 

  

2018 Praha 1 241   uveřejnění 
rozsudku 

  

2018 Hodonín 240   peněžitý 
trest 

  

2018 KS Ústí n. 

Labem 

212 260  zrušení 

právnické 
osoby 

  

2018 KS Ústí n. 
Labem 

212 260  zrušení 
právnické 
osoby 

  

2018 KS Ústí n. 
Labem 

212 260  zrušení 
právnické 

osoby 

  

2018 Brno-město 227   peněžitý 

trest 

  

2018 Brno-město 230   peněžitý 
trest 

  

2018 Karviná 241   peněžitý 
trest 

  

2018 Nový Jičín 209   uveřejnění 
rozsudku 

  

2018 KS Ostrava 212 260  zákaz 
přijímání 
dotací a 

subvencí 

  

2018 Nový Jičín 209   uveřejnění 
rozsudku 

  

2018 Blansko 209   zákaz 
činnosti 

  

2018 Blansko 337 254  zákaz 
činnosti 

  

2018 Brno-město 209   zákaz 
činnosti 

  

2018 Praha 1 241   uveřejnění 
rozsudku 
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2018 Brno-město 252   zákaz 
činnosti 

  

2018 Plzeň-Město 254   zrušení 
právnické 

osoby 

  

2018 Šumperk 225   uveřejnění 

rozsudku 

  

2018 KS Ostrava 209   zrušení 
právnické 
osoby 

  

2018 Ústí nad 
Labem 

254   zrušení 
právnické 
osoby 

  

2018 Jeseník 205   peněžitý 

trest 

  

2018 Kroměříž 240   zákaz 

činnosti 

  

2018 Hodonín 240   peněžitý 
trest 

  

2018 Praha-Západ 209   zrušení 
právnické 
osoby 

  

2018 KS Brno 240   propadnutí 
majetku 

  

2018 Karviná 270   peněžitý 
trest 

  

2018 KS Praha 240   zrušení 

právnické 
osoby 

  

2018 KS Praha 240   zrušení 
právnické 
osoby 

  

2018 Brno-město 227   peněžitý 
trest 

  

2018 Mělník 240   peněžitý 
trest 

  

2018 Zlín 241   zákaz 

činnosti 

  

2018 Tachov 254   zákaz 

činnosti 

  

2018 Šumperk 209   uveřejnění 
rozsudku 

  

2018 Ústí nad 
Labem 

241   peněžitý 
trest 

  

2018 Rychnov nad 
Kněžnou 

240   peněžitý 
trest 

  

2018 Brno-město 240   peněžitý zákaz  
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trest činnosti 

2018 Uherské 
Hradiště 

240   peněžitý 
trest 

  

2018 Mělník 241   zákaz 

činnosti 

  

2018 Ústí nad 

Labem 

241   zrušení 

právnické 
osoby 

  

2018 MS Praha 209 333  zákaz 
činnosti 

  

2018 Karviná 240   zrušení 
právnické 
osoby 

  

2018 Benešov 240   zákaz 

činnosti 

  

2018 Klatovy 240   zákaz 

činnosti 

  

2018 Tachov 240   zákaz 
činnosti 

  

2018 Šumperk 209   uveřejnění 
rozsudku 

  

2018 Praha 8 241   peněžitý 
trest 

  

2018 Karviná 283 228  zrušení 
právnické 
osoby 
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Seznam zkratek 
 

 

CMS    Compliance management system 

ČNB    Česká národní banka 

Doprovodný zákon Zákon č. 420/2011 Sb., o změně některých zákonů v 

souvislosti s přijetím zákona o trestní odpovědnosti 

právnických osob a řízení proti nim 

Důvodová zpráva k TZ Důvodová zpráva k zákonu č. 40/2009 Sb., trestní zákoník 

Důvodová zpráva ZTOPO Důvodová zpráva k zákonu č. 418/2011 Sb., o trestní 

odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim  

Kompetenční zákon Zákon  č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných 

ústředních orgánů státní správy České republiky 

Listina    Zákon č. 2/1993 Sb., Listina základních práv a svobod 

MPO    Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky 

MZ    Ministerstvo zemědělství České republiky 

OZ    Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník  

Příručka NSZ Aplikace § 8 odst. 5 zákona o trestní odpovědnosti 

právnických osob a řízení proti nim – Průvodce novou 

právní úpravou pro státní zástupce 

SK ZTOPO Zákon č. 91/2016 Z. z. o trestnej zodpovednosti 

právnických osôb a zmene a doplnení niektorých zákonov  

Trestní zákon Zákon č. 140/1961 Sb., Trestní zákon 

Trestný zákon  Zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon 

TŘ Zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní 

řád) 

TZ    Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník 

ÚOHS    Úřad pro ochranu hospodářské soutěže 

Ústava    Zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky 

Zákon o ČNB Zákon č. 6/1993 Sb., o České národní bance 

Zákon o majetku ČR Zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím  

vystupování v právních vztazích  
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Zákoník práce  Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce 

ZMSVT Zákon č. 104/2013 Sb., o mezinárodní justiční spolupráci 

ve věcech trestních 

ZOK Zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a 

družstvech (zákon o obchodních korporacích) 

ZRT    Zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů 

ZSVM Zákon č. 218/2003 Sb., o odpovědnosti mládeže za 

protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže a o 

změně některých zákonů (zákon o soudnictví ve věcech 

mládeže) 

ZTOPO Zákon č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti 

právnických osob a řízení proti nim 

ZVZ    Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek 
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vykořisťování dětí a dětské pornografii (2004/68/SVV). 

18) Rámcové rozhodnutí Rady ze dne 23. ledna 2003 o trestněprávní ochraně 
životního prostředí (2003/80/SVV). 

19) Rámcové rozhodnutí Rady ze dne 24. října 2008 o boji proti organizované 

trestné činnosti (2008/841/SVV). 

20) Rámcové rozhodnutí Rady ze dne 24. února 2005 o konfiskaci výnosů a maje tku 
z trestné činnosti a nástrojů trestné činnosti (2005/212/SVV). 

21) Rámcové rozhodnutí Rady ze dne 24. února 2005 o uplatňování zásady 
vzájemného uznávání peněžitých trestů a pokut (2005/214/SVV). 

22) Rámcové rozhodnutí Rady ze dne 24. února 2005 o útocích proti inf ormačním 
systémům (2005/222/SVV). 

23) Rámcové rozhodnutí Rady ze dne 25. října 2004, kterým se stanoví minimální 

ustanovení týkající se znaků skutkových podstat trestných činů a sankcí v oblasti 
nedovoleného obchodu s drogami (2004/757/SVV). 

24) Rámcové rozhodnutí Rady ze dne 28. května 2001 o potírání podvodů a padělání 

bezhotovostních platebních prostředků (2001/413/SVV). 

25) Rámcové rozhodnutí Rady ze dne 28. listopadu 2002 o posílení trestního rámce  
s cílem zabránit napomáhání k nepovolenému vstupu, tranzitu a  pobytu 

(2002/946/SVV). 
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26) Rámcové rozhodnutí Rady ze dne 28. listopadu 2008 o boji proti některým 

formám a projevům rasismu a xenofobie prostřednictvím trestního práva 
(2008/913/SVV). 

27) Rámcové rozhodnutí Rady ze dne 29. května 2000 o zvýšené ochraně trestními a 

jinými sankcemi proti padělání ve spojitosti se zaváděním eura (2000/383/SVV).  

28) Rámcové rozhodnutí Rady ze dne 6. října 2006 o uplatňování zásady 
vzájemného uznávání příkazů ke konfiskaci (2006/783/SVV). 

29) Římský statut Mezinárodního trestního soudu (č. 84/2009 Sb. m. s.). 

30) Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1371 ze dne 5. července 

2017 o boji vedeném trestněprávní cestou proti podvodům poškozujícím 
finanční zájmy Unie. 

31) Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/541 ze dne 15. března 2017 

o boji proti terorismu, kterou se nahrazuje rámcové rozhodnutí Rady 
2002/475/SVV a mění rozhodnutí Rady 2005/671/SVV. 

32) Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1673 ze dne 23. října 2018 

o boji vedeném trestněprávní cestou proti praní peněz. 

33) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/99/ES ze dne 19. listopadu 2008 

o trestněprávní ochraně životního prostředí. 

34) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/123/ES ze dne 21. října 200 9, 
kterou se mění směrnice 2005/35/ES o znečištění z lodí a o zavedení sankcí za 

protiprávní jednání. 

35) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/52/ES ze dne 18. června 2009 o 
minimálních normách pro sankce a opatření vůči zaměstnavatelům neoprávněně 

pobývajících státních příslušníků třetích zemí. 

36) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/36/EU ze dne 5. dubna 2011 o 
prevenci obchodování s lidmi, boji proti němu a o ochraně obětí, kterou se 

nahrazuje rámcové rozhodnutí Rady 2002/629/SVV. 

37) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/92/EU ze dne 13. prosince 2011 
o boji proti pohlavnímu zneužívání a pohlavnímu vykořisťování dětí a proti 

dětské pornografii, kterou se nahrazuje rámcové rozhodnutí Rady 2004/68/SVV . 

38) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/93/EU ze dne 13. prosince 2011 
o boji proti pohlavnímu zneužívání a pohlavnímu vykořisťování dětí a proti 

dětské pornografii, kterou se nahrazuje rámcové rozhodnutí Rady 2004/68/SVV. 

39) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/40/EU ze dne 12. srpna 2013 o 
útocích na informační systémy a nahrazení rámcového rozhodnutí Rady 

2005/222/SVV. 

40) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/57/EU ze dne 16. dubna 2014 o 
trestních sankcích za zneužívání trhu (směrnice o zneužívání trhu).  
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41) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/62/EU ze dne 15. května 2014 o 

trestněprávní ochraně eura a jiných měn proti padělání, kterou se nahrazuje 
rámcové rozhodnutí Rady 2000/383/SVV. 

42) Směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2014/42/EU ze dne 3. dubna 2014 o 

zajišťování a konfiskaci nástrojů a výnosů z trestné činnosti v Evropské unii. 

43) Směrnice Rady 2008/114/ES ze dne 8. prosince 2008 o určování a oz načování 
evropských kritických infrastruktur a o posouzení potřeby zvýšit jejich ochranu . 

44) Smlouva o fungování EU. 

45) Společná akce EU ze dne 21. prosince 1998 přijatá Radou na základě článku K.3 

Smlouvy o Evropské unii, kterou se stanoví, že účast na zločinném spolčení je v  
členských státech Evropské unie trestným činem (98/733/SVV). 

46) Společná akce EU ze dne 22. prosince 1998 přijatá Radou na základě  článku K.3 

Smlouvy o Evropské unii o korupci v soukromém sektoru (98/742/SVV). 

47) Společná akce EU ze dne 24. února 1997 o boji proti obchodování s lidmi a 
pohlavnímu vykořisťování dětí, přijatá Radou na základě článku K.3 Smlouvy o 

Evropské unii (97/154/SVV). 

48) Trestněprávní úmluva o korupci (č. 70/2002 Sb. m. s. ve znění č. 43/2009 Sb. m. 
s.). 

49) Úmluva o boji proti podplácení zahraničních veřejných činitelů v mezinárodních 
podnikatelských transakcích (č. 25/2000 Sb. m. s.).  

50) Úmluva o trestněprávní ochraně životního prostředí. 

51) Úmluva OSN proti korupci (č. 105/2013 Sb. m. s.). 

52) Úmluva OSN proti mučení a jinému krutému, nelidskému či ponižujícímu 
zacházení nebo trestání (č. 143/1988). 

53) Úmluva OSN proti nadnárodnímu organizovanému zločinu (č. 75/2013 Sb. m. 

s.). 

54) Úmluva Rady Evropy o ochraně dětí proti sexuálnímu vykořisťování a 
pohlavnímu zneužívání (č. 59/2016 Sb. m. s.). 

55) Úmluva Rady Evropy o opatřeních proti obchodování s lidmi (č. 33/2017 Sb. m. 
s.). 

56) Úmluva Rady Evropy o padělání léčivých výrobků a obdobných trestných 
činech ohrožujících veřejné zdraví. 

57) Úmluva Rady Evropy o počítačové kriminalitě (č. 104/2013 Sb. m. s.). 

58) Úmluva Rady Evropy o praní, vyhledávání, zadržování a konfiskací výnosů ze 
zločinu (č. 33/1997 Sb.). 
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59) Úmluva Rady Evropy o praní, vyhledávání, zadržování a konfiskací výnosů ze 

zločinu a na financování terorismu. 

60) Úmluva Rady Evropy o prevenci terorismu (č. 72/2017 Sb. m. s.). 

61) Úmluva Rady Evropy proti obchodování s lidskými orgány (č. 11/2018 Sb. m. 
s.). 

62) Zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky. 

63) Zákon č. 104/2013 Sb., o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních . 

64) Zákon č. 105/2013 Sb., o změně některých zákonů v souvislosti s přijetím 

zákona o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních. 

65) Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. 

66) Zákon č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov. 

67) Zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací 

z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o 

podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací). 

68) Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. 

69) Zákon č. 135/2016 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím 
zákona o zadávání veřejných zakázek. 

70) Zákon č. 139/2006 Sb., o koncesních smlouvách a koncesním řízení (koncesní 
zákon). 

71) Zákon č. 140/1961 Sb., Trestní zákon. 

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

73) Zákon 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. 

74) Zákon č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých 
zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže). 

75) Zákon č. 175/1990 Sb., kterým se mění a doplňuje Trestní zákon. 

76) Zákon č. 183/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 418/2011 Sb., o trestní 
odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, ve znění pozdějších předpisů. 

77) Zákon 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. 
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78) Zákon č. 2/1993 Sb., Listina základních práv a svobod. 

79) Zákon č. 21/1992 Sb., o bankách. 

80) Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých 

souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla). 

81) Zákon č. 218/2003 Sb., o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o 
soudnictví ve věcech mládeže a o změně některých zákonů (zákon o soudnictví 

ve věcech mládeže). 

82) Zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v 
právních vztazích.  

83) Zákon č. 224/2010 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 300/2005 Z.z. 
Trestný zákon v znení neskorších predpisov a o zmene a dop lnení niektorých 
zákonov. 

84) Zákon č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání. 

85) Zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový 

zákon). 

86) Zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich . 

87) Zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné 
činnosti a financování terorismu. 

88) Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce. 

89) Zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů . 

90) Zákon č. 287/2018 Sb., kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve 

znění pozdějších předpisů, a některé další zákony. 

91) Zákon č. 292/2014 Z.z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych 
a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

92) Zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon. 

93) Zákon č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok. 

94) Zákon č. 37/1995 Sb., o neperiodických publikacích.   

95) Zákon 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. 

96) Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník. 

97) Zákon č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti 
nim. 

98) Zákon č. 420/2011 Sb., o změně některých zákonů v souvislosti s přijetím 
zákona o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim. 
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99) Zákon č. 455/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve 

znění pozdějších předpisů, a další související zákony . 

100) Zákon č. 46/2000 Sb., o právech a povinnostech při vydávání 
periodického tisku a o změně některých dalších zákonů (tiskový zákon).  

101) Zákon č. 483/1991 Sb., o České televizi.  

102) Zákon č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu. 

103) Zákon č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov 
Európskeho spoločenstva v znení neskorších predpisov. 

104) Zákon č. 55/2017 Sb., 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. 

105) Zákon č. 6/1993 Sb., o České národní bance. 

106) Zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

107) Zákon č. 86/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 279/2003 Sb., o  výkonu 
zajištění majetku a věcí v trestním řízení a o změně některých zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů, a další související zákony . 

108) Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 

109) Zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o 

obchodních korporacích). 

110) Zákon č. 91/2016 Z. z. o trestnej zodpovednosti právnických osôb a 
zmene a doplnení niektorých zákonov. 

111) Zákon č. 92/2008 Z. z. o komoditnej burze a o doplnení zákona Národnej 
rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z.  o správnych poplatkoch v znení 
neskorších predpisov. 

112) Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád. 

113) Zákon č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů 

státní správy České republiky. 

Judikatura 

1) Stanovisko trestního kolegia Nejvyššího soudu České republiky ze dne 30. ledna 
2013, sp. zn. Tpjn 301/2012-IV. 

2) Rozhodnutí Soudního dvora EU (C-176/03 Komise v. Rada). 

3) Usnesení Nejvyššího soudu České republiky ze dne 25. září 2013, sp. zn . 5  Tdo 
841/2013. 
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4) Rozsudek Okresního soudu v Náchodě ze dne 24. března 2015, sp. zn. 3 T 

191/2014. 

5) Usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 9. března 2017, sp. zn. 6 To 7/2017. 

6) Usnesení Nejvyššího soudu České republiky ze dne 28. června 2018, sp. zn. 3  
Tdo 487/2018. 

7) Usnesení Nejvyššího soudu České republiky ze dne 1. srpna 2018, sp. zn. 3 Tdo 

788/2018. 

8) Usnesení Nejvyššího soudu České republiky ze dne 28. května 2008, sp. zn. 20 
Cdo 1430/2006. 

9) Usnesení Nejvyššího soudu České republiky ze dne 21. listopadu 2018, sp. zn. 6  
Tdo 1332/2018. 

Ostatní zdroje 

1) Důvodová zpráva k zákonu č. 183/2016 Sb., změna zákona o trestní 
odpovědnosti právnických osob 

2) Důvodová zpráva k zákonu č. 287/2018 Sb., kterým se mění zákon č. 40/2009 

Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony. 

3) Důvodová zpráva k zákonu č. 40/2009 Sb., trestní zákoník.  

4) Důvodová zpráva k zákonu č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických 
osob a řízení proti nim. 

5) Důvodová zpráva k zákonu  č. 420/2011 Sb., o změně některých zákonů v 

souvislosti s přijetím zákona o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení 
proti nim.  

6) Důvodová zpráva k zákonu č. 55/2017 Sb., 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.  

7) Důvodová zpráva k zákonu č. 86/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 27 9/2003 
Sb., o výkonu zajištění majetku a věcí v trestním řízení a o změně některých 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony.  

8) Důvodová zpráva k zákonu č. 91/2016 Z. z. o trestnej zodpovednosti 

právnických osôb a zmene a doplnení niektorých zákonov. 

9) ISO 19600:2014 – Compliance management systems. 

10) Ministerstvo spravedlnosti České republiky. Informace k veřejné evidenci 
právnických osob. 2019. 

11) Ministerstvo spravedlnosti České republiky. Přehledy statistických listů. 2019. 
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12) Nejvyšší státní zastupitelství. Aktualizovaná metodika NSZ – Aplikace § 8 odst. 

5 zákona o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim. Průvodce 
novou právní úpravou pro státní zástupce. 

13) Nejvyšší státní zastupitelství. Aplikace § 8 odst. 5 zákona o trestní odpovědnosti 

právnických osob a řízení proti nim. Průvodce novou právní úpravou pro s tátní 
zástupce. 

14) Nejvyšší státní zastupitelství. Zvláštní zpráva o poznatcích z aplikace zákona č. 

418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim  ze dne 
17. 12. 2014, sp. zn. 7 NZN 604/2014.  

15) Nejvyšší státní zastupitelství. Zvláštní zpráva o poznatcích z aplikace § 8 odst. 5  

a dalších ustanovení zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických 
osob a řízení proti nim, ve znění zákona č. 183/2016 Sb. [aktualizace k 30. 6. 
2017] ze dne 15. srpna 2017, sp. zn. 4 NZN 604/2016 . 

16) Nejvyšší státní zastupitelství. Zvláštní zpráva o poznatcích z aplikace § 8 odst. 5  
a dalších ustanovení zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických 
osob a řízení proti nim, ve znění zákona č. 183/2016 Sb. ze dne 7. května  2019, 
sp. zn. 4 NZN 604/2018. 

17) OECD Phase 3 Report on implementing the OECD Anti-Bribery Convention in  
the Slovak Republic. 

18) Usnesení Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky č. 419/2011 Sb., ze 
dne 6. prosince 2011.  
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Název disertační práce v českém jazyce, abstrakt v českém 

jazyce a 3 klíčová slova v českém jazyce 

 
 

Název disertační práce v českém jazyce: 

Sankcionování právnických osob 

 

Abstrakt v českém jazyce: 

Předmětem a cílem této disertační práce je analýza pozitivní trestněprávní 

úpravy sankcionování právnických osob ve světle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní 

odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim  (dále jen „ZTOPO“), její kritické 

posouzení a de lege ferenda navržení možných změn a úprav. Proto je možné na tuto 

práci nahlížet jako na komplexní zhodnocení aspektů sankcionování právnických osob v 

České republice. Disertační práce je rozdělena do jedenácti částí. V první části jsou 

zohledněny mezinárodněprávní aspekty deliktní odpovědnosti právnických osob, 

koncepce trestní odpovědnosti právnických osob, argumenty pro a proti přijetí ZTOPO 

a legislativní proces vedoucí k přijetí ZTOPO. Otázkami spjatými se sankcionováním 

právnických osob se zabývají části 2 až 11, které nejprve pojednávají o základních 

pojmech sankcionování, následně rozebírají jednotlivé tresty a ochranná opatření, které 

je možné právnickým osobám uložit, dále rovněž rozebírají upuštění od potrestání, 

výkon trestů a zahlazení odsouzení. Zajímavá je zejména část osmá, která kromě 

pojednání o Rejstříku trestů obsahuje statistické přehledy dosavadní aplikační praxe 

ZTOPO. Tyto statistiky jsou v disertační práci pro snazší přehled důsledně rozděleny 

podle spáchaných trestných činů, uložených sankcí a soudů ukládajících sankce, a to  

vždy v rámci jednotlivých let. Za doplnění k problematice sankcionování považuji část 

devátou, kde je zmíněna exkulpace odpovědnosti a rovněž i tzv. opatření k předcházení 

trestné činnosti, jejichž role je pro trestní odpovědnost právnických osob 

nezanedbatelná. Část desátá obsahuje výklad o trestní odpovědnosti a sankcionování 

právnických osob na Slovensku. V poslední části (část jedenáctá) je shrnuta kritika 

platného znění ZTOPO, přičemž zásadní část pak tvoří návrhy de lege ferenda. 
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Název disertační práce v anglickém jazyce (Name of the dissertation thesis in  English 
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Sanctioning of legal entities 

 

Abstrakt v anglickém jazyce (Abstract in English language): 

The subject matter and aim of this thesis is to analyse the positive criminal law 

regulation of sanctioning of legal entities in the light of the Act No. 418/2011 Coll., Act 

on Criminal Liability of Legal Entities and Proceedings Against Them (hereinafter as 

„the Act“), its critical assessment and possible de lege ferenda suggestions. As a result,  

this thesis can be perceived as a comprehensive assessment of issues related to 

sanctioning of legal entities in the Czech Republic. The dissertation thesis is divided 

into eleven parts. The first part takes into account the international legal aspects of 

corporate liability, the concept of criminal liability of legal entities, arguments f or and 

against the adoption of the Act and the legislative process leading to the adoption of the 

Act. Issues related to sanctioning of legal entities are dealt with in parts 2 to  11, which 

at the beginning discuss the basic terms of sanctioning, then analyse individual 

punishments and protective measures which can be imposed on legal entities, then also 

analyse abandonment of punishment, enforcement of punishments and ef facement of  

conviction. Particularly interesting is the eighth part, which in addition to the treatise on 

the Criminal Register contains statistical overviews of the current application practice of 

the Act. These statistical overviews are for easier overview consistently divided in  the 

dissertation thesis according to the crimes committed, sanctions imposed and courts 

imposing the sanctions, and thus always within particular years. I consider part nine to  

be complementary to the issue of sanctioning, where an exculpation of liability and the 

so-called measures to prevent crime, whose role is not negligible for the criminal 

liability of legal entities, are mentioned. Part ten contains a commentary on criminal 

liability and sanctioning of legal entities in Slovakia. In the last part (part eleven) the 

criticism of the current wording of the Act is summarized, whereas the de lege ferenda 

suggestions form the essential part. 
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