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Úvod 

 V České republice neexistuje právní předpis, který by komplexně upravil veškeré 

aspekty řízení o přestupcích, natož řízení o přestupcích právnických osob. Stěžejním právním 

předpisem v této oblasti je bezpochyby zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a 

řízení o nich, ve znění pozdějších předpisů (dále jen jako „přestupkový zákon“). Předmětem 

přestupkového zákona vyjádřeným v jeho ustanovení § 1 je úprava podmínek „odpovědnosti za 

přestupek, druhy správních trestů a ochranných opatření a zásady pro jejich ukládání, postup 

před zahájením řízení o přestupku a postup v řízení o přestupku“. 

Přestupek je ustanovením § 5 přestupkového zákona definovaný jako „společensky 

škodlivý protiprávní čin, který je v zákoně za přestupek výslovně označen a který vykazuje znaky 

stanovené zákonem, nejde-li o trestný čin“. Legální definice přestupku je tvořena kombinací 

materiálního znaku a formálních znaků, a rovněž kombinací pozitivního a negativního 

vymezení přestupku1, jedná se tedy o materiálně-formální pojetí přestupku2.  Toto pojetí se jeví 

jako vhodné, jelikož čistě materiální pojetí by bylo problematické z hlediska zásady právní 

jistoty, a na druhé straně, čistě formální pojetí by vedlo k nepřiměřené tvrdosti v konkrétních 

případech3. 

Přestože někteří autoři označují přestupkový zákon za kodex4, lze tvrdit, že neobsahuje 

komplexní úpravu řízení o přestupku. Jisté dílčí otázky řízení o přestupcích jsou stále 

ponechané na zvláštní úpravu jednotlivých speciálních zákonů v oblasti správního práva. Na 

tomto místě je vhodné vymezit, co je chápáno za správní právo. Správním právem se rozumí 

„soubor právních norem vztahujících se na veřejnou správu, pokud jde o její organizaci 

a činnost, včetně vztahů vznikajících při jejím výkonu mezi nositeli veřejné správy na jedné 

straně a fyzickými nebo právnickými osobami na straně druhé5“ Jak bude blíže popsáno dále 

v této práci, platí, že přestupkový zákon není jediným zákonem upravujícím řízení o 

přestupcích, podle kterého bude v rámci řízení příslušný správní úřad postupovat. Byť 

bezpochyby platí, že je zákonem hlavním a nejdůležitějším. 

 
1 HENDRYCH, D. a kol. Správní právo. Obecná část. 9. vydání. Praha: C. H. Beck, 2016, ISBN 978-80-7400-

624-1, s. 9. 
2 Důvodová zpráva k přestupkovému zákonu, dostupná v aplikaci Beck-online. 
3 Tamtéž. 
4 GRYGAR, T., Specifika řízení o přestupku právnické osoby. Praha: C. H. Beck, 2020, ISBN 978-80-7400-783-

5, s. 1. 
5 HENDRYCH, D. a kol. Správní právo. Obecná část. 9. vydání. Praha: C. H. Beck, 2016, ISBN 978-80-7400-

624-1, s. 9. 
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Tak jako obecně v odvětví správního práva, i v případě řízení o přestupku platí, že 

systém pramenů práva je hierarchicky uspořádán.6 Normami s nejvyšší právní silou jsou ústavní 

normy.7 Z oblasti řízení o přestupku právnické osoby lze bezpochyby zařadit ústavní zákon č. 

1/1993 Sb., Ústava České Republiky, ve znění pozdějších předpisů, který vymezuje moc 

zákonodárnou, výkonnou a soudní, jejich vzájemné vazby a  určení podmínek jejich výkonu.8 

Dalším pramenem práva z úrovně ústavních předpisů je Listina základních práv a svobod, která 

garantuje všem obviněným z přestupku, včetně právnických osob, právo na spravedlivý proces 

a obhajobu. 

Vzhledem k tomu, že Česká republika dodržuje pravidla mezinárodního práva, lze 

bezpochyby mezi prameny práva zařadit i mezinárodní úmluvy, kterými je Česká republika 

vázaná. Jako nejdůležitější lze zmínit Evropskou úmluvu o ochraně lidských práv a základních 

svobod. Nejvíce relevantními právními normami ve vztahu k řízení o přestupku právnické 

osoby budou čl. 6 a 7 uvedené úmluvy, které zajišťují každému právo na spravedlivý proces 

(čl. 6) a stanoví zákaz trestu bez zákona (čl. 7). 

Další významné prameny práva pro řízení o přestupku právnické osoby lze také nalézt 

i v unijním právu, přičemž mnohé z těchto pramenů jsou bezprostředně použitelné a mohou tím 

vyvolávat přímé právní účinky.9 Typickým příkladem, kde relevantními prameny práva pro 

řízení o přestupku právnické osoby budou unijní předpisy, je oblast týkající se ochrany 

hospodářské soutěže. Konkrétně lze na tomto místě uvést nařízení Rady č. 1/2003 o provádění 

pravidel hospodářské soutěže. 

V neposlední řadě je pak potřeba uvést asi nejpočetnější kategorii pramenů práva 

týkajících se řízení o přestupku, a to jsou zákony. Jak plyne z výše uvedeného, základním 

pramenem práva v této oblasti je přestupkový zákon. Nejedná se však o právní předpis jediný. 

Kromě přestupkového zákona pak lze nepochybně výslovně uvést i zákon č. 500/2004 Sb., 

správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen jako „správní řád“), který se i pro řízení o 

přestupku právnické osoby použije subsidiárně k přestupkovému zákonu. 

Správní právo je natolik roztříštěnou oblastí, že do úvahy zde přicházejí v zásadě 

veškeré odvětvové zákony v oblasti veřejné správy, které byť nepatrně (např. určení správního 

orgánu příslušného vést řízení o přestupku), formují procesní pravidla řízení o přestupku. 

 
6 Tamtéž, s. 26. 
7 Tamtéž, s. 29. 
8 Tamtéž. 
9 Tamtéž, s. 35. 
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V tomto odvětví více nežli v jiném se bude uplatňovat zásada lex specialis derogat legi 

generali. Míra či rozsah odchylek od obecné úpravy, plynoucí z nároků, které jsou na řízení 

o přestupcích kladeny, je kvantitativně i kvalitativně trojí: buď jde jen o odchylku (například 

vymezení místní a funkční příslušnosti správních orgánů nebo o úpravu podjatosti), jinde se 

jedná o doplnění správního řádu (použití koncentrační zásady nebo rozsah přezkoumání 

v odvolacím řízení), třetí skupinu představuje zcela speciální režim, platný pouze pro řízení 

o přestupcích (například úplné vyloučení reformace in peius v nezkráceném řízení).10 

Obdobně jako je tomu v jiných právních odvětvích, i procesní úprava odpovědnosti za 

přestupky, je ovládaná řadou zásad, které jsou vyjádřené buď přímo v přestupkovém zákoně, 

anebo jiných, zvláště ústavních, normách. Z těch nejdůležitějších je potřeba bezpochyby zmínit 

presumpci neviny, a zásadu in dubio pro reo. Dalšími neméně významnými zásadami jsou 

nezbytnost zachování totožnosti skutku, povinnost řádného odůvodnění rozhodnutí 

a zákaz reformace in peius.11 V neposlední řadě je vhodné zmínit zásadu oficiality, legality, 

materiální pravdy, není trestu bez zákona atd. Právní zásady jsou natolik široká problematika, 

že si jistě zaslouží samostatnou diplomovou či jinou závěrečnou práci. Z uvedeného důvodu se 

tato práce bude skutečně zabývat jen vybranými aspekty řízení o přestupku právnické osoby, 

včetně vybraných zásad, a neposkytne vyčerpávající přehled a charakteristiku veškerých zásad 

ovládajících proces správního trestání. 

Určitá fragmentace procesních právních norem není výlučným znakem toliko správního 

práva, byť v tomto právním odvětví je nejmarkantnější. Roztříštěnost, sice ne tak významnou 

jako ve správním právu, můžeme rovněž pozorovat i v odvětví práva trestního. Stěžejním 

právním předpisem trestního práva procesního je zákon č. 141/1960 Sb., o trestním řízení 

soudím (trestní řád), ve znění pozdějších právních předpisů (dále jen jako „trestní řád“). Jedná-

li se ale o trestní řízení vedené proti právnické osobě, je příslušný soud povinen primárně 

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

znění pozdějších předpisů (dále jen jako „zákon o trestní odpovědnosti právnických osob“). 

Rovněž v dalších právních odvětvích bychom našli spoustu příkladů fragmentace právní 

úpravy, nicméně takové hledání není předmětem této diplomové práce. 

Předmětem této diplomové práce je popsat vybrané aspekty a specifika řízení o 

přestupcích právnických osob. Vzhledem k tomu, že se jedná o komplexní, složitou a 

 
10 MATES, Pavel. Nad procesní úpravou správního trestání. Trestněprávní revue. 2019, č. 10, s. 207-210. 
11 MATES, P., K některým procesním ustanovením zákona o odpovědnosti za přestupky. Právní rozhledy. 2017, 

č. 3, s. 77-82. 

https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=onrf6mrqga2f6njqga
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roztříštěnou právní úpravu, není možné v této práci postihnout veškeré aspekty zkoumané 

problematiky, jelikož takový přístup významně přesahuje obsahový rámec diplomové práce. 

Právní řád České republiky neobsahuje zvláštní úpravu řízení o přestupku právnické osoby. 

Podle přestupkového zákona je řízení o přestupku upraveno v zásadě jednotně bez ohledu na 

to, zda obviněnou je fyzická osoba nebo osoba právnická. Na první pohled je však zřejmé, že 

povaha fyzické osoby je od právnické osoby diametrálně odlišná. Právě tím, že právnická osoba 

je podle některých názorů pouhou fikcí právního řádu, však řízení o přestupku vedené proti 

obviněné právnické osobě vykazuje jistá specifika. Nelze však pominout fakt, že množství 

aspektů řízení bude identických bez ohledu na to, zda na straně obviněného stojí fyzická osoba 

nebo právnická osoba. 

Jak naznačeno výše, předkládaná diplomová práce podává přehled základních atributů 

procesu správního trestání právnických osob. Diplomová práce je rozdělena na pět základních 

kapitol a závěr. Jednání za právnickou osobu, nebo jednání právnické osoby, v závislosti na 

preferovaném názoru, je prvním a jedním z nejvýraznějších specifik řízení, v němž je 

účastníkem právnická osoba. Právě z tohoto důvodu první kapitola této diplomové práce 

podává základní přehled jak právnická osoba v rámci řízení o přestupku, jakožto účastník, resp. 

obviněný, jedná. Právní úprava procesního jednání právnické osoby v řízení o přestupku, resp. 

v jakémkoli správním či dokonce i soudním řízení, je postavena v zásadě na odlišné koncepci, 

než hmotně právní úprava jednání za právnickou osobu.  Dualita tohoto přístupu není, zejména 

právní doktrínou, hodnocena jako pozitivní. 

V rámci druhé kapitoly této diplomové práce je zkoumáno, zda úvodní fáze řízení o 

přestupku, tj. zahájení vlastního řízení, vykazuje v případě právnické osoby nějaká specifika 

v porovnání s řízením o přestupku vedeném proti fyzické osobě. Okamžik zahájení řízení je 

klíčovým momentem celého řízení.  Od tohoto okamžiku obviněná právnická osoba může začít 

vykonávat řadu svých procesních práv. Tato práva mohou být obecná, zejména podávat návrhy, 

nahlížet do spisu atd., nebo zvláštní, pramenící z jejího postavení jako obviněného. Se 

zahájením řízení o přestupku, či spíše s nemožností jeho zahájení, souvisí otázka překážek 

řízení, resp. aplikace principu ne bis in idem. Z uvedeného důvodu je tato problematika rovněž 

předmětem druhé kapitoly této diplomové práce. 

Zvláště důležitou fází řízení o přestupku, a to nejen proti právnické osobě, je 

dokazování. Dokazování, resp. jeho výsledek je to, co pak vede správní orgán k závěru, zda 

obviněná právnická osoba je či není pachatelem přestupku, o kterém se řízení vede. I 

dokazování v rámci řízení o přestupku vedeného proti právnické osobě vykazuje řadu specifik. 
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Přestupkový zákon sice připouští, a za určitých okolností i ukládá povinnost, vyslechnutí 

obviněného, nicméně právě v případě právnické osoby skýtá takový výslech řadu zvláštností. 

Jak už uvedeno výše, lze říct, že právnická osoba je fikce. Umělý, právem předvídaný a právem 

aprobovaný útvar bez vlastní vůle. Aby právnická osoba mohla být shledána vinnou za 

přestupek, resp. obecně (i když v kontextu předchozí věty je to trochu protimluv) aby právnická 

osoba mohla přestupek spáchat, je nezbytné, aby se protiprávního jednání označeného za 

přestupek dopustila určitá fyzická osoba. Tato specifická vlastnost, či lépe, tento specifický 

vztah takové fyzické osoby a právnické osoby se označuje jako „přičitatelnost“. Přičitatelnost, 

ač kategorie primárně hmotněprávní, nemůže být opomíjená ani při zkoumání 

procesněprávních otázek, protože kromě jiných věcí i skutečnost, zda konkrétní jednání určité 

fyzické osoby má být přičitatelné obviněné právnické osobě, musí být této právnické osobě 

v rámci řízení o přestupku správním orgánem prokázané. 

Odpovědností za přestupek právnické osoby není vyloučena odpovědnost za přestupek 

fyzické osoby. Nelze tedy vyloučit, že za určitý přestupek bude odpovídat jak právnická osoba, 

tak určitá fyzická osoba. Není ani vyloučeno, že vícero právnických osob spáchá více 

přestupků, anebo že jedna právnická osoba spáchá přestupků několik. Správní orgán, pokud 

tomu nasvědčují okolnosti, by se tak neměl spokojit toliko se stíháním jediné právnické osoby, 

ale měl by, pokud tomu nasvědčují okolnosti, stíhat i fyzickou osobu či několik právnických 

osob. V této souvislosti se otevírají otázky vhodnosti nastavení stávající právní úpravy a 

procesní možnosti správního orgánu vést řízení o přestupku hospodárně a efektivně. 

Z uvedeného důvodu je problematika společného řízení vyčleněna do samostatné kapitoly této 

diplomové práce. 

Konečně pátá kapitola této diplomové práce se zabývá určitými zvláštními aspekty 

souvisejícími se statusovými otázkami obviněné právnické osoby, které však mají přesah i do 

řízení. První takovou otázkou je otázka, zda s přechodem odpovědnosti za přestupek na 

právního nástupce podle § 33 přestupkového zákona je spojeno i tzv. procesní nástupnictví. 

Přestupkový zákon v této oblasti nabízí více otázek než odpovědí. V další části se pátá kapitola 

zabývá zvláštním zajišťovacím institutem podle ustanovení § 84 přestupkového zákona, kterým 

je zákaz zrušení, zániku a přeměny obviněné právnické osoby. Tato diplomová práce upozorní 

na některé problematické body tohoto zajišťovacího institutu. 

Právní úprava trestní a přestupkové odpovědnosti právnických osob se v některých 

aspektech prolíná. Podle některých autorů představuje správní trestání oblast někde na pomezí 
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klasického trestání prováděného trestním právem a veřejnou správou12. Současně je 

v přestupkovém zákoně na mnoha místech patrná inspirace zákonodárce zákonem o trestní 

odpovědnosti právnických osob. Z uvedených důvodů, a tam kde to bude vhodné či potřebné, 

poukazuje tato diplomová práce v rámci jednotlivých kapitol rovněž na některé společné či 

rozdílné znaky přestupkového řízení vedeného proti právnické osobě a trestního řízení 

vedeného proti právnické osobě. 

Závěr této diplomové práce poskytuje shrnutí jednotlivých kapitol včetně zhodnocení 

úvah v nich provedených. Současně závěr práce nastíní některé úvahy de lege ferenda, které by 

mohly přispět ke zlepšení či zvýšení efektivity právní úpravy řízení o přestupcích proti 

právnickým osobám. 

  

 
12 LUKÁŠOVÁ, Marcela. Trestání jako výsada trestního práva?, Trestněprávní revue. 2019, č. 5, s. 97-101. 
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1. Jednání za právnickou osobu v řízení o přestupku 

1.1. Obecně k jednání za právnickou osobu v řízení 

Z důvodu, že tato diplomová práce se zabývá problematikou řízení o přestupcích 

právnických osob, je pojem právnická osoba jedním z ústředních pojmů této diplomové práce.  

Definici právnické osoby nalézáme v ustanovení § 20 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., 

občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen jako „občanský zákoník“). Podle 

uvedeného ustanovení je za právnickou osobu považován „organizovaný útvar, o kterém zákon 

stanoví, že má právní osobnost, nebo jehož právní osobnost zákon uzná. Právnická osoba může 

bez zřetele na předmět své činnosti mít práva a povinnosti, které se slučují s její právní 

povahou.“. 

Hned v úvodu této podkapitoly je nutné zmínit, že přestupkový zákon neobsahuje 

specifickou právní úpravu ohledně procesního jednání právnické osoby v rámci řízení o 

přestupku. Aby bylo možné určit právní normy, z nichž plyne, která fyzická osoba může za 

obviněnou právnickou osobu v rámci řízení o přestupku jednat, je nezbytné propojit několik 

právních předpisů, viz dále. 

Současně, a zvláště ve vazbě na rekodifikaci soukromého práva v České republice, lze 

v právní teorii zaznamenat jisté spory, zda právnická osoba disponuje v řízení o přestupku, resp. 

obecně ve správním řízení, procesní způsobilostí sama procesně jednat, anebo zda musí být 

zastoupena a tedy takovou způsobilost nemá.13 Procesní způsobilost ve správním řízení, a tedy 

i v řízení o přestupku, je upravena v ustanovení § 29 odst. 1 správního řádu, které upravuje 

právě procesní způsobilost. Podle tohoto ustanovení je každý způsobilý v řízení činit úkony 

samostatně v tom rozsahu, v jakém mu zákon přiznává svéprávnost. 

V rámci právní teorie se objevují názory, že právnická osoba nemá procesní způsobilost, 

jelikož podle hmotného práva není svéprávná, a tedy musí být při procesním jednání právně 

zastoupena.14 Opačný názor zastává Grygar, když uvádí, že absurditu tohoto závěru „lze 

demonstrovat kupříkladu na tom, že v případě jeho platnosti by soud, resp. ve správním řízení 

správní orgán, musel písemnosti doručovat nikoliv právnické osobě (zpravidla do datové 

schránky nebo na adresu jejího sídla), ale zástupci právnické osoby (nejčastěji statutárnímu 

orgánu), coby fyzické osobě na jeho adresu. Rovněž náklady řízení by nebyly nahrazovány 

 
13 GRYGAR, T., Specifika řízení o přestupku právnické osoby. Praha: C. H. Beck, 2020, ISBN 978-80-7400-783-

5, s. 36. 
14 Tamtéž, s. 38. 
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právnické osobě, ale fyzické osobě, která za procesně nezpůsobilou právnickou osobu činila 

právní úkony jako její zástupce“.15 

Dále se lze v odborné literatuře setkat s názorem, že „[p]odle [občanského zákoníku] 

právnické osoby nejednají samy za sebe, resp. samy o sobě, ale prostřednictvím svých 

statutárních orgánů … podle § 151 odst. 1 [občanského zákoníku] členové orgánů právnických 

osob za ni rozhodují a nahrazují její vůli … § 162 a násl. [občanského zákoníku] upravují tzv. 

zákonné zastupování právnické osoby při jejím právním jednání. Pojmově proto není správné 

hovořit o „jednání jménem“, nýbrž o „zastoupení“ právnické osoby statutárním orgánem“, a 

že se proto tedy připouští, že „jde o specifický vztah zastoupení, ale nikoliv o zastoupení 

procesní“.16 Ani s tímto názorem Grygar nesouhlasí a uvádí, že „tato slova představují 

contradictio in terminis, resp. contradictio in se. Pokud tvrdím, že člena statutárního orgánu 

právnické osoby není možné při procesním jednání považovat za zástupce právnické osoby, 

musím též logicky uznat, že z jeho strany dochází k procesnímu jednání přímo jménem 

právnické osoby, a nikoliv, že v daném případě jde o zastoupení právnické osoby statutárním 

orgánem“.17 Podle názoru Grygara je tak „pojmově nesprávné hovořit o tomto procesním 

jednání jako o jednání za právnickou osobu, a nikoliv o jednání jejím jménem. I pro rekodifikaci 

soukromého práva je totiž potřebné pojmově rozlišovat mezi procesním jednáním jménem 

právnické osoby … a procesním jednáním v zastoupení právnické osoby“.18 

Ostatně, význam uspořádaného a jednotného přístupu zákonodárce v rámci právního 

řádu zdůraznil ve své judikatuře i Ústavní soud České republiky, když dovodil, že „[p]rávní 

řád tvoří jednotný celek; má povahu systému, který je dále diferencován v subsystémy různých 

úrovní (právo soukromé a veřejné; právní odvětví; právní instituty), jež v sobě slučují prvky 

podle různých kritérií. Ze systémové povahy právního řádu vyplývá, že jeho jednotlivé součásti 

(subsystémy i prvky) vstupují do určitých funkčních vazeb. Z toho se podává přirozený 

požadavek, aby interpret určitého ustanovení právního předpisu neomezoval svůj rozhled toliko 

na jedno či několik ustanovení, ale aby jej chápal jako část celku (systému), která s ohledem na 

principy jednotnosti a bezrozpornosti právního řádu vytváří s jeho ostatními částmi logický, 

resp. logicky souladný významový celek. Součástí systémového chápání právního řádu je i 

respektování toho, že různé právní předpisy upravují instituty, které jsou společné celému 

 
15 Tamtéž. 
16 Potěšil, L., Hejč, D., Rigel, F., Marek, D.: Správní řád. Komentář. 1. vydání. Praha : C. H. Beck, 2016, ISBN 

978-80-7400-598-5, s. 158. 
17 GRYGAR, T., Specifika řízení o přestupku právnické osoby. Praha: C. H. Beck, 2020, ISBN 978-80-7400-783-

5, s. 39. 
18 Tamtéž. 

https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=onrf6mrqgezf6obz
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právnímu řádu, či alespoň několika jeho odvětvím, a jež byly doktrínou důkladně teoreticky 

propracovány; v takovém případě je nezbytné vycházet při jejich používání z doktrinárních 

závěrů a z rysů, které jsou jim společné …. Právní řád, založený na principech jednoty, 

racionality a vnitřní obsahové bezrozpornosti, s sebou nutně přináší imperativ stejného náhledu 

na srovnatelné právní instituty, byť upravené v rozdílných právních předpisech či dokonce 

odvětvích. 19 

Se závěrem, že právnická osoba má v řízení o přestupku, ale i obecně ve správním řízení, 

procesní způsobilost, tj. že jednání jejího statutárního orgánu jsou jednáními přímo právnické 

osoby se lze, v kontextu stávající procesní právní úpravy, ztotožnit. Nicméně, z teoretického 

pohledu by jistě bylo namístě sjednocení obou přístupů.20 Procesněprávní způsobilost a 

hmotněprávní způsobilost právně jednat jsou dvě odlišné kategorie, které nakonec asi lze 

ztotožnit, jelikož tato dvojkolejnost v praxi nedělá problémy. 

Jak plyne z ustanovení § 30 odst. 5 správního řádu, každý „kdo činí úkony, musí 

prokázat své oprávnění“. V této souvislosti Nejvyšší správní soud ve své rozhodovací praxi 

dovodil, že „[s]oudní řád správní21 nestanoví, jakým způsobem má osoba jednající za 

právnickou osobu své oprávnění prokázat. Je proto třeba vyjít z toho, že postačuje jakýkoli 

způsob prokázání oprávnění za právnickou osobu jednat, který je přiměřený okolnostem 

případu. Způsob prokázání oprávnění jednat za účastníka je přitom třeba chápat v souvislosti 

s povahou pochybností, které o oprávnění osoby jednat za účastníka vznikly, a se způsobem 

jakým vznikly: zda v souvislosti s vlastní činností soudu (např. řešení jiných sporů vedených 

týmž účastníkem), zda vyplynuly z vyjádření jiných účastníků nebo z jednání či úkonů účastníka 

samého. Pochybnosti soud řeší výzvou k prokázání oprávnění jednat za účastníka; ve výzvě 

přitom konkrétně uvede, co je třeba prokázat a jakým způsobem, a zároveň účastníka poučí o 

následcích nesplnění výzvy. Prostředky, kterými lze prokázat oprávnění osoby za účastníka 

jednat, mohou být různého druhu. Může se jednat o doklady předložené účastníkem samotným 

(např. listiny včetně čestného prohlášení různého obsahu), nebo jiné důkazy, jejichž provedení 

účastník navrhne (§ 125 o. s. ř. ve spojení s § 64 s. ř. s.), nebo i doklady, které jsou soudu známy 

z jeho úřední činnosti nebo jsou mu dostupné z veřejně přístupných zdrojů a evidencí (např. 

obchodní rejstřík). Nesprávný je vždy takový postup soudu, kdy v případě pochybností o 

oprávnění jednat za účastníka soud žalobu odmítne, aniž by sám nebo v součinnosti s účastníky 

 
19 Nález Ústavního soudu ze dne 5. prosince 2012, sp. zn. IV.ÚS 444/11. 
20 GRYGAR, T., Specifika řízení o přestupku právnické osoby. Praha: C. H. Beck, 2020, ISBN 978-80-7400-783-

5, s. 39. 
21 Nicméně závěry lze vztáhnout i na právní úpravu jednání za právnickou osobu v rámci řízení o přestupku. 



10 

podnikl dostatečné kroky k odstranění vzniklých pochybností“.22 Grygar v této souvislosti ještě 

dodává, že správnímu orgánu nepřísluší jakkoli posuzovat, zda udělení oprávnění jednat za 

právnickou osobu, ale i jakýkoli jiný úkon, bylo učiněno v souladu s vnitřními předpisy dané 

právnické osoby.23 

1.2. Blíže k jednání za právnickou osobu v řízení 

Jelikož, jak uvedeno výše, v přestupkovém zákoně relevantní právní norma není 

obsažena, je nezbytné aplikovat ustanovení § 1 odst. 2 správního řádu, podle kterého platí, že 

„[t]ento zákon [rozuměj správní řád] nebo jeho jednotlivá ustanovení se použijí, nestanoví-li 

zvláštní zákon jiný postup“. Relevantní právní normou správního řádu je jeho ustanovení § 30, 

podle kterého platí, že jménem právnické osoby činí úkony ta fyzická osoba, která je k tomu 

oprávněna v řízení před soudem podle zvláštního zákona. Tímto zvláštním zákonem je zákon 

č. 99/1963 Sb., Občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen jako „občanský 

soudní řád“). 

Za základní právní normu upravující jednání za právnickou osobu v rámci, ale nikoli 

jen, řízení o přestupku je tedy potřebné považovat ustanovení § 21 odst. 1 občanského soudního 

řádu. Podle tohoto ustanovení za právnickou osobu jedná (i) člen statutárního orgánu, a tvoří-li 

statutární orgán více osob, jedná za právnickou osobu předseda statutárního orgánu, popřípadě 

jeho člen, který tím byl pověřen, nebo (ii) její zaměstnanec (člen), který tím byl statutárním 

orgánem pověřen, nebo (iii) vedoucí jejího odštěpného závodu, jde-li o věci týkající se tohoto 

závodu, nebo (iv) její prokurista, může-li podle udělené prokury jednat samostatně. Současně 

platí, že osoby jednající za právnickou osobu v řízení podle předmětného ustanovení § 21 odst. 

1 občanského soudního řádu nelze považovat za zákonné zástupce právnické osoby ve smyslu 

§ 31 správního řádu, a jejich jednání je tak považováno přímo za jednání příslušné právnické 

osoby – účastníka řízení.24 

Občanský soudní řád ve svém ustanovení § 21 odst. 1 písm. a) dále počítá i se 

skutečností, že statutárním orgánem či jeho členem právnické osoby, může být i jiná právnická 

osoba. Předmětné ustanovení tak stanoví, že „je-li předsedou nebo pověřeným členem 

právnická osoba, jedná vždy fyzická osoba, která je k tomu touto právnickou osobou zmocněna 

 
22 Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 29. května 2007, č.j. 1 As 38/2006-81. 
23 GRYGAR, T., Specifika řízení o přestupku právnické osoby. Praha: C. H. Beck, 2020, ISBN 978-80-7400-783-

5, s. 41. 
24 PRÁŠKOVÁ, H., Jednání za právnickou osobu v řízení o přestupku, s. 138, dostupné dne 13. srpna 2020 na 

www.mvcr.cz/soubor/sp3-18-praskova-pdf.aspx. 
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nebo jinak oprávněna“. Na tomto místě se otevírá otázka, jak postupovat v případě, když 

předsedou nebo pověřeným členem statutárního orgánu právnické osoby, který je předsedou 

nebo pověřeným členem právnické osoby – účastníka řízení je další právnická osoba. V této 

souvislosti je nezbytné za relevantní závěr považovat extenzivní výklad ustanovení § 21 odst. 

1 písm. a) občanského soudního řádu, a tedy i v případě řetězení právnických osob ve 

statutárních orgánech jiných právnických osob je nezbytné dojít až k příslušné fyzické osobě 

stojící na konci příslušného řetězce. Není na místě spekulovat o situaci, kdy by se v rámci 

takového řetězce začaly objevovat zahraniční právnické osoby, ostatně by taková spekulace 

překročila rozsah této diplomové práce. 

V souvislosti s ustanovením § 21 odst. 1 písm. b) je namístě poznamenat, že udělení 

oprávnění zaměstnanci právnické osoby či členu právnické osoby k procesnímu jednání 

jménem právnické osoby, nelze považovat za udělení plné moci, ale za případ procesního 

pověření.25 

Ustanovení § 21 odst. 1 občanského soudního řádu podává taxativní výčet osob, které 

mohou za právnickou osobu jednat v rámci řízení, včetně řízení o přestupku. Současně ale platí, 

že jednat za právnickou osobu může kterákoli z uvedených osob, jelikož rozsah jejich oprávnění 

je shodný. Nutno však zdůraznit, že se jedná o alternativy, které se navzájem vylučují.26 

Právní úprava obsažená v občanském soudním řádu nicméně reflektuje i skutečnost, že 

ne vždy a za všech okolností za právnickou osobu může jednat některá z osob uvedených 

v ustanovení § 21 odst. 1 občanského soudního řádu. Předmětné ustanovení tak ve svých 

odstavcích 2 a 3 počítá, mimo jiné, např. s jednacím oprávněním likvidátora, insolvenčního 

správce či nuceného správce. 

Právní úprava procesního jednání právnických osob je v občanském soudním řádu 

chápána jako samostatná ve vztahu k úpravě právního jednání právnických osob v právu 

hmotném.27 Účelem této právní normy je zajištění jednoznačné a přehledné procesní úpravy.28 

V soudní judikatuře nepanují pochybnosti o tom, že hmotněprávní úpravu jednání za 

 
25 GRYGAR, T., Specifika řízení o přestupku právnické osoby. Praha: C. H. Beck, 2020, ISBN 978-80-7400-783-

5, s. 42. 
26 PRÁŠKOVÁ, H., Jednání za právnickou osobu v řízení o přestupku, s. 138, dostupné dne 13. srpna 2020 na 

www.mvcr.cz/soubor/sp3-18-praskova-pdf.aspx. 
27 Tamtéž, s. 137.  
28 Tamtéž. 
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právnickou osobu, obsaženou především v občanském zákoníku, nelze použít při posuzování 

oprávnění jednat za právnickou osobu v řízení29, včetně řízení o přestupku právnické osoby. 

Klíčovým ustanovením je pak v rámci správního řízení, včetně řízení o přestupku 

právnické osoby, ustanovení § 30 odst. 2 správního řádu. Podle uvedeného ustanovení platí, že 

„[v] téže věci může za právnickou osobu současně činit úkony jen jedna osoba“. Účelem tohoto 

ustanovení je předejít konfliktům a protichůdným postojům osob jednajících za právnickou 

osobu v rámci řízení. Nicméně, tento účel je relativizován skutečností, že není vyloučeno, aby 

se v rámci jednotlivých fází řízení jednalo o rozdílnou osobu.30 Uvedený závěr byl potvrzen i 

Nejvyšším soudem České republiky, který dovodil, že  pověření více zaměstnanců právnické 

osoby s tím, že procesní úkony mohou činit pouze společně, „odporuje zásadě vyjádřené v 

ustanovení § 21 odst. 5 větě druhé o. s. ř., podle níž v téže věci může za právnickou osobu 

současně jednat jen jediná osoba; možnost pověřit jednou listinou více zaměstnanců (aniž by 

jejich oprávnění jménem žalobkyně jednat bylo omezeno na „společné jednání“), popř. možnost 

střídání těchto osob u jednotlivých jednání či při jednotlivých procesních úkonech tím není 

dotčena“.31 Tyto závěry Nejvyššího soudu, byť učiněné pro účely civilního procesu, lze zcela 

jistě bez dalšího aplikovat i pro případ správního řízení, včetně řízení o přestupku. 

1.3. Konflikt zájmů obviněné právnické osoby a jednající fyzické osoby 

Právní úprava obsažená v přestupkovém zákoně, na rozdíl od zákona o trestní 

odpovědnosti právnických osob32, neobsahuje zvláštní právní normu, která by specificky řešila 

případy, kdy fyzická osoba, která může podle ustanovení § 21 odst. 1 občanského soudního 

řádu jednat za právnickou osobu v řízení o přestupku, má nebo může mít v předmětném řízení 

i jiné procesní postavení, případně nastane jiný konflikt zájmů mezi právnickou osobou 

obviněnou ze spáchání přestupku a fyzickou osobo za ni jednající. Typicky se bude jednat o 

situaci, kdy dotyčná fyzická osoba společně s právnickou osobou obviněná ze spáchání 

přestupku, bude v daném řízení o přestupku vystupovat v pozici svědka, eventuálně bude 

v takovém řízení poškozeným. Podle Grygara není vyloučeno, že v řízení bude jménem 

právnické osoby moct činit úkony i fyzická osoba, která bude mít i jiné procesní postavení než 

 
29 Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 27. července 2010, sp. zn. 21 Cdo 4124/2008. 
30 HRABÁK, J., in Komentář k ustanovení § 30 správního řádu, dostupný v elektronickém systému ASPI dne 13. 

srpna 2020, právní stav komentáře ke dni 1. května 2018. 
31 Usnesení Nejvyššího soudu České republiky ze dne 29. března 2005, sp. zn. 29 Odo 982/2004. 
32 Zákon o trestní odpovědnosti právnických osob ve svém ustanovení § 34 odst. 4 výslovně stanoví, že „[č]init 

úkony v řízení nemůže osoba, která je obviněným, poškozeným nebo svědkem v téže věci“. 
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jen jako osoba jednající jménem obviněné právnické osoby, pokud nebude prokázán střet 

zájmů.33 

I přes absenci výslovné právní normy v přestupkovém zákoně lze pomocí argumentu e 

ratione legis dospět k závěru, že právní norma obsažená v ustanovení § 21 odst. 4 občanského 

soudního řádu, podle které „[z]a právnickou osobu nemůže jednat ten, jehož zájmy jsou 

v rozporu se zájmy právnické osoby“, je aplikovatelná i pro řízení o přestupku právnických 

osob.34 Jedná se o tzv. střet zájmů, který ale nesmí být jen hypotetický, ale musí v konkrétním 

případě skutečně existovat, a především být prokázán.35 

Přestupkový zákon ve svém ustanovení § 20 odst. 7 stanoví, že „odpovědností právnické 

osoby za přestupek není dotčena odpovědnost za přestupek fyzických osob“, jejichž jednání je 

přičitatelné právnické osobě, a které při činnosti právnické osoby, v přímé souvislosti s činností 

právnické osoby, nebo ku prospěchu právnické osoby, nebo v jejím zájmu, porušily právní 

povinnost uloženou právnické osobě, a současně, že  „odpovědností za přestupek těchto 

fyzických osob není dotčena odpovědnost právnické osoby za přestupek“. Uvedené ustanovení 

přestupkového zákona popisuje základní předpoklady tzv. přičitatelnosti odpovědnosti za 

přestupek právnické osobě, jejichž bližší analýza je v nezbytném rozsahu podaná v dalších 

částech této diplomové práce. 

Zejména je tak vyloučeno, aby obviněná fyzická osoba v řízení o přestupku současně 

jednala i za obviněnou právnickou osobu v případech, kdy dochází k souběžnému uplatnění 

odpovědnosti za přestupek jak právnické osoby, tak i fyzické osoby za ni jednající, jejíž jednání 

se přičítá právnické osobě. Hlavním důvodem je především konflikt zájmů obviněných osob. 

Obviněná fyzická osoba bude v rámci daného řízení patrně vždy sledovat primárně svoje zájmy 

na úkor zájmů právnické osoby, za kterou jedná. Dotčená fyzická osoba pozbývá možnost 

jednat v takovém řízení za obviněnou právnickou osobu okamžikem, v němž jí bude doručeno 

oznámení o zahájení řízení o přestupku.36 Kromě konfliktu zájmů, jak uvedeno výše, by taková 

situace patrně znamenala i průlom do principu nemo tenetur.37 V současné době v rámci 

 
33 GRYGAR, T., Specifika řízení o přestupku právnické osoby. Praha: C. H. Beck, 2020, ISBN 978-80-7400-783-

5, s. 47. 
34 Tamtéž, s. 46. 
35 Tamtéž. 
36 PRÁŠKOVÁ, H., Jednání za právnickou osobu v řízení o přestupku, s. 142, dostupné dne 13. srpna 2020 na 

www.mvcr.cz/soubor/sp3-18-praskova-pdf.aspx. 
37 Tamtéž, s. 143. 
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doktríny a soudní praxe panuje převažující názor, že benefity tohoto principu, výslovně 

zakotveného v Listině základních práva a svobod, může čerpat rovněž právnická osoba.38 

Prášková v této souvislosti ještě trefně upozorňuje na další praktický problém, který 

nastane v případě, kdy je společně s právnickou osobou obviněná ze spáchání přestupku i 

fyzická osoba, která je současně jediným členem statutárního orgánu obviněné právnické 

osoby. Tímto problémem je možnost, či v daném případně spíše nemožnost, volby zmocněnce 

takové právnické osoby, protože člen statutárního orgánu současně obviněný z přestupku 

společně s právnickou osobou nemůže činit žádné úkony, tj. ani zvolit zmocněnce.39 V takové 

situaci by nejspíš bylo namístě postupovat v souladu s ustanovením § 32 odst. 2 správního řádu, 

který ukládá správnímu orgánu povinnost v určitých situacích ustanovit účastníkovi řízení 

opatrovníka. Tento institut však v žádném případě nemůže být zaměňován s opatrovnictvím 

právnické osoby, které upravuje ustanovení § 486 občanského zákoníku.40 

Do úvahy tak v tomto případě teoreticky přicházejí dvě ustanovení, podle kterých by 

správní orgán mohl postupovat. Na jedné straně je to ustanovení § 32 odst. 2 písm. b) správního 

řádu, podle kterého správní orgán ustanoví opatrovníka osobě, které brání jiná právní překážka, 

aby v řízení sama činila úkony, jestliže si nezvolila zmocněnce. Na druhé straně teoreticky 

přichází ještě do úvahy ustanovení písm. c) uvedeného paragrafu správního řádu, podle kterého 

správní orgán ustanoví opatrovníka právnické osobě, která nemá orgán způsobilý za ni jednat. 

Je samozřejmě k diskuzi, zda v případě souběžného vedení řízení o přestupku jak proti 

právnické osobě, tak i proti fyzické osobě, která je současně jediným členem statutárního 

orgánu právnické osoby, se jedná o právnickou osobu, které brání jiná překážka, aby v řízení 

činila úkony, anebo se jedná o právnickou osobu, která nemá orgán způsobilý za ni jednat. 

Popravdě, diskuze je to do značné míry akademická, jelikož výsledek bude pro 

právnickou osobu na konci stejný – bude mít ustanoveného opatrovníka. Správně by však měl 

být opatrovník ustanoven podle písm. c). Tento názor je odůvodněný skutečností, že písm. c) 

předmětného ustanovení správního řádu představuje zvláštní právní úpravu, která cílí toliko na 

právnické osoby, tj. je nezbytné postupovat podle zásady lex specialis derogat legi generali. 

Navíc se v dané situaci teoreticky nejedná o nemožnost právnické osoby jako takové jednat, 

 
38 ČEP, D., Nad možnostmi uplatnění principu nemo tenetur v podmínkách trestní odpovědnosti právnických osob, 

Právní rozhledy, 2017, č. 2, s. 48-57. 
39 PRÁŠKOVÁ, H., Jednání za právnickou osobu v řízení o přestupku, s. 143, dostupné dne 13. srpna 2020 na 

www.mvcr.cz/soubor/sp3-18-praskova-pdf.aspx. 
40 GRYGAR, T., Specifika řízení o přestupku právnické osoby. Praha: C. H. Beck, 2020, ISBN 978-80-7400-783-

5, s. 41. 
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nýbrž o fakt, že za ni nemůže jednat její statutární orgán, tj. je zde dána nezpůsobilost 

statutárního orgánu jednat za právnickou osobu. Nutno však zdůraznit, že praktický dopad na 

dotčenou právnickou osobu je totožný. 

Dalším případem, kdy za právnickou osobu obviněnou z přestupku nemůže činit v rámci 

řízení úkony fyzická osoba je situace, kdy taková fyzická osoba vystupuje v předmětném řízení 

v postavení poškozeného. Konflikt zájmů je v tomto případě zcela zjevný, a je tak z povahy 

věci naprosto vyloučeno, aby taková fyzická osoba jednala v řízení o přestupku za obviněnou 

právnickou osobu.41 

1.4. Jednání za právnickou osobu v kontextu práva na obhajobu 

Zákon v zásadě neomezuje právnickou osobu ve výběru osoby, která za ní bude v rámci 

řízení o přestupku jednat. Je výlučně na uvážení právnické osoby, resp. jejího statutárního 

orgánu, jakou procesní strategii zvolí. Rovněž správní orgán nesmí právnickou osobu ve výběru 

takové osoby jakkoli omezovat, protože takové omezování by bylo zásahem do ústavním 

pořádkem garantovaného práva obviněného na obhajobu. Fakticky k takovémuto omezení 

může dojít za situace, kdy správní orgán předvolá veškeré fyzické osoby obeznámené s 

důležitými skutečnostmi jako svědky.42 Důsledkem bude, že právnickou osobu bude v řízení 

zastupovat osoba, která o skutku není dostatečně informována, což může vést k pochybám o 

řádném výkonu obhajovacích práv. 

Na problematičnost tohoto postupu upozorňují zejména autoři specializující se na trestní 

odpovědnost právnických osob, kdy dospívají k závěru, že „[p]rávnická osoba se stane 

pouhým pasivním pozorovatelem trestního řízení, zbaveným možnosti aktivní obhajoby při 

reálné znalosti skutkového stavu věci. Fakticky je tak právnická osoba zbavena základního 

obhajovacího práva podle ustanovení § 33 odst. 1 vyjádřit se ke všem skutečnostem, které se jí 

kladou za vinu a uvádět okolnosti a důkazy sloužící k její obhajobě, neboť osoba, která za ní 

činí v trestním řízení úkony, s těmito skutečnostmi a důkazy není a nemůže být seznámena, resp. 

není seznámena s reálným skutkovým stavem a nemůže těmto okolnostem obhajobu právnické 

osoby přizpůsobit“.43 V zájmu zachování práva na obhajobu odborná veřejnost dospívá 

k závěru, že příslušná ustanovení zákona (v tomto případě zákona o trestní odpovědnosti 

právnických osob) mají být vykládána restriktivně v tom smyslu, že „osoba, která je svědkem 

 
41 PRÁŠKOVÁ, H., Jednání za právnickou osobu v řízení o přestupku, s. 149, dostupné dne 13. srpna 2020 na 

www.mvcr.cz/soubor/sp3-18-praskova-pdf.aspx. 
42 Tamtéž, s. 150. 
43 Tamtéž, s. 151. 
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v téže věci, není zbavena práva určit, kdo bude v trestním řízení za obviněnou právnickou osobu 

činit úkony“.44 

Shrnutí a dílčí závěry 

Přestupkový zákon, ani jiný relevantní zákon upravující přestupky, nevymezuje pojem 

právnická osoba. Takovéto vymezení pro účely správního trestání nejspíš ani není potřebné. 

Pojem právnické osoby je vymezen občanským zákoníkem jakožto typický institut práva 

soukromého. Toto vymezení je plně dostatečné i pro účely právní úpravy přestupků, a příslušné 

správní orgány tak mohou bez dalšího z tohoto vymezení vycházet. 

Nutno však zdůraznit, že přístup zvolený zákonodárcem není vhodný. Přestupkový 

zákon, a mimo jiné i zákon o trestní odpovědnosti právnických osob, plně nerespektují teorii 

fikce právnické osoby, na které převážně stojí občanský zákoník. Takový přístup nelze hodnotit 

pozitivně. 

Co se týká jednání za právnickou osobu v rámci řízení o přestupku, uplatní se obecné 

pravidlo ustanovení § 30 správního řádu, jelikož přestupkový zákon neobsahuje zvláštní právní 

úpravu procesního jednání právnické osoby. Ustanovení § 30 správního řádu odkazuje do 

ustanovení § 21 občanského soudního řádu, které už obsahuje výčet konkrétních osob, jejichž 

jednání v řízení je považováno přímo za jednání právnické osoby – účastníka řízení. 

Výčet osob, které mohou za právnickou osobu jednat v rámci řízení, včetně řízení o 

přestupku, je dán taxativně, přičemž platí, že za právnickou osobu může v řízení o přestupku 

jednat kterákoli z nich, nicméně jedná se o alternativy, které se navzájem vylučují. Vylučují se 

mimo jiné proto, že činit úkony za účastníka, tj. tedy i obviněnou právnickou osobu v rámci 

řízení o přestupku, může současně vždy jen jedna osoba. Nutno zdůraznit, že hmotněprávní 

úpravu jednání za právnickou osobu nelze použít při posuzování oprávnění jednat za 

právnickou osobu v řízení, včetně řízení o přestupku právnické osoby. 

Ohledně jednání za právnickou osobu v řízení, včetně řízení o přestupku, tedy platí 

obecná pravidla, že (i) oprávnění jednat za právnickou osobu musí být prokázáno, (ii) za 

právnickou osobu nemůže jednat osoba, jejíž zájmy jsou v rozporu se zájmy právnické osoby, 

a (iii) v téže věci může za právnickou osobu současně jednat toliko jedna osoba.  

 
44 Tamtéž. 
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2. Zahájení řízení o přestupku 

2.1. Obecně k zahájení řízení 

Řízení o přestupcích je ovládáno zásadou oficiality a zásadou legality. Tyto dvě zásady 

jsou vyjádřené v ustanovení § 78 přestupkového zákona, podle kterého správní orgán „zahájí 

řízení o každém přestupku, který zjistí, a postupuje v řízení z moci úřední“. Ohledně zásady 

oficiality Ústavní soud České republiky ve svém usnesení ze dne 26. června 2001 sp. zn. II. ÚS 

345/01 konstatoval, že „správní orgán má právo a povinnost zahájit řízení, jakmile nastane 

skutečnost předvídaná zákonem, bez ohledu na to, jak ji zjistí“.45 Důležité v tomto kontextu je 

zdůraznit slova „právo a povinnost“. Právo zahájit řízení znamená, že příslušný správní orgán 

je oprávněn zahájit správní řízení, včetně řízení o přestupku právnické osoby, toliko 

v návaznosti na skutečnost předvídanou zákonem, a po splnění všech zákonem předvídaných 

podmínek. Jen v takovém případě lze mluvit o řízení zahájeném tzv. po právu. Na druhé straně 

povinnost zahájit řízení nemůže znamenat nic jiného, než že příslušný správní orgán musí, 

jakmile se dozví o okolnostech nasvědčujících spáchání přestupku, zahájit a vést řízení o 

přestupku. 

Vedle toho zásada legality, mimo jiné tak, jak byla potvrzena i Ústavním soudem České 

republiky, znamená, že „příslušný orgán [je] povinen stíhat všechny delikty, o nichž se dozví“.46 

Pro zahajování řízení o přestupcích z moci úřední je tak rozhodující projev vůle správního 

orgánu, příslušného k řízení o vždy daném přestupku, který může vycházet z vlastních zjištění, 

nebo může být, a to v řízení o přestupcích častěji, iniciován nejrůznějšími subjekty. V takových 

případech správní orgán sám posoudí, jak bude třeba dále postupovat. Dospěje-li k závěru, že 

je třeba o zjištěném či avizovaném skutku jako přestupku jednat a rozhodnout, sám takové 

řízení zahájí.47 

S ohledem na výše uvedené skutečnosti, tj. že řízení o přestupku je ovládané zásadou 

oficiality a zásadou legality, lze konstatovat, že v tomto řízení se neuplatí zásada dispoziční, 

podle které je to právě účastník řízení, který tzv. disponuje řízením, tj. určuje jeho směr a další 

vývoj.48 Je zcela zjevné a nepochybné, že uplatnění zásady dispoziční v rámci řízení o 

přestupku by bylo absolutně v rozporu s účelem právní úpravy přestupků, a proti jejímu smyslu. 

 
45 Usnesení Ústavního soudu České republiky ze dne 26. června 2001 sp. zn. II. ÚS 345/01. 
46 Tamtéž (Usnesení Ústavního soudu České republiky ze dne 26. června 2001 sp. zn. II. ÚS 345/01). 
47 PRŮCHA, P., in Komentář k ustanovení § 78 zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o 

nich, ve znění pozdějších předpisů, dostupný v elektronickém systému ASPI dne 31. srpna 2020, právní stav 

komentáře ke dni 1. ledna 2019. 
48 Usnesení Ústavního soudu České republiky ze dne 26. června 2001 sp. zn. II. ÚS 345/01. 
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Navíc v této souvislosti je stíhání pachatele přestupku a jeho potrestání podle názoru Ústavního 

soudu věcí vztahu mezi tímto pachatelem a státem, a tedy že „neexistuje tedy žádné ústavně 

zaručené subjektivní právo fyzické nebo právnické osoby na to, aby byla jiná osoba pro správní 

delikt stíhána“.49 Nutno tak zdůraznit, že v českém právním prostředí se v případě řízení o 

přestupku nejedná o řízení zahajované na žádost, resp. návrh, ve smyslu ustanovení § 45 

správního řádu. Veškerá řízení o přestupku, tj. i včetně řízení o přestupcích právnických osob, 

jsou tedy řízení zahájená z moci úřední, tj. ex officio. Pro úplnost je nezbytné dodat, že 

předchozí právní úprava přestupků znala kategorii tzv. návrhových přestupků50, u kterých se 

projevovala dispoziční zásada tím, že zahájení řízení o takovém přestupku bylo podmíněno 

podáním návrhu postižené osoby.51 

Nejvyšší správní soud k tomu ve své konstantní judikatuře dodává, že „možnost zahájit 

správní řízení z moci úřední slouží a priori k tomu, aby ve veřejném zájmu byla určitá věc 

správním orgánem autoritativně vyřešena, resp. rozhodnuta, a nikoliv k realizaci 

individuálních veřejných subjektivních práv fyzických a právnických osob... podnět k zahájení 

řízení z moci úřední může podat kdokoliv, tedy i ten, o jehož právech či povinnostech by nebylo 

v řízení jednáno a jehož práv či povinností by se výsledné rozhodnutí správního orgánu nijak 

nedotklo. Takový podatel by tedy nebyl účastníkem tohoto řízení a nebylo by tudíž ani účelné 

mu právě jen pro tuto fázi řízení přiznávat nějaká procesní práva. V souhrnu zde tedy není dán 

legitimní zájem na tom, aby zahájení správního řízení z moci úřední bylo vynutitelné na základě 

pouhého podnětu, a není zde proto ani důvodu podatelům podnětu poskytovat soudní 

ochranu“.52 

Nejvyšší správní soud České republiky tak dovozuje, že neexistuje žádné veřejné 

subjektivní právo na zahájení řízení z moci úřední nebo na vydání rozhodnutí, pokud řízení 

nebylo zahájeno, a dodává, že pokud „správní orgán důvody k zahájení řízení neshledá, nelze 

jeho závěry nahrazovat dokazováním v řízení před soudem“.53 Obecně přijímaným je tak závěr 

vyjádřený rovněž v dalším rozsudku Nejvyššího správního soudu České republiky ze dne 2. 

prosince 2010, č. j. 5 Ans 11/2010 - 104, a to že „žalobou na ochranu proti nečinnosti se nelze 

domáhat vydání rozhodnutí konkrétního obsahu či rozhodnutí směřujícího k určitému výsledku, 

 
49 Tamtéž (Usnesení Ústavního soudu České republiky ze dne 26. června 2001 sp. zn. II. ÚS 345/01). 
50 Srovnej ustanovení § 68 odst. 1 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů. 
51 HENDRYCH, D. a kol. Správní právo. Obecná část. 9. vydání. Praha: C. H. Beck, 2016, ISBN 978-80-7400-

624-1, s. 309. 
52 Rozsudek Nejvyššího správního soudu České republiky ze dne 8. července 2009, č. j. 3 Ans 1/2009 – 58. 
53 Rozsudek Nejvyššího správního soudu České republiky ze dne 31. srpna 2017, č. j. 4 As 117/2017 – 46. 
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neboť soud při rozhodování o tomto typu žalob v žádném případě nemá suplovat činnost 

správního orgánu a předjímat, jak má být v dané věci postupováno, potažmo rozhodnuto“.54 

Výjimku ze zásady legality představuje tzv. zásada oportunity, kterou zakotvují některé 

zákony, například zákon č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů, 

ve svém ustanovení § 46e odst. 1. Podle tohoto ustanovení „Česká národní banka, aniž řízení 

o přestupku podle tohoto zákona nebo jiného právního předpisu zahájí, může věc usnesením 

odložit též, jestliže je vzhledem k významu a míře porušení nebo ohrožení chráněného zájmu, 

který byl činem dotčen, způsobu provedení činu, jeho následku, okolnostem, za nichž byl čin 

spáchán, nebo vzhledem k chování podezřelého po spáchání činu zřejmé, že účelu, jehož by 

bylo možno dosáhnout provedením řízení o přestupku, bylo dosaženo nebo jej lze dosáhnout 

jinak. Usnesení o odložení věci podle věty první se pouze poznamená do spisu; ustanovení 

zákona upravujícího odpovědnost za přestupky a řízení o nich týkající se vyrozumění o odložení 

věci se nepoužije“. 

Rovněž tak i přestupkový zákon ve svém ustanovení § 76 odst. 5 zakotvuje zásadu 

oportunity, kterou může aplikovat každý správní orgán, který vede řízení o přestupku podle 

tohoto zákona. Podle uvedeného ustanovení přestupkového zákona správní orgán, aniž by 

přistoupil k zahájení řízení, může věc odložit pokud „podezřelý z přestupku spáchal jedním 

skutkem více přestupků, které nebyly projednány ve společném řízení, a správní trest uložený 

za některý z nich lze považovat za postačující“ nebo „správní trest, který lze za přestupek uložit, 

je bezvýznamný vedle trestu, který byl podezřelému z přestupku uložen v trestním řízení za jiný 

skutek“. 

Zásada oportunity tedy znamená, že správní orgán před zahájením řízení uváží, zda 

příslušné řízení vůbec zahájí. V rámci této úvahy by správní orgán měl brát do úvahy 

zejména povahu, závažnost, dobu trvání a následky protiprávního jednání, případně další 

skutečnosti, stanoví-li tak zákon. Stejně tak by správní orgán neměl při rozhodování v souladu 

se zásadou oportunity opomíjet i chování podezřelé osoby při odstraňování následků 

protiprávního jednání.55 Zásada oportunity umožňuje správnímu orgánu, aby hledal řešení, 

která jsou v daném případě účelná, a za daných podmínek vhodná, hospodárná.56 

 
54 Rozsudek Nejvyššího správního soudu České republiky ze dne 2. prosince 2010, č. j. 5 Ans 11/2010 – 104. 
55 JEMELKA, L., VETEŠNÍK P. Zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich. Zákon o některých 

přestupcích. Komentář. 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2020, ISBN 978-80-7400-772-9, s. 605. 
56 HENDRYCH, D. a kol. Správní právo. Obecná část. 9. vydání. Praha: C. H. Beck, 2016, ISBN 978-80-7400-

624-1, s. 287. 
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Nicméně zásada oportunity s sebou současně nese i povinnost správního orgánu 

zaznamenat důvody, které jej vedly k uplatnění této zásady, a tedy nezahájení řízení o přestupku 

v daném případě.57 Je však důležité si uvědomit, že i v případech, kdy správní orgán díky zásadě 

oportunity k zahájení řízení o přestupku nepřistoupí, je daný skutek klasifikovaný jako 

přestupek, nicméně s ohledem na další okolnosti případu je dána správnímu orgánu možnost 

tento přestupek nestíhat.58 

2.2. Oznámení o zahájení řízení 

Podle ustanovení § 78 odst. 2 přestupkového zákona je řízení o přestupku zahájeno 

„doručením oznámení o zahájení řízení podezřelému z přestupku nebo ústním vyhlášením 

takového oznámení“. Okamžik zahájení řízení o přestupku má svůj význam hned z několika 

důvodů. Jednak představuje první úkon v řízení, a tedy podle ustanovení § 69 odst. 1 

přestupkového zákona platí, že jeho učiněním (doručením) se z podezřelého z přestupku stává 

obviněný. A dále, od zahájení řízení začínají běžet lhůty pro vydání rozhodnutí ve smyslu 

ustanovení § 94 přestupkového zákona.59 

Na požádání vydá správní orgán účastníkům řízení o přestupku potvrzení o ústním 

vyhlášení oznámení o zahájení řízení. Zákon nestanoví podobu tohoto potvrzení. Nicméně 

z povahy věci se nabízí, že i toto potvrzení musí obsahovat skutečnosti uváděné v rámci 

oznámení o zahájení řízení o přestupku podle § 78 odst. 3 přestupkového zákona tak, aby i z něj 

bylo zřejmé o jakém přestupku bylo řízení zahájeno.60 

Jedná-li se o společné řízení, je toto podle třetí věty ustanovení § 78 odst. 2 

přestupkového zákona, zahájeno doručením oznámení o zahájení řízení všem podezřelým 

z přestupku, a nelze tedy dospět k závěru, že by doručením oznámení o zahájení řízení jednomu 

z podezřelých bylo řízení o přestupku vůči němu zahájeno.61 V případě společného řízení tak 

nedochází k jakémusi postupnému zahajování řízení, nýbrž o řízení o přestupku jako o 

zahájeném lze mluvit teprve v případě, kdy je oznámení o zahájení řízení doručené všem 

podezřelým. V zájmu zachování práva na spravedlivý proces, a dalších procesních práv 

účastníků řízení, nelze jinak nežli toto pravidlo považovat za pozitivní. 

 
57 JEMELKA, L., VETEŠNÍK P. Zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich. Zákon o některých 

přestupcích. Komentář. 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2020, ISBN 978-80-7400-772-9, s. 607. 
58 Tamtéž. 
59 Tamtéž, s. 609. 
60 Tamtéž, s. 607. 
61 Tamtéž, s. 608. 
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Aby určité řízení o přestupku mohlo být považováno za zahájené, nestačí jeho doručení 

kterémukoli účastníkovi řízení, ale takové oznámení musí být doručené právě podezřelému 

z přestupku.62 V případě, že se správnímu orgánu nepodaří podezřelému z přestupku oznámit 

zahájení řízení o přestupku, tj. zpravidla resp. nejčastěji se mu nepodaří doručit oznámení o 

zahájení řízení, musí příslušný správní orgán v souladu s ustanovením § 32 odst. 2 písm. h) 

správního řádu ustanovit takovému podezřelému opatrovníka. Do úvahy by patrně přicházelo i 

doručení veřejnou vyhláškou, nicméně toto by zjevně nebylo dostatečné.63 

Za spornou lze v této souvislosti považovat otázku, zda v případech, kdy je 

podezřelému, kterému se nedaří doručit oznámení o zahájení řízení o přestupku, ustanoven 

opatrovník, je potřebné současně doručovat též veřejnou vyhláškou.64 Ustanovení § 25 odst. 1 

správního řádu totiž stanoví, že „[o]sobám neznámého pobytu nebo sídla a osobám, jimž se 

prokazatelně nedaří doručovat, jakož i osobám, které nejsou známy, a v dalších případech, 

které stanoví zákon, se doručuje veřejnou vyhláškou“. 

Odborná literatura se přiklání k názoru, že ustanovení § 32 odst. 3 správního řádu a 

ustanovení § 25 téhož zákona se vzájemně nevylučují, a tudíž je potřebné oznámení o zahájení 

o přestupku oznamovat podezřelému, kterému byl ustanoven opatrovník i veřejnou 

vyhláškou.65 Tento závěr autoři odůvodňují skutečností, že veřejná správa má být chápána jako 

služba veřejnosti. Takovýto závěr podporuje i Poradní sbor ministra vnitra ke správnímu řádu, 

který ve svém závěru č. 28 uvádí: „Vzhledem k samostatné povaze § 25 odst. 1 SpŘ bude nutné 

doručovat písemnosti účastníkovi řízení i veřejnou vyhláškou. Ovšem s ohledem na dikci 

ustanovení § 34 odst. 2 SpŘ nebude mít doručení veřejnou vyhláškou účinky pro běh lhůt – bude 

mít pouze pořádkový charakter. Výjimkou z uvedeného pravidla bude doručení oznámení 

o zahájení řízení podle § 46 odst. 1 správního řádu a oznámení usnesení o ustanovení 

opatrovníka, kde přímo ze zákona vyplývá, že tyto písemnosti je nutné doručit přímo účastníkovi 

řízení (v okamžiku učinění těchto úkonů ještě není zastoupen). Tyto písemnosti budou 

doručovány veřejnou vyhláškou s účinky oznámení účastníkovi řízení“.66 

Nicméně jistě lze za relevantní považovat i závěr, podle kterého doručování veřejnou 

vyhláškou v případech, kdy je ustanovený opatrovník, je nadbytečné, a zjevně i nehospodárné. 

Uvedené nemá valného významu ani z praktických důvodů, jelikož je minimum lidí, kteří 

 
62 Tamtéž. 
63 Tamtéž. 
64 Tamtéž, s. 609. 
65 Tamtéž. 
66 Tamtéž. 

https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=onrf6mrqga2f6njqgaxhazrsgu
https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=onrf6mrqga2f6njqgaxhazrtgq
https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=onrf6mrqga2f6njqgaxhazrugy
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pravidelně sledují úřední desky a veřejné vyhlášky všech správních orgánů příslušných 

k projednávání přestupků. Uvedené je podpořeno zvláště v případě, kdy je to právě institut 

opatrovnictví podle § 32 správního řádu, který dostatečně zajišťuje ochranu všech procesních 

práv podezřelé osoby. 

Oznámení o zahájení řízení o přestupku musí podle ustanovení § 78 odst. 3 

přestupkového zákona obsahovat popis skutku, o kterém má být v řízení rozhodováno, a jeho 

předběžnou právní kvalifikaci. Podle ustanovení § 78 odst. 4 téhož zákona „[m]á-li být v řízení 

rozhodováno také o jiném skutku, než pro který bylo oznámeno zahájení řízení, postupuje 

správní orgán obdobně podle odstavců 2 a 3. Pokud v průběhu řízení správní orgán změní 

právní kvalifikaci skutku, vyrozumí o tom obviněného“. 

Oznámením o zahájení řízení dochází k vymezení předmětu řízení. V této souvislosti 

proto správní orgán musí v oznámení o zahájení řízení o přestupku uvést, co tvoří skutkový 

stav, který má být v řízení podroben bližšímu zkoumání a právně kvalifikován, zejména 

konkrétní jednání nebo opomenutí účastníka řízení, tj. podezřelého z přestupku.67 Důvodem je, 

aby podezřelý, resp. po doručení oznámení o zahájení řízení již obviněný z přestupku, od 

samého začátku řízení věděl, v čem je spatřována jeho vina, a aby mohl hned od začátku 

vykonávat svoje procesní práva, zejména uplatňovat svoji obranu.68 Současně je nezbytné, aby 

správní orgán respektoval zásadu totožnosti skutku, podle které může rozhodnout pouze 

o skutku, o kterém zahájil řízení.69 

Současně se i na oznámení o zahájení řízení o přestupku vztahují obecné požadavky na 

oznámení o zahájení řízení z moci úřední podle ustanovení § 46 odst. 1 správního řádu, mimo 

jiné i identifikaci oprávněné úřední osoby. Tento fakt je důležitý pro případnou úvahu o 

podjatosti dané úřední osoby. Současně je to významné pro to, aby účastníci řízení věděli, na 

koho se v případě dotazů mají u příslušného správního orgánu obracet, resp. se kterou osobou 

mají v rámci řízení jednat.70 

 
67 Tamtéž, s. 610. 
68 PRŮCHA, P., in Komentář k ustanovení § 78 zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o 

nich, ve znění pozdějších předpisů, dostupný v elektronickém systému ASPI dne 31. srpna 2020, právní stav 

komentáře ke dni 1. ledna 2019. 
69 JEMELKA, L., VETEŠNÍK P. Zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich. Zákon o některých 

přestupcích. Komentář. 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2020, ISBN 978-80-7400-772-9, s. 610. 
70 PRŮCHA, P., in Komentář k ustanovení § 78 zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o 

nich, ve znění pozdějších předpisů, dostupný v elektronickém systému ASPI dne 31. srpna 2020, právní stav 

komentáře ke dni 1. ledna 2019. 
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Co se týká doručování obviněné právnické osobě, přestupkový zákon neobsahuje 

specifickou právní úpravu pro tyto případy. Příslušný správní orgán tak bude postupovat podle 

obecné právní úpravy obsažené ve správním řádu, konkrétně ustanovení § 21 správního řádu. 

Správní řád primárně ukládá, aby správní orgán právnické osobě doručoval písemnost na adresu 

pro doručování podle § 19 odst. 4 téhož zákona, dále na adresu sídla právnické osoby. Platí, že 

právnická osoba nemůže žádat o prominutí zmeškání úkonu s poukazem na to, že se na adrese 

jejího sídla nikdo nezdržuje. Bez ohledu na výše uvedené však podle ustanovení § 17 odst. 1 

zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve 

znění pozdějších předpisů, platí, že pokud to umožňuje povaha dokumentu, a má-li právnická 

osoba zpřístupněnu svou datovou schránku, správní orgán doručuje dokument této osobě 

prostřednictvím datové schránky. Lze uzavřít, že v rámci řízení o přestupku proti právnické 

osobě bude u převážné většiny dokumentů, včetně oznámení o zahájení řízení, jejich povaha 

umožňovat doručení do datové schránky. Tento způsob doručování tak s největší 

pravděpodobností bude v rámci řízení o přestupku právnické osoby dominantní, jelikož většina 

právnických osob má datovou schránku zřízenou ex lege. 

2.3. Překážka litispendence 

Právní řád, resp. konkrétně i přestupkový zákon, upravuje překážky, které brání 

řádnému zahájení řízení. Přestupkový zákon obsahuje příslušnou úpravu ve svém ustanovení § 

77. Konkrétně ustanovení § 77 odst. 1 stanoví, že nikdo „nemůže být obviněn z totožného 

přestupku za skutek, o němž již bylo proti téže osobě zahájeno řízení podle tohoto zákona nebo 

trestní řízení“. 

Z povahy věci překážky litispendence je možné za řádné řízení o přestupku v tomto 

případě považovat toliko řízení zahájené jako první.71 Přestupkový zákon nicméně pamatuje 

také na situace, kdy, ať už z jakéhokoli důvodu, dojde i k zahájení jiného (druhého) řízení o 

přestupku. V takovém případě toto druhé řízení o přestupku správní orgán, který jej vede, 

zastaví podle ustanovení § 86 odst. 1 písm. i) přestupkového zákona. Citované ustanovení 

přestupkového zákona však podle jeho gramatického výkladu dopadá toliko na situace, kdy 

řízení podle přestupkového zákona o totožném přestupku dříve zahájil proti téže osobě jiný 

správní orgán. Na první pohled se už nevztahuje na situace, kdy takové řízení zahájil tentýž 

orgán. Pravděpodobnost, že se tak stane je sice minimální, nicméně s ohledem na pluralitu 

úředních osob řešících přestupky v rámci jednoho správního orgánu nelze a priori takovou 

 
71 Tamtéž. 
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situaci vyloučit. V takovém případě by se zjevně nejednalo o řízení zahájené jiným správním 

orgánem, nýbrž o řízení zahájené týmž správním orgánem.  Výše uvedený nedostatek však lze 

překonat pomocí účelového výkladu ustanovení § 86 odst. 1 písm. i) přestupkového zákona, 

když jeho jednoznačným účelem je zastavit řízení o přestupku, které bylo o totožném skutku 

proti téže osobě zahájené jako druhé. Současně musí platit, že má-li být zastaveno druhé řízení 

o přestupku zahájené jiným správním orgánem, tím spíše je nutno zastavit druhé řízení o 

přestupku zahájené tím samým správním orgánem. 

V této souvislosti by však bylo jistě de lege ferenda vhodnější, aby zákonodárce upravil 

předmětné ustanovení tak, aby jeho znění nepředstavovalo limitaci pouze na řízení zahájené 

jiným správním orgánem. Předmětné ustanovení by tedy mohlo znít například „Správní orgán 

usnesením zastaví řízení, jestliže o totožném přestupku bylo dříve zahájeno řízení podle tohoto 

zákona proti téže osobě“. 

Řešení konkurence řízení o přestupku a trestního řízení pak nabízí ustanovení § 86 odst. 

4 přestupkového zákona.  Podle tohoto ustanovení platí, že správní orgán „řízení o přestupku 

usnesením zastaví, jestliže se o totožném skutku vede trestní řízení“. Citované ustanovení má 

dvě problematická místa. Prvním je volba slovesného tvaru slova „vést“, konkrétně formulace 

„jestliže se … vede“, což lze vykládat tak, že trestní řízení má přednost před řízením o přestupku. 

Lze uzavřít, že jestliže je před pravomocným rozhodnutím o přestupku zahájeno trestní řízení, 

má příslušný správní orgán, který vede řízení o přestupku ohledně totožného skutku a proti 

totožné osobě, povinnost řízení o přestupku usnesením zastavit. Ke stejnému závěru, který 

dokonce označuje za správné východisko, dospívá i Gřivna, když konstatuje, že „trestní řízení 

o témže skutku téže osoby má přednost před řízením o přestupku“.72 

Druhým problematickým bodem, na který poukazuje i odborná literatura, je použití 

slovního spojení „trestní řízení“ na rozdíl od předchozí právní úpravy, která používala užší, a 

ze zřejmých důvodů vhodnější, slovní spojení „trestní stíhání“. Problematičnost této úpravy 

popisuje Grygar, když uvádí, že „správní orgán, a [v] mnoha případech ani právnická osoba, 

nemusí vědět, že se trestní řízení ve fázi před zahájením trestního stíhání vede“.7374 Podle 

Gřivny lze „předpokládat, že obviněný bude mít zájem na tom, aby byl postižen pro přestupek 

 
72 GŘIVNA, T., Konkurence trestního řízení a řízení o přestupku (jiném správním deliktu), in Správní právo 1-

2/2014, dostupné v elektronickém systému ASPI dne 1. září 2020. 
73 GRYGAR, T., Specifika řízení o přestupku právnické osoby. Praha: C. H. Beck, 2020, ISBN 978-80-7400-783-

5, s. 59.  
74 GŘIVNA, T., Konkurence trestního řízení a řízení o přestupku (jiném správním deliktu), in Správní právo 1-

2/2014, dostupné v elektronickém systému ASPI dne 1. září 2020. 
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(a tím byla vytvořena překážka věci rozhodnuté pro trestní stíhání), tedy sám informovat o 

takové skutečnosti [rozuměj zahájení trestního řízení] správní orgán nebude“75, s čímž se nelze 

neztotožnit. 

K úspěšnému uplatnění překážky litispendence je tedy nezbytné, aby byly kumulativně 

splněny tři podmínky, a to (i) totožnost subjektu, (ii) totožnost skutku, a (iii) zahájené řízení 

podle přestupkového zákona nebo trestní řízení.76 Totožnost subjektu je dána, pokud je řízení 

o přestupku vedené proti téže právnické osobě. V případě totožnosti skutku se v kontextu 

recentních převažujících názorů jedná alespoň o částečnou shodu v jednání i v následku.77 Třetí 

podmínka co do konkurence s trestním řízením byla rozebrána výše. V této souvislosti je 

nezbytné poukázat na skutečnost, že, kromě trestního řízení, přestupkový zákon upravuje 

překážku litispendence toliko ve vztahu k řízení podle téhož zákona. Nezakotvuje tak překážku 

věci zahájené ve vztahu k řízením podle jiným právních předpisů. V této souvislosti Grygar 

poukazuje zejména na řízení o uložení daňového penále podle zákona č. 280/2009 Sb., daňový 

řád, ve znění pozdějších předpisů, a domnívá se, že s ohledem na čl. 6 Evropské úmluvy o 

ochraně lidských práv a svobod je nezbytné trvat na této překážce i ve vztahu k jiným 

předpisům, „bude-li se v konkrétním případě jednat o trestní obvinění ve smyslu č. 6 EÚLP“78. 

2.4. Překážka rei iudicatae 

Překážku rei iudicatae přestupkový zákon formuluje ve svém ustanovení § 77 odst. 2, 

podle kterého „[n]ikdo nemůže být obviněn z přestupku za skutek, o němž již bylo v jiném řízení 

proti téže osobě pravomocně rozhodnuto“. V další větě citovaného ustanovení přestupkový 

zákon stanovuje, co se takovým rozhodnutím rozumí. Jedná se toliko o rozhodnutí o tom, že 

„se skutek nestal, nespáchal jej obviněný, spáchání skutku se nepodařilo obviněnému prokázat 

nebo že skutek je trestným činem nebo totožným přestupkem nebo není přestupkem, trestní 

stíhání bylo podmíněně zastaveno, trestní stíhání bylo zastaveno na základě schválení 

narovnání, bylo podmíněně odloženo podání návrhu na potrestání nebo bylo odstoupeno od 

trestního stíhání mladistvého“. Výčet obsažený v ustanovení druhé věty § 77 odst. 2 

přestupkového zákona je výčtem taxativním79. 

 
75 Tamtéž. 
76 GRYGAR, T., Specifika řízení o přestupku právnické osoby. Praha: C. H. Beck, 2020, ISBN 978-80-7400-783-

5, s. 58. 
77 Tamtéž. 
78 Tamtéž, s. 60. 
79 Tamtéž, s. 61. 
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Tato překážka představuje vyjádření materiální právní moci správního rozhodnutí 

vyjadřující jeho závaznost a nezměnitelnost80. Tuto překážku nelze prolomit jinak, než 

mimořádnými opravnými prostředky a výhradně za podmínek stanovených zákonem81. 

Shrnutí a dílčí závěry 

Řízení o přestupku je tak zahajováno zásadně z moci úřední, přičemž je ovládáno 

zásadou oficiality a zásadou legality. K případnému vyvažování nepřiměřeně tvrdých nebo 

neúčelných důsledků uplatnění těchto dvou zásad slouží tzv. zásada oportunity. 

Řízení o přestupku, včetně řízení o přestupku právnické osoby, je v zásadě zahájeno 

doručením oznámení o zahájení řízení podezřelému z přestupku. V případě, že se správnímu 

orgánu nepodaří podezřelému z přestupku oznámit zahájení řízení o přestupku, ustanoví 

příslušný právní orgán takovému podezřelému opatrovníka. 

Oznámení o zahájení řízení představuje vymezení předmětu řízení. Oznámení o 

zahájení řízení o přestupku tak musí popisovat, co tvoří skutkový stav, který má být v řízení 

podroben bližšímu zkoumání, a tento skutkový stav musí právně kvalifikovat. 

Se zahájením řízení o přestupku souvisí posouzení překážek řízení. V zásadě se jedná o 

aplikaci principu ne bis in idem, který je reprezentován překážkou litispendence a překážkou 

rei iudicatae.  U překážky litispendence lze konstatovat, že v případě konkurence dvou řízení 

o přestupku ohledně totožného skutku proti téže obviněné právnické osobě, má přednost první 

zahájené řízení. V případě konkurence řízení o přestupku a trestního řízení je situace odlišná. 

V těchto případech zákon preferuje trestní řízení. Dojde-li tedy kdykoli před právní mocí 

rozhodnutí o přestupku k zahájení trestního řízení v totožné věci, je správní orgán povinen 

řízení o přestupku zastavit. Problematickým místem stávající právní úpravy je právě používání 

širokého pojmu „trestní řízení“ místo dosavadního, užšího a takřka jednoznačného, „trestní 

stíhání“. Praktické problémy způsobuje především fakt, že o zahájení trestního řízení se ani 

obviněná právnická osoba a ani správní orgán, který vede řízení o přestupku, nemusí dozvědět. 

Nelze tedy v praxi vyloučit situace, kdy správní orgán dovede řízení o přestupku až do 

pravomocného rozhodnutí. Díky zásadě ne bis in idem a překážce rei iudicatae tak v praxi dojde 

ke zmaření trestního stíhání, protože toto pak nelze zahájit, resp. pokud by bylo zahájeno, musí 

být zastaveno.  

 
80 Tamtéž, s. 60. 
81 Tamtéž, s. 61. 
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3. Dokazování 

3.1. Obecně 

Dokazování je klíčovým stádiem každého řízení směřujícího k uložení trestu za určitý 

skutek, řízení o přestupku nevyjímaje. I v rámci řízení o přestupku právnické osoby jistě platí 

obecná právní zásada in dubio pro reo, která je v přestupkovém zákoně vyjádřena v ustanovení 

§ 69 odst. 2 tohoto zákona. Správní orgán má tak povinnost obviněné právnické osobě prokázat 

vinu nade vší pochybnost. V opačném případě je povinen rozhodnout ve prospěch obviněné 

právnické osoby. 

Přestupkový zákon neobsahuje zvláštní úpravu dokazování pro řízení o přestupcích, 

vyjma ustanovení § 82, které v zásadě upravuje právo nevypovídat, povinnost správního orgánu 

obviněného o tomto právu poučit, právo obviněného klást otázky dalším účastníkům, svědkům, 

znalcům atd. Nerespektování práva nevypovídat správním orgánem má za následek, že takto 

získaný důkaz nebude použitelný z důvodu porušení práva na spravedlivý proces.82 V rámci 

řízení o přestupku, včetně řízení o přestupku právnické osoby, tak správní orgán postupuje 

podle obecné právní úpravy dokazování obsažené v ustanovení § 51 a násl. správního řádu. 

Podle ustanovení § 51 odst. 1 správního řádu platí, že k provedení důkazu „lze užít všech 

důkazních prostředků, které jsou vhodné ke zjištění stavu věci a které nejsou získány nebo 

provedeny v rozporu s právními předpisy“. V řízení o přestupku právnické osoby tak lze 

v zásadě použít stejných důkazních prostředků jako v řízení o přestupku fyzické osoby. 

Ústní jednání je v případě řízení o přestupku toliko fakultativní83. Správní orgán tak 

bude dokazování zpravidla provádět mimo ústní jednání. S takovým postupem výslovně počítá 

ustanovení § 51 odst. 2 správního řádu. Nicméně, hodlá-li správní orgán provést dokazování, 

aniž by nařídil ústní jednání, je povinen o tom účastníka řízení, tj. v tomto případě obviněnou 

právnickou osobu, včas vyrozumět, nehrozí-li nebezpečí z prodlení. Pokud se obviněná 

právnická osoba práva účasti při dokazování vzdá, nemá správní orgán povinnost ji o provádění 

dokazování vyrozumět. 

3.2. Výslech obviněného a zákaz sebeobviňování 

Přestupkový zákon v ustanovení § 82 odst. 1, mimo jiné výslovně umožňuje provést 

výslech obviněného. Správní orgán musí výslech obviněného provést vždy jakmile dospěje 

 
82 MATES, Pavel. Nad procesní úpravou správního trestání. Trestněprávní revue. 2019, č. 10, s. 207-210. 
83 Srovnej ustanovení § 80 odst. 1 přestupkového zákona. 
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k tomu, že je to nezbytné pro uplatnění jeho práv.84
 Je-li účastníkem řízení o přestupku 

právnická osoba, lze výslech obviněného provést jen tím, že v rámci dokazování bude 

vyslechnuta fyzická osoba, která je členem statutárního orgánu obviněné právnické osoby. 

S výslechem obviněného v takovéto situaci zcela zjevně souvisí problematický souběh 

procesního postavení fyzické osoby jednající za obviněnou právnickou osobu a její postavení 

coby svědka. Postavení obviněného v řízení o přestupku a svědka je procesně absolutně odlišné. 

Obviněná právnická osoba nesmí být, v souladu s principem nemo tenetur, nucena k doznání, 

má rovněž právo, byť to v kontextu konstrukce právnických osob v českém právním řádu na 

teorii fikce zní poněkud bizarně, nevypovídat atd. Právnická osoba obviněná z přestupku má 

dále bezpochyby i právo určit si svoji procesní strategii, včetně neposkytování jakékoli 

součinnosti správnímu orgánu apod.85 Ustanovení § 50 odst. 2 správního řádu tak nelze vůči 

obviněné právnické osobě v rámci řízení o přestupku aplikovat. Pro úplnost nutno dodat, že 

ustanovení § 82 odst. 2 přestupkového zákona, zcela v souladu s ústavním pořádkem, výslovně 

stanoví právo obviněného nevypovídat a současně povinnost správního orgánu nenutit 

obviněného k výpovědi nebo doznání. V případě obviněné právnické osoby tak člen jejího 

statutárního orgánu může bez hrozby sankce výpověď, resp. jakoukoli součinnost, odmítnout. 

Výše uvedené, tj. právo odepřít součinnost, ale neplatí absolutně. Zvláštní právní úpravu 

lze nalézt v zákoně č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých 

zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů (dále jen jako 

„zákon o ochraně hospodářské soutěže“). Tato právní úprava se týká spíše fáze shromažďování 

podkladů pro rozhodnutí než dokazování, nicméně je významná právě v kontextu zákazu 

sebeobviňování. Podle ustanovení § 21e tohoto zákona je každý, tj. včetně obviněného, povinen 

poskytnout příslušnému správnímu orgánu86 na jeho písemnou výzvu a ve stanovené lhůtě 

obchodní záznamy, což není nic jiného než poskytnutí součinnosti. Dále, podle ustanovení § 

21f odst. 3 zákona o ochraně hospodářské soutěže je soutěžitel, který ale může mít i procesní 

postavení obviněného, povinen poskytnout správnímu orgánu86 při provádění šetření nezbytnou 

součinnost k výkonu jeho oprávnění podle § 21f odst. 2 zákona o ochraně hospodářské 

soutěže87. Takovým oprávněním je například získávání kopií obchodních záznamů, požadování 

vysvětlení k nim atd., tj. opatřování důkazů pro příslušné řízení. Dlužno dodat, že v drtivé 

 
84 MATES, Pavel. Nad procesní úpravou správního trestání. Trestněprávní revue. 2019, č. 10, s. 207-210. 
85 Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 22. ledna 2009, č. j. 1 As 96/2008-115. 
86 V tomto případě je příslušným správním orgánem Úřad pro ochranu hospodářské soutěže. 
87 KINDL, J., MUNKOVÁ, J.: Zákon o ochraně hospodářské soutěže. Komentář. 3., přepracované vydání. Praha: 

C. H. Beck, 2016, ISBN 978-80-7400-627-2, s. 445. 
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většině případů jsou účastníky řízení o přestupku podle zákona o ochraně hospodářské soutěže 

právnické osoby. Předmětem řízení podle tohoto zákona jsou častokrát závažné, právně, 

technicky a ekonomicky, složité případy, což odůvodňuje zmíněnou výjimku v porovnání se 

„standardním“ řízením o přestupku. 

Povinnost obviněné právnické osoby poskytovat správnímu orgánu součinnost podle 

zákona o ochraně hospodářské soutěže však není bezbřehá. I v případě řízení vedených Úřadem 

pro ochranu hospodářské soutěže ve věcech závažných přestupků platí povinnost správního 

orgánu nenutit obviněného, včetně právnické osoby, k sebeobviňování. Obviněná právnická 

osoba tak nemusí reagovat na žádosti správního orgánu, kterými by ji nutil k sebeobvinění88. 

Nicméně platí, že rozhodnutí o tom, jaké dokumenty budou zpřístupněny příslušnému 

správnímu orgánu, nemůže ze zřejmých důvodů náležet šetřenému soutěžiteli (obviněné 

právnické osobě), ale záleží na posouzení daného správního orgánu89. 

3.3. Člen statutárního orgánu jako svědek 

Svědek je, na rozdíl od obviněného, povinen v rámci řízení o přestupku vypovídat 

pravdivě a nesmí nic zamlčet. V případě porušení této povinnosti se svědek – fyzická osoba 

může dopustit přestupku podle § 2 odst. 2 písm. e) zákona č. 251/2016 Sb., o některých 

přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, za který mu hrozí pokuta až do 20 000 Kč. 

Z uvedených důvodů proto nelze akceptovat, aby fyzická osoba jednající v řízení o 

přestupku za obviněnou právnickou osobu byla současně vyslýchaná jako svědek. Přestupkový 

zákon nicméně ani pro tento případ neobsahuje, na rozdíl od zákona o trestní odpovědnosti 

právnických osob, výslovnou úpravu. Tento fakt, však nebrání výše uvedenému přístupu, který 

nepřipouští souběh procesního postavení svědka a současně osoby jednající za právnickou 

osobu v řízení o přestupku. Nejvyšší správní soud dovodil, že „[p]okud by tedy byla připuštěna 

možnost svědecké výpovědi osob, které jsou statutárním orgánem právnické osoby či jeho 

členem, byly by právnické osoby ve správním řízení znevýhodněny oproti osobám fyzickým, což 

by však bylo v rozporu se zásadou rovného postavení dotčených osob při uplatňování svých 

procesních práv (čl. 37 odst. 3 Listiny základních práv a svobod, § 7 odst. 1 správního řádu)“.90 

Současně Nejvyšší správní soud dodává, že „takovýto „tlak“ na výpověď osoby v postavení 

 
88 Tamtéž, s. 446. 
89 Tamtéž, s. 457. 
90 Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 31. března 2010, č.j. 1 Afs 58/2009-541. 
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statutárního orgánu hraničí též s trestněprávní zásadou zákazu sebeobviňování vyplývající 

např. z čl. 6 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod“91. 

V neposlední řadě Nejvyšší správní soud uzavírá, že „[z] hlediska posouzení zákonnosti 

stanovení skutkového stavu věci by však provedení výpovědi osoby v postavení statutárního 

orgánu právnické osoby, s níž je vedeno správní řízení, formou výslechu svědka, mohlo mít 

negativní dopad pouze v případě, pokud by správní orgán takové výpovědi přikládal váhu 

svědecké výpovědi [z hlediska věrohodnosti by jí tedy přisoudil jiný (větší) význam, než který 

by měla s ohledem na procesní postavení vyslýchaného mít]. Takový postup by neodpovídal 

požadavku řádného hodnocení důkazů. Rozhodnutí založené na takovém skutkovém zjištění by 

nemělo oporu v provedeném dokazování“.92 

Přes absenci výslovného pravidla tedy jednoznačně platí, že člen statutárního orgánu 

obviněné právnické osoby může být v rámci řízení o přestupku vyslýchán toliko jakožto 

účastník řízení a nikoli jako svědek.93 Uvedené platí i pokud by v rámci řízení o přestupku měla 

být vyslýchána fyzická osoba, která už sice není členem statutárního orgánu, ale v době 

spáchání přestupku tuto funkci zastávala.94 Grygar jde ještě dál a dovozuje, že nemožnost 

vyslýchat jako svědka lze rovněž, stejně jako je tomu v případě člena statutárního orgánu, 

vztáhnout i na vedoucího odštěpného závodu v případech, kdy se věc týká tohoto odštěpného 

závodu, a na prokuristu, pokud může podle udělené prokury jednat samostatně.95 

Nutno zdůraznit, stejně jako dovozuje Prášková96, že nemožnost vyslýchat fyzickou 

osobu jako svědka v případě řízení o přestupku právnické osoby se vztahuje pouze na členy 

statutárního orgánu obviněné právnické osoby. Tato nemožnost se už nevztahuje na členy 

jiných orgánů právnické osoby, např. dozorčí rady, či na zaměstnance obviněné právnické 

osoby. Tyto osoby se navíc nemohou dovolávat aplikace ustanovení § 55 odst. 4 správního 

řádu, které stanoví, že „[v]ýpověď může odepřít ten, kdo by jí způsobil sobě nebo osobě blízké 

nebezpečí stíhání pro trestný čin nebo správní delikt“ s poukazem na jejich blízkost k právnické 

osobě.97 Nicméně, jejich právo odepřít výpověď s odkazem na princip nemo tenetur není 

 
91 Tamtéž. 
92 Tamtéž. 
93 PRÁŠKOVÁ, H., Jednání za právnickou osobu v řízení o přestupku, s. 148, dostupné dne 13. srpna 2020 na 

www.mvcr.cz/soubor/sp3-18-praskova-pdf.aspx. 
94 Tamtéž, s. 149. 
95 GRYGAR, T., Specifika řízení o přestupku právnické osoby. Praha: C. H. Beck, 2020, ISBN 978-80-7400-783-

5, s. 49. 
96 PRÁŠKOVÁ, H., Jednání za právnickou osobu v řízení o přestupku, s. 148, dostupné dne 13. srpna 2020 na 

www.mvcr.cz/soubor/sp3-18-praskova-pdf.aspx. 
97 Tamtéž. 
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dotčeno. K tomuto však Grygar dodává, že to platí, jen pokud takový zaměstnanec není 

statutárním orgánem pověřen ve smyslu ustanovení § 21 odst. 2 písm. b) občanského soudního 

řádu k tomu, aby jednal jménem obviněné právnické osoby, protože poté by se dostal do stejné 

kategorie jako např. člen statutárního orgánu.98 

3.4. Přičitatelnost a dokazování 

Oproti řízení o přestupku fyzické osoby, se v případě obviněné právnické osoby, musí 

správní orgán v rámci dokazování soustředit kromě základních okolností, např. zda se skutek 

stal, i na klíčový aspekt, který je pro odpovědnost právnické osoby specifický, a to tzv. 

přičitatelnost. Aniž by v rámci řízení o přestupku právnické osoby bylo prokázáno, že jednání 

určité fyzické osoby je přičitatelné obviněné právnické osobě, nelze takovou právnickou osobu 

uznat vinnou z přestupku. Jinými slovy, ke vzniku odpovědnosti právnické osoby za přestupek 

nemůže dojít bez konkrétního jednání určité fyzické osoby. 

Přičitatelnost spočívá na skutečnosti, že odpovědnost právnických osob za přestupek je 

„založena na jednání osob fyzických, které mají k právnické osobě určitý vztah … Nicméně 

z hlediska takového pojetí správněprávní odpovědnosti je právnická osoba originárním 

pachatelem přestupku bez ohledu na to, že de facto jako právní subjekt sama nejedná“99. 

Přestože v důvodové zprávě k přestupkovému zákonu zákonodárce uvádí, že „odpovědnost za 

přestupek právnické osoby nebude založena na principu tzv. přičitatelnosti“100, fakticky 

přestupkový zákon je na přičitatelnosti jednání fyzické osoby osobě právnické postavený101. 

Konkrétně, podle ustanovení § 20 odst. 1 přestupkového zákona je právnická osoba 

pachatelem přestupku, jestliže „k naplnění znaků přestupku došlo jednáním fyzické osoby, která 

se za účelem posuzování odpovědnosti právnické osoby za přestupek považuje za osobu, jejíž 

jednání je přičitatelné právnické osobě a která porušila právní povinnost uloženou právnické 

osobě, a to při činnosti právnické osoby, v přímé souvislosti s činností právnické osoby nebo ku 

prospěchu právnické osoby nebo v jejím zájmu; za porušení právní povinnosti uložené 

právnické osobě se považuje též porušení právní povinnosti uložené organizační složce nebo 

jinému útvaru, který je součástí právnické osoby.“. 

 
98 GRYGAR, T., Specifika řízení o přestupku právnické osoby. Praha: C. H. Beck, 2020, ISBN 978-80-7400-783-

5, s. 50. 
99 Důvodová zpráva k přestupkovému zákonu, dostupná v aplikaci Beck-online. 
100 Tamtéž. 
101 GRYGAR, T., Specifika řízení o přestupku právnické osoby. Praha: C. H. Beck, 2020, ISBN 978-80-7400-

783-5, s. 82. 
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 Ustanovení § 20 odst. 2 přestupkového zákona dále stanoví, že za osobu, jejíž jednání 

je přičitatelné právnické osobě, se za účelem posuzování odpovědnosti právnické osoby za 

přestupek považuje (a) statutární orgán nebo člen statutárního orgánu, (b) jiný orgán právnické 

osoby nebo jeho člen, (c) zaměstnanec nebo osoba v obdobném postavení při plnění úkolů 

vyplývajících z tohoto postavení, (d) fyzická osoba, která plní úkoly právnické osoby, (e) 

fyzická osoba, kterou právnická osoba používá při své činnosti, nebo (f) fyzická osoba, která 

za právnickou osobu jednala, jestliže právnická osoba výsledku takového jednání využila. 

Z uvedeného výčtu je patrná snaha zákonodárce postihnout, pokud možno co nejširší rozsah 

osob, jejichž jednání může být přičitatelné právnické osobě. Nutno zdůraznit, že výčet osob 

podle ustanovení § 20 odst. 2 přestupkového zákona je taxativní. 

Uvedený krok zákonodárce je samozřejmě logický a nepřekvapivý, jelikož za 

právnickou osobu vždy jedná fyzická osoba. Podle důvodové zprávy k zákonu o přestupcích 

„výčet fyzických osob, jejichž jednání se přičítá právnické osobě, do určité míry vychází 

z občanského zákoníku“, a částečně též ze zákona o trestní odpovědnosti právnických osob102. 

Přestupkový zákon však správní orgán nenutí k vyhledávání a identifikaci určité fyzické 

osoby, jejíž jednání je přičitatelné právnické osobě. Tento závěr plyne z ustanovení § 20 odst. 

6 přestupkového zákona, podle kterého „[o]dpovědnost právnické osoby za přestupek není 

podmíněna zjištěním konkrétní fyzické osoby, která se považuje za osobu, jejíž jednání je 

přičitatelné právnické osobě. Správní orgán není povinen zjišťovat konkrétní fyzickou osobu, 

která se za účelem posuzování odpovědnosti právnické osoby za přestupek považuje za osobu, 

jejíž jednání je přičitatelné právnické osobě, zejména tehdy, je-li ze zjištěných skutečností 

zřejmé, že k jednání zakládajícímu odpovědnost právnické osoby za přestupek došlo při činnosti 

právnické osoby“. Toto pojetí je některými autory kritizováno, protože použití termínu 

„zejména“ v citovaném ustanovení naznačuje, že se jedná o demonstrativní výčet103, což 

v oblasti týkající se správního trestání může představovat problém spočívající v riziku, že 

dokazování nebude správním orgánem provedeno dostatečně. 

V rámci dokazování v řízení o přestupku právnické osoby je tak s ohledem na výše 

uvedené ustanovení § 20 odst. 6 přestupkového zákona dostatečné, prokáže-li správní orgán, že 

 
102 Důvodová zpráva k přestupkovému zákonu, dostupná v aplikaci Beck-online. 
103 GRYGAR, T., Specifika řízení o přestupku právnické osoby. Praha: C. H. Beck, 2020, ISBN 978-80-7400-

783-5, s. 88. 
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k jednání zakládajícímu odpovědnost právnické osoby došlo při činnosti obviněné právnické 

osoby. 

3.5. Liberace a dokazování 

Na rozdíl od řízení o přestupku fyzických osob není předmětem dokazování v řízení o 

přestupku právnické osoby zavinění, jelikož není obligatorním znakem skutkové podstaty 

přestupku právnické osoby104. Jak je uvedeno shora, přestupkový zákon stojí na principu 

objektivní odpovědnosti právnické osoby za přestupek. Na základě této skutečnosti však nelze 

dospět k závěru, že na přestupky právnických osob nelze aplikovat ustanovení o okolnostech 

vylučujících protiprávnost, nebo že by nemuselo dojít k naplnění materiálního znaku 

přestupku105. Naplnění tohoto znaku tak musí být správním orgánem obviněné právnické osobě 

prokázáno. 

Ke zmírnění přílišné tvrdosti zákona slouží tzv. institut liberace zakotvený v ustanovení 

§ 21 odst. 1 přestupkového zákona, podle kterého právnická osoba „za přestupek neodpovídá, 

jestliže prokáže, že vynaložila veškeré úsilí, které bylo možno požadovat, aby přestupku 

zabránila“. Důkazní břemeno ohledně naplnění podmínek liberace nese obviněná právnická 

osoba, přičemž správní orgán je povinen posoudit důvodnost takových tvrzení. 

Aby se právnická osoba zprostila odpovědnosti za přestupek je nezbytné, aby nad 

příslušnými fyzickými osobami vykonávala náležitou kontrolu a učinila opatření k zamezení 

spáchání přestupku106, protože podle ustanovení § 21 odst. 2 platí, že právnická osoba „se 

nemůže odpovědnosti za přestupek zprostit, jestliže z její strany nebyla vykonávána povinná 

nebo potřebná kontrola nad fyzickou osobou, která se za účelem posuzování odpovědnosti 

právnické osoby za přestupek považuje za osobu, jejíž jednání je přičitatelné právnické osobě, 

nebo nebyla učiněna nezbytná opatření k zamezení nebo odvrácení přestupku“. 

Shrnutí a dílčí závěry 

Dokazování je, obdobně jako zahájení řízení, jednou z nejdůležitějších fází řízení o 

přestupku právnické osoby. Přestupkový zákon neobsahuje komplexní zvláštní právní úpravu 

dokazování v rámci řízení o přestupku, natož právní úpravu dokazování v řízení o přestupku 

proti právnické osobě. Při dokazování, až na určité výjimky, bude správní orgán vycházet 

 
104 Tamtéž, s. 89. 
105 Tamtéž, s. 90. 
106 Tamtéž, s. 92. 
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z obecné právní úpravy správního řádu, tj. že jako důkaz může sloužit vše, co přispěje 

k náležitému objasnění věci. 

Přestupkový zákon nicméně výslovně upravuje výslech obviněného, přičemž současně 

stanoví podmínky, za kterých je správní orgán povinen k takovému výslechu přistoupit. Obecně 

platí, že obviněný, včetně právnické osoby, nemá povinnost vypovídat, a správní orgán jej 

k tomu nemůže nikterak nutit. V této souvislosti nelze považovat za akceptovatelnou praxi, kdy 

správní orgán v rámci řízení o přestupku právnické osoby předvolává jako svědky veškeré 

osoby, které přicházejí do úvahy jako osoby jednající za právnickou osobu. 

Specifickým prvkem dokazování v rámci řízení o přestupku právnické osoby je 

povinnost správního orgánu prokázat tzv. přičitatelnost, tj. že jednání určité osoby je 

přičitatelné obviněné právnické osobě. Bez prokázání přičitatelnosti nelze obviněnou 

právnickou osobu uznat vinnou. Nicméně platí, že konkrétní jednající fyzická osoba nemusí být 

v rámci řízení o přestupku právnické osoby ztotožněna. 
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4. Společné řízení 

Společné řízení je jedním z tzv. zvláštních druhů řízení, které upravuje Hlava VI Díl 3 

přestupkového zákona. Dalšími zvláštními druhy řízení jsou řízení o náhradě škody a o vydání 

bezdůvodného obohacení či příkaz, nicméně tyto ve vztahu k právnické osobě nevykazují 

zásadní specifika, proto nebudou dále v této práci rozebírána. 

Obecnou úpravu společného řízení obsahuje ustanovení § 140 správního řádu. Společné 

řízení o přestupku je pak konkrétně upraveno v ustanovení § 88 přestupkového zákona, které 

vymezuje případy, za nichž lze vést společné řízení, jakož i situaci, za které společné řízení vést 

nelze. Ve vztahu k řízení o přestupku právnické osoby nelze z ustanovení § 88 přestupkového 

zákona aplikovat odstavec 4, který se týká mladistvých podezřelých, tj. z povahy věci toliko u 

fyzických osob. Ve zbytku pak toto ustanovení může být aplikováno i na řízení o přestupku 

právnické osoby. 

Ustanovení § 88 odst. 1 přestupkového zákona stanoví podmínky, za kterých lze ve 

společném řízení projednat přestupky spáchané jedním podezřelým. Jedná se o případy, kdy 

skutková podstata takových přestupků se „týká porušení právních povinností vyskytujících se 

ve stejné oblasti veřejné správy, a k jejich projednání je příslušný týž správní orgán“. 

Ustanovení § 88 odst. 2 dále stanoví podmínky pro vedení společného řízení o 

přestupcích více podezřelých. V těchto případech se společné řízení vede, pokud tyto přestupky 

spolu souvisí, a jejichž „skutková podstata se týká porušení právních povinností vyskytujících 

se ve stejné oblasti veřejné správy a k jejich projednání je příslušný týž správní orgán“. 

Podmínka „stejné oblasti veřejné správy“ může představovat výkladový problém, jelikož jedna 

oblast veřejné správy (například životní prostředí) může být regulována vícero zákony. 

Doktrína se tak, shodně s důvodovou zprávou, kloní k závěru, že pro tyto případy bude vhodné 

aplikovat restriktivní výklad, a tuto podmínku vykládat tak, že se týká přestupků, jejichž 

skutkové podstaty jsou obsažené v jednom zákoně.107 

Byl-li určitý přestupek spáchán po zahájení řízení o jiném přestupku, nelze, podle 

ustanovení § 88 odst. 3 přestupkového zákona, takové přestupky projednat ve společném řízení. 

Současně v zájmu urychlení řízení nebo z jiného důležitého důvodu, může příslušný správní 

orgán jednotlivý skutek vyloučit usnesením k samostatnému řízení. 

 
107 MATES, Pavel. Nad procesní úpravou správního trestání. Trestněprávní revue. 2019, č. 10, s. 207-210. 
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Společné řízení je, mimo jiné, procesním nástrojem pro uplatnění souběžné 

odpovědnosti za přestupek jak právnické osoby, tak i za ni jednající fyzické osoby. Po vzoru 

zákona o trestní odpovědnosti právnických osob upravuje přestupkový zákon tuto problematiku 

v ustanovení § 20 odst. 7 tak, že „[o]dpovědností právnické osoby za přestupek není dotčena 

odpovědnost za přestupek fyzických osob [jednajících za tuto právnickou osobu] a odpovědností 

za přestupek těchto fyzických osob není dotčena odpovědnost právnické osoby za přestupek“. 

Účelem souběžné aplikace odpovědnosti za přestupek je dosažení „účinného a 

vyváženého postihu všech odpovědných subjektů ve vzájemných souvislostech a vztazích a 

náležitou ochranu společnosti před oběma těmito kategoriemi pachatelů trestných činů“108. 

Správní orgány by se tak „neměly spokojit pouze s postihem právnické osoby, ale měly by 

zkoumat rovněž to, zda fyzická osoba, jež za právnickou osobu jednala, a tím naplnila znaky 

skutkové podstaty přestupku právnické osoby, nenaplnila shodným protiprávním jednáním též 

znaky skutkové podstaty přestupku fyzické osoby, a pokud ano, pak ji odpovídajícím způsobem 

potrestat“109. 

Ve vztahu k ustanovení § 88 odst. 1 a 3 Městský soud v Praze ve svém rozsudku ze dne 

5. října 2020 č.j. 10 A 187/2019-51 konstatoval, že pakliže jsou splněny veškeré předpoklady 

ustanovení § 88 odst. 2 přestupkového zákona, je správní orgán povinen vést společné řízení110, 

mimo jiné i proto, že s tím souvisí i určování výše trestu, či posouzení, zda trest bude vůbec 

uložen.111 

Současně ale Městský soud v Praze dodává, že i pokud „by správní orgán … opomněl 

vést společné řízení o sbíhajících se skutcích (vedl o nich samostatná řízení), bylo by třeba 

posoudit, zda měla taková případná procesní vada vliv na zákonnost meritorního rozhodnutí. 

Požadavek vedení společného řízení totiž není požadavkem samoúčelným; vedle zajištění 

rychlosti, hospodárnosti a efektivity řízení a minimalizace zásahu do právní sféry adresátů 

veřejné moci je totiž jeho esenciálním smyslem zajistit především to, aby mohly být naplněny 

hmotněprávní zásady ukládání sankcí za více skutků, resp. aby byla pachateli uložena pokuta 

ve výši odpovídající absorpční zásadě ovládající správní trestání“112. 

 
108 Důvodová zpráva k přestupkovému zákonu, dostupná v aplikaci Beck-online. 
109 Tamtéž. 
110 Rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 5. října 2020, č.j. 10 A 187/2019-51. 
111 MATES, Pavel. Nad procesní úpravou správního trestání. Trestněprávní revue. 2019, č. 10, s. 207-210. 
112 Rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 5. října 2020, č.j. 10 A 187/2019-51. 
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Navíc Městský soud v Praze zdůraznil, že přestupkový zákon „upravuje na řadě míst 

důsledky opomenutí povinnosti vést v některých případech společné řízení, jejichž společným 

jmenovatelem je právě zajištění výše připomenutého požadavku uložení zákonné sankce za 

sbíhající se skutky“113. Ustanovení, pomocí kterých může správní orgán řešit opomenutí vést 

společné řízení jsou především § 37 písm. b), § 43 odst. 1 a § 76 odst. 5 písm. a) přestupkového 

zákona. 

S ohledem na výše uvedené je rovněž potřebné uvést, že nevedením společného řízení, 

jsou-li splněny předpoklady pro jeho vedení, by mohly nastat další komplikace, zejména pokud 

by rozhodnutí o přestupku právnické osoby nabylo právní moci, a rozhodnutí o přestupku 

fyzické osoby by bylo zrušeno proto, že se skutek nestal nebo že není přestupkem114. 

Ve společném řízení se ale předpoklady odpovědnosti neposuzují stejně. Takové 

posuzování s ohledem na rozdílnost podmínek odpovědnosti za přestupek fyzické osoby a za 

přestupek právnické osoby, ad hoc při stejných znacích skutkové podstaty, ani není možné115. 

Na tomto místě je nutno zdůraznit, že souběžnou odpovědnost nelze zaměňovat se 

spolupachatelstvím. Souběžná odpovědnost právnické osoby a fyzické osoby ve smyslu § 20 

odst. 1 a 2 přestupkového zákona nemůže být současně spolupachatelstvím, neboť zde 

absentuje společné jednání fyzické a právnické osoby vedoucí ke stejnému cíli, což jsou 

pojmové znaky spolupachatelství116. 

  

 
113 Tamtéž. 
114 PRÁŠKOVÁ, H., Jednání za právnickou osobu v řízení o přestupku, s. 144, dostupné dne 13. srpna 2020 na 

www.mvcr.cz/soubor/sp3-18-praskova-pdf.aspx. 
115 Tamtéž. 
116 Tamtéž, s. 145. 
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5. Vybrané procesní aspekty právního nástupnictví obviněné právnické 

osoby 

5.1. Právní nástupnictví 

Není neobvyklé, že právnické osoby během svojí existence procházejí různými 

restrukturalizačními procesy, při nichž nejednou dochází k právnímu nástupnictví po původní 

právnické osobě. V drtivé většině případů se bude jednat především o přeměny obchodních 

korporací regulovaných zákonem č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společnostech a 

družstev, ve znění pozdějších předpisů. Přestupkový zákon tento institut zavádí nově s obecnou 

platností pro veškeré přestupky117. 

Podle ustanovení § 33 odst. 1 přestupkového zákona, odpovědnost právnické osoby za 

přestupek přechází na jejího právního nástupce. Podle odstavce 2 uvedeného ustanovení, má-li 

právnická osoba více právních nástupců, odpovídá za přestupek každý z nich. Převažuje názor, 

že za případy právního nástupnictví zákonodárce považuje toliko dispozici se subjektem, a 

nikoli majetkem dotčené právnické osoby118. 

Je samozřejmě otázkou, zda právní norma § 33 přestupkového zákona, byť na první 

pohled hmotněprávní, vyvolává ex lege i důsledky procesněprávní. Podle důvodové zprávy 

k návrhu přestupkového zákona účelem této právní normy „je zabránit, aby právnická osoba, 

která spáchá přestupek, unikla odpovědnosti například tím, že účelově dobrovolně zanikne 

a způsobí tak přechod práv a povinností na nový subjekt, svého právního nástupce, který by 

jinak nebylo možno za přestupek postihnout. Zakotvením přechodu odpovědnosti právnické 

osoby na jejího právního nástupce má být ztíženo získání prospěchu právnickou osobou, která 

by se po spáchání přestupku snažila mařit účel uložení správního trestu (pokuty) způsobem 

naznačeným či jiným způsobem s obdobnými důsledky“119. 

Ustanovení § 33 přestupkového zákona neupravuje přechod odpovědnosti za přestupek 

na právního nástupce jen pro případ zániku obviněné právnické osoby. Není proto vyloučena 

situace, kdy odpovědnost za přestupek přejde na právního nástupce, aniž by původně obviněná 

 
117 JEMELKA, L., VETEŠNÍK P. Zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich. Zákon o některých 

přestupcích. Komentář. 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2020, ISBN 978-80-7400-772-9, s. 275. 
118 Srovnej k tomu Důvodovou zprávu k přestupkovému zákonu, dostupná v aplikaci Beck-online: „[p]rávním 

nástupnictvím tedy rozumíme přeměny právnických osob nebo obdobné změny, kdy dochází k dispozici se 

subjektem, tzn. s právnickou osobou. Pokud dochází jen k dispozici s objektem, tzn. s majetkem, ať už s podnikem, 

nebo s jednotlivou pohledávkou, nejde o právní nástupnictví v uvedeném smyslu“. 
119 Důvodová zpráva k přestupkovému zákonu, dostupná v aplikaci Beck-online. 
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právnická osoba zanikla120. S takovou možností výslovně počítá i důvodová zpráva k návrhu 

přestupkového zákona, ve které se uvádí, že „do režimu tohoto ustanovení spadá i rozdělení 

odštěpením se vznikem jedné nebo více nových právnických osob, kdy zůstane zachovaná 

i původní právnická osoba. U původní právnické osoby se pak sice o žádný přechod 

odpovědnosti za přestupek nejedná, neboť tato právnická osoba i nadále existuje, a je proto 

i nadále za spáchaný přestupek odpovědná, avšak na právnické osoby nově vzniklé, které se od 

ní odštěpily, odpovědnost za přestupek přechází“121. Procesní postavení obviněné právnické 

osoby se tak nemění, a zůstává nadále účastníkem řízení. I v tomto případě je rovněž otázkou, 

zda nově vzniklá právnická osoba vstoupí i do procesního postavení „původní“ obviněné 

právnické osoby či nikoli. 

Grygar výše uvedené koriguje, když uvádí, že „k přechodu odpovědnosti na právního 

nástupce bude docházet pouze v případě univerzálního právního nástupnictví právnické osoby 

spojeného se zánikem „původní“ právnické osoby“122. Grygar k tomu dále uvádí, že v případě 

přeměny právnické osoby formou rozdělení odštěpením se nejedná o univerzální sukcesi, nýbrž 

o sukcesi singulární (oddělení určité části jmění a jeho přechod na nově vzniklou právnickou 

osobu), a tedy se v tomto případě jedná o příklad přeměny, na který institut přechodu 

odpovědnosti na právního nástupce nebude aplikovatelný123. Nicméně jak uvedeno shora, 

z důvodové zprávy k návrhu přestupkového zákona vyplývá opak. 

Zanikne-li obviněná právnická osoba s právním nástupcem, přestává být účastníkem 

řízení o přestupku, bylo-li zahájeno. Je však otázka, zda na její místo nastupuje právní nástupce. 

Přestupkový zákon o tom mlčí. Formálně vzato, správní orgán má v tomto případě co dočinění 

se subjektem odlišným od subjektu, kterému sdělil obvinění z přestupku, tj. se kterým řízení o 

přestupku zahájil. 

Nabízí se v zásadě dvě teoreticky možná řešení, a to (i) procesní nástupnictví, tj. 

nástupnická právnická osoba vstupuje do procesního postavení právní předchůdkyně a je 

vázána jejími procesními úkony, anebo (ii) jedná se pouze o nástupnictví hmotněprávní, a tudíž 

 
120 JEMELKA, L., VETEŠNÍK P. Zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich. Zákon o některých 

přestupcích. Komentář. 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2020, ISBN 978-80-7400-772-9, s. 276. 
121 Důvodová zpráva k přestupkovému zákonu, dostupná v aplikaci Beck-online. 
122 GRYGAR, T., Specifika řízení o přestupku právnické osoby. Praha: C. H. Beck, 2020, ISBN 978-80-7400-

783-5, s. 71. 
123 Tamtéž, s. 70. 
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by řízení o přestupku muselo být vůči nástupnické právnické osobě zahájené, a procesní úkony 

právní předchůdkyně by se na nástupnickou právnickou osobu nevztahovaly124. 

Pro první přístup, tj. že v případě přeměny právnické osoby dojde i k procesnímu 

nástupnictví svědčí fakt, že by to mohlo vyplývat z povahy věci125. Grygar však s tímto 

názorem nesouhlasí. Domnívá se, že pokud chce zákonodárce spojit s hmotněprávním 

nástupnictvím i procesní, má to stanovit výslovně. Současně dodává, že tento závěr více šetří 

smysl ústavně garantovaného práva na obhajobu právnické osoby a uzavírá, že musí dojít „k 

zahájení nového řízení vůči nástupnické právnické osobě, [která] však není vázána procesními 

úkony své předchůdkyně – nepřebírá stav řízení, který tu byl v době zániku právnické osoby, 

z níž na ni přešla přestupková zavázanost“126. 

Je otázkou, zda výše uvedený názor Grygara odpovídá účelu právní normy vyjádřenému 

v důvodové zprávě k návrhu přestupkového zákona, viz výše. Nutno ale dodat, že se jedná o 

účel hmotněprávní normy, která nenachází své výslovné vyjádření v normě procesněprávní. 

Výše prezentovaný názor, při neexistenci judikatury, lze jistě označit za bezpečný a ústavně 

konformní. Nezbývá, než počkat jak se k uvedené problematice postaví Nejvyšší správní soud 

resp. Ústavní soud. 

Závěrem, a spíše jen pro pořádek, se jeví nezbytné dodat, že dojde-li za situace, kdy 

původně obviněná právnická osoba v důsledku přeměny nezanikne, i k procesnímu 

nástupnictví, budou patrně dány důvody pro vedení společného řízení podle ustanovení § 88 

odst. 2 přestupkového zákona, a správní orgán je tak povinen společné řízení s takovými 

právnickými osobami vést.  V neposlední řadě má právní nástupnictví po obviněné právnické 

osobě dopad i do roviny určování druhu a výměry správního trestu. Správní orgán podle 

ustanovení § 37 písm. h) přestupkového zákona má totiž přihlédnout i ke skutečnosti v jakém 

rozsahu na právního nástupce přešly „výnosy, užitky a jiné výhody ze spáchaného přestupku, 

a v případě více právních nástupců k tomu, zda některý z nich pokračuje v činnosti, při které 

byl přestupek spáchán“. 

5.2. Zákaz zrušení, zániku a přeměny obviněné právnické osoby 

Jak bylo uvedeno shora, přestupkový zákon obsahuje (sice v některých ohledech 

sporný) mechanismus, jehož účelem je zabránit, aby se pachatel (právnická osoba) účelovou 

 
124 Tamtéž, s. 73. 
125 Tamtéž, s. 74. 
126 Tamtéž, s. 76. 
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přeměnou vyhnul odpovědnosti za spáchaný přestupek. Nicméně, jak bylo naznačeno shora, 

tento institut nemusí být, s ohledem na otázku procesního nástupnictví, vždy zcela efektivní. 

Aby byla zajištěna samotná podstata řízení o přestupku proti právnické osobě, a to je existence 

procesní strany – obviněného, přichází zákonodárce po vzoru zákona o trestní odpovědnosti 

právnických osob s (v oblasti správního trestání) novým zajišťovacím institutem127, kterým je 

zákaz zrušení, zániku a přeměny právnické osoby. Jedná se o zvláštní zajišťovací institut 

aplikovatelný výlučně v rámci řízení, v němž je obviněná právnická osoba. Nejedná se však o 

institut všespásný, jelikož fakticky nedokáže zabránit, aby se právnická osoba vyhnula výkonu 

trestu, anebo aby zmařila uspokojení nároku poškozeného na náhradu škody128, přestože 

zákonodárce v důvodové zprávě konstatuje, že i toto má uvedený zajišťovací prostředek 

zajistit129. Současně ale zákonodárce uvádí, že „samotné zajištění právní existence obviněného 

nezaručí efektivní řízení (obviněný nemusí poskytovat nutnou spolupráci, nemusí splnit uložený 

správní trest ani uhradit způsobenou škodu nebo vydat bezdůvodné obohacení získané 

spácháním přestupku, exekuce může být rovněž neúspěšná)“130. Dalším problematickým bodem 

tohoto institutu je fakt, že neexistuje jednotná právní úprava pro zrušení či zánik právnické 

osoby, což může vést k potížím při aplikaci tohoto ustanovení131. 

Podle ustanovení § 84 odst. 1 správní orgán „zakáže zrušení, zánik nebo přeměnu 

obviněné právnické osoby, pokud má důvodné podezření, že by se právnická osoba mohla svým 

zánikem vyhnout potrestání za přestupek nebo výkonu správního trestu nebo že by mohla zmařit 

uspokojení nároku na náhradu škody nebo nároku na vydání bezdůvodného obohacení, není-li 

takový postup zjevně nepřiměřený vzhledem k povaze a závažnosti přestupku, ze kterého je 

obviněna“. 

Z uvedeného ustanovení jsou tak patrné podmínky, za nichž lze tento nový zajišťovací 

institut v souvislosti s řízením o přestupku právnické osoby využít. Musí být dáno důvodné 

podezření, že by se právnická osoba mohla vyhnout potrestání nebo zmařit uspokojení nároku 

na náhradu škody, a současně aplikace tohoto institutu není zjevně nepřiměřená povaze a 

závažnosti projednávaného přestupku. Z dikce citovaného ustanovení plyne, že správní orgán 

může uložit např. toliko samostatný zákaz zrušení obviněné právnické osoby nebo jen zákaz 

 
127 Důvodová zpráva k přestupkovému zákonu, dostupná v aplikaci Beck-online. 
128 GRYGAR, T., Specifika řízení o přestupku právnické osoby. Praha: C. H. Beck, 2020, ISBN 978-80-7400-

783-5, s. 106. 
129 Důvodová zpráva k přestupkovému zákonu, dostupná v aplikaci Beck-online. 
130 Tamtéž. 
131 GRYGAR, T., Specifika řízení o přestupku právnické osoby. Praha: C. H. Beck, 2020, ISBN 978-80-7400-

783-5, s. 107. 
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její přeměny (což by pravda asi nemělo moc smysl, bez současného zákazu zrušení). Nicméně 

takovouto úpravu lze hodnotit pozitivně, jelikož dává správnímu orgánu možnost zvážit veškeré 

konkrétní okolnosti dané věci, a případně rozhodnout jen o takovém zákazu, který bude 

přiměřený okolnostem projednávané věci při současném naplnění účelu tohoto zajišťovacího 

institutu. 

Na rozdíl od obdobného institutu podle zákona o trestní odpovědnosti právnických osob, 

kde zákaz zrušení, zániku a přeměny nastupuje vznesením obvinění ex lege, v případě 

přestupkového zákona je k tomu potřeba samostatného rozhodnutí příslušného správního 

orgánu. Příslušný správní orgán, tj. správní orgán, který vede řízení o přestupku, rozhodnutí o 

zákazu zrušení, zániku nebo přeměny obviněné právnické osoby vydává v rámci samostatného 

řízení. Správní orgán tedy, dospěje-li k závěru, že jsou dány důvody pro aplikaci tohoto 

institutu, musí zahájit samostatné řízení, přičemž toto lze zahájit jen po zahájení řízení o 

přestupku. Řízení o přestupku se z důvodu zahájení řízení o zákazu zrušení, zániku a přeměny 

obviněné právnické osoby nepřerušuje. V rámci tohoto paralelního řízení má samozřejmě 

obviněná právnická osoba plná procesní práva jakožto účastník řízení132, může tedy zejména 

navrhovat důkazy, nahlížet do spisu, podávat návrhy atd. Proti rozhodnutí o uložení zákazu 

zrušení, zániku a přeměny obviněné právnické osoby je sice odvolání přípustné, nicméně nemá 

odkladný účinek133. Grygar se domnívá, že správní žaloba proti takovémuto rozhodnutí není 

přípustná, jelikož se jedná o úkon správního orgánu předběžné povahy134. S tímto, spíše 

formalistickým, závěrem se nelze ztotožnit. Rozhodnutí zakazující zrušení, nebo zejména 

přeměnu, obviněné právnické osoby má významné dopady do statusových otázek. V takové 

situaci nemůže být obviněná právnická osoba zbavená soudní ochrany. 

Dále, odborná veřejnost se shoduje, že institut možnosti uložit obviněné právnické 

osobě zákaz zrušení, zániku nebo přeměny lze aplikovat jen vůči právnickým osobám se sídlem 

v České republice, jelikož český správní orgán ani český zákonodárce nemůže zasahovat do 

statusových otázek zahraničních právnických osob135. 

Je-li v případě právního nástupnictví a přechodu odpovědnosti za přestupky podle 

ustanovení § 33 přestupkového zákona sporné, zda o předmětné ustanovení lze opřít závěr o 

 
132 GRYGAR, T., Specifika řízení o přestupku právnické osoby. Praha: C. H. Beck, 2020, ISBN 978-80-7400-

783-5, s.  109. 
133 Srovnej ustanoven § 84 odst. 2 první věta za středníkem zákona o přestupcích. 
134 GRYGAR, T., Specifika řízení o přestupku právnické osoby. Praha: C. H. Beck, 2020, ISBN 978-80-7400-

783-5, s.  111. 
135 GRYGAR, T., Specifika řízení o přestupku právnické osoby. Praha: C. H. Beck, 2020, ISBN 978-80-7400-

783-5, s.  107. 
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procesním nástupnictví ex lege či zda jej lze aplikovat i na přeměnu obviněné právnické osoby 

realizovanou formou rozdělení odštěpením, ustanovení § 84 odst. 6 přestupkového zákona 

takovouto pochybnost v případě rozhodnutí o zákazu přeměny právnické osoby nepřipouští. 

Vydá-li správní orgán zákaz přeměny obviněné právnické osoby, znamená to, že obviněná 

právnická osoba nemůže podstoupit sloučení, splynutí ani se rozdělit, převést svoje jmění na 

společníka, změnit právní formu, a ani přemístit své sídlo do zahraničí. Současně platí, že tento 

institut by měl, s ohledem na své dopady do sféry obviněné právnické osoby, být správním 

orgánem používán jen jako ultima ratio136. S ohledem na komplexnost a složitost problematiky 

přeměn právnických osob, lze předpokládat, že tento zajišťovací institut nebude v praxi 

využíván ve větším rozsahu. 

Konečně, správní orgán poté, co pachatel přestupku – právnická osoba, splní veškeré 

povinnosti uložené pravomocným rozhodnutím o přestupku, nebo nabyde-li právní moci 

usnesení o zastavení řízení o přestupku, zruší rozhodnutí o zákazu zrušení, zániku nebo 

přeměny právnické osoby. Z druhé věty ustanovení § 84 odst. 3 přestupkového zákona plyne, 

že i zrušení tohoto zákazu je předmětem samostatného řízení, byť rozhodnutí o zrušení zákazu 

může být prvním úkonem v rámci takového řízení. Zákon explicitně nestanoví lhůty, ve kterých 

má správní orgán takové zrušovací rozhodnutí vydat. Jistě lze souhlasit se závěrem, že by se 

tak mělo stát bez zbytečného odkladu poté, co se správní orgán dozví, že byly splněny 

podmínky pro zrušení zákazu zániku, zrušení nebo přeměny obviněné právnické osoby. 

Nicméně je nepopiratelné, že účinky takového zákazu budou po jistou dobu trvat i poté, co 

právnická osoba splní veškeré jí uložené povinnosti, případně dojde k pravomocnému zastavení 

řízení, proto by k aplikaci tohoto zvláštního zajišťovacího institutu specifického toliko pro 

obviněné právnické osoby mělo docházet spíše výjimečně, a podmínky pro jeho aplikaci by 

měly být vykládané restriktivně. 

5.3. Právnická osoba na dobu určitou 

Důsledky první věty ustanovení § 84 odst. 1 přestupkového zákona nenastanou, dokud 

správní orgán nevydá pravomocné rozhodnutí, kterým zrušení, zánik a přeměnu obviněné 

právnické osobě nezakáže. Na druhou stranu, druhá věta uvedeného ustanovení stanoví ex lege 

důsledek pro právnické osoby obviněné z přestupku. Jedná se o fikci pro případ, kdy po 

zahájení řízení o přestupku uplynula doba, na kterou byla obviněná právnická osoba založena 

 
136 JEMELKA, L., VETEŠNÍK P. Zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich. Zákon o některých 

přestupcích. Komentář. 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2020, ISBN 978-80-7400-772-9, s. 689. 
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nebo zřízena, či se naplnil její účel, pro který byla založena. Pro tyto případy zákon stanoví, že 

do pravomocného ukončení řízení se na obviněnou právnickou osobu hledí jako na založenou 

na dobu neurčitou. 

Díky fikci trvání právnické osoby na dobu neurčitou lze patrně zajistit existenci 

obviněné právnické osoby během řízení. Ze slov „do pravomocného ukončení řízení“ nicméně 

plyne, že se nejspíš jedná o fikci dočasnou. Pro srovnání, zákon o trestní odpovědnosti 

právnických osob ve svém § 32 odst. 2 takovýto časový limit doby neurčité trvání právnické 

osoby nestanoví. 

Přestupkový zákon však už neposkytuje vodítko, co se má stát po právní moci 

rozhodnutí o přestupku, tj. po uplynutí doby, po kterou se na obviněnou právnickou osobu hledí 

jako založenou nebo zřízenou na dobu neurčitou. Výslovně tato situace není řešena ani jiným 

právním předpisem. Namístě je otázka, zda se po právní moci rozhodnutí obnovuje status 

právnické osoby na dobu určitou. Je-li odpověď na předchozí otázku pozitivní, pak je nutné 

vyřešit otázku, k jakému okamžiku taková doba určitá uplyne. 

K pozitivní odpovědi na první z výše uvedených otázek lze dospět pomocí gramatického 

výkladu. Zákon jasně stanoví okamžik, do kterého se na obviněnou právnickou osobu hledí 

jako na založenou či zřízenou na dobu neurčitou – do pravomocného ukončení řízení. Tento 

závěr lze jistě podpořit i výkladem teleologickým. Účelem právní normy je, jak je uvedeno 

výše, je zajistit existenci obviněné právnické osoby po celou dobu řízení o přestupku. Tento 

účel je splněn dnem právní moci rozhodnutí o přestupku. K uvedenému závěru se kloní i 

komentářová literatura, když dospívá k závěru, že doba existence obviněné právnické osoby se 

prodlužuje až do okamžiku, kdy uplynula doba pro podání řádného opravného prostředku137. 

Shrnutí a dílčí závěry 

Pátá kapitola této diplomové práce se zabývala určitými procesními aspekty týkajícími 

se právního nástupnictví obviněné právnické osoby či jejího statusového postavení. 

Hmotněprávní ustanovení § 33 přestupkového zákona má zcela nepochybně i svoje 

procesněprávní implikace. Už jen minimálně tím, že vyvolává otázky, zda právní nástupce 

obviněné právnické osoby bude i procesním nástupcem. Odpověď na tuto otázku je nesmírně 

důležitá, a to nejen z pohledu ústavně právního a garancí práva na obhajobu a spravedlivý 

proces, ale zcela jistě i v praktické rovině. Současně přestupkový zákon nestanoví jednoznačně, 

 
137 JEMELKA, L., VETEŠNÍK P. Zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich. Zákon o některých 

přestupcích. Komentář. 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2020, ISBN 978-80-7400-772-9, s. 690. 
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zda ustanovení § 33 dopadá toliko na případ univerzální sukcese, nebo i na případy sukcese 

singulární. Současně není jednoznačně zákonem stanoveno, zda odpovědnost za přestupek 

právnické osoby přechází i na právního nástupce – fyzickou osobu (zejména v případě přeměny 

formou převodu jmění na společníka. 

Dalším významným procesněprávním nástrojem, který může být uplatněn jen vůči 

právnické osobě v souvislosti s řízením o přestupku je zákaz zrušení, zániku nebo přeměny 

právnické osoby. S tímto zákazem je spojen významný zásah do statusového postavení 

právnické osoby, proto by správní orgány měly k aplikaci tohoto institutu přistupovat 

restriktivně, a pečlivě zkoumat splnění podmínek pro jeho uplatnění. V souvislosti s dobou 

trvání právnické osoby zůstává v tuto chvíli judikaturou nezodpovězena otázka, k jakému 

okamžiku se zrušuje právnická osoba založená na dobu určitou, pokud u ní nastane dočasná 

fikce jejího trvání na dobu neurčitou.  
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Závěr 

Tématem této diplomové práce je řízení o přestupcích právnických osob v prvním 

stupni. Právnická osoba už jen z titulu své povahy, jakožto fikce aprobované a předvídané 

zákonem, vykazuje v porovnání s fyzickou osobou řadu specifik, které musí být zohledněné i 

v rámci řízení o přestupku, z jehož spáchání je právě právnická osoba obviněná. Tato 

diplomová práce se v pěti kapitolách zabývá vybranými aspekty řízení o přestupku se 

zaměřením na řízení, v němž je obviněnou právnická osoba. 

Právnická osoba jakožto fiktivní právní útvar vykazuje řadu specifik v rámci svého 

jednání. U fyzické osoby je to jednoduché. V zásadě jedná sama za sebe, nebo za ni jedná právní 

zástupce nebo opatrovník. V případě právnické osoby to není tak jednoduché. Fikce sama za 

sebe fakticky jednat nemůže. Vždy za ni bude jednat konkrétní fyzická osoba. 

Názory na to, zda právnická osoba jedná sama (má procesní způsobilost), anebo za ní 

jedná zástupce, se liší. Každý názorový proud přináší svoje relevantní argumenty, proč 

prosazuje ten či onen názor. Převažující je však názor, podle kterého má právnická osoba 

v řízení o přestupku, ale i obecně ve správním řízení, procesní způsobilost, tj. že jednání 

fyzických osob určených zákonem jsou jednáním přímo právnické osoby. 

Přestupkový zákon nestanoví konkrétní pravidla pro jednání za právnickou osobu 

v rámci řízení o přestupku. S ohledem na subsidiární aplikaci správního řádu by taková úprava 

postrádala smysl a byla by neúčelná. Při zkoumání, jak v rámci řízení o přestupku jedná 

právnická osoba je tak nezbytné nahlédnout do správního řádu. Nicméně ani z tohoto předpisu 

nelze zjistit nic konkrétního, jelikož tento odkazuje na právní úpravu civilního soudního řízení 

v občanském soudním řádu. 

Nutno uvést, že procesněprávní způsobilost a hmotněprávní způsobilost právně jednat 

jsou dvě zcela odlišné kategorie. Jejich rozlišování v praxi nedělá potíže, tj. případné sjednocení 

tohoto přístupu by pravděpodobně ani nebylo vhodné, minimálně s ohledem na skutečnost, že 

právní předpisy hmotného práva připouštějí, aby za právnickou osobu současně jednalo více 

fyzických osob. Převzetí tohoto pravidla do procesněprávních norem by přineslo více 

aplikačních potíží a problémů, nežli přináší stávající stav. Navíc, pokud by takový přístup byl 

de lege ferenda realizovaný, došlo by k narušení zájmu na jednoznačné a přehledné procesní 

úpravě. 
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Právní úprava a priori nevylučuje možnost, aby v rámci řízení o přestupku právnické 

osoby byl člen obviněné právnické osoby předvolán jako svědek. Správní orgán by však s cílem 

respektovat právo právnické osoby na obhajobu měl zvolit takový přístup zejména 

k předvolávání svědků, který nezbaví obviněnou právnickou osobou práva na spravedlivý 

proces. 

Doktrína dospívá k závěru, že jako vhodnější by se v této souvislosti jevila výslovná 

úprava, která by stanovila, že člena statutárního orgánu právnické osoby lze v rámci řízení o 

přestupku vedeného proti této právnické osobě vyslechnou jen formou výslechu obviněného. 

S tímto názorem lze jedině souhlasit. 

Důležitou fází řízení o přestupku je jeho zahájení. Je tak potřebné zkoumat, zda řízení o 

přestupku právnické osoby vykazuje v porovnání s řízením vedeným proti fyzické osobě 

zvláštnosti i v případě zahájení řízení. Řízení o přestupku je zahájeno okamžikem doručení 

oznámení o zahájení řízení právnické osobě podezřelé z přestupku. Zahájení řízení je prvním 

úkonem v řízení. Podezřelá právnická osoba od toho okamžiku nabývá postavení obviněného a 

může vykonávat veškerá práva účastníka řízení o přestupku. Oznámením o zahájení řízení také 

dochází k vymezení předmětu řízení. Potud právní řád moc specifik řízení o přestupku 

právnické osoby, v porovnání s řízením vedené vůči fyzické osobě, nepřináší. Jednou 

z odlišností je však doručování. V případě právnických osob zákon jednoznačně preferuje 

doručování do datové schránky právnické osoby. 

Se zahájením řízení o přestupku úzce souvisí překážky, které brání jeho řádnému 

zahájení. Úspěšná aplikace překážky litispendence je předpokládaná kumulativním splněním 

tří podmínek, a to (i) totožností subjektu, (ii) totožností skutku, a (iii) zahájením řízení podle 

přestupkového zákona nebo trestního řízení. V souvislosti s touto překážkou se de lege ferenda 

jeví vhodné, aby zákonodárce výslovně stanovil, aby se tato překážka nevztahovala toliko na 

řízení zahájené jiným správním orgánem. 

Problematičtějším se de lege lata jeví nastavení konkurence řízení o přestupku a 

trestního řízení podle ustanovení § 86 odst. 4 přestupkového zákona.  Podle tohoto ustanovení 

je dán primus trestního řízení před řízením přestupkovým, což znamená, že kdykoli je před 

pravomocným rozhodnutím o přestupku zahájeno trestní řízení, má příslušný správní orgán, 

který vede řízení o přestupku ohledně totožného skutku a proti totožné osobě, povinnost řízení 

o přestupku usnesením zastavit. Dalším problémem v této souvislosti je použití slovního 

spojení „trestní řízení“ na rozdíl od předchozí právní úpravy, která používala užší, a ze zřejmých 
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důvodů vhodnější, slovní spojení „trestní stíhání“. De lege ferenda je vhodné, aby došlo 

k úpravě, a přestupkový zákon stanovil přednost toliko trestního stíhání, a nikoli trestního 

řízení. 

V přestupkovém zákoně nelze, až na několik detailů, najít zvláštní úpravu dokazování 

pro řízení o přestupcích. Specifickou, ale nikoli ve vztahu k právnické osobě, je právní úprava 

výslechu obviněného. Obviněný, včetně obviněné právnické osoby, má samozřejmě ústavně 

garantované právo nevypovídat, o čemž jej správní orgán musí poučit. 

Co se týká dokazování, tak správní orgán postupuje podle obecné právní úpravy 

dokazování obsažené v ustanovení § 51 a násl. správního řádu. V řízení o přestupku právnické 

osoby tak lze v zásadě použít stejných důkazních prostředků jako v řízení o přestupku fyzické 

osoby. Tuto úpravu lze hodnotit jako vhodnou, jelikož komplexní úprava dokazování jen pro 

řízení o přestupku by byla do značné míry totožná s obecnou úpravou podle správního řádu, 

což by v praxi přinášelo zbytečné aplikační problémy. 

Přestupkový zákon ukládá správnímu orgánu povinnost provést výslech obviněného 

vždy jakmile dospěje k tomu, že je to nezbytné pro uplatnění jeho práv. V případě právnické 

osoby nelze výslech obviněného provést jinak, než výslechem člena statutárního orgánu 

obviněné právnické osoby. V této souvislosti není vhodné (a lze říct, že ani správné), aby 

v rámci řízení o přestupku docházelo k souběhu procesního postavení fyzické osoby jednající 

za obviněnou právnickou osobu s postavením svědka. S ohledem na povinnost svědka 

vypovídat, by taková situace nejspíš znamenala zásah do principu nemo tenetur. 

V rámci práva na obhajobu má obviněná právnická osoba rovněž právo odmítnout 

poskytnout správnímu orgánu součinnost, což však neplatí absolutně. Zejména právní předpisy 

obsahující skutkové podstaty závažných přestupků, za které hrozí vysoké sankce, obvykle 

stanoví, že i obviněný má povinnost poskytnout potřebnou součinnost. Tato povinnost však 

s ohledem na zásadu zákazu sebeobviňování nemůže být nelimitovaná. 

V rámci dokazování se správní orgán musí rovněž zaměřit na klíčovou otázku, a to, zda 

obviněné právnické osobě lze přičítat jednání určité fyzické osoby. Podle ustanovení § 20 odst. 

1 přestupkového zákona je právnická osoba pachatelem přestupku, jestliže „k naplnění znaků 

přestupku došlo jednáním fyzické osoby, která se za účelem posuzování odpovědnosti právnické 

osoby za přestupek považuje za osobu, jejíž jednání je přičitatelné právnické osobě a která 

porušila právní povinnost uloženou právnické osobě, a to při činnosti právnické osoby, v přímé 

souvislosti s činností právnické osoby nebo ku prospěchu právnické osoby nebo v jejím zájmu; 
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za porušení právní povinnosti uložené právnické osobě se považuje též porušení právní 

povinnosti uložené organizační složce nebo jinému útvaru, který je součástí právnické osoby.“. 

 Ustanovení § 20 odst. 2 přestupkového zákona dále stanoví, že za osobu, jejíž jednání 

je přičitatelné právnické osobě, se za účelem posuzování odpovědnosti právnické osoby za 

přestupek považuje (a) statutární orgán nebo člen statutárního orgánu, (b) jiný orgán právnické 

osoby nebo jeho člen, (c) zaměstnanec nebo osoba v obdobném postavení při plnění úkolů 

vyplývajících z tohoto postavení, (d) fyzická osoba, která plní úkoly právnické osoby, (e) 

fyzická osoba, kterou právnická osoba používá při své činnosti, nebo (f) fyzická osoba, která 

za právnickou osobu jednala, jestliže právnická osoba výsledku takového jednání využila. 

Podle přestupkového zákona správní orgán není povinen identifikovat konkrétní 

fyzickou osobu, jejíž jednání je přičitatelné obviněné právnické osobě. S ohledem na častokrát 

nepřehledný skutkový stav a zamotanou strukturu právnické osoby, jakož i na procesní strategii, 

kterou obviněná právnická osoba zvolí, by takový požadavek v praxi častokrát vedl 

k nemožnosti uznat obviněnou právnickou osobu vinnou z přestupku. Předmětnou úpravu tak 

nelze jinak, než hodnotit jako pozitivní a odpovídající účelu právní úpravy. 

S ohledem na skutečnost, že odpovědností právnické osoby za přestupek není dotčena 

odpovědnost za přestupek fyzické osoby, včetně fyzické osoby jednající za právnickou osobu 

(a samozřejmě naopak), nabývá na významu potřeba zvláštního procesního institutu, který by 

umožnil takováto související jednání projednat v rámci jednoho řízení, včetně uplatnění 

souběžné odpovědnosti za přestupek jak právnické osoby, tak i za ni jednající fyzické osoby. 

Takovým institutem je právě společné řízení podle ustanovení § 88 přestupkového zákona. 

Uvedené ustanovení stanoví podmínky pro vedení společného řízení. Podle přestupkového 

zákona se jedná o případy, kdy jeden podezřelý spáchá několik přestupků nebo přestupek je 

spáchán více podezřelými. 

Nezbytnou podmínkou pro vedení společného řízení je, aby ke spáchání přestupků došlo 

ve stejné oblasti veřejné zprávy. Tato podmínka je současně jednou z nejproblematičtějších 

z této úpravy, jelikož není zřejmé, co konkrétně se rozumí stejnou oblastí veřejné zprávy. Jako 

nejvhodnější řešení tohoto problému se jeví aplikace restriktivního výkladu, který vede k tomu, 

že v rámci společného řízení by měly být projednávané toliko přestupky, jejichž skutkové 

podstaty jsou upraveny v jednom zákoně. Byť se jeví, že vedení společného řízení je za určitých 

okolností povinné, je tato skutečnost relativizovaná. Přestupkový zákon na několika místech 

stanoví důsledky nevedení společného řízení. V této souvislosti i judikatura dospívá k závěru, 
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že případné nevedení společného řízení per se neznamená nezákonnost rozhodnutí o přestupku, 

ale je potřeba zkoumat, zda taková případná procesní vada měla na zákonnost rozhodnutí vliv. 

Přestože nevedení společného řízení nemusí automaticky znamenat nezákonnost 

rozhodnutí, může to přinést správnímu orgánu řadu dalších komplikací, které ve svém souhrnu 

pak mohou vyústit i do nezákonného rozhodnutí. Tyto komplikace mohou zejména nastat 

v situacích, kdy vůči různým pachatelům téhož přestupku budou v rámci samostatných řízení 

vydaná protichůdná rozhodnutí. S ohledem na uvedené tak lze uzavřít, že správní orgán by měl 

vždy zkoumat, zda jsou splněny podmínky pro vedení společného řízení, a pakliže ano, takové 

řízení vést. 

Poslední kapitola této diplomové práce se věnuje problematickým procesním přesahům 

právního nástupnictví právnické osoby, včetně zajišťovacího institutu zákazu zrušení, zániku a 

přeměny právnické osoby, který má významné dopady do jejího statusu. Přestupkovým 

zákonem výslovně neřešenou je otázka procesního nástupnictví, pokud obviněná právnická 

osoba zanikne během řízení. Takový případ, mimo jiné, představuje důvod pro zastavení řízení 

o přestupku. V této diplomové práci bylo zkoumáno, zda zánik, případě přeměna obviněné 

právnické osoby, a vznik jejího právního nástupce, znamená, vedle hmotněprávního přechodu 

odpovědnosti za přestupek, i procesněprávní nástupnictví. 

Jistě si lze představit situaci, že tomu tak bude. Nicméně v takovém případě je pak 

potřeba se ptát, zda by v případě i procesního nástupnictví nebylo nedůvodně zasaženo do práva 

nástupnické právnické osoby na obhajobu. Tam, kde zákonodárce měl v úmyslu s 

hmotněprávním nástupnictvím spojit i procesněprávní nástupnictví, to stanovil výslovně 

v příslušném zákoně. S ohledem na skutečnost, že přestupkový zákon o tomto mlčí, lze za 

správný přijmout závěr, podle kterého v důsledku hmotněprávního nástupnictví nedochází 

k nástupnictví procesněprávnímu. Uvedené znamená, že (i díky zásadě legality) správní orgán 

má s právním nástupcem původně obviněné právnické osoby (za předpokladu, že nezanikla) 

zahájit řízení o přestupku, tj. sdělit takovému právnímu nástupci obvinění z přestupku. Právní 

nástupce má v takovém případě plná procesní práva a není vázán úkony jejího právního 

předchůdce. Současně se nabízí, že v takovém případě budou splněny podmínky pro vedení 

společného řízení. 

Lze uzavřít, že není důvodné, aby právní řád obsahoval zvláštní procesní kodex 

upravující toliko řízení, včetně řízení o přestupku, jehož účastníkem je právnická osoba. 

Nicméně s ohledem na specifika právnických osob, a jejich odlišnosti od osob fyzických, je 
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nezbytné, aby některé dílčí instituty procesního práva byly upraveny zvláštně, právě 

s přihlédnutím k těmto specifikům. 

  



52 

Seznam použitých zkratek 

nepoužito  



53 

Seznam použitých zdrojů 

1. Seznam použité literatury 

JEMELKA, L., VETEŠNÍK P.: Zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich. Zákon 

o některých přestupcích. Komentář. 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2020, ISBN 978-80-

7400-772-9 

POTĚŠIL, L., HEJČ, D., RIGEL, F., MAREK, D.: Správní řád. 2. vydání. Praha: 

Nakladatelství C. H. Beck, 2020, ISBN 978-80-7400-804-7 

ŠÁMAL, P., DĚDIČ, J., GŘIVNA, T., PÚRY, F., ŘÍHA, J.: Trestní odpovědnost 

právnických osob. Komentář. 2. vydání. Praha C. H. Beck, 2018, ISBN 978-80-7400-592-

3 

ŠÁMAL, P. a kol.: Trestní řád. Komentář. 7. vydání. Praha: C. H. Beck, 2013, ISBN 978-

80-7400-465-0 

VANTUCH, P.: Obhajoba obviněného. 3. doplněné a přepracované vydání. Praha: C. H. 

Beck, 2010, ISBN 978-80-7400-321-9 

KINDL, J., MUNKOVÁ J.: Zákon o ochraně hospodářské soutěže. Komentář. 3., 

přepracované vydání. Praha: C. H. Beck, 2016, ISBN 978-80-7400-627-2 

JEMELKA, L., PONDĚLÍČKOVÁ, K., BOHADLO, D.: Správní řád. Komentář. 

6. vydání. Praha: C. H. Beck, 2019, ISBN 978-80-7400-751-4 

BOHADLO, D., POTĚŠIL, L., POTMĚŠIL, J.: Správní trestání z hlediska praxe a 

judikatury. 1.vydání. Praha: Nakladatelství C. H. Beck, 2013, ISBN 978-80-7400-413-1 

HENDRYCH, D. a kol. Správní právo. Obecná část. 9. vydání. Praha: C. H. Beck, 2016, 

ISBN 978-80-7400-624-1 

POTĚŠIL, L., FUREK, A., HEJČ, D., CHMELÍK, V., RIGEL, F., ŠKOP, J.: Zákon o 

obcích. Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2019, ISBN 978-80-7400-739-2 

GRYGAR, T.: Specifika řízení o přestupku právnické osoby. Praha: C. H. Beck, 2020, 

ISBN 978-80-7400-783-5 

SVÁČEK, J., JELÍNEK, J.: Trestní odpovědnost právnických osob v České republice – 

Problémy a perspektivy. Praha: Leges, 2019, ISBN 978-80-7502-351-3 



54 

LAVICKÝ, P. a kol.: Občanský zákoník I. Obecná část (§ 1−654). Komentář. 1. vydání, 

Praha: C. H. Beck, 2014, ISBN 978-80-7400-529-9 

MELZER, F., TÉGL, P. a kol.: Občanský zákoník. Velký komentář. Svazek I (§ 1-117). 

Praha: Leges, 2013, ISBN 978-80-87576-73-1 

Komentář k zákonu č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění 

pozdějších předpisů, dostupný v elektronickém systému ASPI dne 31. srpna 2020, právní 

stav komentáře ke dni 1. ledna 2019 

Komentář k zákonu č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, dostupný 

v elektronickém systému ASPI dne 13. srpna 2020, právní stav komentáře ke dni 1. května 

2018 

2. Seznam použitých internetových zdrojů  

http://www.nsoud.cz/ 

http://www.nssoud.cz/ 

https://www.usoud.cz/ 

https://www.uohs.cz/ 

https://www.mvcr.cz/ 

https://www.epravo.cz/ 

https://www.pravniprostor.cz/ 

https://jinepravo.blogspot.com/ 

https://www.ceska-justice.cz/ 

3. Seznam použitých právních předpisů  

zákon č. 99/1963 Sb., Občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů 

zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů 

zákon č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů 

zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů 



55 

zákon č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon 

o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů 

zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů 

zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve 

znění pozdějších předpisů 

zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů 

zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění pozdějších 

předpisů 

zákon č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích, ve znění pozdějších předpisů 

zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) , ve znění 

pozdějších předpisů 

zákon č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společnostech a družstev, ve znění 

pozdějších předpisů 

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

pozdějších předpisů 

zákon č. 141/1960 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů 

zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů 

zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 

zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních 

korporacích), ve znění pozdějších předpisů 

nařízení Rady č. 1/2003 o provádění pravidel hospodářské soutěže 

4. Seznam použité judikatury 

Usnesení Ústavního soudu České republiky ze dne 26. června 2001 sp. zn. II. ÚS 345/01 

Usnesení Nejvyššího soudu České republiky ze dne 29. března 2005, sp. zn. 29 Odo 

982/2004 

Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 29. května 2007, č.j. 1 As 38/2006-81 

Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 31. května 2007, č.j. 8 As 17/2007-121 



56 

Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 31. října 2008, č.j. 7 AfS 27/2008 – 46 

Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 22. ledna 2009, č. j. 1 As 96/2008-115 

Rozsudek Nejvyššího správního soudu České republiky ze dne 8. července 2009, č. j. 3 

Ans 1/2009 – 58 

Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 6. srpna 2009, č.j. 9 As 77/2008-50 

Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 14. prosince 2009, č.j. 5 As 104/2008-45 

Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 31. března 2010, č.j. 1 Afs 58/2009-541 

Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 27. července 2010, sp. zn. 21 Cdo 4124/2008 

Rozsudek Nejvyššího správního soudu České republiky ze dne 2. prosince 2010, č. j. 5 Ans 

11/2010 – 104 

Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 23. června 2011, č.j. 5 As 10/2011-111 

Nález Ústavního soudu ze dne 5. prosince 2012, sp. zn. IV.ÚS 444/11 

Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 12. února 2015, č.j. 3 As 92/2014-32 

Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 3. června 2015, č.j. 6 As 106/2014 - 25 

Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 13. října 2015, č.j. 8 As 50/2015-39 

Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 25. srpna 2016, č.j. 9 As 172/2015-67 

Rozsudek Nejvyššího správního soudu České republiky ze dne 31. srpna 2017, č. j. 4 As 

117/2017 – 46 

Rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 5. října 2020, č.j. 10 A 187/2019-51 

5. Seznam ostatních zdrojů 

BARTOŠÍKOVÁ, R.: Přípustné riziko, aneb na co vše je potřeba brát v praxi zřetel. 

Trestněprávní revue. 2020, č. 2, s. 81-86 

ČEP, D.: Nad možnostmi uplatnění principu nemo tenetur v podmínkách trestní 

odpovědnosti právnických osob, Právní rozhledy, 2017, č. 2, s. 48-57 

GRYGAR, T.:. Zproštění odpovědnosti právnické osoby za přestupek. Bulletin advokacie. 

2019, č. 11, s. 53-56 



57 

GŘIVNA, T.: Konkurence trestního řízení a řízení o přestupku (jiném správním deliktu), in 

Správní právo 1-2/2014, dostupné v elektronickém systému ASPI dne 1. září 2020  

KOTLÁN, P.: Problémy spojené s trestní odpovědností právnických osob. Trestněprávní 

revue. 2020, č. 2, s. 87-91 

LUKÁŠOVÁ, M.: Trestání jako výsada trestního práva?. Trestněprávní revue. 2019, Č. 5, 

s. 97-101 

MATES, P.: Dobrá víra ve správním právu. Právní rozhledy. 2020, č. 7, s. 240-245 

MATES, P.: Nad procesní úpravou správního trestání. Trestněprávní revue. 2019, č. 10, s. 

207-210 

MATES, P.: V labyrintech úpravy nahlížení do spisu podle správního řádu. Bulletin 

advokacie. 2019, č. 11, s. 45-49 

MATES, P.: K některým procesním ustanovením zákona o odpovědnosti za přestupky. 

Právní rozhledy. 2017, č. 3, s. 77-82 

PILÍK, V.: Pojetí a úprava ochrany právní osobnosti právnických osob v občanském právu. 

Právní rozhledy. 2016, č. 13-14, s. 457-467 

PRÁŠKOVÁ, H.: Jednání za právnickou osobu v řízení o přestupku, s. 137, dostupné dne 

13. srpna 2020 na www.mvcr.cz/soubor/sp3-18-praskova-pdf.aspx 

SOVA, A.: Podněty k zefektivnění správního procesu. Právní rozhledy. 2020, č. 4, s. 135-

141 

SVATOŠ, R.: Zproštění trestněprávní odpovědnosti právnické osoby. Trestněprávní revue. 

2020, č. 1, s. 15-19 

ŽĎÁRSKÝ, Z.: K některým aplikačním souvislostem zákona o trestní odpovědnosti 

právnických osob z pohledu teorie i praxe. Trestněprávní revue. 2020, č. 1, s. 1-14) 

 

  



58 

Řízení o přestupcích právnických osob v prvním stupni 

Abstrakt 

Správní právo představuje širokou a značně fragmentovanou oblast právního řádu. Součástí 

správního práva je bezpochyby i právní úprava správního trestání, včetně odpovídající procesní 

úpravy. Tato diplomová práce předkládá základní analýzu vybraných aspektů právní úpravy 

řízení o přestupcích právnických osob v prvním stupni, účinné v České republice. Základním 

pramenem práva v této oblasti je zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení 

o nich, ve znění pozdějších předpisů (v této diplomové práci též jen jako „přestupkový zákon“). 

Tento zákon však není jediným právním předpisem upravujícím řízení o přestupcích. Speciální 

dílčí právní úpravu řízení o přestupcích nalezneme v zásadě ve všech zákonech v rámci odvětví 

správního práva, které upravují i přestupky. Nejedná se přitom o výlučný znak správního práva. 

Fragmentace, ačkoli ne tak výrazná, je rovněž přítomná i v odvětví práva trestního. Přestupkem 

se podle ustanovení § 5 přestupkového zákona rozumí společensky škodlivý protiprávní čin, 

který je v zákoně za přestupek výslovně označen a který vykazuje znaky stanovené zákonem, 

nejde-li o trestný čin. Pojem přestupku je jedním z nejzákladnějších pojmů této diplomové 

práce. Bez jeho vymezení a pochopení se nelze zabývat řízením o přestupcích. Dalším 

stěžejním pojmem této diplomové práce je právnická osoba. Právnická osoba vykazuje řadu 

specifik, které musí být zohledněny i v rámci řízení o přestupku vedeném proti této právnické 

osobě. Současně ale platí, že právní řád neobsahuje komplexní úpravu řízení vedeného proti 

právnické osobě. Nicméně zákon zohledňuje specifika právnických osob jakožto účastníků 

řízení. Specifickou úpravu lze nalézt zejména v oblasti jednání za obviněnou právnickou osobu, 

a dále také například v doručování písemností. V rámci řízení o přestupku právnické osoby 

může rovněž docházet k přesahům i do statusových otázek obviněné právnické osoby. 
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Proceeding on administrative offences of legal persons in first instance  

Abstract: 

The administrative law represents wide and significantly fragmented area of the law system. 

There is no doubt the part of administrative law are also rules of administrative punishment 

including the corresponding procedural regulation. This thesis provides the basic analyses of 

selected aspects of the legal regulation of the proceeding on administrative offences of legal 

persons in first instance affective in Czech Republic. The basic source of law in this area is Act 

no. 250/2016 Coll., on the responsibility for administrative offences and on procedure on it, as 

amended (in this thesis also referred only as “act on administrative offences”). However, that 

act is not the only on regulation governing the proceeding on administrative offences. The 

special partial regulation of proceeding on administrative offences may be basically found in 

all acts within the area of administrative law which rule the administrative offences. This shall 

be not considered as exclusive mark of administrative law. The fragmentation, however not so 

significant is also present in the criminal law. Under the section 5 of the act on administrative 

offences as the administrative offence shall be understood socially harmful unlawful act  which 

is as administrative offence expressly designated by law and which has the characteristics set 

forth by the law, unless it is a criminal offence. The term administrative offence is one of the 

most basic terms of this thesis. Without its definition and understanding it is impossible to deal 

with proceeding on administrative offences. Further key term of this thesis is the legal 

person.The legal person has a number of specifics which shall be taken into account also within 

the proceeding on administrative offences conducted against such legal person. At the same 

time, however, the legal system does not contain a comprehensive regulation of proceedings 

against a legal person.However, the law takes into account the specifics of legal persons as 

participants of the proceedings.The specific regulation may be found particularly of acting on 

behalf of accused legal person, delivery of the documents. There also may be the overlaps to 

the statutory particulars of accused legal person within the proceeding on administrative 

offence. 

Key words:  

administrative offence, proceeding, legal person 

 


