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Úvod 

Bez většího přehánění můžeme považovat trestní odpovědnost právnických osob za jeden 

z největších fenoménů současnosti v oblasti trestního práva. Tento pro Českou republiku stále 

relativně mladý institut se do českého právního řádu zařadil pomocí zákona č. 418/2011 Sb., 

 o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim s účinností od 1.1.2012. Přijetím tohoto 

zákona došlo ke změně koncepce trestní odpovědnosti a nově bylo možné za spáchaný trestný čin 

potrestat i právnickou osobu. Přijetím ZTOPO byly splaceny některé závazky vyplývající z účasti 

České republiky v Evropské unii, i přesto však legislativní proces nebyl jednoduchý a během 

jednání Parlamentu České republiky zaznívaly hlasité protesty z řad některých podnikatelů, 

poslanců a části odborné veřejnosti. 

V evropském kontextu byla Česká republika jednou z posledních zemí, ne-li zcela poslední, 

která přijala úpravu trestní odpovědnosti právnických osob. Naprosto odlišný vývoj tohoto 

institutu v zemích common law a zemích kontinentální Evropy je z velké části zapříčiněn odlišným 

historickým a filozofickým vývojem ve Velké Británii a zbytku Evropy. Z toho důvodu považuji 

za zajímavé přiblížení historického vývoje aktuální úpravy trestní odpovědnosti právnických osob 

právě ve Velké Británii a některých evropských zemích. 

S ohledem na omezený rozsah rigorózní práce jsou jejím hlavním zaměřením hmotněprávní 

aspekty zákona o trestní odpovědnosti právnických osob. Neméně důležitá procesněprávní stránka 

ZTOPO tak bohužel zůstává mimo hlavní zaměření této práce. I přesto je rozbor některých 

procesněprávních ustanovení obsahem této práce, protože při rozboru hmotněprávních aspektů 

nelze zcela opominout jisté návaznosti procesněprávní.  Autorovým hlavním cílem je přiblížit 

vývoj institutu trestní odpovědnosti právnických osob ve světle nových novelizací  

a stále se rozrůstající zásoby soudní judikatury českých soudů. 

První kapitola této rigorózní práce se zaměřuje především na důvody, které vedly nejen české 

zákonodárce k úpravě odpovědnosti právnických osob trestními normami. Mezi hlavní důvody 

zavedení trestní odpovědnosti právnických osob patří nedostačující úprava normami správního 

práva, jakožto i nárůst vlivu právnických osob zapříčiněný globalizací ekonomiky  

a nedostatečnost individuální trestní odpovědnosti.  

Ve druhé kapitole se tato práce zaměřuje především na samotnou cestu k přijetí zákona  

č. 418/2011 Sb.: o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim. Samotnému návrhu 

zákona předcházel i neúspěšný starší pokus o přijetí právní úpravy trestní odpovědnosti 

právnických osob a čilá rozprava zákonodárců a odborné veřejnosti. Za zmínku jistě stojí, že 

zavedení určité podoby odpovědnosti právnických osob vyžadovaly mnohé mezinárodní 
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dokumenty závazné pro Českou republiku díky jejímu členství v mezinárodních organizacích. 

Součástí kapitoly je také přiblížení odlišného vývoje institutu trestní odpovědnosti právnických 

osob v zemích common law a především ve Velké Británii.  

Obsahem třetí kapitoly je rozbor současné platné právní úpravy trestní odpovědnosti 

právnických osob v České republice. Obsah kapitoly se mimo jiné zaměřuje na subjekt trestní 

odpovědnosti podle ZTOPO a zevrubné určení právnických osob, na které se předmětný zákon 

vztahuje. Kromě výše uvedeného je předmětem kapitoly také rozbor rozsahu kriminalizace jednání 

právnických osob. Rozsah kriminalizace prošel zajímavým vývojem, který se tato kapitola snaží 

přiblížit, jakož i srovnávat s možnostmi úpravy kriminalizace jednání právnických osob 

v zahraničí.  

Následující kapitola se zaměřuje na přiblížení samotné charakteristiky institutu trestní 

odpovědnosti právnických osob v ZTOPO. Charakteristiku trestní odpovědnosti právnických osob 

můžeme hledat v ustanovení § 8 ZTOPO a konkrétně se jedná o odpovědnost pravou, souběžnou 

a odvozenou. Pravá odpovědnost právnických osob se jeví, jako nejvhodnější úprava trestní 

odpovědnosti, což dokládá i její rozšíření v právních řádech států Evropské unie. Trestní 

odpovědnost právnických osob je odpovědností odvozenou od určitého jednání fyzické osoby, což 

vyplývá z pojetí právnické osoby, jako uměle vytvořeného organizačního útvaru. Souběžnost 

trestní odpovědnosti spočívá v možnosti orgánů činných v trestním řízení stíhat za stejný trestný 

čin současně právnickou i fyzickou osobu. 

Pátá kapitola této disertační práce se zaměřuje na samotnou konstrukci trestné odpovědnosti 

právnických osob a podmínky po jejichž splnění bude možné právnickou osobu trestně stíhat. 

Kromě samotného protiprávního činu bude zapotřebí splnit i další velmi důležité podmínky vzniku 

trestní odpovědnosti. Jednání pouze určitého okruhu osob můžou mít za následek vznik trestní 

odpovědnosti právnické osoby. Tyto osoby můžeme v zásadě rozdělit do dvou skupin, a totiž na 

osoby vystupujících v určitém postavení ve vnitřní struktuře právnické osoby a řadové 

zaměstnance. Tyto dvě skupiny se od sebe mimo jiné odlišují i přičitatelností jejich trestního 

jednání samotné právnické osobě, kdy v případě zaměstnanců jsou vyžadovány některé dodatečné 

podmínky. K výše uvedeným podmínkám se přidává ještě korektiv v podobě nezbytnosti spáchání 

trestného činu v rámci činnosti právnické osoby nebo v jejím zájmu.  

Otázka přechodu trestní odpovědnosti právnických osob na právního nástupce je řešena 

v následující šesté kapitole. Zákonodárce se při tvorbě ustanovení upravující přechod trestní 

odpovědnosti právnických osob inspiroval rakouskou úpravou. K přechodu trestní odpovědnosti 
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bude nejčastěji docházet prostřednictvím univerzální sukcese, ale i v některých případech sukcesí 

singulární.  

V sedmé kapitole se tato rigorózní práce věnuje možnosti exkulpace právnické osoby z trestní 

odpovědnosti za splnění určitých zákonem stanovených podmínek. Možnost vyvinění právnické 

osoby byla do ZTOPO přidána až po bezmála pěti letech účinnosti novelou provedenou zákonem 

č. 183/2016 Sb. Tato novela přidala do paragrafu osm odstavec pátý, který je dodnes základním 

kamenem možnosti exkulpace právnické osoby. Nutno podotknout, že způsob přijetí novely  

a absence důvodové zprávy vzbudily značný rozruch odborné veřejnosti. Splnění exkulpační 

podmínky v podobě „veškerého úsilí“, které lze po právnické osobě požadovat činilo zpočátku 

velké problémy. S identifikací a objasněním tohoto pojmu však následně pomohla odborná 

veřejnost a i činnost Nejvyššího státního zastupitelství, které vydalo již třetí vydání metodiky 

k předmětnému ustanovení.  

Zánik trestní odpovědnosti právnických osob je předmětem osmé kapitoly této rigorózní práce. 

Zánik práva státu na potrestání právnické osoby je obdobný jako v případě osob fyzických. Trestní 

odpovědnost právnických osob může zaniknout promlčením, účinnou lítosti a milostí prezidenta. 

Dále jsou v této kapitole rozebírány změny provedené zákonem č. 333/2020 Sb., kterým byla 

mimo jiné přidána do ZTOPO možnost podmíněného upuštění od výkonu některých trestů a zánik 

účinků odsouzení na právnickou osobu.  

Sankcionování právnických osob je jednou z nejdůležitějších součástí ZTOPO a v této 

rigorózní práci je mu věnována devátá kapitola. Zákonodárce přejal a upravil podmínky uložení 

některých sankcí z TZ určených pro fyzické osoby. Zvláštní povaha právnických osob však 

vyžadovala přijetí i zcela nových sankcí určených výlučně pro právnické osoby. Právnické osobě 

lze uložit celkem devět různých sankcí a dvě ochranná opatření. Z devíti trestů bylo speciálně pro 

právnické osoby českými zákonodárci vytvořeno pět nových trestů, které svou podstatou 

zohledňují odlišnost právnických osob. Obsahem kapitoly mimo jiné jsou i podmínky stanovení 

druhu a výměry samotného trestu. Kapitola obsahuje i některé příklady z české judikatury  

a zamyšlení de lege ferenda.  

Závěrečné kapitoly této práce se zabývají úpravou institutu trestní odpovědnosti právnických 

osob v zahraničí. Po představení historického vývoje v cizí právní úpravě se rigorózní práce 

zaměřuje na současnou úpravu trestní odpovědnosti právnických osob a její použití v praxi. Výběr 

komparovaných zahraničních úprav byl zvolen záměrně, tak aby pokryl zajímavý vývoj 

v jednotlivých zemích a geograficky obsáhl jednotlivé části Evropy. Konkrétně se poslední 
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kapitoly této práce věnují právním úpravám trestní odpovědnosti právnických osob v Rusku, 

Nizozemsku, Španělsku a Slovensku. 
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1 Důvody pro přijetí právní úpravy trestní odpovědnosti právnických osob 

Trestní odpovědnost právnických osob je v dnešní době považována za jedno 

z nejkontroverznějších a nejdiskutovanějších témat trestně právní nauky, o kterém se 

v kontinentální Evropě od 70. let 20. století stále vedou živé diskuse. Zavedení právní 

odpovědnosti právnických osob zpět do právních řádů států kontinentální Evropy znamenal zřejmý 

odklon od po staletí trvajících kontinentálních právních tradic. Odklon to byl však v mnoha 

ohledech nezbytný a z pohledu společnosti i velmi pragmatický. Stále sílící hospodářská  

a společenská síla právnických osob měla za následek vznik potřeby zavedení možnosti tyto velké 

a do jisté míry samostatné ekonomicky silné subjekty potrestat v případě, že se dopustí nějakého 

protiprávního jednání. Panující stav totiž hrozil nemožností efektivně zasáhnout proti mnohdy 

závažným trestným činům spáchanými právnickými osobami. Dovodit pouhou individuální 

odpovědnost fyzické osoby se zdálo jako nedostatečné a bylo zapotřebí zavést kromě do té doby 

dominantní individuální trestní odpovědnosti i trestní odpovědnost kolektivní. Jedním z dalších 

důvodů pro zavedení trestní odpovědnosti právnických osob byla i nezbytnost mezinárodní 

spolupráce při potírání zločinu v čím dál více globalizovaném světe.1 Je zřejmé, že cesta k přijetí 

trestní odpovědnosti právnických osob nebyla v mnoha státech kontinentální Evropy jednoduchá. 

Jak ale dnes vidíme, tak převážily důvody pro zavedení kolektivní trestní odpovědnosti nad těmi, 

jež byly uváděny odpůrci trestní odpovědnosti právnických osob. Ostatně dle Schauera právo 

nesmí ignorovat politické, sociální a kulturní změny ve společnosti a tento vývoj by v něm měl 

být reflektován.2 Ve státech řídícím se anglosaským systémem práva je trestní odpovědnost 

právnických osob již dlouho zavedeným institutem a tradiční součástí trestního práva.3 Na tomto 

místě musím říci, že dle mého názoru žádný z výše uvedených důvodů, není samostatně dostatečně 

přesvědčivý, aby odůvodnil zavedení trestní odpovědnosti právnických osob. Je to však právě 

jejich vzájemná kombinace, která v důsledku znamenala, že zavedení trestní odpovědnosti 

právnických osob bylo nezbytným a tolik potřebným krokem. 

 

 

 

1 JELÍNEK, J.: Trestní odpovědnost právnických osob v České republice – problémy a perspektivy. Praha: Leges, 

2019, s. 74. 
2 SCHAUER, F. Is There a Concept of Law. In Gizbert-Studnicki, T., Stelmach, J. (eds.). Law and Legal Cultures in 

the 21st Century. Plenary Lectures. Warszawa: Oficyna, 2007, s. 17 an. ISBN 978-83-7526-235-3. 
3 Blíže v kapitole 2.1. 
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1.1 Nedostatečná úprava deliktní odpovědnosti právnických osob mimo trestní normy 

Deliktní odpovědnost právnických osob může být upravena kromě norem trestního práva také 

normami práva správního. Rozdílný přístup k této problematice můžeme pozorovat i napříč státy 

kontinentální Evropy, kde sice naprostá většina států upravuje deliktní odpovědnost právnických 

osob trestními normami, ale např. Německo či Rusko zavedlo a stále aplikuje odpovědnost správní 

(administrativní). Podstata této odpovědnosti spočívá v tom, že sankce a celou deliktní úpravu 

právnických osob nalezneme v normách správního práva. 

Ještě, než došlo k přijetí zákona o trestní odpovědnosti právnických osob, někteří autoři 

polemizovali nad možností úpravy deliktní odpovědnosti právnických osob normami práva 

správního. Král uvádí, že v České republice byl silně rozvinutý systém odpovědnosti právnických 

osob za správní delikty, který by bylo možné přizpůsobit podle potřeb aktuální situace. Dále však 

uvádí, že hmotněprávní úprava správních deliktů právnických osob trpí značnou roztříštěností, 

nejednotností a komplikovanou provázaností. Zároveň dodává, že úprava procesních pravidel je 

často dílčí a nedokonalá, dále také chybí instituty obecné povahy např. zásady pro ukládání sankcí 

nebo zánik odpovědnosti a systém sankcí působí nahodilým dojmem. Jedním dechem však dodává, 

že tyto nedostatky nelze považovat za argumenty pro zavedení trestní odpovědnosti právnických 

osob.4 S Králem lze souhlasit, ale rozhodně výše nastíněné problémy nejsou nepřekonatelné  

a nelze je považovat ani za důvody pro zavedení trestní odpovědnosti právnických osob. 

Bez mála 5 let po zavedení trestní odpovědnosti právnických osob došlo k odstranění většiny 

Králem uváděných nedostatků novou přestupkovou právní úpravou, která byla provedena 

zákonem č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich (dále jen „nový přestupkový 

zákon“) s účinností od 01.07.2017. Nový přestupkový zákon nahrazuje dosavadní právní úpravu 

odpovědnosti za přestupky a jiné správní delikty, která jak bylo uvedeno výše, měla mnoho 

nedostatků.5 Inspiraci při tvorbě nového přestupkového zákona zákonodárce hledal  

v normách trestního práva a ve výsledném právním počinu můžeme vidět jasné stopy trestního 

zákoníku, trestního řádu nebo zákona o trestní odpovědnosti právnických osob. I přes veškerý 

posun, kterým bylo přijetí nového přestupkového zákona dosáhnuto, lze považovat trestní 

 

 

 

4 KRÁL, V.: K trestní odpovědnosti právnických osob – východiska, obsah a systematika zákonné právní úpravy. 

Trestněprávní revue, 2002, č. 8., s. 221. 
5 LEGS. Dokončená reforma správního trestání. Právní rozhledy. 2017, č. 11, s. II. 
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odpovědnost právnických osob za správně zvolený způsob úpravy deliktní odpovědnosti 

právnických osob. 

Jelínek k problematice uvádí: „Je zřejmé, že řešení deliktní odpovědnosti právnických osob 

prostředky správního práva by vyvolávalo řadu obtížně řešitelných problémů juristických, ale  

i organizačních, a proto stále platí argument, že důvodem pro zavedení trestní odpovědnosti 

právnických osob je skutečnost, že česká úprava deliktů právnických osob prostředky správního 

práva je momentálně nepoužitelná“.6 

1.2 Globalizace ekonomiky a rostoucí moc právnických osob 

V současné kapitalisticky průmyslové společnosti dochází ke stále silnějšímu postavení 

korporací. Jedná se o vývoj především posledních desetiletí, ale jeho kořeny můžeme hledat již za 

dob průmyslové revoluce. Obchodní společnosti disponují stále silnějším ekonomickým 

potenciálem a zvýšeným společenským vlivem. Tento trend lze sledovat u vnitrostátních, ale  

i u nadnárodních společností.7 K udržení svého vlivu nebo k jeho navýšení korporace mohou 

využívat i četné protispolečenské aktivity. Jedná se o celou škálu možných protispolečenských 

aktivit zahrnujících především zločiny v určitých oblastech, kterými jsou např. životní prostředí, 

ekonomika či ve spojitosti s veřejnými financemi. Dle mého názoru lze v mnoha ohledech 

považovat trestnou činnost páchanou právnickými osobami za závažnější z hlediska způsobených 

škod než trestnou činnost páchanou fyzickými osobami. Právnické osoby disponují mnohem 

většími prostředky, a tudíž i způsobená škoda je častokrát mnohem většího rozsahu. Chmelík 

uvádí, že kodifikaci a aplikační praxi trestní odpovědnosti právnických osob si vynutil sám 

společenský vývoj, na který zákonodárce musel reagovat.8 

Nejčastěji uváděným důvodem pro zavedení trestní odpovědnosti právnických osob je širší 

škála trestních sankcí a jejich větší stupeň difamace, který je se sankcemi spojován. Jako neméně 

důležitý důvod bych osobně považoval efektivní ochranu životního prostředí, tak aby bylo 

zabráněno jejímu znečišťování ze strany právnických osob. Zaviněním velkých nadnárodních 

právnických osob již v minulosti došlo k několika vážným ekologickým katastrofám, které svým 

 

 

 

6 JELÍNEK, J.: Trestní odpovědnost právnických osob v České republice – problémy a perspektivy. s. 74. 
7 CHMELÍK, Jan a BRUNA, Eduard. Hospodářská a ekonomická trestná činnost. 1 Vydání. Praha: Vysoká škola 

finanční a správní, 2015. s. 175. Edice EUPRESS. 
8 Tamtéž, s.175. 
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rozsahem způsobených škod jen potvrdily nezbytnost zavedení trestních represí právnických osob 

jako prostředku ultima ratio.9 

1.3 Nedostatečnost individuální trestní odpovědnosti 

Jak již bylo naznačeno výše, vliv právnických osob ve společnosti neustále roste. Vnitřní 

struktura právnických osob je často neprůhledná a složité kontrolní a rozhodovací mechanismy 

mnohdy ztěžují identifikaci fyzické osoby zodpovědné za konkrétní rozhodnutí, které vedlo ke 

spáchání trestného činu. Velké korporace, které cílí na dosažení co největší efektivity často 

přistupují k decentralizaci řízení a následně lze jen velmi obtížně dovodit odpovědnost člena 

vedení, co by individuálního viníka trestného činu.10 Kromě výše uvedeného se může trestnou 

činnost podařit odhalit až po několika letech, kdy už bude téměř nemožné dohledat fyzickou osobu 

odpovědnou za spáchaný trestný čin. 

Zdá se proto jen logické, že by orgány činné v trestním řízení měly vést k odpovědnosti  

i právnické osoby, jejichž zavedená firemní kultura spáchání trestného činu umožnila nebo 

dokonce podpořila. Bez existence trestní odpovědnosti právnických osob by trestní právo nemohlo 

efektivně plnit svou funkci. Planque uvádí, že zavedení trestní odpovědnosti právnických osob 

omezí určité druhy trestných činů páchaných těmito subjekty a jako jednu z dalších výhod mimo 

jiné uvádí větší solventnost právnických osob, která zlepšuje postavení oběti trestného činu.11 

S tím lze jen souhlasit, výjimku budou samozřejmě tvořit právnické osoby, které byly založeny 

částečně nebo zcela za účelem páchání trestné činnosti. Jejich solventnost a následná náhrada 

způsobené škody bude dle mého názoru velmi malá nebo dokonce žádná. 

  

 

 

 

9 JELÍNEK, J.: Trestní odpovědnost právnických osob v České republice – problémy a perspektivy. s. 74. 
10 Tamtéž s. 57. 
11 PLANQUE, J.-C.: La Détermination de la personne morale pénalement responsable.Paris: L´Harmattan, 2003, s. 

19. 
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2 Cesta k přijetí zákona o trestní odpovědnosti právnických osob 

Zákon č. 418/2011 Sb. o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim nabyl 

účinnosti dne 1.1.2012 a byl výsledkem dlouhých jednání a sporů o jeho konečnou podobu. 

Jednalo se v pořadí již o druhý pokus o zavedení trestní odpovědnosti právnických osob  

a okolnosti, které vedly ke konečnému přijetí právního předpisu upravujícího trestní odpovědnost 

právnických osob považuji za velmi zajímavé a blíže se je snažím v této kapitole zpracovat.  

V odborné společnosti panuje široce rozšířený názor, že prvními trestně odpovědnými 

právnickými osobami byly obce již za dob starověké Římské říše. To vzhledem k římskému 

principu „societas delinquere non potest“ může působit značně rozporuplně. Zásada individuální 

trestní odpovědnosti však ve starověkém Římě neplatila bez určitých výjimek, kterými bylo 

například výše zmíněné trestání obcí.12 Určité náznaky kolektivní trestní odpovědnosti se dále 

objevují i ve středověku, kdy běžně docházelo k trestnímu stíhání kolektivních společenství. 

Můžeme si klást otázku, do jaké míry se jednalo o skutečnou aplikaci práva, a ne pouze o zásah 

vrchnosti vynucený nastalou politickou situací.13  Nezpochybnitelným faktem však zůstává, že 

určitá forma trestní odpovědnosti zde existovala po staletí a byla uznávána, jak teoretiky 

kanonického práva, tak představiteli středověkých právních škol. Za další důkaz existence 

kolektivní trestní odpovědnosti můžeme považovat ve Francii vydanou Ordonnance de Blois 

z roku 1579, která mimo jiné zaváděla trestní odpovědnost právnických osob. Právnická osoba 

mohla být shledána trestně odpovědnou, pokud byl trestný čin výsledkem kolektivního rozhodnutí 

členů právnické osoby. I přes to, že právnická osoba stále byla považována za právní fikci, tak 

považuji za velmi významnou přípustnost trestního stíhání právnické osoby za splnění určitých 

podmínek již ve středověku.14  

V důsledku jistých ekonomických, politických a sociálních změn dochází v 17. a 18. století 

k odklonu od kolektivní trestní odpovědnosti a postupně i k úplnému upuštění od trestního stíhání 

spolků. Za jeden z předních faktorů, který měl na tento vývoj zásadní vliv můžeme považovat 

nástup osvícenství a jeho silný důraz na osobní individuální svobodu člověka. Definitivní potlačení 

kolektivní trestní odpovědnosti však způsobila Velká francouzská revoluce a její zaměření na 

 

 

 

12 BERAN, Karel. Trestní odpovědnost právnických osob z hlediska teorie fikce. Trestněprávní revue. 2014, č. 5, s. 

113 
13 MUSIL, J., VANDUCHOVÁ, M., (eds). Pocta prof. JUDr. Otovi Novotnému k 70. narozeninám. Praha: Codex, 

1998, s. 77. 
14 Guy Stessens, Corporate Criminal Liability: A Comparative Perspective 43 Int’l & Comp. L.Q. 493, 494 (1994). 
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individuální svobody člověka. Další a mnohem prostší důvod pro zapuzení kolektivní trestní 

odpovědnosti francouzskou revoluční vládou vidím v okamžité potřebě finančních prostředků. 

Nejjednodušší cesta k finančním prostředkům spočívala ve zrušení právnických osob a následné 

konfiskaci jejich majetku. Vzhledem k politické situaci, ve které se Francie tehdy nacházela se tato 

teorie jeví jako důvěryhodná. Tento trend je možné sledovat i ve francouzském trestním zákoníku 

z roku 1810, který trestní odpovědnost právnických osob nezmiňuje. Vliv Velké francouzské 

revoluce se přenesl i do zbytku kontinentálních právních nauk a zapříčinil změnu náhledu na trestní 

odpovědnost právnických osob.15 

Není proto s podivem, že právní teoretici v období po Velké francouzské revoluci zaměřují svá 

díla především na prosazení individuální trestní odpovědnosti a uvádí důvody pro upozadění té 

kolektivní. Jedni z prvních novodobých právních teoretiků prosazujících výše zmíněný princip 

„societas delinquere non potest“ byli Malblanc a Savigny. Korporaci viděli jako pouhou fikci 

uměle vytvořenou právem, která není schopna zaviněně jednat sama za sebe. Nad výše uvedené 

Malblanc se Savignym upozornili na rozpor mezi trestáním právnických osob a principem 

individualizace trestu.16 

Samozřejmě existovali i kritici takzvané teorie fikce, mezi které patřil například Zitelman nebo 

Girke, kteří zastávali názor, že právnické osoby jsou schopny jednat nezávisle a jejich vůle je 

výsledkem vůle členů právnické osoby a nemůže tedy být pochyb o jejich schopnosti projevovat 

svou vlastní vůli a zaviněně jednat.17 Především Girke se svou koncepcí právnické osoby jako 

reálného subjektu přispěl začátkem 20. století k postupnému znovuobjevování myšlenky 

kolektivní trestní odpovědnosti. Osobně se přikláním k názoru, že pravé počátky moderní trestní 

odpovědnosti právnických osob můžeme datovat v kontinentální Evropě od konce 19. století  

a začátku 20. století. Hlavní důvody pro podporu tohoto tvrzení vidím mimo jiné v ekonomických, 

politických a sociálních změnách ve společnosti, které úzce souvisely s rostoucím vlivem 

obchodních společností na své okolí.  

Poprvé se šířeji myšlenka trestní odpovědnosti právnických osob podrobněji rozebírala roku 

1929 na 2. mezinárodním kongresu trestního práva uspořádaném v rumunské Bukurešti. I přes 

některé souhlasné váhavé projevy účastníků byly konečné závěry kongresu vůči myšlence trestní 

 

 

 

15 Guy Stessens, Corporate Criminal Liability: A Comparative Perspective 43 Int’l & Comp. L.Q. 493, 494 (1994). 
16 JELÍNEK, J. a kolektiv.: Trestní odpovědnost právnických osob – bilance a perspektivy. Praha: Leges, 2013, str. 

53 a 56. 
17 SOBEK, T.: Je právnická osoba fikce? Dostupné z:http://teorieprava.blogspot.com/2009/10/je-pravnicka-osoba-

fikce.html 

http://teorieprava.blogspot.com/2009/10/je-pravnicka-osoba-fikce.html
http://teorieprava.blogspot.com/2009/10/je-pravnicka-osoba-fikce.html
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odpovědnosti právnických osob odmítavé.18 Neustálý růst vlivu obchodních společností v průběhu 

20. století, však vytvářel čím dál silnější tlak na opuštění teorie výlučné individuální trestní 

odpovědnosti a zavedení souběžné kolektivní trestní odpovědnosti fyzických a právnických osob. 

Prvním právním řádem kontinentální Evropy, který inkorporoval pravou trestní odpovědnost 

právnických osob byl roku 1976 Nizozemský trestní zákon. Nizozemský právní řád nově umožnil 

trestně stíhat právnickou osobu v podstatě za všechny trestné činy, kterých se doposud mohla 

dopustit pouze fyzická osoba. Příklad Nizozemska v následujících letech následovali některé 

skandinávské země a Portugalsko. Zásadní roli v rozšíření trestní odpovědnosti právnických osob 

do dalších právních řádů států kontinentální Evropy dle mého názoru sehrála Rada Evropy, která 

vydala doporučení týkající se zavedení trestní odpovědnosti právnických osob.19 Doporučení se 

setkalo s kladným ohlasem především ve Francii, kde sílila potřeba po možnosti efektivního 

potrestání právnických osob. Roku 1992 francouzský Code Penal uznal trestní odpovědnost 

právnických osob a o pouhé dva roky později došlo k vydání přepracovaného Code Penal. 

Novelizované vydání Code Penal považuji za revoluční, protože jako první právní předpis 

kontinentální Evropy zavedl komplexní sadu právních zásad a principů trestní odpovědnosti 

právnických osob a jejich trestních sankcí.20 I přes rozsáhlou kritiku mnoha korporací a některých 

členů odborné veřejnosti se francouzským příkladem nechaly inspirovat další evropské země, které 

postupně přijímaly do svých právních řádů úpravu trestní odpovědnosti právnických osob. 

2.1 Odlišný vývoj států systému common law 

Vzhledem k odlišnému historickému vývoji nedošlo u států spadajících do systému common 

law k takovému proniknutí římského práva a jeho základních principů do právních řádů zemí 

common law. Tento odlišný vývoj měl za následek, že v období, kdy bylo v kontinentální Evropě 

všeobecně od teorie kolektivního trestání upuštěno, došlo naopak především v USA a Anglii 

k rozvoji této myšlenky.21 Další důvod odlišného vývoje v zemích řídícím se common law 

můžeme spatřovat v základech tvorby jejich právních řádů, které jsou kromě legislativních aktů 

 

 

 

18 J.L. DE LA CUESTA (ed.), Resolutions of the Congresses of the International Association of Penal Law (1926 – 

2004) 
19 Guy Stessens, Corporate Criminal Liability: A Comparative Perspective 43 Int’l & Comp. L.Q. 494 (1994). 
20 Leonard Orland & Charles Cachera, Essay and Translation: Corporate Crime and Punishment in France: Criminal 

Responsibility of Legal Entities (Personnes Morales) Under the New French Criminal Code (Nouveau Code 

Penal), 11 Conn. J. Int’l L. 111, 114 (1995). 
21 Viz ZÁHORA, J., KERT, J. (eds.) Trestná zodpovednosť právnických osôb. Zborník príspevkov z medzinárodnej 

konferencie konanej dňa 12. novembra 2009. Bratislava: EUROKÓDEX, 2009, s. 36–46. 
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především utvářeny jednotlivými soudními rozhodnutími. Soudní rozhodnutí dle mého názoru 

přináší nezbytnou elasticitu a variabilitu, kterou klasické legislativní akty postrádají.  

V 17. a především 18. století byla Velká Británie jednou z ekonomicky nejsilnějších zemí na 

světě. S tím úzce související hospodářský rozmach měl za následek velký nárůst existujících 

právnických osob působících na britských ostrovech. Stojí za zmínku, že britské právnické osoby 

již od 16. století byly uznávanými subjekty práva, ale stále je nebylo možné v rámci common law 

trestně stíhat.22 První větší právní úpravu právnických osob přinesl zákon o akciových 

společnostech vydaný v souvislosti s industriální revolucí a velkým rozmachem železnic.  

Železniční průmysl a s ním mnohdy spojené velké škody na soukromém majetku stál za 

vznikem trestní odpovědnosti právnických osob v systému common law. Není proto divu, že 

prvními právnickými osobami uznanými trestně odpovědnými byly železniční společnosti 

v případech Queen v. Birmingham & Gloucester railway co.23 v roce 1842 a R v. Great North of 

England Railway Co.24 v roce 1846. Systém common law brzy začal rozlišovat dvě různé trestní 

odpovědnosti právnických osob a to konkrétně tzv. vicarious liability a strict liability. Pojem 

vicarious liability je do češtiny překládán jako objektivní odpovědnost zaměstnavatele za svoje 

zaměstnance. Na druhou stranu pojem strict liability můžeme vykládat jako objektivní 

odpovědnost bez zavinění.25 Oba pojmy spolu úzce souvisí a jejich odlišení bude záviset na 

výkladu pojmů v jednotlivých právních předpisech. Velkým krokem k zakotvení trestní 

odpovědnosti právnických osob do běžného života v systému common law byla možnost uznat 

právnickou osobu vinnou za spáchání tzv. strict liability offenses, kdy právnická osoba byla 

objektivně trestně odpovědná za porušení některé ze zákonem daných povinností.26  

Až do čtyřicátých let 20. století byly soudní rozhodnutí odsuzující právnické osoby ve Velké 

Británii spíše výjimkou, i přesto však položily základy koncepce přičitatelnosti trestného činu 

právnické osobě, na kterou bylo později možné navázat. Za zajímavé považuji, že zlom v možnosti 

přímé přičitatelnosti jednání některých osob právnické osobě přišel prostřednictvím trojice 

 

 

 

22 PINTO, A.; EVANS, M. Corporate Criminal Liability. 2 vyd. London: Sweet & Maxwell, 2008, s. 17. 
23 BRICKEY, K.F. Corporate Criminal Accountability: A Brief History and an Observation. In Washington University 

Law Quarterly, 1983, č. 60, s. 402. 
24 WELLS, C. Corporation and Criminal Responsibility. 2 vyd. Oxford: Oxford University Press, 2005, s. 87-89. 
25 BOHUSLAV, Lukáš, Trestní odpovědnost právnických osob. Plzeň: Aleš Čeněk, 2014. s. 42. 
26 Regina v. Birmingham & Gloucester R.R. Co., (1842) 3 Q. B. 223 (breach of statutory duty; strict liability for 

omissions--nonfeaseance); Gt. North Of England R.R. Co., (1846) 9 Q.B. 315(strict liability for actions-- 

malfeasance). 



13 

 

soudních rozhodnutí z roku 1944.27 Po těchto revolučních rozhodnutích Vrchního soudu 

v Londýně bylo nově možné zavinění některých osob přičítat přímo právnické osobě. Přínos těchto 

tří rozhodnutí však můžeme považovat za diskutabilní, protože absentují bližší jasná kritéria, za 

jakých bude zavinění právnické osobě přičítáno.28 Případ, který stanovil podmínky použití  

tzv. identifikační teorie k přičtení trestní odpovědnosti právnické osobě byl roku 1972 případ 

Tesco Supermarket Ltd v. Nattrass, ve kterém byla vnitřní struktura obchodní společnosti 

Sněmovnou lordů přirovnána k lidskému tělu. Jako příklad můžeme uvést, že ředitelé a vrcholoví 

manažeři společnosti mohou být považování za mozek, který vytváří vůli právnické osoby. 

Podstata identifikační teorie tedy spočívá v odvození trestní odpovědnosti korporace od jednání  

a trestní odpovědnosti jednotlivce. Rozhodnutí ve výše zmíněném případu bylo sice dalšími 

rozhodnutími v 90. letech lehce modifikováno, ale i přesto představuje hlavní základ a precedens 

trestní odpovědnosti právnických osob ve Velké Británii.29  

V současné době ve Velké Británie neexistuje ucelená právní úprava trestní odpovědnosti 

právnických osob. Z toho důvodu můžeme rozlišovat dva různé přístupy k této problematice  

tzv. test trestné odpovědnosti a identifikační doktrínu. Test trestní odpovědnosti nám odpoví, zda 

právní předpis, podle kterého může být právnická osoba trestně odpovědná upravuje podmínky při 

jejichž splnění bude trestní odpovědnost uplatněna. V opačném případě se využije identifikační 

teorie systému common law.30 Nepružnost a obtížné použití identifikační teorie na velké 

společnosti mělo za následek vytvoření třetího přístupu tzv. testu vyššího managmentu. Test 

vyššího managmentu byl zakotven v zákoně the Corporate Manshlaughter and Corporate 

Homicide Act 2007, a jak název napovídá, umožňuje právnickou osobu za určitých podmínek 

stíhat za trestný čin zabití způsobené právnickou osobou. Kromě výše uvedených teorií zná systém 

common law také tzv. teorii agregace, jejíž podstata spočívá ve spojení jednání nebo vůle různých 

jednotlivců v rámci společnosti k zjištění, zda kombinací nedošlo ke spáchání trestného činu.31 

Z výše uvedeného můžeme usuzovat, že ve Velké Británii roste snaha o zpřísnění trestní 

odpovědnosti právnických osob a o přechod k efektivnějšímu systému přičítání trestných činů 

 

 

 

27 DPP v. Kent and Sussex Contractors, Ltd., [1944] 1 All E.R. 119; Moore v. Bresler, [1944] 2 All E.R.; R. v. I.C.R. 

Haulage, Ltd., [1944] K.B. 551 
28 Guy Stessens, Corporate Criminal Liability: A Comparative Perspective 43 Int’l & Comp. L.Q. 493, 496 (1994). 
29 BOHUSLAV, L., Trestní odpovědnost právnických osob. str. 49-50. 
30 Viz TURAYOVÁ, I., TOBIAŠOVÁ, L. a kol.: Trestná zodpovědnosť právnických osob. Bratislava: Univerzita 

Komenského, 2014, s. 55. 
31 Tamtéž s. 56. 
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právnickým osobám, než umožňuje identifikační teorie. Důkaz tohoto trendu můžeme spatřovat  

i v přijetí tzv. Bribery Act v roce 2010, který upravuje kromě klasických úplatkových trestných 

činů, také trestný čin selhání obchodní společnosti v zabránění úplatku. Hlavní novinka spočívá 

především v tom, že právnická osoba může být shledána trestně odpovědná za jednání všech 

zaměstnanců, pokud neprokáže zavedení dostatečných interních protikorupčních opatření.32 

Následně byl v roce 2017 schválen tzv. Criminal Finances Act, který na základě obdobného 

principu představeného v Bribery Act zavádí trestný čin nezabránění obchodní společnosti  

v daňovém úniku. De lege ferenda se ve Velké Británii uvažuje nad zavedením dalších obdobných 

ekonomických trestných činů, týkajících se například praní špinavých peněz nebo podvodu.33  

Je nepochybné, že zavedení výše zmíněných trestných činů zvýší nároky na právnické osoby, které 

budou nově povinny zavádět stále propracovanější interní opatření k předcházení trestné činnosti. 

Otázkou zůstává, zda soudní systém zaměstnává dostatečné množství odborníků, kteří budou 

posuzovat, zda právnická osoba zavedla dostatečná opatření k předejití daného trestného činu. 

Podobný vývoj trestní odpovědnosti právnických osob jako ve Velké Británii se odehrával ve 

Spojených státech amerických. Ekonomická síla korporací a jejich společenský vliv byl však ve 

Spojených státech amerických větší a měl za důsledek dynamičtější vývoj trestní odpovědnosti 

právnických osob. Kromě toho je nezbytné rozlišovat trestní odpovědnost právnických osob na 

federální a státní úrovni. Pro zjednodušení se tato práce věnuje pouze nastínění historie federální 

úrovně úpravy trestní odpovědnosti právnických osob.  

Americké soudy nejdříve připustili trestní odpovědnost právnických osob za trestné činy,  

u kterých nebylo nezbytné prokazovat zavinění.34 Již na počátku 20. století konkrétně roku 1903 

došlo k rozšíření trestní odpovědnosti právnických osob za trestné činy spáchané jejich 

zaměstnanci v rámci jejich činnosti a oprávnění jim svěřených.35 Velkou měrou tomu pomohl  

i zákon regulující vnitrostátní lodní dopravu, díky kterému došlo ke zlomovému rozhodnutí ve 

věci New York Central & Hudson River Railroad Co. v. United States z roku 1909. Případ je 

významný především díky svým závěrům, kterými se stanovily dvě základní limitace doktríny 

 

 

 

32 Viz Corporate Criminal Liability - Perspectives from the US, UK and France. Dostupné z: 

https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=a87d8ace-7b5e-482b-a907-9a69e20f02cd 
33 Viz Proposed reform of UK corporate criminal liability – a failure to grasp the nettle? Dostupné z: 

https://www.whitecase.com/publications/alert/proposed-reform-uk-corporate-criminal-liability-failure-grasp-

nettle 
34 Jedná se např. o trestné činy související s bezpečností práce, korupcí a vnitrostátním obchodem. 
35 People v. Corporation of Albany, XII Wendell 539 (1834); State v. Morris Essex R.R., 23 Zabrinski’s N.J.R. 360 

(1852) 

https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=a87d8ace-7b5e-482b-a907-9a69e20f02cd
https://www.whitecase.com/publications/alert/proposed-reform-uk-corporate-criminal-liability-failure-grasp-nettle
https://www.whitecase.com/publications/alert/proposed-reform-uk-corporate-criminal-liability-failure-grasp-nettle


15 

 

vicarius liability. Kromě toho, že zaměstnanec musí jednat ve prospěch právnické osoby, tak musí 

jednat v rámci předmětu své pracovní činnosti.36 Případů, které svým významem formovaly trestní 

odpovědnost na federální úrovní ve Spojených státech amerických je velké množství37, ale osobně 

za další velmi důležité rozhodnutí považuji rozsudek ve věci United States v. T.I.M.E.-D.C., Inc., 

ve kterém byl rozpracován princip kolektivního vědomí. Bohuslav k tomuto principu uvádí, že na 

právnickou osobu je nahlíženo jako na souhrn subjektů, u kterých není zapotřebí prokazovat, zda 

daná osoba měla úmysl spáchat trestný čin.38 V současné době je trestní odpovědnost právnických 

osob v systému common law natolik rozšířena, že je dokonce možné právnické osoby stíhat za 

zabití, což v státech kontinentální Evropy je spíše výjimkou. 

2.2 Legislativní pokusy před přijetím zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti 

právnických osob a řízení proti nim 

Ve spojitosti s úvahami o možné budoucí rekodifikací trestního práva došlo v roce 2000 

k prvním úvahám o zavedení nějaké formy trestní odpovědnosti právnických osob do právního 

řádu České republiky. Jelikož se jednalo o velmi diskutované téma, tehdejší ministr spravedlnosti 

dr. Otakar Motejl ustanovil specializovanou komisi, jejímž cílem bylo přijmout stanovisko  

k možnosti zavedení trestní odpovědnosti právnických osob. Není překvapením, že členové 

komise neměli vždy na danou problematiku stejný názor a komise nakonec nedospěla 

k jednomyslnému závěru.39  

Členové komise se dokázali jednoznačně shodnout na závěru, že žádný platný mezinárodní 

dokument v roce 2000 nezavazoval Českou republiku k zavedení jakékoliv formy trestní 

odpovědnosti právnických osob. Jednotný názor komise však nepanoval na otázku, zda 

kriminálněpolitické důvody jednoznačně odůvodňují potřebu zavedení trestní odpovědnosti 

právnických osob. Shoda však panovala v názoru, že v činnosti právnických osob se vyskytují 

závažné protiprávní jednání, které je zapotřebí sankcionovat.40 I přesto, že komise nedospěla 

k jednoznačnému závěru, spatřuji její přínos především v bližším zkoumání důvodů pro a proti 

 

 

 

36 GOBERT, J.; PUNCH, M. Rethinking Corporate Crime. Cambridge: Cambridge University Press, 2003, s. 56-57. 
37 Např. State of Minnesota v. Christy Pontiac-GMC, Commonwealth v. Beneficial Finance Co. nebo United States 

v. Ahmad – 101 F.3d 386. 
38 BOHUSLAV, Lukáš, Trestní odpovědnost právnických osob. s. 63. 
39 MUSIL, J., PRÁŠKOVÁ, H., FALDYNA, F.: Úvahy o trestní odpovědnosti právnických osob de lege ferenda. 

Trestní právo, 2001, č. 3, s. 6-17. 
40 Tamtéž. s. 6-17. 
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zavedení trestní odpovědnosti právnických osob, vytyčení sporných otázek a představení možných 

řešení deliktní odpovědnosti právnických osob v České republice, na které bylo možné později 

navázat. 

Návrh zákona, který měl poprvé v historii do českého právního řádu zavést pravou trestní 

odpovědnost právnických osob byl předložen Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky 

v roce 2004. Po rozsáhlé kritice ze strany poslanců došlo již v prvním čtení dne 2. 11. 2004 

k zamítnutí návrhu zákona o trestní odpovědnosti právnických osob a řízen proti nim.41 Poslanci 

kritizovali především samotnou koncepci trestní odpovědnosti právnických osob, její škodlivost, 

nadbytečnost a vyvstaly i obavy o přílišnou kriminalizaci podnikání.42   

Vlivem potřeby dostát mezinárodním závazkům se potřeba existence úpravy deliktní 

odpovědnosti právnických osob v následujících letech stala čím dál naléhavější.  Kromě trestní 

odpovědnosti právních osob se uvažovalo nad úpravou deliktní odpovědnosti za pomocí správního 

práva. Věcný záměr zákona, který by upravoval správní odpovědnost právnických osob byl 

připraven v roce 2008, ale již následujícího roku byl zákon v připomínkovém řízení odmítnut  

a zákonodárci se vrátili zpět k myšlence zákona upravujícího trestní odpovědnost právnických 

osob. Dle mého názoru nerozhodnost českých zákonodárců o způsob úpravy deliktní odpovědnosti 

právnických osob jen dokládá o jak kontroverzní a diskutované téma se jednalo. Lze souhlasit, že 

odmítnutý návrh zákona o správní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, měl velké 

množství vad a nedodělků a s největší pravděpodobností by ho bylo zapotřebí následně 

novelizovat, tak aby zákon mohl efektivně plnit svůj účel. 

2.3  Cesta k zákonu č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti 

nim 

V pořadí druhý návrh zákona upravující trestní odpovědnost právnických osoby byl 

Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky předložen dne 15. 3. 2011 jako součást  

tzv. protikorupčního balíčku. Návrh zákona prošel všemi třemi čteními a dne 27. 9. 2011 byl 

schválen a postoupen senátu.43 Poslanci během projednávání zákona vznášeli obdobné výhrady, 

jako v roce 2004 a totiž, že právnická osoba je pouhou fikcí způsobilá jednat pouze 

 

 

 

41 Parlament České republiky. Poslanecká sněmovna. 2004. IV. Volební období. Tisk 745 – Vládní návrh zákona o 

trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim.  
42 JELÍNEK, J.: Trestní odpovědnost právnických osob v České republice – problémy a perspektivy. s. 161. 
43 JELÍNEK, J. a kolektiv.: Trestní odpovědnost právnických osob – bilance a perspektivy. s. 99. 
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prostřednictvím osob fyzických, a nelze u ní proto nalézt zavinění. Dalšími argumenty uváděnými 

proti zavedení trestní odpovědnosti právnických osob byly tyto44: 

• trestní sankce nevhodným způsobem dopadnou na zaměstnance a věřitele právnické 

osoby; 

• kritika vyloučení územně samosprávných celků z působnosti zákona; 

• trestní právo má jen subsidiární charakter a nejdříve by měli být vyčerpány prostředky 

správního práva; nebo 

• nepřipravenost orgánu činných v trestním řízení na uplatňování tohoto zákona. 

Objevovaly se však i pozitivní ohlasy, které vyzdvihovaly institut trestní odpovědnosti 

právnických osob jako efektivní nástroj pro boj s organizovaným zločinem, a především bylo 

vyzdvihováno dostání mezinárodním závazkům, kterými byla Česká republika vázaná.  

Senát Parlamentu České republiky obdržel návrh zákona o trestní odpovědnosti právnických 

osob jako tisk označený č. 221/0 dne 5. 10. 2011. Návrh zákona byl senátem přijat pozitivně,  

i když někteří senátoři vyjádřili pochyby, jak bude probíhat aplikace zákona v praxi. Senátor 

Vladimír Dryml na toto téma dokonce prohlásil: „...bude velmi záležet na tom, jak soudci a státní 

zástupci budou s tímto zákonem pracovat. Při současném stavu české justice a českého soudnictví 

mám oprávněné obavy, že toho bude spíše zneužíváno v některých případech.“45 Návrh zákona byl 

i přesto Senátem Parlamentu České republiky již dne 27. 10. 2011 schválen a postoupen prezidentu 

republiky k podepsaní dne 3. 11. 2011.46 

Tehdejší prezident České republiky Václav Klaus nesouhlasil s předloženým návrhem zákona 

a využil svého ústavního práva a podle čl. 62 písm. h) Ústavy vrátil Parlamentu přijatý zákon. 

Současně předsedkyni poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky zaslal dne 18. 11. 2011 

dopis, ve kterém vysvětluje svůj nesouhlas s navrhovanou právní úpravou a žádá poslance, aby při 

nadcházejícím hlasování změnili svůj názor. Bývalý prezident Václav Klaus v dopise především 

vytýká předloženému zákonu následující nedostatky: „Zákon o trestní odpovědnosti právnických 

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

potrestat viníky trestných činů. Protože stát nebývá schopen odhalit konkrétní iniciátory  

 

 

 

44 NOVÁČKOVÁ, Soňa. Zákon o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim – od návrhu k účinné 

právní úpravě. Trestněprávní revue. 2012, č. 2, s. 27-30 
45 Viz Stenozáznam z 2. dne 13. schůze Senátu Parlamentu České republiky. Dostupné z: 

https://www.senat.cz/xqw/xervlet/pssenat/hlasovani?action=steno&O=8&IS=4665&D=27.10.2011 
46 JELÍNEK, J. a kolektiv.: Trestní odpovědnost právnických osob – bilance a perspektivy. s. 99 

https://www.senat.cz/xqw/xervlet/pssenat/hlasovani?action=steno&O=8&IS=4665&D=27.10.2011
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a pachatele trestných činů konaných prostřednictvím činnosti právnických osob, hodlá trestat tyto 

právnické osoby jako takové. ...Princip individuální trestní odpovědnosti není žádným nemoderním 

dogmatem. Patří k úspěchům historického vývoje na přelomu 18. a 19. století a je jedním  

z úhelných kamenů tzv. kontinentálního práva. ...Navíc je konkrétní podoba zákona špatně 

zpracována, neboť představuje jen velmi hrubou kostru procesních otázek trestního stíhání 

právnických osob. V praxi to nemůže stačit a soudy budou nuceny v konkrétních kauzách 

improvizovat a dikci zákona dotvářet. Jsem přesvědčen, že soudy takovou moc mít nemají a že by 

to bylo v příkrém rozporu se základním principem právního státu, kterým je právní jistota.“47 

Návrh zákona byl vrácen zpět do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, který má 

pravomoc veto prezidenta přehlasovat. I přes přetrvávající nesouhlas některých poslanců bylo 

prezidentské veto prezidenta dne 6. 12. 2011 poslanci přehlasováno.48 Ve sbírce zákonů byl zákon 

vyhlášen dne 22. 12. 2011 pod číslem 418/2011 Sb., s účinností od 1. 1. 2012.49 S ohledem na 

délku legisvakanční doby lze konstatovat, že odborná veřejnost, ale i laická veřejnost neměli 

dostatek času na prostudování zákona a přípravu jeho zavedení do právní praxe. Osobně považuji 

9 denní legisvakační dobu u zákona, který přináší řadu změn a zavádí do právního řádu zcela nový 

institut za příliš krátkou. Nezbývá proto než souhlasit s Jelínkem, který vzniklou situaci 

okomentoval následovně: „Extrémně krátká doba legisvakance je stálým nešvarem české trestní 

legislativy...“50 

2.4 Mezinárodní a evropské závazky k trestní odpovědnosti právnických osob 

Jedním z hlavních důvodů, který zazníval v průběhu celé doby projednávání zákona o trestní 

odpovědnosti právnických osob, bylo dostání přijetím zákona závazkům, které pro Českou 

republiku vyplývají z mezinárodních smluv a naší účasti v mezinárodních organizacích. Nejčastěji 

požadavek přijmutí právní úpravy odpovědnosti právnických osob zmiňují dokumenty vzniklé na 

půdě Rady Evropy, Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj, Evropské unie, OSN a jejich 

orgánů a organizací, ale též na vědeckých fórech, např. na světových kongresech Mezinárodní 

společnosti pro trestní právo (AIDP). Rozptyl právní povahy těchto dokumentů je velmi široký. 

 

 

 

47 Viz Prezident vetoval zákon o trestní odpovědnosti právnických osob. Dostupné z: 

https://www.klaus.cz/clanky/2971. [zobrazeno 3. 12. 2019]. 
48 120 poslanců hlasovalo pro a pouze 30 poslanců hlasovalo proti návrhu zákona. 
49 § 48 ZTOPO. 
50 JELÍNEK, J.: Trestní odpovědnost právnických osob v České republice – problémy a perspektivy. s. 19. 

https://www.klaus.cz/clanky/2971
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Některé dokumenty jsou závaznými mezinárodními smlouvami a svým signatářům ukládají 

povinnost zavést do vnitrostátních právních řádu určitou formu deliktní odpovědnosti právnických 

osob a jiné naopak mají pouze povahu doporučení, resp. nemají vůbec právní charakter.51 

Pro srovnání s ostatními členskými státy Evropské unie byla Česká republika posledním státem 

s chybějící úpravou odpovědnosti právnických osob. Na evropské úrovni se požadavek na úpravu 

odpovědnosti právnických osob objevil kromě některých rámcových rozhodnutí i v některých 

směrnicích, a tudíž reálně hrozilo, že v případě neimplementace směrnic do českého právního řádu 

bude Česká republika čelit řízení o porušení Smlouvy o fungování Evropské unie a uložení 

finanční sankce.52    

Počet mezinárodních dokumentů zaměřených na trestní odpovědnost právnických osob rok od 

roku roste a tento trend lze očekávat i v budoucnu. Jak už bylo výše zmíněno, jejich právní povaha 

a závaznost se mnohdy dost liší. Trestní odpovědnost právnických osob je v mezinárodních 

dokumentech obsažena především v souvislosti s potlačováním organizovaného zločinu, boje 

proti hospodářské kriminalitě, ochrany životního prostředí, trestání korupce a postihu terorismu. 

Hlavní nedostatky vidím v aplikaci a poznávání obsahu jednotlivých mezinárodních dokumentů, 

které mají často za následek jejich vzájemné překrývání, doplňování a opakování.53 

Některé z dokumentů obsahující zmínku a úpravu trestní odpovědnost právnických osob: 

• Úmluva o boji proti podplácení zahraničních veřejných činitelů; 

• Úmluva o potlačování a financování terorismu; 

• Úmluva OSN proti korupci; 

• Úmluva o trestněprávní ochraně životního prostředí; 

• Úmluva Rady Evropy o prevenci terorismu; 

• Rámcové rozhodnutí Rady EU ze dne 19. července 2002 o potírání obchodování 

s lidmi; 

• Rámcové rozhodnutí Rady EU ze dne 24. února 2005 o útocích proti informačním 

systémům; 

 

 

 

51 Vláda: Důvodová zpráva k zákonu č. 418/2011 Sb. o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, č. 

418/2011 Dz. 
52 Tamtéž. 
53 KRÁL, V.: K trestní odpovědnosti právnických osob – východiska, obsah a systematika zákonné právní úpravy. 

Trestněprávní revue, 2002, č. 8., s. 222. 
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• Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2018/1673 ze dne 23. října 2018, o boji 

vedeném trestněprávní cestou proti praní peněz. 

Konstrukce odpovědnosti právnických osob ve výše uvedených dokumentech je často velmi 

obecná a pouze stanovuje mantinely, ve kterých by se daná právní úprava měla pohybovat. 

Například rámcové rozhodnutí Rady EU ze dne 24. července 2005 o útocích proti informačním 

systémům pouze stanovuje, aby členské státy zajistily, že právnické osoby bude možné činit 

odpovědné za trestné činy obsažené v rámcovém rozhodnutí. Mezinárodní dokument ponechává 

volbu způsobu úpravy odpovědnosti právnických osob na členských státech Rady EU a je tedy na 

nich samotných, jestli využijí úpravu prostřednictvím předpisů trestního práva nebo práva 

správního. Mimo výše uvedené mezinárodní dokumenty většinou stanoví i okruh osob, jejichž 

jednání způsobí vznik odpovědnosti právnické osoby. Ve výše zmíněném rámcovém rozhodnutí 

to např. budou a) osoby pověřené kontrolou v rámci právnické osoby, b) osoby oprávněné 

zastupovat právnickou osobu a c) osoby s pravomocí přijímat rozhodnutí jménem právnické 

osoby. Výčet osob, které mohou způsobit odpovědnost právnické osoby je v mezinárodních 

dokumentech zkrácen na nezbytné minimum a i zde je ponechán velký prostor členským státům 

pro vlastní úpravu a zařazení do svých právních předpisů upravujících odpovědnost právnických 

osob i některých dalších kategorií osob. 

Obsahem mezinárodních dokumentů je velmi často i výčet doporučených sankcí, které by 

členské státy Rady EU měly zavést pro potrestání právnických osob. Hlavní důraz je především 

kladen na to, aby sankce byly účinné, přiměřené a odrazující. Jako nejzákladnější sankci nejčastěji 

mezinárodní dokumenty uvádějí finanční postih v podobě pokuty. Další doporučené sankce jsou 

např. zbavení oprávnění pobírat veřejné výhody nebo podpory, dočasný nebo trvalý zákaz 

provozování obchodní činnosti, uložení soudního dohledu nebo zrušení právnické osoby 

rozhodnutím soudu.54 

S odstupem času vidíme, že v ZTOPO došlo k inkorporování všech doporučení obsažených 

v Rámcovém rozhodnutí Rady EU ze dne 24. července 2005 o útocích proti informačním 

systémům. Česká úprava trestní odpovědnosti právnických osob jde v mnoha případech ještě dál, 

když zavádí některé sofistikovanější sankce a rozšiřuje okruh osob, jejichž jednání může způsobit 

vznik trestní odpovědnosti právnických osob. Celkový přínos doporučení obsažených 

 

 

 

54 Viz Rámcové rozhodnutí Rady EU ze dne 24. února 2005 o útocích proti informačním systémům. Dostupné z: 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/ALL/?uri=CELEX%3A32005F0222 
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v mezinárodních dokumentech závazných pro Českou republiku hodnotím velmi pozitivně. 

Věřím, že právě uvedená doporučení a nastíněné způsoby úpravy odpovědností právnických osob 

poskytly českému zákonodárci potřebnou inspiraci a určitý základ při tvorbě ZTOPO. Rovněž 

z výše uvedených mezinárodních dokumentů můžeme dospět k závěru, že o zavedení určité 

odpovědnosti právnických osob se na mezinárodní scéně uvažovalo mnohem dříve, než tato 

myšlenka dorazila k nám do České republiky. 
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3 Základy trestní odpovědnosti právnických osob v české právní úpravě 

V předchozích kapitolách jsme stanovili důvody, které vedly zákonodárce k zavedení trestní 

odpovědnosti právnických osob a přiblížili jsme si celý proces přijetí zákona o trestní 

odpovědnosti právnických osob. Cílem této kapitoly je na jednotlivých ustanoveních ZTOPO 

prozkoumat podstatu a problematická místa trestní odpovědnosti právnických osob. 

Požadovaného cíle dosáhneme jednak teoretickým rozborem jednotlivých ustanovení zákona, ale 

i zkoumáním judikatury, která je rok od roku bohatší. 

3.1 Subjekt trestní odpovědnosti právnických osob 

Subjekt zákona o trestní odpovědnosti právnických osob je stanoven v § 1 se zákonnou 

výjimkou z tohoto ustanovení obsaženou v § 6. Porovnáním obou ustanovení ZTOPO dospějeme 

k závěru, že subjekt trestní odpovědnosti právnických osob je určen negativně. Zákon totiž stanoví 

výjimku, ve které specifikuje, že podle ZTOPO není trestně odpovědný stát a územně samosprávné 

celky při výkonu veřejné moci. Této problematice se práce blíže věnuje níže. 

 Pojem právnické osoby je v ZTOPO a v celém trestním právu hojně používán, ale samotná 

definice tohoto pojmu vychází ze soukromoprávní normy. Konkrétně bychom obecnou definici 

právnické osoby nalezli v ustanovení § 20 občanského zákoníku, které zní následovně:  

„Právnická osoba je organizovaný útvar, o kterém zákon stanoví, že má právní osobnost, nebo 

jehož právní osobnost zákon uzná.“  

Právní osobnost právnická osoba získá momentem svého vzniku a drží ji až do svého zániku. 

Lze tedy říct, že existuje souběžně s její právní existencí.  V občanském zákoníku také nalezneme 

způsoby ustanovení právnické osoby, kterými jsou 1) zakladatelské právní jednání, 2) zákon, 3) 

rozhodnutí orgánu veřejné moci a 4) jiný způsob, který stanoví právní předpis.55 Samotný vznik 

právnické osoby je spojen s jejím zápisem do veřejného rejstříku a v případech, kdy je právnická 

osoba zřízena zákonem, dnem nabytí účinnosti tohoto zákona. 

 

 

 

55 Viz § 122 občanského zákoníku. 



23 

 

Zákon o trestní odpovědnosti právnických osob nikterak nerozlišuje mezi různými druhy 

právnických osob a bude se tedy dle mého názoru vztahovat na veškeré právnické osoby, u kterých 

to právní řád připouští. Trestně odpovědnými tedy především budou: 56   

• fundace,  

• obchodní korporace,  

• ústavy,  

• veřejnoprávní právnické osoby.  

Za právnickou osobu je považovaný i stát a jeho územně samosprávné celky při výkonu 

veřejné moci. Jak už však bylo výše zmíněno, výjimka obsažená v ustanovení § 6 ZTOPO vylučuje 

trestní odpovědnost uvedených právnických osob ab initio. Jinými slovy jenom právnické osoby 

uvedené v ustanovení § 6 ZTOPO nemohou být shledány trestně odpovědnými podle zákona  

o trestní odpovědnosti právnických osob. Tuto zákonnou výjimku považuji za jasný projev 

negativní zásady personality. Kromě právnických osob v ustanovení § 6 uvedených důvodová 

zpráva uvádí, že se trestní odpovědnost právnických osob taktéž nebude vztahovat na státy odlišné 

od České republiky a mezinárodní organizace veřejného práva.57  

Základy myšlenky vyloučení trestní odpovědnosti státu sahají až do období absolutistických 

států. Tehdy převládlo přesvědčení, že trestání je jednou z předních rolí státu. Právní teoretici tuto 

myšlenku rozvedli a dospěli k ne příliš překvapivému závěru, že stát má proti trestnímu stíhání 

imunitu, a to i v případech, kdy dochází k trestnímu jednání v samotné státní struktuře.58 

Francouzský král Ludvík XIV. k problematice uvádí, že není na místě vinit celý sbor za chyby 

jeho jedné části, ale je na místě chválit jej za služby, které převážily a k nimž dospěl.59 

Princip vyloučení trestní odpovědnosti státu se dle důvodové zprávy kromě České republiky 

týká všech organizačních složek státu.60 Organizační složky státu zajišťují primární funkce státu 

na celém území České republiky a nejsou právnickými osobami. K výše uvedenému doplňuji, že 

trestný čin spáchaný představitelem státu je výlučně jeho osobním činem a není možné ho 

připisovat státu. Celkově považuji úpravu vyloučení trestní odpovědnosti u některých právnických 

 

 

 

56 FENYK, J., SMEJKAL, L., BÍLÁ, I. Zákon o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim. Komentář. 

2., podstatně přepracované a doplněné vydání. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2018, s. 4. 
57 Vláda: Důvodová zpráva k zákonu č. 418/2011 Sb. o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, č. 

418/2011 Dz. 
58 JELÍNEK, J. a kolektiv.: Trestní odpovědnost právnických osob – bilance a perspektivy. s. 65. 
59 Ludvík XIV. paměti krále Slunce. Praha: Prostor 2007, s. 47-48.   
60 Vláda: Důvodová zpráva k zákonu č. 418/2011 Sb. o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, č. 

418/2011 Dz. 
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osob za nejednotnou a bylo by záhodno z hlediska de lege ferenda ji upřesnit a doplnit. Organizační 

složky státu jsou upraveny zákonem o majetku České republiky a ten rozlišuje kromě 

organizačních složek státu i ostatní státní organizace, které jsou právnickými osobami a jsou dle 

mého názoru bez dalšího trestně odpovědné. Ostatně podobný názor sdílí i velká část odborné 

veřejnosti.61 

Zákon o majetku České republiky vyjmenovává organizační složky státu v ustanovení  

§ 3 odst. 1. Fenykl přichází se svým rozlišením organizačních složek státu na62: 

a) Útvary zřízené zvláštním zákonem; a 

b) Útvary zřízené orgánem státní správy. 

Mezi subjekty zřízené zvláštním zákonem budou kromě ministerstev spadat i další ústřední 

orgány státní správy podle § 2 zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních 

orgánů státní správy České republiky.63 Za zajímavé považuji postavení České národní banky, 

která je zřízena zákonem o České národní bance. Zákon ji považuje za samostatnou právnickou 

osobu veřejného práva a její trestní odpovědnost nijak nevylučuje.64 Jsem tedy toho názoru, že 

Česká národní banka může být trestně odpovědná podle ZTOPO. 

Od organizačních složek státu je zapotřebí odlišit státní příspěvkové organizace, které jak 

vyplývá ze zákona o majetku České republiky jsou právnickými osobami, a jako takové jsou dle 

mého názoru taktéž trestně odpovědné. Jedná se především např. o fakultní nemocnice, muzea, 

knihovny, dětské domovy nebo třeba Ředitelství silnic a dálnic ČR. 

Jak už bylo výše zmíněno, z trestní odpovědnosti právnických osob jsou vyloučeny územní 

samosprávní celky při výkonu veřejné moci. Za územní samosprávné celky jsou považovány obce, 

kraje a hlavní město Praha. Výkon veřejné moci český právní řád nedefinuje a stejně jako Fenyk 

jsem názoru, že zákonodárce tím měl na mysli výkon veřejné správy i samosprávy územními 

 

 

 

61 FENYK, J., SMEJKAL, L., BÍLÁ, I. Zákon o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim. Komentář. 

2., podstatně přepracované a doplněné vydání. s. 24. 
62 Tamtéž, s. 25. 

63 Jedná se Český statistický úřad, Český úřad zeměměřický a katastrální, Český báňský úřad, Úřad průmyslového 

vlastnictví, Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, Správa státních hmotných rezerv, Státní úřad pro jadernou 

bezpečnost, Národní bezpečnostní úřad, Energetický regulační úřad, Úřad vlády České republiky, Český 

telekomunikační úřad, Úřad pro ochranu osobních údajů, Rada pro rozhlasové a televizní vysílání, Úřad pro dohled 

nad hospodařením politických stran a politických hnutí, Úřad pro přístup k dopravní infrastruktuře, Národní úřad pro 

kybernetickou a informační bezpečnost. Národní sportovní agentura. 
64 FENYK, J., SMEJKAL, L., BÍLÁ, I. Zákon o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim. Komentář. 

2., podstatně přepracované a doplněné vydání. s. 26. 
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samosprávnými celky.65 V praxi bude tedy třeba vždy rozlišovat případy, kdy se územní 

samosprávný celek dopustí trestného činu v postavení soukromoprávního subjektu, a kdy naopak 

v postavení veřejnoprávního subjektu. 

Právnické osoby s majetkovou účastí státu či územně samosprávných celků jsou trestně 

odpovědné podle ZTOPO. Nejčastěji se jedná o subjekty sloužící veřejnému blahu s majetkovou 

účastí státu či územně samosprávného celku v podobě akcií, členského vkladu nebo podílu.  

V určení subjektu trestní odpovědnosti podle zákona o trestní odpovědnosti právnických osob 

spatřuji některé nedostatky. Především si myslím, že by právní předpis měl obsahovat výslovné 

vyloučení trestní odpovědnosti cizích států a mezinárodních organizací veřejného práva. Pouhé 

zmínění jejich exempce v důvodové zprávě k ZTOPO nepovažuji za dostatečné a odporující 

požadavku na určitost právní normy.  Dále dle mého názoru v některých případech není jisté, zda 

se ZTOPO na daný subjekt vztahuje či nikoliv. Považuji za vhodnější a přehlednější doplnění 

ustanovení § 6 ZTOPO než přenechání řešení této otázky odborné literatuře. 

3.2 Rozsah kriminalizace jednání právnických osob v České republice 

Trestné činy, kterých se může právnická osoba dopustit jsou obsaženy v ustanovení § 7 zákona 

o trestní odpovědnosti právnických osob. Věcná působnost zákona o trestní odpovědnosti 

právnických osob byla předmětem dlouhých diskuzí a finální podoba ustanovení § 7 ZTOPO i po 

několika výrazných proměnách vzbuzuje živé teoretické diskuze odborné veřejnosti. Úvodem je 

důležité zmínit, že právnická osoba se může svým jednáním dopustit všech forem trestného činu, 

tedy přečinu či zločinu.  

Právě přílišná kriminalizace jednání právnické osoby, která šla nad rámec požadavků 

uvedených v mezinárodních dokumentech, byla dle Jelínka66 jedním z důvodů, proč došlo 

k zamítnutí předloženého zákona o trestní odpovědnosti právnických osob v roce 2004.67 Zákon 

obsahoval taxativní výčet 133 trestných činů, za jejichž spáchání bylo možné právnickou osobu 

trestně stíhat. Důvodová zpráva k vybraným trestným činům nic bližšího neobsahovala a jen 

konstatovala, že daný výčet vychází z mezinárodních dokumentů, jenž jsou pro Českou republiku 

závazné. Lze souhlasit s tehdy převládajícím názorem, že takto široce pojatý rozsah kriminalizace 

 

 

 

65 Tamtéž, s. 28. 
66 JELÍNEK, J.: Trestní odpovědnost právnických osob v České republice – problémy a perspektivy. s. 222. 
67 Parlament České republiky. Poslanecká sněmovna. 2004. IV. Volební období. Tisk 745 – Vládní návrh zákona o 

trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim. 
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jednání právnické osoby by měl za následek zahlcení systému trestního soudnictví. Nad výše 

uvedené se domnívám, že příliš široce pojatá věcná působnost ZTOPO by mohla být v rozporu se 

zásadou subsidiarity trestní represe. 

3.2.1 Možnosti úpravy rozsahu kriminalizace jednání právnických osob a srovnání se zahraničím 

Problematiku rozsahu kriminalizace právnických osob lze v právním řádu upravit vícero 

způsoby. Každé z následujících řešení má své výhody i nevýhody a nelze bohužel přesvědčivě 

stanovit, která varianta je nejvhodnější. Hlavními způsoby úpravy rozsahu kriminalizace jednání 

právnických osob jsou: 68 

1) Odpovědnost právnických osob jen za vybrané trestné činy, u nichž to zákon výslovně 

stanoví. 

2) Odpovědnost právnických osob za všechny soudně trestné delikty. 

 K výše uvedeným dvěma hlavním variantám úpravy věcné působnosti lze naleznout určité 

modifikace, ale v zásadě lze shrnout, že naprostá většina států kontinentální Evropy vychází ve 

svých zákonech upravujících trestní odpovědnost právnických osob z těchto dvou možností.  

Využití principu speciality, nebo-li trestní odpovědnosti právnické osoby jen za vybrané 

trestné činy, nalezneme v právním řádu mnoha členských státu Evropské unie.69 Tyto státy zvolily 

taxativní výčet trestných činů, kterých se může právnická osoba dopustit. Úprava může mít podobu 

odkazu na trestné činy uvedené v mezinárodních doporučeních a závazcích nebo se může jednat  

o vypočtení či druhové určení trestných činů obsažené přímo v zákoně upravující trestní 

odpovědnost právnických osob.70 Kromě shora jmenovaného je také možné u každého trestného 

činu zvláště stanovit, zda je právnická osoba za jeho spáchání odpovědná, tak jak je tomu např. ve 

Španělsku.  

Za velmi zajímavý považuji příklad úpravy problematiky ve Franci, ve které rozsah 

kriminalizace jednání právnické osoby prošel významným legislativním vývojem. Zákon 

upravující trestní odpovědnost právnických osob byl ve Francii přijat již v roce 1994. Právnická 

osoba mohla být shledána trestně odpovědnou pouze za omezený výčet trestných činů. V průběhu 

následujících let však došlo ke značnému rozšíření výčtu trestných činů a od 1.1.2006 dokonce 

došlo ve Francii k zavedení odpovědnosti právnických osob za všechny soudně trestné delikty 

 

 

 

68 DANKOVÁ, K.: K otázce rozsahu trestní odpovědnosti právnických osob. In JELÍNEK, J. a kol.: Trestní 

odpovědnost právnických osob v České republice. Bilance a perspektivy. Praha: Leges, 2014, s. 296-297. 
69 Např. Finsko, Slovinsko, Estonsko, Itálie, Polsko, Slovensko.  
70 JELÍNEK, J.: Trestní odpovědnost právnických osob v České republice – problémy a perspektivy. s. 227. 
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s pár výjimkami.71 Na tomto příkladu můžeme sledovat, jak se přístup k rozsahu kriminalizace 

jednání právnické osoby neustále vyvíjí a mění. Obdobný vývoj je možné očekávat i v České 

republice, kdy dojde k odklonu od principu speciality k obecné trestní odpovědnosti právnických 

osob za všechny soudně trestné delikty. 

Nevýhody využití principu speciality spatřuji především v nezbytnosti neustálého doplňování 

výčtu trestných činů v důsledku stále nových mezinárodních či evropských závazků. Další potíže 

může činit opomenutí některých trestných činů, které by ve finálním výčtu rozhodně neměly 

chybět.  

Variantu obecné trestní odpovědnosti právnických osob za všechny trestné činy uvedené 

v trestním zákoně zvolila zhruba polovina členských států Evropské unie.72 Podstatou této 

koncepce je kriminalizace jednání právnické osoby za všechny trestné činy, kterých se může 

dopustit fyzická osoba. Obecnou odpovědnost můžeme v právní normě legislativně zakotvit 

obecnou formulací, která stanoví, že právnické osoby budou odpovídat za veškeré trestné činy 

uvedené příslušnou právní normou nebo výčtem všech trestných činů v příslušném ustanovení 

zákona upravujícím trestní odpovědnost právnických osob. Souhlasím s názorem Jelínka73,  

že druhý způsob se jeví jako příliš komplikovaný a mohl by vést k opomenutí některého trestného 

činu v celkovém výčtu trestných činů. 

Nespornou výhodou obecné trestní odpovědnosti právnických osob je jistota neopominutí 

žádného trestného činu, za který může být právnická osoba trestně odpovědná. Trestněprávní 

úprava bude tudíž ucelená, přehledná a nebude zapotřebí žádné novelizace v případě nezbytnosti 

kriminalizace některých dalších činností. Nevýhodu takto stanoveného rozsahu kriminalizace 

jednání právnické osoby spatřuji především v možnosti trestního stíhání právnické osoby za trestné 

činy, kterých se z jejich povahy ani nemůže dopustit. Bude se jednat například o trestný čin dvojího 

manželství (§ 194 TZ), soulože mezi příbuznými (§ 188 TZ), křivé výpovědi (§ 346 TZ), vraždy 

novorozeného dítěte (§ 142 TZ) či znásilnění (§ 185 TZ). Negativa obecné trestní odpovědnosti 

právnických osob také vidím ve vyšším zatížení trestního soudnictví a s tím související 

prodloužení délky trvání trestního řízení, jehož délka v roce 2018 průměrně činila 202 dní.74 Nad 

výše uvedené Bohuslav spatřuje negativum také v oslabení právní jistoty, jelikož by bylo 

 

 

 

71 DANKOVÁ, K.: K otázce rozsahu trestní odpovědnosti právnických osob., s. 306. 
72 Mezi nimi např. Belgie, Nizozemsko, Norsko, Rakousko či Francie. 
73 JELÍNEK, J.: Trestní odpovědnost právnických osob v České republice – problémy a perspektivy. s. 225. 
74 Viz Délka civilního řízení loni opět klesla, trestní se prodloužilo. Dostupné z: https://www.ceska-

justice.cz/2019/08/delka-civilniho-rizeni-loni-opet-klesla-trestni-se-prodlouzilo/ 

https://www.ceska-justice.cz/2019/08/delka-civilniho-rizeni-loni-opet-klesla-trestni-se-prodlouzilo/
https://www.ceska-justice.cz/2019/08/delka-civilniho-rizeni-loni-opet-klesla-trestni-se-prodlouzilo/
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nezbytné, aby orgány činné v trestním řízení zjišťovaly, zda se právnická osoba vůbec daného 

trestného činu mohla dopustit.75 

3.2.2 Vývoj rozsahu kriminalizace jednání právnických osob v České republice 

Z dosud uvedeného můžeme lehce dospět k závěru, že ani český zákonodárce při volbě úpravy 

věcné působnosti zákona o trestní odpovědnosti právnických osob v roce 2011 nestál před 

snadným úkolem. Volba správného rozsahu kriminalizace jednání právnických osob byla 

esenciální pro úspěšné schválení zákona Parlamentem ČR.  

Zákon o trestní odpovědnosti právnických osob původně vycházel v ustanovení § 7 z principu 

speciality a obsahoval taxativní výčet trestných činů, za které bylo možné právnickou osobu trestně 

stíhat. Trestných činů obsažených v ustanovení § 7 bylo celkem 83. Právě na původní 

podobě tohoto ustanovení můžeme vidět, že zákon o trestní odpovědnosti právnických osob byl 

přijat především kvůli stále rostoucímu mezinárodnímu tlaku. Z celkového počtu bylo totiž celkem 

80 trestných činů vyžadováno evropskou legislativou.76 Na ustanovení se brzy snesla vlna kritiky77, 

která především mířila na zcela chaotický a nekoncepční výběr trestných činů. S kritikou lze 

souhlasit, protože výčet trestných činů obsahoval různorodou směsici deliktů, s výjimkou 

trestných činů proti životu a zdraví. Především absence některých hospodářských deliktů lze 

z dnešního pohledu považovat za velmi nešťastnou.  

Novela provedená zákonem č. 141/2014 Sb., sice rozšířila výčet deliktů o trestný čin znásilnění 

(§ 193a TZ), navazování nedovolených kontaktů s dítětem (§ 193b TZ), lichvy (§ 218 TZ) a účast 

na pornografickém představení (§ 193a TZ), ale právě tato novela je dalším důkazem o neúplnosti 

výčtu trestných činů, kterým trpělo ustanovení § 7 ZTOPO. Jelínek upozorňuje, že skutkové 

podstaty trestných činů obsažených ve výčtu byly vyjmenovány bez rozdělení na základní, 

kvalifikované či privilegované. Absenci některých subsidiárních nebo svojí povahou obdobných 

trestných činů považuje za další velký nedostatek předešlé úpravy ustanovení § 7 ZTOPO.78 

V původní právní úpravě rozsahu kriminalizace jednání právnických osob skutečně například byl 

uveden trestný čin podvodu (§ 209 TZ) či podílnictví (§ 214 TZ), ale nikoliv již trestný čin 

zpronevěry (§ 206 TZ) nebo krádeže (§ 205 TZ). Dále chyběly některé trestné činy, jejichž 

 

 

 

75 BOHUSLAV, L., Trestní odpovědnost právnických osob. s. 107. 
76 BOHUSLAV, L., Trestní odpovědnost právnických osob. s. 107-108. 
77 JELÍNEK, J. a kol.: Trestní odpovědnost právnických osob – pět let poté. s. 37-45.  
78 JELÍNEK, J.: K rozsahu kriminalizace jednání právnických osob. Bulletin advokacie, č. 9, 2014, s. 15-21. 
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spáchání je při obchodní činnosti právnických osob lehko představitelné, jako třeba trestný čin 

porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže (§ 248 TZ), trestný čin pletich při zadání 

veřejné zakázky a při veřejné soutěži (§ 257 TZ) nebo trestný čin neoprávněné podnikání  

(§ 251 TZ). Velký nedostatek také můžeme spatřovat v již zmíněném nerespektování základních 

souvislostí u jednotlivých trestných činů. Jako příklad může posloužit trestný čin loupeže  

(§ 173 TZ), který oproti trestnému činu vydírání (§ 175 TZ) do konečného výčtu zařazen nebyl. 

Pokud by tedy fyzická osoba, jejíž jednání by bylo možné přičíst právnické osobě, spáchala trestný 

čin loupeže, bylo by právnickou osobu možné stíhat pouze pro trestný čin vydírání, a nikoliv pro 

trestný čin loupeže.  Takovou situaci můžeme považovat za zřetelné porušení principu rovného 

přístupu k pachatelům trestných činů. 

Právě v důsledku všech výše zmíněných důvodů český zákonodárce přistoupil k relativně 

obdobné radikální koncepční změně, jako proběhla ve Francii. Schválením zákona  

č. 183/2016 Sb., došlo k zavedení obecné odpovědnosti právnických osob s taxativně 

vyjmenovanými výjimkami uvedenými v zákoně. Doposud pozitivně vymezený rozsah 

kriminalizace jednání právnických osob byl novelou zaměněn na negativní vymezení věcné 

působnosti zákona o trestní odpovědnosti právnických osob. Právnické osoby jsou tedy trestně 

odpovědné za všechny trestné činy uvedené ve zvláštní části trestního zákoníku mimo trestných 

činů vyjmenovaných v ustanovení § 7 ZTOPO. Důvodová zpráva k této variantě řešení rozsahu 

kriminalizace jednání právnických osob uvádí, že vylučuje trestní odpovědnost právnických osob 

pouze v případech, kdy z povahy spáchaného trestného činu lze usoudit, že se ho nemůže dopustit 

právnická osoba, ale také v případech, kdy uložit sankci s ohledem na princip ultima ratio není 

vhodné nebo žádoucí.79  

Současné změní ustanovení § 7 ZTOPO je tedy následující: 

§ 7 

Trestné činy 

Trestnými činy se pro účely tohoto zákona rozumí zločiny nebo přečiny uvedené v trestním 

zákoníku, s výjimkou trestných činů zabití (§ 141 trestního zákoníku), vraždy novorozeného dítěte 

matkou (§ 142 trestního zákoníku), účasti na sebevraždě (§ 144 trestního zákoníku), rvačky  

(§ 158 trestního zákoníku), soulože mezi příbuznými (§ 188 trestního zákoníku), dvojího manželství 

 

 

 

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

právnických osob a řízení proti nim, ve znění pozdějších předpisů 183/2016, č. 183/2016 Dz 
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(§ 194 trestního zákoníku), opuštění dítěte nebo svěřené osoby (§ 195 trestního zákoníku), 

zanedbání povinné výživy (§ 196 trestního zákoníku), týrání osoby žijící ve společném obydlí  

(§ 199 trestního zákoníku), porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže podle  

§ 248 odst. 2 trestního zákoníku, vlastizrady (§ 309 trestního zákoníku), zneužití zastupování státu  

a mezinárodní organizace (§ 315 trestního zákoníku), spolupráce s nepřítelem (§ 319 trestního 

zákoníku), válečné zrady (§ 320 trestního zákoníku), služby v cizích ozbrojených silách  

(§ 321 trestního zákoníku), osvobození vězně (§ 338 trestního zákoníku), násilného překročení 

státní hranice (§ 339 trestního zákoníku), vzpoury vězňů (§ 344 trestního zákoníku), nebezpečného 

pronásledování (§ 354 trestního zákoníku), opilství (§ 360 trestního zákoníku), proti branné 

povinnosti uvedených ve zvláštní části hlavě jedenácté trestního zákoníku, vojenských uvedených 

ve zvláštní části hlavě dvanácté trestního zákoníku a použití zakázaného bojového prostředku  

a nedovoleného vedení boje (§ 411 trestního zákoníku). 

Jak můžeme vidět, tak právnické osoby není v České republice možné trestně stíhat za celkem 

51 trestných činů. Jedná se o trestné činy, z jejichž skutkové podstaty vyplývá, že je může spáchat 

pouze fyzická osoba, a nikoliv osoba právnická.80 Trestní odpovědnost právnických osob je také 

vyloučena u trestných činů, jejichž skutkové podstaty jsou velmi úzce spjaty s fyzickou osobou  

a přičtení takového jednání právnické osobě se jeví jako velmi obtížné.81 U další skupiny trestných 

činů je trestní odpovědnost právnických osob vyloučena z důvodu speciálního nebo konkrétního 

subjektu trestného činu.82 Zároveň se u některých trestných činů nejeví vhodné právnickou osobu 

za jeho spáchání trestat, s ohledem na princip ultima ratio.83 

Změna rozsahu kriminalizace jednání právnických osob provedená zákonem č. 183/2016 Sb., 

byla také podrobena kritice, i když nikoliv tak silné, jako v případě původního znění ustanovení 

§ 7. Největší nedostatek byl spatřován v exponenciálním nárůstu trestných činů, za které mohla 

být právnická osoba shledána trestně odpovědnou a s tím související neúměrný nárůst trestní 

represe. Ostré zpřísnění trestní represe je v jasném rozporu se zákonnou zásadou subsidiarity 

trestní represe a ustanovení § 12 odst. 2 TZ, které zakotvuje trestní právo jako prostředek ultima 

ratio. Současně byl zákon kritizován za to, že vzešel z návrhu poslanců ústavně právního výboru 

 

 

 

80 Bude se jednat např. o trestný čin zabití (§ 141 Tz), vraždy novorozeného dítěte matkou (§ 142 TZ) nebo trestný 

čin opilství (§ 360 Tz). 
81 Jedná se např. o trestný čin dvojího manželství (§ 194 TZ) nebo trestný čin soulože mezi příbuznými (§ 188 TZ) .  
82 Mezi tyto trestné činy řadíme např. trestný čin zneužití zastupování státu a mezinárodní organizace (§ 315 Tz) nebo 

trestný čin válečné zrady (§ 320 TZ). 
83 Viz trestný čin účasti na sebevraždě (§ 144 TZ). 



31 

 

Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, a tudíž jako takový neprošel Legislativní radou vlády  

a standartním připomínkovým řízením. Další výtku odborná a podnikatelská veřejnost směřovala 

proti načasování novely měnící takto zásadně rozsah kriminalizace jednání právnické osoby. 

V době, kdy zákon nabyl účinnosti a došlo k masivnímu rozšíření trestných činu, za které je možné 

právnickou osobu potrestat, byl zákon o trestní odpovědnosti právnických osob účinný zhruba 

pouhé 4 roky a chyběly dostatečné zkušenosti, data a související soudní judikatura. Ze statistik 

nejvyššího státního zastupitelství84 vyplývá, že v době od roku 2012 do roku 2015 bylo odsouzeno 

zhruba jen 100 právnických osob, a to dozajista nepostačuje k získání dostatečných zkušeností 

s aplikací zákona o trestní odpovědnosti právnických osob. 

Lze však souhlasit se Šámalem85, že přijetím zákona č. 183/2016 Sb. došlo k odstranění 

nedokonalostí předchozí právní úpravy. Došlo také k odstranění interpretačních potíží a vyjasnění, 

kterých trestných činů se právnické osoby mohou dopustit. Zároveň zavedením takto širokého 

pojetí trestní odpovědnosti právnických osob došlo k značnému snížení možnosti opomenutí 

některého z trestných činů, za které je možné právnické osoby trestně stíhat. Pozitivně je také 

hodnoceno rozšíření věcné působnosti zákona o trestní odpovědnosti právnických osob o některé 

majetkové trestné činy, jejichž páchání lze u právnických osob očekávat ve větší míře.86 

Ze statistiky87 počtu obžalob za jednotlivé kvalifikace za rok 2018 vedené Státním 

zastupitelstvím České republiky můžeme dospět k závěru, že nejčastěji páchaným trestným činem 

byl s celkem 127 případy trestný čin zkrácení daně, poplatku a podobné povinné platby  

(§ 240 TZ). Kromě toho dalšími hojně páchanými trestnými činy byly s 51 případy trestný čin 

poškození finančních zájmů Evropské unie (§ 260 TZ), s 45 případy spáchaný trestný čin podvodu  

(§ 209 TZ), s 38 případy spáchaný trestný čin neodvedení daně, pojistného na sociální zabezpečení  

a podobné povinné platby (§ 241 TZ) a s 31 případy trestný čin zjednání výhody při zadání veřejné 

zakázky, při veřejné soutěži a veřejné dražbě (§ 256 TZ). Ze statistiky můžeme usuzovat, že 

právnické osoby nejčastěji páchají trestné činy, jejichž kriminalizace byla obsažena již 

v původním znění ustanovení § 7 zákona č. 105/2013 Sb. Pravdou však zůstává, že rozšíření 

 

 

 

84 Seminář Compliance managment systémy – zavádění a udržování v praxi, 26.11.2019. CHROMÝ, J. Východiska 

a perspektivy z pohledu státního zastupitelství. 
85 ŠÁMAL, P.: Trestní odpovědnost právnických osob po novele provedené zák. č. 183/2016 Sb., Acta Iuridica 

Olomucensia, 2018, č. 2, s. 19. 
86 Trestný čin porušení povinnosti při správě cizího majetku, úpadkové delikty (§ 222 až 227 TZ). 
87 Seminář Compliance managment systémy – zavádění a udržování v praxi, 26.11.2019. CHROMÝ, J. Východiska 

a perspektivy z pohledu státního zastupitelství. 
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kriminalizace jednání právnických osob sleduje trend ostatních evropských právních řádů a mělo 

by zabránit časté novelizaci § 7 zákona o trestní odpovědnosti právnických osob. 
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4 Charakteristika trestní odpovědnosti právnických osob  

Do českého právního řádu byl dne 1.1.2012 zaveden nový institut trestní odpovědnosti 

právnických osob, který byl upraven ve vedlejším trestním zákonu č. 418/2011 Sb. Klíčovým 

ustanovením pro charakteristiku a základ trestní odpovědnosti právnických osob je ustanovení  

§ 8 ZTOPO. Na základě tohoto ustanovení můžeme trestní odpovědnost právnických osob 

definovat, jako trestní odpovědnost pravou a odvozenou od trestní odpovědnosti fyzické osoby. 

Odvozená trestní odpovědnost právnické osoby je však souběžná s trestní odpovědností fyzické 

osoby, a tudíž na ní zcela nezávislá. 

4.1 Pravá trestní odpovědnost 

Koncept pravé trestní odpovědnosti je nejrozšířenějším způsobem úpravy trestní odpovědnosti 

právnických osob v členských státech Evropské unie. Šámal vidí jako hlavní důvod pro zvolení 

tohoto pojetí trestní odpovědnosti právnických osob možnost postihnout právnickou osobu  

i v případě, že nedošlo k usvědčení fyzické osoby ze spáchání trestného činu a je nepochybné, že 

trestný čin byl spáchán v rámci dané právnické osoby a v její prospěch. Dochází tak k postavení 

naroveň spáchaného trestného činu právnickou osobou se spáchaným trestným činem fyzické 

osoby a s tím související obdobné použití trestněprávních norem, při respektování odlišností 

vyplývajících z právní formy právnické osoby.88 

Další důvody hovořící pro zavedení pravé trestní odpovědnosti právnických osob se do značné 

míry překrývají s důvody pro přijetí trestní odpovědnosti právnických osob jako takové. Jedná se 

především o sílící moc právnických osob, nárůst protispolečenských aktivit právnických osob, 

nemožnost prosazení individuální trestní odpovědnosti, povinnosti vyplývající z mezinárodních 

závazků a globalizace ekonomiky.  

Model pravé trestní odpovědnosti byl v České republice vtělen do podoby speciálního trestního 

zákona, který slouží k trestání právnických osob. Další možností je vtělení konceptu trestní 

odpovědnosti do společného trestního zákoníku účinného pro fyzické i právnické osoby.89 Kromě 

modelu pravé trestní odpovědnosti právnických osob existuje i koncept nepravé trestní 

odpovědnosti právnických osob a některé jiné způsoby regulace protiprávní činnosti právnických 

 

 

 

88 ŠÁMAL, P.: Trestní odpovědnost právnických osob. Komentář. 2 vydání. Praha: C. H. Beck, 2018, s. 21. 
89 Tuto cestu zvolili například ve Francii, Španělsku nebo Finsku. 
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osob. Koncept nepravé trestní odpovědnost právnických osob spočívá v možnosti trestního stíhání 

fyzických osob, které jednají jménem právnické osoby. V případě, že bude takto jednající fyzická 

osoba shledána trestně vinnou, může následně dojít k uložení trestu také právnické osobě, za 

kterou fyzická osoba jednala. Tento model trestní odpovědnosti dříve platil např. na Slovensku 

nebo ve Španělsku.90 

4.2 Odvozená trestní odpovědnost právnických osob 

Český právní řád koncipuje právnické osoby jako uměle vytvořené organizační útvary, které 

mohou jednat pouze skrze fyzické osoby. Tento závěr je mimo jiné podpořen i ustanovením § 151 

odst. 1 obč. zák, ve kterém stojí, že zákon nebo případně zakladatelské právní jednání určí, jakým 

způsobem a v jakém rozsahu členové orgánů právnické osoby rozhodují a nahrazují tím vůli 

právnické osoby.  

Z výše uvedeného lze mimo jiné usuzovat, že odpovědnost právnických osob je odpovědností 

odvozenou od určité fyzické osoby působící u dané právnické osoby a jejíž jednání je právnické 

osobě přičítáno na základě vytvořeného modelu přičitatelnosti. Jinými slovy pouze jednání 

vybraných fyzických osob nebo osob s určitým vztahem k právnické osobě může být přičítáno 

právnické osobě. Ta totiž nemá vlastní vůli ani schopnost samostatně jednat, a tudíž ani nemůže 

sama o sobě zaviněně jednat. Musí tedy nastat situace, kdy fyzická osoba, jejíž jednání  

je přičitatelné právnické osobě spáchá trestný čin, který bude následně přenesen na právnickou 

osobu včetně všech znaků trestného činu a formy zavinění.91 

Opačný přístup existuje v zemích řídících se systémem common law, ve kterých koncept 

odvozené trestní odpovědnosti právnických osob je nahrazen různými modely přímé trestní 

odpovědnosti. Podstatou tohoto přístupu je, že vytváří takzvané korporátní orgány, jejichž jednání 

v mezích jejich zmocnění a jménem právnické osoby můžeme bez dalšího považovat za jednání 

právnické osoby.92 

 

 

 

90NEMRAVOVÁ, o.: K zákonu o trestní odpovědnosti právnických osob. Dostupné z: 

https://www.epravo.cz/top/clanky/k-zakonu-o-trestni-odpovednosti-pravnickych-osob-91439.html 
91  JELÍNEK, J.: Trestní odpovědnost právnických osob v České republice – problémy a perspektivy. s. 192. 
92 TURAYOVÁ, I., TOBIAŠOVÁ, L. a kol.: Trestná zodpovědnosť právnických osob. Bratislava: Univerzita 

Komenského, 2014, s. 62-64. 

https://www.epravo.cz/top/clanky/k-zakonu-o-trestni-odpovednosti-pravnickych-osob-91439.html
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4.3 Souběžná trestní odpovědnost právnických osob 

Trestní odpovědnost právnických osob v České republice je koncipována jako odpovědnost 

souběžná. Souběžná trestní odpovědnost právnické a fyzické osoby je zakotvena v ustanovení  

§ 9 odst. 3 ZTOPO. Důvodová zpráva k souběžné trestní odpovědnosti uvádí, že „v případě 

spolupachatelství je akcentován požadavek, který vyjadřuje spíše označení kolektivní odpovědnosti 

právnických osob, popř. jde z hlediska obecných trestněprávních předpisů o souběžné páchání 

trestného činu, přičemž není vyloučeno ani zavinění z nedbalosti.“93 

Kromě výše uvedeného jsou obě trestní odpovědnosti na sobě nezávislé a trestnímu stíhání 

právnické osoby nebrání, pokud se nepodaří identifikovat konkrétní fyzickou osobu, která daný 

trestný čin spáchala. S volbou souběžné trestní odpovědnosti můžu jen souhlasit, protože nevidím 

žádný podstatný důvod, který by odůvodňoval nemožnost trestního stihání právnické a fyzické 

osoby za stejný skutek. Dle mého názoru není zvoleným modelem trestní odpovědnosti 

právnických osob ani porušen princip ne bis in idem94, který zakazuje opětovné trestní stíhání 

obviněného pro tentýž stejný skutek. Jak ostatně dokládá v jednom ze svých rozhodnutí i Nejvyšší 

soud95, který dovozuje, že překážka věci rozsouzené se týká pouze jednoho a toho samého subjektu 

a nemůžeme tedy dospět k závěru, že byl-li za určitý trestný čin odsouzen jeden pachatel, tak 

automaticky nemůže být vedeno trestní řízení proti jinému pachateli kvůli spáchání totožného 

skutku.  Právnická osoba a osoba fyzická jsou dva rozdílné subjekty, tudíž tento princip nemůže 

být porušen. Podobný závěr můžeme učinit i náhledem do anglosaské právní úpravy trestní 

odpovědnosti právnických osob, ve které i přes existenci přímé trestní odpovědnosti právnických 

osob je možné dvojí stíhání fyzické a zároveň právnické osoby. 

 

 

 

93 Vláda: Důvodová zpráva k zákonu č. 418/2011 Sb. o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, č. 

418/2011 Dz. 
94 Doslova „ne dvakrát o tomtéž“. 
95 Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 31. 5. 2018, sp. zn. 3 Tdo 329/2018 
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5 Přičitatelnost trestní odpovědnosti právnických osob v zákoně č. 418/2011 

Sb. 

Jak už bylo zmíněno, právnické osoby jsou zákonem uměle vytvořené organizační útvary 

jednající pouze prostřednictvím fyzické osoby. Český zákonodárce tedy při tvorbě zákona o trestní 

odpovědnosti právnických osob musel vyřešit problematiku spáchání skutku právnickou osobou, 

který by naplňoval znaky trestného činu. Jeden z největších problémů představovalo naplnění 

znaku zaviněného jednání právnické osoby, jako základní zásady trestního práva hmotného  

a podmínky vzniku trestní odpovědnosti jako takové. Zákonodárce mohl inspiraci čerpat v nauce 

občanskoprávní nebo administrativně správní, která zaviněné jednání právnické osoby dobře zná 

a uznává. Vůli právnické osoby nebude možné ztotožňovat s vůlí fyzické osoby, která za 

právnickou osobu jedná, jak dokazují sociologické výzkumy, to ale neznamená, že právnická 

osoba není schopna zaviněného jednání.96 

Při zkoumání trestní odpovědnosti právnických osob právní teorie nejčastěji vychází 

z Heineho třídění97: 

1) Přičtená odpovědnost právnické osoby za trestné činy; 

2) Původní odpovědnost právnické osoby za trestné činy; 

3) Ručení právnické osoby založené na objektivní odpovědnosti právnické osoby za trestné 

činy. 

Heineho třídění samozřejmě nevylučuje ani smíšené modely, které však jsou založené na tomto 

základním dělení. Český zákonodárce při tvorbě zákona o trestní odpovědnosti právnických osob 

vycházel z modelu přičtené odpovědnosti právnických osob za trestné činy. Tento model přičítá 

právnické osobě jednání určité fyzické osoby. Jelikož právnická osoba nedisponuje vlastní vůli  

a nemůže tudíž jednat zaviněně, je jí přičítáno zavinění určitých fyzických osob působících vně 

struktury právnické osoby. Model přičtené odpovědnosti právnických osob za trestné činy je velmi 

často doprovázen zpřesňujícími podmínkami, které např. požadují, aby trestný čin byl spáchán ve 

prospěch, zájmu, jménem nebo v rámci činnosti právnické osoby. 

 

 

 

96 ŠÁMAL, P.: Trestní odpovědnost právnických osob. Komentář. 2 vydání. s. 169. 
97 ŠÁMAL,. P.: Trestní odpovědnost právnické osoby založená na přičitatelnosti trestného činu. Bulletin advokacie, 

2016. Dostupné z: http://www.bulletin-advokacie.cz/trestni-odpovednost-pravnicke-osoby-zalozena-na-

pricitatelnosti-trestneho-cinu 

http://www.bulletin-advokacie.cz/trestni-odpovednost-pravnicke-osoby-zalozena-na-pricitatelnosti-trestneho-cinu
http://www.bulletin-advokacie.cz/trestni-odpovednost-pravnicke-osoby-zalozena-na-pricitatelnosti-trestneho-cinu
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Právní teorie nazývá tuto fikci, během které je za určitých podmínek přičteno jednání fyzické 

osoby osobě právnické tzv. přičitatelností.98 Zákonodárce v českém zákoně o trestní odpovědnosti 

právnických osob zasadil do ustanovení § 8 ZTOPO, ve kterém stanoví zákonné podmínky, po 

jejichž splnění bude právnická osoba trestně odpovědná. Jedná se o následující podmínky: 

a) Spáchání kteréhokoli protiprávního činu než jednoho z taxativně vyjmenovaných 

protiprávních činů v ustanovení § 7 ZTOPO; 

b) protiprávní čin je spáchán fyzickou osobou v konkrétním zákonem specifikovaném 

postavení v rámci vnitřní organizace právnické osoby; 

c) protiprávní čin byl spáchán v rámci činnosti právnické osoby nebo v jejím zájmu; 

d) spáchání protiprávního činu je možné právnické osobě přičítat; 

e) neexistence žádného zákonného exkulpačního důvodu. 

5.1 Protiprávní čin 

První podmínkou spáchání trestného činu právnickou osobou je spáchání trestného činu. 

Ustanovení § 8 odst. 1 ZTOPO hovoří o spáchání protiprávního činu právnickou osobou. Toto 

ustanovení bude zapotřebí vykládat ve spojitosti s ustanovením § 13 tr. zák., které se použije 

subsidiárně a stanoví, jaké jednání můžeme považovat za trestný čin. Spáchaný trestný čin musí 

naplňovat jak obecné, tak především typové znaky trestného činu. Znaky jednotlivých skutkových 

podstat právnických osob jsou odvozeny od skutkových podstat fyzických osob a tvoří je subjekt, 

subjektivní stránka, objekt, objektivní stránka a protiprávnost. 

Jak už bylo uvedeno v kapitole 4.3, trestní odpovědnost právnických osob v České republice 

je trestní odpovědností souběžnou a na sobě nezávislou. Tato charakteristika je zachycena 

v ustanovení § 8 odst. 4 písm. d) a stanoví, že k trestní odpovědnosti právnické osoby není 

vyžadováno, aby fyzická osoba, která trestný čin spáchala, byla za něj sama trestně odpovědná. 

Ustanovení míří především na případy, ve kterých je složka zavinění oslabena a bude jí nezbytné 

dovozovat kumulativně z jednání fyzické osoby. Z tohoto ustanovení mimo jiné vyplývá,  

že právnické osoby jsou trestně odpovědné i za činy jinak trestné. Právní nauka se usilovně 

zabývala otázkou, zda budou právnické osoby trestně odpovědné za všechny činy jinak trestné. 

Šámal k tomu uvádí, že právnické osoby jsou trestně odpovědné za činy jinak trestné z důvodu 

 

 

 

98 JELÍNEK, J.: Trestní odpovědnost právnických osob v České republice. Bilance a perspektivy. s. 232. 
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nedostatku věku a důvodů zániku trestní odpovědnosti fyzické osoby, který nastal v důsledku 

promlčení trestní odpovědnosti nebo účinné lítosti. U odpovědnosti právnické osoby za trestný čin 

jinak trestný z důvodu nepříčetnosti však, dle jeho názoru existují obtíže s posouzením samotného 

zavinění.99 S poněkud rozdílným názorem přichází Fenyk, který je toho názoru, že trestní 

odpovědnost právnických osob je dána za činy jinak trestné z důvodu věku, nepříčetnosti nebo 

nedostatku mravní a rozumové vyspělosti u mladistvých. V případě vyloučené protiprávnosti jinak 

trestného činu fyzické osoby však je toho názoru, že není možné takový trestný čin právnickým 

osobám přičíst.100 Touto nastíněnou problematikou se zabýval v jednom ze svých rozhodnutí 

Nejvyšší soud101, který tak učinil na základě stížnosti pro porušení zákona podanou ministryní 

spravedlnosti. Nejvyšší soud přezkoumával situaci, kdy došlo ke zproštění obžaloby právnické 

osoby, protože spoluobžalovaný jediný jednatel právnické osoby nebyl pro nepříčetnost trestně 

odpovědný. Soud dospěl k závěru, že pro trestní odpovědnost právnické osoby není rozhodné, zda 

jednající fyzická osoba splňuje požadavky kladené na trestně odpovědný subjekt, včetně 

příčetnosti. Dále soud v rozhodnutí vyslovil názor, že příčetnost jednající fyzické osoby není 

obecně obligatorním znakem skutkové podstaty trestného činu právnické osoby, a tudíž není pro 

vznik trestní odpovědnosti právnické osoby důležitá. 

Osobně se ztotožňuji s názorem, že právnické osoby by neměly být trestně odpovědné za 

jednání nepříčetné osoby a z toho důvodu nesouhlasím s výše uvedeným rozhodnutím a považuji 

ho za poněkud nešťastné. Zavinění právnické osoby je postaveno na modelu odvozeného zavinění 

fyzické osoby. Fyzická osoba, která svým jednáním v nepříčetnosti spáchá čin jinak trestný, 

nejedná zaviněně ani protiprávně, tudíž se nezdá spravedlivé, aby v takovém případě za tento čin 

nesla trestní odpovědnost právnická osoba. Nad výše uvedené je třeba podotknout, že zavést 

dostatečná preventivní opatření, která by fyzickým osobám znemožnila páchat činy jinak trestné 

je velmi náročné a domnívám se, že jejich zavedení nelze po právnické osobě spravedlivě 

požadovat. V případě spáchání činu jinak trestného z důvodu věku a zániku trestní odpovědnosti 

fyzické osoby v důsledku promlčení trestní odpovědnosti nebo účinné lítosti, však považuji za 

vhodné, aby v takových případech byla právnická osoba trestně odpovědná102. 

 

 

 

99 ŠÁMAL, P.: Trestní odpovědnost právnických osob. Komentář. 2 vydání. s. 227-228. 
100 FENYK, J., SMEJKAL, L., BÍLÁ, I. Zákon o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim. Komentář. 

2., podstatně přepracované a doplněné vydání. s. 56-57. 
101 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 28. 7. 2020, sp. zn. 3 Tz 70/2019. 
102 § 33 a §34 tr. zák.  
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5.2 Okruh fyzických osob, jejichž jednání má za následek vznik trestní odpovědnosti 

právnických osob 

Právnická osoba nemůže jako zákonem uměle vytvořený organizační útvar samostatně jednat. 

K jednání s reálným světem využívá určitý zákonem stanovený okruh fyzických osob. Z hlediska 

zákona o trestní odpovědnosti právnických osob budou nejdůležitější osoby uvedené v ustanovení 

§ 8 odst. 1 písm. a) až d). Zákon v tomto ustanovení vyjmenovává osoby, jejichž jednání bude 

možné přičítat právnické osobě a mít za následek vznik trestní odpovědnosti právnické osoby. 

Jednotlivé fyzické osoby bude zapotřebí od sebe vzájemně odlišit, protože jejich postavení ve 

společnosti a možnost ovlivnit v konečném důsledku jednání právnické osoby se v jednotlivých 

případech výrazně liší. Základní dělení, uznávané právní teorií, je 1) na osoby ve vyšších pozicích, 

které mohou mít značný vliv na rozhodování a směřování právnické osoby a 2) na osoby na nižších 

stupních organizační struktury, jejichž vliv na právnickou osobu není natolik značný.103 Lze tedy 

dospět k závěru, že právě možnost ovlivnit jednání právnické osoby je rozhodujícím prvkem této 

podmínky vzniku trestní odpovědnosti právnické osoby. 

Fyzické osoby uvnitř organizační struktury právnické osoby český zákonodárce rozdělil na 

osoby, které mají přímý vliv na rozhodování a často jsou členy orgánů právnické osoby (osoby 

vyjmenované v ustanovení § 8 odst. 1 písm. a) až c) a zaměstnance společnosti za splnění dalších 

přičítacích podmínek. 

5.2.1 Fyzické osoby v konkrétním zákonem specifikovaném postavení v rámci vnitřní organizace 

právnické osoby 

Do první kategorie osob, jejichž jednání může být přičítáno právnické osobě můžeme zařadit: 

a) statutární orgán nebo člena statutárního orgánu, anebo jinou osobu ve vedoucím postavení 

v rámci právnické osoby, která je oprávněna jménem nebo za právnickou osobu jednat,  

b) osobu ve vedoucím postavení v rámci právnické osoby, která u této právnické osoby 

vykonává řídící nebo kontrolní činnost, i když není osobou uvedenou v písmenu a), 

c) osoba, která vykonává rozhodující vliv na řízení právnické osoby, jestliže její jednání je 

alespoň jednou z podmínek vzniku následku zakládajícího trestní odpovědnost právnické 

osoby. 

 

 

 

103 JELÍNEK, J.: Trestní odpovědnost právnických osob v České republice. Bilance a perspektivy. s. 147-148. 
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Pojem statutární orgán není v žádném právním předpise definován, ale statutárnímu orgánu 

náleží veškerá působnost, kterou zakladatelské právní jednání, zákon nebo rozhodnutí orgánu 

veřejné moci nesvěří jinému orgánu právnické osoby. Člen nebo členové statutárního orgánu 

jednají v zastoupení za právnickou osobu a nahrazují tím její vůli. Určit tedy konkrétní osoby, 

které jsou členy statutárního orgánu společnosti nebude nikterak těžké.104 Za podstatně obtížnější 

považuji výklad pojmu „osoba ve vedoucím postavení v rámci právnické osoby, která je oprávněna 

jednat jménem právnické osoby“, tento pojem byl do zákona začleněn novelou provedenou 

zákonem č. 183/2016 Sb., ke které bohužel neexistuje důvodová zpráva. Stejně jako Gvozdek105 

se domnívám, že hlavním záměrem novely bylo zúžit okruh fyzických osob, na které původní 

ustanovení § 8 odst. 1 písm. a), dopadalo. Šámal ve svém komentáři k ZTOPO nezaujímá pevný 

postoj k výkladu tohoto pojmu, ale kloní se k závěru, že za osobu ve vedoucím postavení můžeme 

považovat osobu, která je nadaná pravomocí jednat navenek, tedy přijímat rozhodnutí a zároveň 

vykonávat kontrolu uvnitř právnické osoby.106 Domnívám se tedy, že se bude především jednat o 

zákonné a smluvní zástupce právnické osoby, které se nacházejí v obdobném postavení jako mají 

členové statutárního orgánu právnické osoby. Rozdělení na jednající „jménem“ právnické osoby, 

anebo „za“ právnickou osobu je do jisté míry zbytečné, jak vyplývá z nové koncepce obsažené v 

občanském zákoníku107. Právním titulem ospravedlňujícím jednání těchto osob je nejčastěji zákon, 

plná moc nebo soudní rozhodnutí. S ohledem na výše uvedené podmínky jsem toho názoru, že 

můžeme za osoby ve vedoucím postavení považovat také likvidátora právnické osoby, nuceného 

správce, opatrovníka právnické osoby a v určitých případech prokuristu nebo vedoucího 

odštěpeného závodu právnické osoby. Jednotliví zaměstnanci také mohou zastupovat právnickou 

osobu, ale pouze v rozsahu obvyklém vzhledem k jejich zařazení nebo funkci. Důležité také bude, 

jak se tento stav jeví veřejnosti, a tudíž bude nutné každý případ posuzovat individuálně 

s přihlédnutím k výjimečným okolnostem každého případu. 

Také ustanovení § 8 odst. 1 písm. b) ZTOPO, které obsahuje další kategorii osob, jejichž 

jednání je možné přičíst právnické osobě, prošlo změnou dikce zapříčiněnou novelou provedenou 

 

 

 

104 FENYK, J., SMEJKAL, L., BÍLÁ, I. Zákon o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim. Komentář. 

2., podstatně přepracované a doplněné vydání. s. 40-41. 
105 GVOZDEK, F. Zamyšlení nad novelou zákona o trestní odpovědnosti právnických osob, Bulletin advokacie, 2016, 

č. 11, s. 42–46. 
106 ŠÁMAL, P.: Trestní odpovědnost právnických osob. Komentář. 2 vydání. s. 158. 
107 ŠÁMAL, Pavel. K trestní odpovědnosti právnických osob po novele provedené zákonem č. 183/2016 Sb.. 

Trestněprávní revue. 2016, č. 11-12, s. 247-253. 
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zákonem č. 183/2016 Sb. Jedná se o fyzické osoby působící u právnické osoby, které jsou v rámci 

organizační struktury nadány určitými řídícími nebo kontrolními funkcemi. Přitom postačí,  

aby fyzická osoba vykonávala ve vedoucím postavení jen kontrolní nebo řídící funkci. Mezi tyto 

osoby můžeme především řadit členy dozorčí rady nebo obdobného kontrolního orgánu, všechny 

vedoucí zaměstnance právnické osoby a členy dalších vrcholných orgánů právnické osoby. 

Do třetí kategorie osob, jejichž jednání můžeme přičítat právnické osobě řadíme i osoby, které 

vykonávají rozhodující vliv na řízení právnické osoby, jestliže jejich jednání bylo alespoň jednou 

z podmínek vzniku zakládajícího trestní odpovědnost právnické osoby a nejedná se o osoby 

uvedené v § 8 odst. 1 písm. a) a b). Jedná se tedy osoby stojící vně organizace právnické osoby, 

které v ní nevykonávají žádné funkce, ale zároveň mají možnost vykonávat faktický rozhodný vliv 

na její řízení. Rozhodujícím prvkem je právě míra vlivu, který musí být uplatňován dlouhodobě,  

a nikoliv pouze jednorázově. Souhlasím se Šámalem, že „rozhodujícím vlivem na řízení lze 

rozumět takový stav, kdy o zásadních otázkách řízení není fakticky rozhodováno statutárním  

a výkonným orgánem právnické osoby, ale někým jiným.“108 Nejčastější případy výkonu vlivu 

můžeme hledat v rámci tzv. podnikatelských uskupeních. Český právní řád zná tři kategorie 

výkonu vlivu na obchodní korporaci, a to 1) ovlivnění, 2) ovládání a 3) koncern.  Přitom 

rozhodující z hlediska trestního práva vždy je, zda daná osoba vykonává při spáchání trestného 

činu rozhodující vliv na řízení právnické osoby a tento vliv je jednou z příčin spáchání trestného 

činu. Se zajímavou myšlenkou týkající se trestní přičitatelnosti přichází Šelleng109, který 

upozorňuje na závěr Nejvyššího soudu ČR, že česká právní úprava vychází z principu 

samostatnosti ovládající a ovládané osoby. V soukromém právu tedy dle Nejvyššího soudu ČR 

není možné přičítat jednání ovládané osoby osobě ovládající.110 Šelleng dále uvádí, že jedním 

z hlavních předpokladů trestní odpovědnosti je protiprávnost, která se posuzuje v rámci celého 

trestního řádu, a tudíž není možné, aby v koncernovém právu bylo možné mateřské společnosti 

přičíst protiprávnost v mezích trestního práva a zároveň jí nepřičíst protiprávnost v mezích 

občanského práva. Jedná se o zajímavou myšlenku, ale jsem toho názoru, že předmětné ustanovení 

§ 8 odst. 1 písm. c) míří především na jednání a rozhodující vliv v tzv. podnikatelských 

seskupeních, a tudíž tento způsob přičitatelnosti považuji za přípustný. Mimo výše uvedené je 

 

 

 

108 ŠÁMAL, P.: Trestní odpovědnost právnických osob. Komentář. 2 vydání. s. 158. 
109 ŠELLENG, Dalibor. Trestní odpovědnost právnických osob začleněných do koncernu – 1. část. Bulletin 

advokacie. 2018, č. 4, s. 39-42. 
110 Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 25. 1. 2012, sp. zn. 29 Cdo 3661/2010. 
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třeba dodat, že se toto ustanovení vztahuje i na skutečného majitele právnické osoby, který 

právnickou osobu sice formálně nevlastní, ale i přesto ji řídí nebo na fyzickou osobu s úzkými 

osobními vztahy k členům vedení právnické osoby, která ale nemá žádné formální postavení uvnitř 

organizační struktury právnické osoby. 

5.2.2 Zaměstnanci 

Poslední skupinou osob, jejichž jednání může být přičteno právnické osobě, jsou zaměstnanci 

právnické osoby a osoby v obdobném postavení. Za zaměstnance ve smyslu zákona o trestní 

odpovědnosti právnických osob považujeme fyzickou osobu v pracovněprávním vztahu 

k právnické osobě, která vykonává závislou práci a činí tak v pracovním poměru nebo na základě 

dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr. Za osoby v obdobném postavení při plnění 

pracovních úkolů můžeme považovat např. členy družstva nebo osoby vykonávající zastřený 

pracovněprávní vztah.111  

Okruh osob uvedených v ustanovení § 8 odst. 1 ZTOPO je tak široký, že v podstatě zahrnuje 

všechny fyzické osoby, které působí uvnitř organizační struktury právnické osoby. Z tohoto 

důvodu se nejeví jako spravedlivé, aby právnická osoba byla trestně odpovědná za všechna 

faktická nebo formální jednání těchto osob. Z toho důvodu zákon o trestní odpovědnosti 

právnických osob přichází u osob uvedených v § 8 odst. 1 písm. d) s úpravou podmínky 

přičitatelnosti, která je podrobně rozebrána v následující kapitole. 

5.3 Protiprávní čin byl spáchán v rámci činnosti právnické osoby nebo v jejím zájmu 

Objektivní stránka trestného činu právnické osoby se skládá z protiprávního činu, který musí 

být spáchán v zájmu právnické osoby nebo v rámci její činnosti. Novelou provedenou zákonem 

č. 183/2016 Sb., byla ze zákona vypuštěna jedna z podmínek vzniku trestní odpovědnosti 

právnické osoby a totiž, že trestný čin musí být spáchán osobami uvedenými v ustanovení  

§ 8 odst. 1 jménem právnické osoby. Hlavním důvodem pro vyřazení této podmínky ze zákona 

byla skutečnost, že právnická osoba nikdy nejedná samostatně, a při každém jednání musí být 

zastoupena nějakou fyzickou osobou, která jedná jejím jménem.112 Zařazení spáchání 

 

 

 

111 FENYK, J., SMEJKAL, L., BÍLÁ, I. Zákon o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim. Komentář. 

2., podstatně přepracované a doplněné vydání. s. 51. 
112 Viz § 151 odst. 1 obč. zák. 
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protiprávního činu v rámci činnosti právnické osoby nebo v jejím zájmu do zákona vidím 

především jako určitou pojistku, která má zabránit situacím, kdy by byla právnická osoba trestána 

za excesy některých svých zaměstnanců.  

Jazykovým výkladem můžeme dospět k závěru, že ke vzniku trestní odpovědnosti postačí, 

pokud bude naplněn pouze jeden z požadovaných vztahů mezi právnickou osobou a osobou jejíž 

jednání má být právnické osobě přičteno. K touto závěru se kloní i dosavadní judikatura.113 Obecně 

platný princip, že právnická osoba odpovídá za volbu osob, které za ni jednají nebo vykonávají 

kontrolní či řídící funkce se v tomto případě použije omezeně. Hlavním účelem těchto znaků je 

korekce a vyloučení trestní odpovědnosti právnické osoby za excesy jejích zaměstnanců. Z toho 

důvodu by tyto znaky měly být vykládány restriktivně, jak ostatně dokládá i judikatura Nejvyššího 

soudu. V jednom ze svých rozhodnutí114 Nejvyšší soud odmítl trestní odpovědnost právnické 

osoby za jednání svého jediného společníka, který služebním vozem vykonával soukromé jízdy  

i přesto, že mu bylo pravomocným a vykonavatelným rozhodnutím soudu uložen trest zákazu 

činnosti spočívající v zákazu řízení motorových vozidel. Soud dospěl k závěru, že z daného 

jednání fyzické osoby neplynul žádný prospěch právnické osobě a ani předmětné jednání nebylo 

možné považovat za jednání v zájmu právnické osoby. V jiném rozhodnutí115 Nejvyšší soud 

dospěl k závěru, že za jednání v rámci činnosti právnické osoby nelze považovat situaci, kdy 

jednatel právnické osoby sjedná úvěr na financování koupě automobilu, který následně předá 

k užívání svému kamarádovi. Obecně lze za trestný čin spáchaný v rámci činnosti právnické osoby 

považovat jakýkoliv trestný čin spáchaný v souvislosti s předmětem činnosti nebo podnikání 

právnické osoby. Soud však dle mého názoru správně podotýká, že jednání v rámci činnosti 

právnické osoby má být vykládáno spíš restriktivně a z hlediska smyslu a účelu zákona. Účelem 

zákona jistě totiž není v takovýchto případech trestat i právnickou osobu.  

Lze shrnout, že vždy bude nezbytné posoudit, zda právnická osoba měla z jednání osob 

uvedených v ustanovení § 8 odst. 1 nějaký majetkový nebo imateriální prospěch, či získala-li 

jakoukoliv jinou výhodu. Trestní odpovědnost právnické osoby tedy nebude možné dovodit, 

pokud byl protiprávní čin spáchán na její úkor nebo v rozporu s jejími zájmy. V takových 

případech bude možné dovodit trestní odpovědnost pouze takto jednající fyzické osoby. 

 

 

 

113 Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 31. 5. 2018, sp. zn. 3 Tdo 329/2018. 
114 Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 24. 11. 2015, sp. zn. 8 Tdo 627/2015-43. 
115 Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 30. 8. 2017, sp. zn. 8 Tdo 924/2017. 
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5.4 Přičitatelnost spáchaného trestného činu právnické osobě 

Ustanovení § 8 odst. 2 ZTOPO upravuje přičitatelnost jednání osob uvedených v ustanovení 

§ 8 odst. 1 ZTOPO konkrétní právnické osobě, a tvoří tak další důležitou podmínku přičitatelnosti 

trestněprávního jednání právnické osoby.  Důvodová zpráva k ustanovení § 8 odst. 2 ZTOPO 

uvádí, že „Navrhované ustanovení v odstavci 2 obsahuje základ trestní odpovědnosti právnických 

osob. Jde o ustanovení, které je odlišné od ustanovení o zavinění fyzické osoby v trestním právu. 

Bylo použito úpravy, která nabízí určité spojení fyzické a právnické osoby s trestným činem tak, 

jak je uvedeno v tomto ustanovení, neboť je zřejmé, že v činnosti každé právnické osoby hraje 

významnou roli lidský faktor.“116 

Zatímco u osob uvedených pod ustanovením § 8 odst. 1 a) až c) ZTOPO je zřejmé, že jejich 

jednání je možné právnické osobě přičítat bez dalšího, protože právnická osoba nese zodpovědnost 

za výběr svých čelních představitelů.117 U zaměstnanců se takovýto přístup zdá příliš přísný  

a z toho důvodu u přičtení trestní odpovědnosti zaměstnanců a osob v obdobném postavení musí 

být splněny dodatečné podmínky.  

Přičtení jednání zaměstnance právnické osobě, a s tím spojený vznik trestní odpovědnosti je 

úzce spjat s naplněním komisivní a omisivní podmínky. Pokud by nedošlo k naplnění znaků 

objektivní stránky trestného činu, tak nebude možné daný trestný čin spáchaný zaměstnancem 

přičíst právnické osobě a jednalo by se pouze o exces. Základní možností přičtení protiprávního 

činu právnické osobě je jednání zaměstnance na podkladě rozhodnutí, schválení nebo pokynu 

orgánů právnické osoby nebo osob uvedených v § 8 odst. 1 písm. a) až c) ZTOPO. Český právní 

řád nepředkládá definici rozhodnutí, pokynu nebo schválení, ale jsem toho názoru, že v tomto 

případě to není ani potřeba a je bez dalšího jasné, co je tím myšleno. Posuzování excesu se 

intenzivně věnoval i Nejvyšší správní soud v jednom ze svých rozhodnutí118, které sice pro účely 

přičtení trestného činu z pohledu trestní odpovědnosti právnických osob nebude zcela použitelné, 

ale může posloužit jako určitý návod, na co se v obdobných případech zaměřit. Nejvyšší správní 

soud uvádí, že z hlediska posouzení přičtení spáchaného správního deliktu je podstatné, zda 

k porušení právních povinností došlo v souvislosti s místní, časovou a věcnou vazbou k činnosti 

 

 

 

116 Vláda: Důvodová zpráva k zákonu č. 418/2011 Sb. o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, č. 

418/2011 Dz. 
117 ČEP, David. Nad zaviněním jako základem trestného činu právnické osoby (tj. k přičitatelnosti a otázkám 

souvisejícím). Právní rozhledy. 2016, č. 15-16, s. 531-540). 
118 Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 3. 10. 2017, č. j. 9 As 213/2016-60. 
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právnické osoby. Právnickou osobu nebude možné uznat odpovědnou ze spáchání správního 

deliktu, pokud zaměstnanec svou protiprávní činností nesledoval z objektivního ani subjektivního 

hlediska plnění svých pracovních úkolů svěřených v rámci činnosti právnické osoby. 

Zajímavé je, že zákonodárce pamatoval i na situace, kdy se zaměstnancova vůle vlivem pokynů 

nadřízených nebo vedení společnosti natolik oslabí, že se nebude nadále jednat o zaviněné jednání. 

V takovém případě se dle mého názoru použije ustanovení § 8 odst. 4 písm. d) ZTOPO, podle 

kterého bude právnická osoba trestně odpovědná, ale fyzická osoba nikoliv. Do druhé skupiny 

situací, které budou mít za následek přičtení trestní odpovědnosti právnické osobě, řadíme 

neprovedení opatření, které mělo být provedeno podle jiného právního předpisu nebo která po nich 

lze spravedlivě požadovat. Zaměstnanec tedy může zapříčinit vznik trestní odpovědnosti 

právnické osoby i zcela samostatně. Postačí mu k tomu pouze pokud nebudou provedeny povinné 

nebo potřebné kontroly nad činností zaměstnanců nebo nezavedení opatření majících za následek 

zamezení nebo odvrácení následků spáchaného trestného činu. Není bez zajímavosti, že slovní 

spojení „opatření, která po nich lze spravedlivě požadovat“ je tzv. neurčitým právním pojmem.119 

V takové dikci vidím zřejmou snahu zákonodárce o ponechání na soudní praxi, aby rozhodla, zda 

daný případ patří do rozsahu posuzovaného neurčitého právního pojmu. Takový přístup hodnotím 

pozitivně, i když se domnívám, že jakýkoliv výskyt neurčitých právních pojmů v právních 

předpisech může mít za následek vyvolání právní nejistoty. 

Zatímní soudní judikatura posuzuje veškeré úsilí, které je možné po právnické osobě 

spravedlivě požadovat, aby spáchání trestného činu zabránila v závislosti na velikosti, struktuře  

a předmětu činnosti dotčené právnické osoby. Nejvyšší soud v jednom ze svých rozhodnutí120 

uvádí, že hlavním posuzujícím kritériem bude vhodnost přijatých opatření a jejich přiměřenost. 

Především tedy zda přijaté opatření je způsobilé dosáhnout požadovaného účelu a zda potřeba 

daného opatření odpovídá situaci v dané právnické osobě. Rozborem jednotlivých opatření 

zaváděných právnickými osobami se podrobněji zabývám v kapitole č. 7, a tak na tomto místě jen 

ve zkratce uvádím, že rozlišujeme tři druhy opatření. Jedná se o opatření preventivní, detekční  

a reaktivní, která mají sloužit k zabránění spáchání či případně k odstranění následků spáchaného 

trestného činu.  

 

 

 

119 JELÍNEK, J.: Trestní odpovědnost právnických osob v České republice. Bilance a perspektivy. s. 152. 
120  Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 21. 11. 2018, sp. zn. 6 Tdo 1332/2018. 
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Soudní judikatura k přičitatelnosti spáchaného protiprávního činu právnické osobě není příliš 

obsáhlá a ucelená, ale pro ilustraci lze uvést následující příklad. Státní zastupitelství vzneslo 

obžalobu proti obchodní společnosti zabývající se podnikáním v oblasti výkupu sběrných surovin 

pro spáchání přečinu podílnictví z nedbalosti podle ustanovení § 215 odst. 1 TZ. Okresní soud sice 

obchodní společnost uznal vinnou, ale krajský soud zrušil odsuzující rozsudek a společnost 

zprostil obžaloby podle ustanovení § 226 písm. c) TZ. Krajský soud se v odůvodnění zprošťujícího 

rozsudku zabývá přičitatelností trestného jednání zaměstnance právnické osobě podle ustanovení 

§ 8 odst. 2 písm. b) ZTOPO. Obchodní společnost vykupující sběrné suroviny jednou ročně 

pořádala školení svých zaměstnanců, zaměřená mimo jiné na jejich správný postup při výkupu 

zboží. Dále bylo zjištěno, že pouze jeden z pracovníků porušil právní předpisy  

a vykoupil závadné zboží. Soud tedy správně dospěl k závěru, že dané jednání je pouze 

protiprávním činem fyzické osoby, protože právnická osoba provedla přiměřená opatření, které ji 

byly uloženy jinými právními předpisy nebo které bylo po společnosti možné spravedlivě 

požadovat.121 Z uvedeného příkladu můžeme dospět k závěru, že se nemusí jednat o zavedení 

teoreticky nejlepšího možného opatření, ale musí se především jednat o nejlepší možné opatření, 

které je právnická osoba schopná zavést a jeho dodržování prosadit. Dalším důležitým faktorem 

při posuzování veškerého úsilí, kterého lze po právnické osobě spravedlivě požadovat, je druh 

trestného činu, ze kterého se právnická osoba měla dopustit. 

Za zmínku jistě stojí i ustanovení § 8 odst. 3, které umožňuje vznik trestní odpovědnosti 

právnické osoby i v případech, kdy se nepodaří zjistit, která konkrétní fyzická osoba jednala 

způsobem uvedeným v ustanovení § 8 odst. 1 a 2 ZTOPO. Nejvyšší soud k této problematice 

dovodil122, že rozhodná skutková zjištění musí poskytovat dostatečný podklad k spolehlivým 

závěrům, že fyzická osoba spáchala protiprávní čin v zájmu právnické osoby nebo v rámci její 

činnosti. Zjištění také musí jasně dokládat, že si tak fyzická osoba počínala v postavení 

vyžadovaném ustanovením § 8 odst. 1 písm. a) až d) ZTOPO. Kromě výše uvedeného bude velmi 

důležité, aby si soud učinil závěr, zda je vůbec prokázáno, že se stal skutek, podle kterého měla 

určitá fyzická osoba založit trestní odpovědnost právnické osoby. 

 

 

 

121 Viz Aplikace § 8 odst. 5 zákona o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim. Dostupné z: 

http://www.nsz.cz/images/stories/PDF/Soubory_ke_stazeni/1_SL_141_2017_Aplikace__8_odst._5_ZTO 

PO.pdf 
122 Rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 29.6.2016, sp. zn. 5 Tdo 784/2016 a obdobně v rozhodnutí Nejvyššího soudu 

ze dne 28. 6. 2018, sp. zn. 3 Tdo 487/2018. 
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6 Exkulpace právnické osoby podle ustanovení § 8 odst. 5 ZTOPO 

Jedním z hlavních důvodů pro zavedení trestní odpovědnosti právnických osob byl záměr 

motivovat právnické osoby, aby zavedením příslušných preventivních opatření sami předcházely 

páchání trestné činnosti. Zákon o trestní odpovědnosti právnických osob kromě ustanovení  

§ 8 odst. 2 neobsahoval žádnou jinou možnost, kterou by se právnická osoba mohla vyhnout trestní 

odpovědnosti. S ohledem na princip, který stanoví, že trestní právo má působit především 

preventivně bylo brzy po jeho přijetí jasné, že zákon o trestní odpovědnosti právnických osob bude 

v tomto ohledu brzy doplněn. Stalo se tak prostřednictvím novely, která byla provedena zákonem 

č. 183/2016 Sb., jenž nabyla účinnosti dne 1. 12. 2016.  

Tato novela vzbudila značný rozruch a rozčarování odborné veřejnosti. Poslanecká sněmovna 

Parlamentu ČR projednávala novelu zákona o trestní odpovědnosti právnických osob po relativně 

dlouhém období (téměř dva roky). Garančním výborem pro předloženou novelu byl zvolen 

ústavně právní výbor Poslanecké sněmovny, který po více než roce projednávání doporučil vládní 

návrh Poslanecké sněmovně k projednání v plénu s celkem šesti změnami.123 Poslanci vládní 

zákon se všemi změnami schválili a následně i přehlasovali veto Senátu, který s některými 

z provedených změn nesouhlasil. Novela zákona o trestní odpovědnosti právnických osob byla ve 

sbírce zákonů vyhlášena 13. 6. 0216 a účinnou se stala dne 1. 12. 2016. 

Hlavní kritika se snesla na navržené a následně schválené změny provedené ústavně právním 

výborem. Jednalo se o relativně zásadní změny, které měnily rozsah kriminalizace jednání 

právnické osoby, úpravu přičitatelnosti jednání právnické osobě a vložení nového ustanovení  

§ 8 odst. 5 do ZTOPO, které umožnilo právnické osobě se za určitých podmínek vyvinit z trestní 

odpovědnosti.124 S odstupem času se dle mého názoru nejedná o zcela nekoncepční změny, které 

by zavedené trestní odpovědnosti právnických osob uškodily. Vidím však velký problém v tom, 

co bylo kritizováno již v roce 2016, a totiž neexistenci důvodové zprávy k vládnímu zákonu  

č. 183/ 2016 Sb., kterou by si takto rozsáhlá novela dozajista zasloužila. Přitom právě vložení 

 

 

 

123 Viz Pozměňovací a jiné návrhy k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 418/2011 Sb., o trestní 

odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, ve znění pozdějších předpisů (tisk 304). Dostupné z: 

https://www.psp.cz/sqw/text/orig2.sqw?idd=125081 
124 JELÍNEK, J.: Trestní odpovědnost právnických osob v České republice – problémy a perspektivy. s. 205. 
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nového odstavce do ustanovení § 8 odst. 5 bylo hlavním důvodem senátního zamítnutí vládního 

návrhu zákona.125 

Ustanovení § 8 odst. 5 přináší do ZTOPO možnost exkulpace právnické osoby za podmínek, 

po jejichž splnění se právnická osoba bude moci zbavit trestní odpovědnosti, pokud vynaložila 

veškeré úsilí, které na ní bylo možné spravedlivě požadovat, aby spáchání protiprávního činu 

zabránila. Především výklad slovního spojení „Právnická osoba se zprostí trestní odpovědnosti, 

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

protiprávnímu činu zabránila“, činí v právní teorii největší potíže. Jelínek126 uvádí, že použití 

neurčitého kritéria „veškeré úsilí“ je chybné, protože právnická terminologie takovýto výraz 

nezná. Dále pokračuje, že použití termínu „zprostit se“ je v tomto případě taktéž chybné, protože 

trestní odpovědnost právnických osob je odpovědností subjektivní a nikoliv objektivní. Lze 

souhlasit, že použití termínu „právnická osoba se vyviní“ by v tomto případě bylo dozajista 

vhodnější. Při tvorbě tohoto ustanovení čeští zákonodárci nejspíše vycházeli z úpravy, která se 

posupně vytvořila u některých správních deliktů. Ve správních předpisech upravujících delikty 

právnických osob se postupem času začaly objevovat liberační důvody. S těmito liberačními 

důvody také často pracovala i správní judikatura127. Liberační důvod byl často stanoven velmi 

obecně a stanovil, že právnická osoba není za správní delikt odpovědná, pokud vynaložila veškeré 

úsilí, které po ní bylo možné požadovat, aby porušení právní povinnosti zabránila.128 Je však třeba 

mít na paměti, že v trestním právu se nejedná o liberaci právnické osoby za spáchaný trestný čin, 

ale samotnou exkulpaci. 

Při rozboru exkulpace právnické osoby z trestní odpovědnosti je nezbytné zmínit i vztah 

s ustanovením § 8 odst. 2 písm. b) ZTOPO, které až do novely přijaté zákonem č. 183/2016 Sb. 

jako jediné v určitých případech umožňovalo vyvinění právnické osoby. Konkrétně ustanovení  

§ 8 odst. 2 písm. b) ZTOPO umožňuje nepřičíst právnické osobě protiprávní jednání zaměstnance 

nebo osoby v obdobném postavení, pokud právnická osoba zavedla opatření, která jí ukládají 

právní předpisy nebo která lze od ní spravedlivě požadovat. Můžeme tedy vidět, že se exkulpace 

právnické osoby podle ustanovení § 8 odst. 5 a § 8 odst. 2 písm. b) ZTOPO částečně překrývají, 

 

 

 

125 JELÍNEK, J.: Ještě k rozsahu kriminalizace jednání právnických osob, Dostupné z: http://www.bulletin-

advokacie.cz/jeste-k-rozsahu-kriminalizace-jednani-pravnickych-osob?browser=full 
126 JELÍNEK, J.: Trestní odpovědnost právnických osob v České republice – problémy a perspektivy. s. 210-211. 
127 Viz rozsudek Vrchního soudu Praha 6 sp.zn. A 12/94, rozsudek NSS sp. zn. 6 Afs 4/2013 nebo rozsudek NSS sn. 

zn. 4 As 123/2014.  
128 PRÁŠKOVÁ, H. Základy odpovědnosti za správní delikty. 1 vydání. Praha: C. H. Beck, 2013, s. 321. 
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což může při praktickém užití a volbě správného ustanovení působit obtíže. Dle mého názoru bude 

mít v případech zaměstnanců a osob v obdobném postavení aplikační přednost ustanovení  

§ 8 odst. 2 písm. b) ZTOPO, protože samotné ustanovení je formulováno jako negativní podmínka 

přičitatelnosti, a tudíž by měla mít přednost před ustanovením § 8 odst. 5 ZTOPO. 

6.1 Compliance management systémy 

S vložením nového odstavce do ustanovení § 8 ZTOPO, vstoupil do české trestní terminologie 

nový právní pojem tzv. „compliance management systém“, s kterým jsme se doposud mohli setkat 

především v zahraničích právních úpravách. Právě zavedení a správné fungování compliance 

management systému u právnické osoby můžeme považovat za splnění podmínky veškerého úsilí, 

které je možné po právnické osobě spravedlivě požadovat, jako jedné z podmínek nezbytné pro 

exkulpaci právnické osoby z trestní odpovědnosti. Pojem compliance management systémů úzce 

souvisí s firemní kulturou dané právnické osoby. Tento pojem čistě soukromoprávní nám může 

říct mnohé o fungování a charakteru dotčené právnické osoby. Za firemní kulturu považujeme 

souhrn všech představ, přístupů a hodnot ve společnosti všeobecně sdílených a relativně 

dlouhodobě udržovaných.129 Z ekonomického hlediska jsou společnosti s dobrou firemní kulturou 

úspěšnější, než společnosti, jejichž firemní kultura nedosahuje takové úrovně. Firemní kulturu 

můžeme srovnávat s charakterem fyzické osoby a je vhodným indikátorem míry dodržování zásad 

řádné správy a řízení obchodní společnosti. Pro trestní odpovědnost právnických osob bude velmi 

důležité zjištění, jaká firemní kultura u společnosti panuje, jaký je její obsah a zda je skutečně 

prosazována a jednotlivé fyzické osoby se jí řídí. 

Jak už bylo výše zmíněno, právnická osoba může předcházet vzniku trestní odpovědnosti 

přijetím vhodných a účinných opatření. Tyto opatření mohou být 1) preventivní, 2) detekční anebo 

3) reakční, v závislosti na jejich účinku.130  

Účelem preventivních opatření je snížení rizika porušení samotného compliance management 

systému. Mezi nejrozšířenější preventivní opatření řadíme například etický kodex, rizikovou 

 

 

 

129 PFEIFER, Luděk a Miloslava UMLAUFOVÁ. Firemní kultura. 1. vydání. Praha: Grada Publishing, 1993. s. 144. 
130 DUFEK, L., Compliance management systém jako podmínka pro vyvinění z trestní odpovědnosti právnické osoby. 

Dostupné z: https://www.epravo.cz/top/clanky/compliance-management-system-jako-podminka-pro-vyvineni-

z-trestni-odpovednosti-pravnicke-osoby-108337.html 

https://www.epravo.cz/top/clanky/compliance-management-system-jako-podminka-pro-vyvineni-z-trestni-odpovednosti-pravnicke-osoby-108337.html
https://www.epravo.cz/top/clanky/compliance-management-system-jako-podminka-pro-vyvineni-z-trestni-odpovednosti-pravnicke-osoby-108337.html
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analýzu a komunikaci spojenou se školením a podporou zaměstnanců.131 Pouhé zavedení 

formálních preventivních opatření není z pohledu soudů dostatečné a z pohledu právnické osoby 

je nezbytné, aby se její úsilí směřující k zabránění protiprávního jednání projevilo i v rovině 

detekčních a reakčních opatření.132 Navíc při posuzování účinnosti a funkčnosti jednotlivých 

opatření je nezbytné vzít v potaz, zda dané opatření plní svůj účel a není pouhým formálním aktem, 

jehož dodržování není nijak vynucováno. Je tedy důležité, aby např. etický kodex jasně nastavoval 

detekční, represivní a preventivní úroveň pravidel a jejich vzájemnou návaznost. Což v praxi 

znamená, že k dosažení exkulpace právnické osoby podle ustanovení § 8 odst. 5 ZTOPO bude 

nezbytné, aby příslušná opatření byla dodržována, jejich dodržování kontrolováno a případné 

porušení řešeno a napravováno.133 

Detekční opatření slouží ke zjištění porušení compliance pravidel prostřednictvím interních či 

externích prostředků. Kromě nastavení vhodných komunikačních kanálů je z hlediska detekčních 

opatření nezbytné, aby právnická osoba měla správně nastavený i systém vyhodnocování 

detekovaných podezření. Jedním z nejúčinnějších detekčních opatření jsou prostředky pro 

ohlašování podezření na protiprávní aktivity tzv. whistleblowing.134 Tento institut považuji za 

velmi důležitý a účinný v případě, že je zajištěno jeho správné fungování. V současné době  

se v České republice opět uvažuje o přijetí zvláštního zákona na ochranu whistlebrowerů. Jedná 

se již v pořadí o pátý návrh upravující problematiku whistleblowingu, který je vedený pod 

sněmovním tiskem č. 122/18.135 Hlavní nedostatky navrhované úpravy spatřuji v obsahové 

rozdílnosti s již přijatou směrnicí Evropského parlamentu a rady č. 2019/1937 ze dne 23. října 

2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie (dále jen „směrnice o ochraně osob“).136 

Směrnice o ochraně osob poskytuje mnohem komplexnější úpravu problematiky whistleblowingu 

a bylo by nejspíš nezbytné přijatý zákon dále novelizovat. Tohoto problému si byli vědomi i čeští 

 

 

 

131 NEJVYŠŠÍ STÁTNÍ ZASTUPITELSTVÍ, Aplikace § 8 odst. 5 zákona o trestní odpovědnosti právnických osob a 

řízení proti nim, třetí přepracované vydání. Dostupné z: https://verejnazaloba.cz/wp-

content/uploads/2020/11/Metodika-NSZ-k-%C2%A7-8-odst.-5-ZTOPO-2020.pdf 
132 Viz rozsudek Vrchního soudu v Praze 4 sp.zn. TO 45/2017. 
133 Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 20.2.2019, sp. zn. 7 Tdo 110/2019. 
134 NEJVYŠŠÍ STÁTNÍ ZASTUPITELSTVÍ, Aplikace § 8 odst. 5 zákona o trestní odpovědnosti právnických osob a 

řízení proti nim. 
135 JIRÁKOVÁ, J., Úprava Whistleblowingu na české právní scéně aneb co brání přijetí zákona na ochranu 

oznamovatelů? Dostupné z: https://www.epravo.cz/top/clanky/uprava-whistleblowingu-na-ceske-pravni-scene-

aneb-co-brani-prijeti-zakona-na-ochranu-oznamovatelu-109159.html 
136 KOUKAL, P., Jak u nás bude implementována nová unijní směrnice o whistleblowingu? Dostupné z: 

https://www.epravo.cz/top/clanky/jak-u-nas-bude-implementovana-nova-unijni-smernice-o-whistleblowingu-

110529.html 

https://www.epravo.cz/top/clanky/uprava-whistleblowingu-na-ceske-pravni-scene-aneb-co-brani-prijeti-zakona-na-ochranu-oznamovatelu-109159.html
https://www.epravo.cz/top/clanky/uprava-whistleblowingu-na-ceske-pravni-scene-aneb-co-brani-prijeti-zakona-na-ochranu-oznamovatelu-109159.html
https://www.epravo.cz/top/clanky/jak-u-nas-bude-implementovana-nova-unijni-smernice-o-whistleblowingu-110529.html
https://www.epravo.cz/top/clanky/jak-u-nas-bude-implementovana-nova-unijni-smernice-o-whistleblowingu-110529.html
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zákonodárci a návrh zákona byl vrácen Ministerstvu spravedlnosti k dopracování. Dalšími 

preventivními opatřeními jsou interní a externí audity, interní šetření při porušení pravidel 

compliance a průběžné monitorování a revize compliance systému. 

Na preventivní a detekční opatření navazují reakční opatření. Jejíž hlavním účelem je umožnit 

právnické osobě v čas a účinně reagovat na případné porušení zavedeného compliance programu. 

Důležitým prvkem reakčních opatření je stanovení důsledků plynoucích z porušení pravidel 

compliance a jejich následné prosazování.137 Důsledný přístup k reakčním opatřením svědčí o 

netoleranci porušování právních předpisů a o zdravé firemní compliance kultuře. Nejrozšířenější 

reakční opatření můžeme shrnout do vymáhání způsobené škody či újmy, vyvození 

pracovněprávních následků nebo ohlášení činu orgánům činným v trestním řízení.  

Z hlediska orgánů činných v trestním řízení bude důležité zkoumat nejen zavedení příslušných 

opatření právnickou osobou, ale také kontrolu a dodržování zavedených opatření. Soud je povinen 

před učiněním závěrů podrobně nahlédnout do fungování právnické osoby a učinit si představu  

o jejím řízení a vnitřní kontrole. Součástí soudního zkoumání bude také muset být schopnost 

právnické osoby reagovat na zjištěné problémy v obecné i konkrétní rovině v případech, kdy dojde 

ke spáchání protiprávního činu v jejím zájmu nebo v rámci její činnosti.138 

Na trestní řízení vedené vůči právnické osobě se uplatní základní zásady trestního řízení. 

S ohledem na vyšetřovací zásadu by mělo být povinností orgánů činných v trestním řízení 

zjišťování a prokázání splnění podmínek exkulpace právnické osoby dle ustanovení § 8 odst. 5 

ZTOPO. Je proto s podivem, že NSS ve svém manuálu k aplikaci ustanovení § 8 odst 5 ZTOPO 

uvádí, že předmětné ustanovení „předpokládá aktivní přístup právnické osoby k možnosti vyvinit 

se z trestní odpovědnosti, nakolik znamená domáhat se dobrodiní ve smyslu případného vyloučení 

trestní odpovědnosti. Pokud má právnické osobě prospívat, nesmí zůstat nečinná.“139  Osobně si 

myslím, že by mělo být v zájmu každé právnické osoby, aby jednala aktivně a doložila fungující 

compliance managment systém, který by ji mohl pomoci docílit vyvinění. Mám však obavy, aby 

praxe nevypadala tak, že orgány činné v trestním řízení zůstanou v tomto směru neaktivní a pouze 

 

 

 

137 NEJVYŠŠÍ STÁTNÍ ZASTUPITELSTVÍ, Aplikace § 8 odst. 5 zákona o trestní odpovědnosti právnických osob a 

řízení proti nim. 
138 Usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 25.9.2019 sp. zn. 6 To 12/2019. 
139 Viz Aplikace § 8 odst. 5 zákona o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim. Dostupné z: 

http://www.nsz.cz/images/stories/PDF/Soubory_ke_stazeni/1_SL_141_2017_Aplikace__8_odst._5_ZTO 

PO.pdf 
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v rámci výslechu obviněných a svědků se vztahem k právnické osobě budou zjišťovat, zda má 

daná právnická osoba zavedený fungující compliance program. 

Jak už bylo výše zmíněno, tak k vyvinění právnické osoby nebude postačovat pouhé formální 

zavedení preventivních opatření bez další navazující činnosti. Jak ostatně dokládá soudní 

judikatura například v případu AGROTEC140, která stanovila, že pouhá existence etického kodexu 

a zavedení závazných pravidel chování, které se zaměstnanec zavázal respektovat a řídit se jimi, 

nemůže postačovat k naplnění podmínky veškerého úsilí, které je možné po právnické osobě 

spravedlivě považovat, aby spáchání trestního činu zabránila. Zavedením etického kodexu tedy 

bylo považováno pouze za první krok, na který musí následně navazovat skutečné naplnění 

závazků vyplývajících z etického kodexu. Důkaz o naplnění etického kodexu můžeme vidět 

v písemných záznamech o provedených školeních, záznamy o provedených kontrolách, evidence 

zjištěných provinění a následně na ně navazující opatření. Kromě toho může být funkčnost 

etického kodexu také rozpoznána z četnosti užívání etické linky, v případě, že je zřízena.141 

Z dikce ustanovení § 8 odst. 5 ZTOPO vyplývá, že by se možnost vyvinění právnické osoby 

měla vztahovat na činy spáchané všemi osobami uvedenými v ustanovení § 8 odst. 1 ZTOPO. 

Problematicky však vnímám vyvinění právnické osoby v případě, že protiprávní čin spáchá člen 

statutárního orgánu nebo některá z dalších osob ve vedoucím postavení. Zodpovědností těchto 

osob přitom je především přijímat opatření k předcházení trestné činnosti, kontrola jejich 

dodržování a případná reakce na porušení takovýchto opatření. Z toho důvodu se domnívám, že 

možnost vyvinění právnické osoby je v těchto případech spíše výjimečná. Právnická osoba by byla 

totiž zbavena trestní odpovědnosti za protiprávní čin, který spáchala osoba přijímající dané 

opatření, jež následně sama nerespektovala a porušila. Obdobně se k tomu staví některá soudní 

judikatura Nejvyššího soudu.142 Očekávám, že s přibývajícím počtem trestně stíhaných osob 

poroste i počet soudních rozhodnutí a kvalitních odůvodnění, které problematiku spojenou 

s institutem compliance managment systému a možnosti vyvinění více objasní. 

 

 

 

140 Viz usnesení Vrchního soudu v Praze, sp. zn. 6 To 7/2017 nebo usnesení Nejvyššího soudu ze dne 21. 11. 2018, 

sp. zn. 6 Tdo 1332/2018. 
141 NÁHLOVKSÁ, L., Význam etického kodexu pro trestněprávní compliance. Dostupné z: 

https://advokatnidenik.cz/2020/01/16/vyznam-etickeho-kodexu-pro-trestnepravni-compliance/ 
142 Viz usnesení Nejvyššího soudu sp. zn. 6 Tdo 1332/2018. 

https://advokatnidenik.cz/2020/01/16/vyznam-etickeho-kodexu-pro-trestnepravni-compliance/
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7 Přechod trestní odpovědnosti na nástupce právnické osoby 

Český právní řád do přijetí zákona o trestní odpovědnosti právnických osob uznával pouze 

individuální trestní odpovědnost a nebylo tedy možné přenést vzniklý trestněprávní vztah na jinou 

osobu. Právě převedení trestní odpovědnosti právnické osoby na všechny právní nástupce bylo 

v zahraničních právních teoriích považováno za velmi problematické. Úprava přechodu trestní 

odpovědnosti na nástupce právnické osoby je však považována za velmi důležitou, protože 

v opačném případě by právnické osoby mohli snadno unikat potrestání za své protiprávní jednání. 

Je důležité si uvědomit, že právní úprava nástupnictví právnické osoby se řídí stanovenými 

postupy uvedenými v občanskoprávních a obchodněprávních předpisech, které bude nezbytné vzít 

na vědomí a respektovat při postupu podle ZTOPO. Český zákonodárce při tvorbě ustanovení  

§ 10 ZTOPO vycházel z rakouské právní úpravy143, která předmětnou problematiku přechodu 

trestní odpovědnosti upravuje tak, že účinky spojené s trestní odpovědností vznikají vůči jejímu 

právnímu nástupci bez dalšího k okamžiku vzniku právního nástupnictví.144  

Kromě případů, kdy právnická osoba zanikne a na její místo nastoupí právní nástupce zná 

český právní řád i případy tzv. přeměn. Mezi přeměny dle zákona o přeměnách a občanského 

zákoníku řadíme fúze společností nebo družstev, rozdělení společností nebo družstev, převod 

jmění na společníka, změna právní formy a přeshraniční přemístění sídla.145 Změnu právní formy 

právnické osoby a přemístění sídla právnické osoby do zahraničí také řadíme mezi tzv. přeměny, 

ale nedochází při nich k žádnému právnímu nástupnictví předmětné právnické osoby, a tudíž 

nejsou z hlediska nástupnictví trestní odpovědnosti právnické osoby relevantní.  

K přechodu trestní odpovědnosti právnické osoby na jejího právního nástupce dochází 

v případě, kdy a) právnická osoba zaniká s jedním nebo více právními nástupci nebo b) právnická 

osoba nezaniká a dochází k přechodu části jejího mění na právního nástupce. Není bez zajímavosti, 

že původní návrh zákona o trestní odpovědnosti právnických osob počítal se „subjektivní 

podmínkou“ nástupnictví, která však do platného ZTOPO nebyla zařazena, a tudíž k přechodu 

 

 

 

143 § 10 rakouského Spolkového zákona o odpovědnosti sdružení za trestné činy z roku 2005 

(Verbandsverantwortlichkeitsgesetz). Dostupné z: 

https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=20004425 
144 Vláda: Důvodová zpráva k zákonu č. 418/2011 Sb. o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, č. 

418/2011 Dz. 
145 § 1 odst. 2 PřemZ a § 174 ObčZ. 

https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=20004425


54 

 

trestní odpovědnosti na nástupce právnické osoby dochází vždy objektivně.146 Osobně považuji za 

objektivní přechod trestní odpovědnosti za správné řešení, které značně omezuje možnosti 

právnické osoby uniknut prostřednictvím právního nástupnictví potrestání. 

K účinnosti přeměny právnické osoby, a tedy i přechodu trestní odpovědnosti právnické osoby 

dochází dnem zápisu přeměny do veřejného rejstříku, kterým je v tomto případě myšlen rejstřík 

obchodní.147  Z hlediska časového není pro ZTOPO důležité, kdy dojde k zániku právnické osoby 

nebo k její přeměně s právním nástupcem. Tato situace může nastat před zahájením úkonů 

trestního řízení nebo i v průběhu trestního řízení, s jediným rozdílem spočívajícím v použití 

postupu obsaženého v ustanovení § 32 ZTOPO. Předmětné ustanovení upravuje postup  

a podmínky zrušení, zániku a přeměny právnické osoby, pokud proti ní bylo zahájeno trestní 

stíhání. V těchto případech bude nezbytné, aby právnická osoba písemně oznámila státnímu 

zástupci nebo předsedovi senátu záměr uskutečnit kroky směřující k jejímu zrušení, zániku či 

přeměně. Hodnotím kladně, že zákon s neprovedením takovéhoto oznámení spojuje neplatnost 

daných úkonů, což jistě působí preventivně před pokusy uniknout potrestání právnické osoby. 

Zákon výslovně stanoví, že v době od zahájení trestního stíhání nemůže dojít ke zrušení, zániku či 

přeměně právnické osoby, pokud k tomu nedá souhlas soudní orgán.  

S přechodem trestní odpovědnosti na nástupce právnické osoby úzce souvisí i otázka 

rozhodování o trestních sankcích, kterou se v těchto případech budou muset soudy zabývat. 

V gesci soudů bude posouzení, v jakém rozsahu na každého z nástupců právnické osoby přešly 

výnosy, užitky a jiné výhody spáchaného trestného činu a v jakém rozsahu kterýkoliv z nich 

pokračuje v činnosti v souvislosti s níž byl trestný čin spáchán. Rozřešení této otázky bude důležité 

nejen z důvodu uřčení druhu a výměry trestu, ale také z důvodu dosažení spravedlnosti uděleného 

trestu, což je jedním ze základních principů trestního práva. Osobně si myslím, že takové 

posouzení nebude ve většině případů obtížné a nebude vyžadovat mnoho námahy, ale dokážu si 

představit situace, kdy stanovení druhu a výměry trestů bude vyžadovat značné odborné znalosti 

kladené na hodnotícího soudce. 

Při hodnocení ustanovení § 10 ZTOPO lze souhlasit s názory zaznívajícími od odborné 

veřejnosti, že samotné ustanovení je příliš stručné, nedomyšlené a nepřináší mnoho jistoty do 

 

 

 

146 DĚDIČ, Jan. § 10 [Trestní odpovědnost právního nástupce právnické osoby]. In: ŠÁMAL, Pavel, DĚDIČ, Jan, 

GŘIVNA, Tomáš, PÚRY, František, ŘÍHA, Jiří. Trestní odpovědnost právnických osob. 2. vydání. Praha: 

Nakladatelství C. H. Beck, 2018, s. 273. 
147 §177 odst. 1 ObčZ a § 59 PřemZ. 
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koncepce přechodu trestní odpovědnosti právnické osoby na nástupce právnické osoby.148 Z dikce 

zákona jasně vyplývá, že k přechodu trestní odpovědnosti právnické osoby dochází okamžikem 

účinnosti právního nástupnictví. Je tedy velmi důležité určit, jaké změny právnické osoby měl 

zákonodárce při tvorbě tohoto zákona na mysli. Jelikož pojem „změny právnické osoby“, který je 

používán důvodovou zprávou nezná žádný jiný právní předpis, můžeme se jen domnívat, zda je 

tímto pojmem myšleno právě právní nástupnictví nebo něco zcela jiného. Domnívám se, že se 

jedná pouze o nevhodnou formulaci a je tím myšleno právě výše zmíněné právní nástupnictví. 

Smyslem zákona dozajista není převod trestní odpovědnosti právnické osoby za pouhé nabytí 

jednotlivých práv a povinností. Z toho důvodu se ustanovení § 10 ZTOPO bude především 

vztahovat na takzvanou univerzální sukcesi, kdy na základě jednoho právního jednání nebo 

skutečnosti dochází k přechodu všech práv a povinností na nástupnickou právnickou osobu. 

Univerzální sukcese bude nejčastěji spojena s přeměnami právnických osob, jejichž definici nám 

poskytují předpisy soukromého práva.   

Jak už bylo řečeno, tak přechod trestní odpovědnosti právnické osoby se bude především týkat 

případů, kdy dojde k přechodu všech práv a povinností na nástupnickou právnickou osobu. Dle 

mého názoru by však i v některých případech singulární sukcese mělo docházet k přechodu trestní 

odpovědnosti právnické osoby na nástupce, jak ostatně dokládá i odborná literatura149 a judikatura 

Ústavního soudu150. Mám na mysli především případy převodu obchodního závodu nebo jeho části 

či převod podstatné části jmění právnické osoby nebo převažující činnosti právnické osoby na 

právního nástupce. Ustanovení § 10 odst. 1 ZTOPO se tedy nebude vztahovat na všechny případy 

singulární sukcese, ale pouze na ty, jejichž některé znaky vykazují jistou podobnost se sukcesi 

univerzální. Myslím, že by šlo proti smyslu samotné trestní normy, kdyby trestní odpovědnost 

právnické osoby nemohla dopadat na obchodní společnost, na kterou byl převeden obchodní závod 

trestně stíhané a následně i odsouzené obchodní společnosti. Závěrem je třeba doplnit, že trestní 

odpovědnost nemůže za žádných okolností přejít z právnické osoby na osobu fyzickou. 

 

 

 

148 FENYK, J., SMEJKAL, L., BÍLÁ, I. Zákon o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim. Komentář. 

2., podstatně přepracované a doplněné vydání., s. 72. 
149 ŠÁMAL, P.: Trestní odpovědnost právnických osob. Komentář. 2 vydání. s. 281. 
150 Usnesení Ústavního soudu č.j. II.ÚS 840/14 ze dne 23. 3. 2016. Dostupné z: http://kraken.slv.cz/II.US840/14. 

http://kraken.slv.cz/II.US840/14
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8 Zánik trestní odpovědnosti právnické osoby 

V případě zániku trestní odpovědnosti právnické osoby dochází ke ztrátě práva státu potrestat 

právnickou osobu jako pachatele trestného činu.  Zákon o trestní odpovědnosti právnických osob 

výslovně upravuje dva důvody, které budou mít za následek zánik trestní odpovědnosti právnické 

osoby. Konkrétně se jedná o účinnou lítost a promlčení. K těmto dvěma důvodům je třeba přiřadit 

i milost prezidenta republiky a zvláštní případy účinné lítosti. 

Promlčení trestní odpovědnosti nemá v ZTOPO žádnou speciální úpravu a použije se obdobně 

ustanovení § 34 trestního zákoníku. Zánik trestní odpovědnosti z důvodu promlčení tedy nastane 

po uplynutí příslušné promlčecí doby, jejíž délka se odvíjí od druhu a výše uloženého trestu. 

Novelou provedenou zákonem č. 183/2016 Sb. došlo k úpravě ustanovení § 13 ZTOPO. Nově toto 

ustanovení upravuje vyloučení některých trestných činů z promlčení. Jedná se o většinu trestných 

činů uvedených v hlavě XIII. trestního zákoníku151 a některé další trestné činy uvedené v hlavě IX. 

trestního zákoníku152 za splnění podmínky, že zakládají válečný zločin proti lidskosti podle 

předpisů mezinárodního práva. Vyloučení těchto trestných činů z promlčení považuji za vhodné, 

protože jejich závažnost je velmi vysoká. 

Další možností zániku trestní odpovědnosti právnické osoby je účinná lítost upravená 

v ustanovení § 11 ZTOPO. Úprava tohoto institutu je v zákoně o trestní odpovědnosti právnických 

osob odlišná od úpravy účinné lítosti v ustanovení § 33 trestního zákoníku. Zákon uvádí taxativní 

pozitivní výčet trestných činů, u kterých nebude moci dojít k zániku trestní odpovědnosti z důvodu 

účinné lítosti.153 U ostatních trestných činů bude muset právnická osoba splnit jednu ze zákonných 

podmínek. Tyto podmínky jsou již totožné s podmínkami uvedenými v ustanovení § 33 trestního 

zákoníku a požadují, aby právnická osoba dobrovolně upustila od protiprávního jednání  

 

 

 

151 Kromě trestného činu založení, podpory a propagace hnutí směřujícího k potlačení práv a svobod člověka (§ 403 

TZ), trestného činu projevu sympatií k hnutí směřujícího k potlačení práv a svobod člověka (§ 404 TZ) a 

trestného činu popírání, zpochybňování, schvalování a ospravedlňování genocidy (§ 405). 
152 Jedná se o trestný čin rozvracení republiky (§ 310 TZ), trestný čin teroristického útoku (§ 311) a trestný čin teroru 

(§ 312). 
153 trestný čin pletich v insolvenčním řízení (§ 226 TZ), porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže podle § 

248 odst. 1 písm. e) TZ, zjednání výhody při zadání veřejné zakázky, při veřejné soutěži a veřejné dražbě podle 

§ 256 odst. 3 nebo 4 TZ, pletich při zadání veřejné zakázky a při veřejné soutěži podle § 257 odst. 1 písm. b) 

nebo c) TZ, pletich při veřejné dražbě podle § 258 odst. 1 písm. b) nebo c) TZ, přijetí úplatku (§ 331 TZ), 

podplacení (§ 332 TZ) nebo nepřímého úplatkářství (§ 333 TZ). 
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a 1) odstranila, zamezila nebo napravila škodlivý následek svého jednání, nebo 2) ve vhodnou 

dobu trestný čin oznámila státnímu zástupci nebo policejnímu orgánu. 

8.1 Podmínečné upuštění od výkonu některých trestů 

Během psaní této rigorózní práce došlo k přijetí a účinnosti zákona č. 333/2020 Sb., který 

novelizoval některá ustanovení ZTOPO. Zákonodárce se rozhodl přidat do zákona § 22a, který 

nově upravuje možnost podmíněně upustit od výkonu některých trestů, konkrétně se bude jednat 

o trest zákazu činnosti, zákazu držení a chovu zvířat, zákazu plnění veřejných zakázek nebo účasti 

ve veřejné soutěži a zákazu přijímání dotací a subvencí.  

Provedenou změnu vítám, protože doposud neexistovala speciální úprava možnosti 

podmíněného upuštění od výkonu některých trestů a bylo zapotřebí pomocí analogie použít 

ustanovení § 90 TZ. Použití trestního zákoníku sebou však přinášelo i jisté potíže, poněvadž jeho 

obsah cílil na upuštění od zbytku trestu zákazu činnosti. Použití tohoto ustanovení na podmíněné 

upuštění od výkonu trestu zákazu plnění veřejných zakázek nebo účasti ve veřejné soutěži a zákazu 

přijímání dotací a subvencí, zůstávala spíše v teoretické rovině, protože TZ tyto trestné činy 

nezná.154 

Podstata institutu podmínečného upuštění od výkonu některých trestů spočívá v možnosti 

právnické osoby po uplynutí poloviny trestu žádat soud o prominutí jeho zbytku. Soud především 

posuzuje potřebnost dalšího trvání trestu. Ustanovení § 22a ZTOPO klade velký důraz na zavedení 

trestněprávních compliance opatření, která mají zaručit dodržování právních norem a působit jako 

prevence trestné činnosti. Nad to je po právnické osobě požadováno, aby doložila provedení 

nápravných opatření zabraňujících opětovnému spáchání trestného činu, pro který byla odsouzena. 

Zavedení dostačujících compliance opatření bude v distinkci soudů a každý jednotlivý případ bude 

nezbytné posuzovat individuálně.  V případě, že soud upustí od výkonu zbytku trestu, tak stanoví 

právnické osobě zkušební dobu na jeden až deset let, během kterých může právnická osoba 

vykonávat dříve zakázanou činnost. Na zkušební dobu se přiměřeně použijí ustanovení § 91 odst. 

1 až 3 TZ, která upravují osvědčení právnické osoby ve zkušební době. 

 

 

 

154 SYROVÝ, T.: Novela zákona o trestní odpovědnosti právnických osob a její význam pro trestní praxi. Dostupné 

z: https://www.epravo.cz/top/clanky/novela-zakona-o-trestni-odpovednosti-pravnickych-osob-a-jeji-vyznam-

pro-trestni-praxi-112174.html 

https://www.epravo.cz/top/clanky/novela-zakona-o-trestni-odpovednosti-pravnickych-osob-a-jeji-vyznam-pro-trestni-praxi-112174.html
https://www.epravo.cz/top/clanky/novela-zakona-o-trestni-odpovednosti-pravnickych-osob-a-jeji-vyznam-pro-trestni-praxi-112174.html
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8.2 Fikce neodsouzení právnické osoby 

Zákon č. 333/2020 Sb. novelizující ZTOPO mimo jiné také upravil ustanovení § 27 ZTOPO, 

které upravuje zánik účinků odsouzení právnických osob. Nově se právnická osoba bude 

považovat za neodsouzenou, pokud došlo k a) vykonání trestu, b) trest nebo jeho zbytek byl 

prominut a c) výkon trestu byl promlčen. Jedná se tedy o značné zkrácení doby, po jejíž uplynutí 

bude možné hledět na právnickou osobu jako by nebyla odsouzena. Dřívější úprava stanovila, že 

po vykonání trestu muselo uplynout dodatečných dva a půl až třicet let v závislosti na uložené 

sankci.  

Uplynutí dodatečné lhůty tří let je však vyžadováno při spáchání zvlášť závažného trestného 

činu a uložení sankce propadnutí majetku nebo zákazu činnosti, zákazu držení a chovu zvířat, 

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

a subvencí, pokud jejich délka činí alespoň pět let. 
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9 Sankcionování právnických osob 

Jak už bylo zmíněno výše, mezinárodní dokumenty a evropské předpisy obsahují doporučení 

nebo dokonce požadavek na zavedení účinných, přiměřených a odstrašujících sankcí ukládaných 

v souvislosti s pácháním určitého typu kriminality. Zákonodárce v zákoně o trestní odpovědnosti 

právnických osob upravil kromě samostatných sankcí i zásady pro ukládání jednotlivých trestů 

právnickým osobám. Z terminologického hlediska je zcela jistě zajímavé použití termínu uložení 

„trestu“ právnické osobě. Jelínek155 uvádí, že trest je spojen s individuální vinou pachatele fyzické 

osoby a jeho převýchovou, což zcela jistě nemůžeme vztahovat na následek trestného činu 

právnické osoby. Tuto polemiku následně uzavírá s tím, že v souvislosti s následkem trestného 

činu spáchaného právnickou osobou by se mělo hovořit spíše o „sankci“ a nikoliv „trestu“. Osobně 

použití termínu „trest“ ve spojení s právnickou osobou za nevhodné nepovažuji, protože trest je 

adekvátním označením následku spáchaného trestného činu a je s ním spojeno negativní 

hodnocení pachatele. 

9.1 Stanovení druhu a výměry trestu 

Hlediska, ke kterým je soud při ukládání trestu právnické osobě povinen přihlédnout jsou 

obsažena v ustanovení § 14 ZTOPO za podpůrného použití ustanovení § 39 odst. 2 až 7 TZ. Jedná 

se o následující hlediska: 

• povaha a závažnost trestného činu; 

• poměry právnické osoby, včetně dosavadní činnosti a majetkových poměrů právnické 

osoby; 

• zda právnická osoba vykonává činnost ve veřejném zájmu, která má strategický nebo 

obtížně nahraditelný význam pro národní hospodářství, obranu nebo bezpečnost; 

• působení právnické osoby po činu; 

• případná účinná snaha nahradit škodu nebo odstranit jiné škodlivé následky trestného 

činu; 

• účinky a důsledky, které lze očekávat od trestu pro budoucí činnost právnické osoby. 

 

 

 

155 JELÍNEK, J.: Trestní odpovědnost právnických osob v České republice – problémy a perspektivy. s. 281-282. 



60 

 

K výše uvedeným hlediskům ještě podpůrně přistupují další okolnosti uvedené v trestním 

zákoníku. Jednou z nejdůležitějších okolností, ke které soud při stanovení výše a výměry trestu 

přihlíží je povaha a závažnost trestného činu. Dle trestního zákoníku je povaha a závažnost 

trestného činu určována především podle 1) významu zákonem chráněného zájmu, který byl činem 

porušen, 2) okolnostmi, za kterých byl čin spáchán, 3) způsobem provedení činu a jeho následky, 

4) mírou zavinění, 5) osobou pachatele a jeho záměrem a konečně 6) pohnutkou či cílem. 

Demonstrativní výčet obsažený v trestním zákoníku se použije přiměřeně použitelný i u právnické 

osoby.156 

Za velmi zajímavé považuji hledisko výkonu činnosti právnické osoby ve veřejném zájmu. 

Výkon činnosti musí mít strategický nebo obtížně nahraditelný význam pro národní hospodářství. 

Tento pojem nebyl trestnímu právu doposud znám a ani důvodová zpráva ho blíže nespecifikuje. 

Okruh osob a jejich činností bude tedy nezbytné určit s přihlédnutím ke každému individuálnímu 

případu. Pomoci při určení by nám mohla směrnice Rady Evropské unie ze dne 8. 12. 2008 č. 

2008/114/ES o určování a označování evropských kritických infrastruktur a o posouzení potřeby 

zvýšit jejich ochranu. Za kritickou infrastrukturu je považováno „prostředky, systémy a jejich části 

nacházející se v členském státě, které jsou zásadní pro zachování nejdůležitějších společenských 

funkcí, zdraví, bezpečnosti, zabezpečení nebo dobrých hospodářských či sociálních podmínek 

obyvatel a jejichž narušení nebo zničení by mělo pro členský stát závažný dopad v důsledku selhání 

těchto funkcí“157. Do oblasti kritické infrastruktury České republiky bychom tedy především mohli 

zařadit oblast energetiky, dopravy, zdravotní péče, vodního hospodářství či třeba bankovnictví. Při 

stanovení trestu právnické osobě, která vykonává činnost ve veřejném zájmu bude nezbytné, aby 

soud zkoumal, zda se opravdu jedná o výkon činnosti ve veřejném zájmu, zda právnická osoba 

vykonává strategický nebo obtížně nahraditelný význam a tento význam se týká oblastí kritické 

infrastruktury.158 Dle mého názoru bude taktéž nezbytné zkoumat, jaké bude postavení dotčené 

právnické osoby na konkrétním trhu z hlediska konkurence a tržní síly. Hlavní podstata takového 

přístupu spočívá v tom, že právnickým osobám podnikajícím v oblasti kritické infrastruktury by 

neměl být uložen některý z likvidačních trestů. 

 

 

 

156 Viz § 39 odst. 2 TZ 
157 Viz čl. 2 písm. A) Rady Evropské unie ze dne 8. 12. 2008 č. 2008/114/ES. Dostupné z: 

http://www.hzscr.cz/soubor/smernice-eki-pdf.aspx 
158 PÚRY, František. § 14 [Přiměřenost trestu a ochranného opatření]. In: ŠÁMAL, Pavel, DĚDIČ, Jan, GŘIVNA, 

Tomáš, PÚRY, František, ŘÍHA, Jiří. Trestní odpovědnost právnických osob. 2. vydání. Praha: Nakladatelství 

C. H. Beck, 2018, s. 333. 



61 

 

Další důležitou okolností související s ukládáním trestu právnické osobě je její působení po 

činu. Zákon výslovně zmiňuje účinnou snahu právnické osoby nahradit škodu nebo odstranění 

jiného škodlivého následku spáchaného trestného činu. Z logiky věci bude důležité pouze chování 

právnické osoby až po spáchaní trestného činu, protože právnická osoba nemá takřka žádný vliv 

na povahu nebo závažnost spáchaného trestného činu. Soud tedy především přihlédne při ukládání 

trestu ke skutečnosti, zda právnická osoba projevila lítost, upustila od škodlivých kontaktů či 

vyřešila příčiny, které ke spáchání trestného činu vedly atd. K dobru právnické osobě bude možné 

přičíst i její účinnou snahu o řešení negativních následků spáchaného trestného činu. Kromě výše 

uvedeného bude zapotřebí, aby soud při stanovení druhu a výše trestu vzal v úvahu účinky  

a důsledky trestu pro budoucí činnost právnické osoby. Účinky a důsledky jsou vždy spojeny 

s důvodným očekáváním, ke kterému soud dospívá po zhodnocení všech dostupných informací  

a podkladů o právnické osobě.159 

Závěrem je třeba zmínit, že soud při úvahách o druhu a výši trestu musí přihlížet i k důsledkům 

trestní sankce pro třetí osoby. Právnické osoby přichází do styku s mnohem větším okruhem 

právnických a fyzických osob než obyčejný člověk a případný vliv uložené sankce může zásadně 

ovlivnit mnohem širší okruh osob. Kromě věřitelů a osob poškozených trestným činem bude soud 

brát ohled především na zaměstnance a členy právnické osoby. Z hlediska návrhů de lege ferenda 

považuji za důležité se zamyslet, zda by třetí osoby dotčené spáchaným trestným činem  

(např. zaměstnanci), neměly také mít nějaké postavení v trestním řízení. V současné chvíli tyto 

osoby nemají právo se účastnit trestního řízení, pokud zároveň nejsou osobami poškozenými nebo 

svědky, což považuji za nedostatečné. 

9.2 Tresty a ochranné opatření ukládané právnickým osobám 

Z důvodu speciální struktury a jedinečného způsobu fungování právnických osob bylo 

nezbytné, aby zákonodárce přišel se zcela novou koncepcí trestání právnických osob. 

V kontinentální Evropě můžeme v právních řádech nalézt dva různé přístupy k této otázce. První 

skupinu státu tvoří země, v jejichž právních řádech existuje pouze jedna jediná sankce a tou je 

peněžitý trest160. Druhou skupinu tvoří země161, jejichž součástí je i Česká republika, které do svých 

 

 

 

159 ŠÁMAL, P.: Trestní odpovědnost právnických osob. Komentář. s. 353-354. 
160 Jedná se např. o Dánsko, Finsko nebo Švýcarsko. 
161 Mezi ně patří např. Francie, Slovensko nebo Polsko. 
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právních předpisů upravujících trestní odpovědnost právnických osob zakotvily více 

trestněprávních sankcí. Ztotožňuji se s názorem odborné veřejnosti, že zvolená koncepce více 

trestněprávních sankcí je vhodnější a umožňuje lépe přizpůsobit trest povaze a druhu spáchaného 

trestného činu. Peněžitý trest jistě patří k jednomu ze stěžejních trestů ukládaných právnické 

osobě, ale právě široká škála možných sankcí může pomoci přinést požadovaný účel trestněprávní 

sankce.162 

Za velký nedostatek současné trestněprávní úpravy a zákona o trestní odpovědnosti 

právnických osob považuji nezařazení ustanovení upravujícího účel trestu do ZTOPO. Z účelu 

trestní odpovědnosti právnických osob usuzuji, že hlavním účelem sankcí ukládaných právnickým 

osobám je jejich preventivní, ochranná, nápravná a represivní funkce.163 Preventivní funkce 

sankcionování právnických osob se stává stěžejním účelem až po přijetí novely zákona  

č. 183/2016 Sb., která zavedla možnost exkulpace právnické osoby. Vnitřní opatření, která mohou 

vést k vyvinění právnické osoby mají být přijímána preventivně a pod hrozbou uložení 

trestněprávní sankce. Ochranná, nápravná a represivní funkce mají právnickou osobu především 

odradit od páchání dalšího trestného činu a případně vést právnickou osobu k odčinění již 

spáchaného trestného činu. 

V České republice máme dualistický systém trestních sankcí a zákon o trestní odpovědnosti 

právnických osob nepřináší žádnou výjimku. Soud při ukládání trestu právnické osobě má na výběr 

z 8 různých sankcí a 2 ochranných opatření, které ZTOPO upravuje ve svých ustanoveních § 16 

až § 23. Pouze 4 z těchto trestů je možné uložit také fyzické osobě (peněžitý trest, zákaz činnosti, 

propadnutí majetku a propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty) Zbylé čtyři sankce byly 

speciálně vytvořeny pro postih právnických osob a není je možné uložit fyzickým osobám.  

Na rozdíl od fyzické osoby, které je možné uložit čtyři druhy ochranných opatření164 je právnické 

osobě možné uložit pouze dvě ochranná opatření, a to ochranné opatření zabrání věci nebo zabrání 

části majetku. Právnické osobě je při splnění zákonných podmínek možné uložit kterýkoliv z výše 

uvedených trestů a ochranných opatření, pokud to není zákonem výslovně vyloučeno, nebo to 

nevyplývá z podstaty trestu. 

 

 

 

162 Obdobný názor v JELÍNEK, J.: Trestní odpovědnost právnických osob v České republice. Bilance a perspektivy. 

s. 232. 
163 VICHEREK, R., Účel trestu. Dostupné z: https://www.epravo.cz/top/clanky/ucel-trestu-89770.html 
164 Zabezpečovací detence, ochranné léčení, ochrannou výchovu a zabrání věci nebo majetkové hodnoty 

https://www.epravo.cz/top/clanky/ucel-trestu-89770.html
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Nejpřísnější sankcí, kterou zákon o trestní odpovědnosti právnických osob zná a kterou je 

možné právnické osobě uložit, je trest zrušení právnické osoby. Tento druh trestu je často 

srovnáván s již zrušeným trestem smrti, který bylo možné v minulosti uložit fyzickým osobám. 

Účelem trestu zrušení osoby je úplný zánik právnické osoby, jako subjektu práva. Jak vyplývá 

z důvodové zprávy, tak by trest zrušení právnické osoby měl být vzhledem ke svému likvidačnímu 

charakteru ukládán především v případech, kdy se právnická osoba zapojila do organizovaného 

zločinu a tvořila jeden z významných článků organizace.165 Zákon o trestní odpovědnosti 

právnických osob proto stanoví některé omezující podmínky pro uložení tohoto druhu trestu. Tyto 

podmínky musí být splněny kumulativně, aby mohl být trest zrušení právnické osoby uložen.  

První podmínka spočívá v místě sídla právnické osoby. Sídlo právnické osoby se musí 

nacházet v České republice. Tento požadavek vyplývá z přesvědčení, že české soudy nemohou 

zasahovat do právních vztahů upravených cizím právním řádem a zároveň panují pochybnosti  

o případné vymahatelnosti takovéhoto rozhodnutí. Tento závěr se nezmění, ani pokud zde bude 

mít právnická osoba organizační složku, svůj podnik nebo bude v České republice vykonávat svou 

činnost. Z toho důvodu považuji za vhodnější v takovýchto případech uložit právnické osobě trest 

zákazu činnosti nebo propadnutí majetku.166  

Aby bylo možné právnické osobě uložit trest zrušení právnické osoby, bude muset její činnost 

spočívat zcela nebo převážně v páchání trestného činu. Dle mého názoru se bude muset jednat o 

trestnou činnost, která značně převažuje nad legální činností právnické osoby, pokud ovšem 

nějakou legální činnost právnická osobu vůbec vykazuje. Jak vyplývá ze soudní judikatury167, tak 

k uložení trestu zrušení právnické osoby postačí pouze i jediný spáchaný trestný čin, pokud není 

příliš reálné, že by právnická osoba ještě někdy mohla vyvíjet běžnou legální činnost. Důležitou 

roli také hraje klasifikace spáchaného trestného činu. S rostoucí společenskou škodlivostí roste  

i pravděpodobnost uložení trestu zrušení právnické osoby.  

Zákon také upravuje situace, kdy by trest zrušení právnické osoby měl být uložen bance, 

komoditní burze, pojišťovně nebo některé z dalších právnických osob uvedených v § 16 odst. 2  

a 3 ZTOPO. V takovém případě je soud povinen si vyžádat vyjádření České národní banky nebo 

jiného příslušného orgánu státní správy, který je pověřen dozorem. Vyjádření by mělo obsahovat 

 

 

 

165 Vláda: Důvodová zpráva k zákonu č. 418/2011 Sb. o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, č. 

418/2011 Dz 
166 FENYK, J., SMEJKAL, L., BÍLÁ, I. Zákon o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim. Komentář. 

2., podstatně přepracované a doplněné vydání. s. 108. 
167 Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 1. 8. 2018, sp. zn. 3 Tdo 788/2018. 
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názor České národní banky na možné dopady a důsledky uložení trestu zrušení právnické osoby 

na finanční trh. Z vyjádření ČNB, by dle mého názoru, mělo jasně vyplývat, zda se k zrušení 

právnické osoby staví kladně nebo záporně. Soud je povinen k předloženému vyjádření ČNB 

přihlédnout, ale není jím nikterak vázán, i když si lze jen těžko představit situaci, kdy by se neřídil 

doporučením ČNB nebo jiného orgánu státní správy.168 Jak vyplývá ze statistiky uložených trestů 

právnickým osobám od počátku účinnosti zákona o trestní odpovědnosti právnických osob, tak 

trest zrušení právnické osoby patří k relativně často využívané sankci ukládané právnickým 

osobám (27 případů).169 

Dalším trestem, který je českými soudy velmi hojně ukládán právnickým osobám (83 případů) 

je trest zákazu činnosti.170 Tento trest byl přejat z trestního zákoníku a jeho účelem je zabránit 

právnické osobě v dalším páchání trestné činnosti. Po zohlednění charakteru právnické osoby je 

pro uložení trestu zákazu činnosti nezbytné, aby byl spáchán v souvislosti s činností, ke které je 

třeba zvláštní povolení nebo oprávnění. Uložením trestu má být zajištěno, aby právnická osoba 

nevykonávala činnost, k jejímuž výkonu je nezbytné, aby právnická osoba vykazovala určité 

morální a odborné dovednosti.171 Z judikatury českých soudů jasně vyplývá, že není možné uložit 

sankci zákazu činnosti, aniž by v odsuzujícím rozsudku nebyl specifikován druh a rozsah činnosti 

v souvislosti s níž se obviněná právnická osoba dopustila trestného činu a jejíž výkon se jí 

zakazuje. Takový odsuzující rozsudek je dle Nejvyššího soudu vadný, neurčitý a nejasný.172 

S tímto závěrem lze jen souhlasit, protože konkretizace činnosti, jejíž výkon má být zakázán je 

důležitý nejen pro výkon samotného trestu, ale i následnou kontrolovatelnost jeho výkonu.    

Jedna z odlišností v úpravě trestu zákazu činnosti v trestním zákoníku spočívá v délce zákazu 

činnosti, která u právnických osob může dosáhnout až 20 let. Stejně jako u trestu zrušení právnické 

osoby je u některých právnických osob vyžadováno, aby se k možnosti uložení trestu zákazu 

činnosti vyjádřil příslušný orgán státní správy.173 

 

 

 

168 ŠÁMAL, Pavel, DĚDIČ, Jan, GŘIVNA, Tomáš, PÚRY, František, ŘÍHA, Jiří. Trestní odpovědnost právnických osob. 

2. vydání. s. 387 
169 Viz Seminář Compliance managment systémy – zavádění a udržování v praxi, 26.11.2019. SMEJKAL, L. 

Poznatky z přípravného a soudního řízení – pohled advokáta a obhájce. 
170 Tamtéž seminář Compliance managment systémy – zavádění a udržování v praxi. SMEJKAL, L. 
171 ŠÁMAL, Pavel, DĚDIČ, Jan, GŘIVNA, Tomáš, PÚRY, František, ŘÍHA, Jiří. Trestní odpovědnost právnických osob. 

2. vydání. s. 448 
172 viz Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 13. 8. 2019, sp. zn. 7 Tz 63/2019 nebo usnesení Nejvyššího soudu ze dne 

4. 12. 2019, sp. zn. 7 Tdo 1427/2019. 
173 ŠÁMAL, P.: Trestní odpovědnost právnických osob. Komentář. 2 vydání. s. 448. 
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U některých právnických osob však vyvstává otázka, zda jim bude možné trest zákazu činnosti 

dle zákona o trestní odpovědnosti právnických osob uložit. Jedná se o právnické osoby, jejichž 

činnost vyplývá z uplatňování některých ústavně zaručených práv. Mezi právnické osoby, kterým 

nebude možné díky povaze své činnosti uložit trest zákazu činnosti řadíme např. uznané církve  

a náboženské společnosti, politické strany, odborové organizace, spolky atd. Je důležité si 

uvědomit, že nemožnost uložení zákazu činnosti se vztahuje pouze na činnost vyplývající 

z uskutečňování určitého ústavního práva a je tedy možné výše uvedeným právnickým osobám 

uložit zákaz dílčí činnosti, která nebude mít s uplatňováním ústavně zaručených práv žádnou 

souvislost.174 Stejně jako u trestu zrušení osoby je soud povinen si vyžádat stanovisko příslušného 

ústředního orgánu v případech, kdy trestě stíhaná právnická osoba vykonává činnost ve veřejném 

zájmu. Současně považuji za důležité zmínit, že trest zákazu činnosti v návaznosti na § 16 odst. 1 

nebude možné uložit právnickým osobám zřízeným zákonem. 

Novelou provedenou zákonem č. 114/2020 Sb. byl do ZTOPO přidáno ustanovení § 20a, 

kterým se zavádí pro právnickou osobu zcela nová sankce zákazu držení a chovu zvířat. Tento 

trest lze uložit právnickým osobám, které se dopustí trestného činu v souvislosti s držením, 

chováním nebo péčí o zvíře. Podstata trestu spočívá v zákazu držení a chovu zvířat až na 20 let. 

Na výkon trestu dohlíží krajská veterinární správa, která má oprávnění provádět namátkové 

kontroly, během kterých zkoumá dodržování tohoto trestu odsouzeným.  Zavedení sankce,  

která poskytuje specifickou ochranu zvířat vítám a považuji za krok správným směrem. Věřím, že 

inspiraci český zákonodárce hledal ve francouzském trestním zákoníku, ve kterém obdobný trest 

existuje již řadu let.175  

Jednou z nejčastěji českými soudy využívanou sankcí je peněžitý trest (80 případů)176. 

Důvodem častého využití peněžitého trestu je především jeho univerzalita, která spočívá 

v možnosti uložení za úmyslné i nedbalostí trestné činy. Peněžitý trest lze uložit samostatně nebo 

vedle jiného trestu s jedinou výjimkou spočívající v nemožnosti uložení peněžitého trestu spolu 

s trestem propadnutí majetku. Velký přínos peněžitého trestu spočívá také v částečné náhradě 

 

 

 

174 GAL´O, Dušan. Zákaz činnosti, zákaz plnění veřejných zakázek, účasti v koncesním řízení nebo ve veřejné soutěži, 

zákaz přijímání dotací a subvencí v systému trestní represe právnických osob. Trestněprávní revue. 2015, č. 9, s. 204-

209 
175 Viz čl. 131-39 Code pénal. Dostupné z: 

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/texte_lc/LEGITEXT000006070719/2021-01-27/ 
176 Seminář Compliance managment systémy – zavádění a udržování v praxi. SMEJKAL, L. 

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/texte_lc/LEGITEXT000006070719/2021-01-27/
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škody, kterou právnická osoba svým jednáním společnosti způsobila.177 Za velmi účinný a vhodný 

považuji peněžitý trest především u majetkových trestných činů. 

Stejně jako u fyzických osob se pro stanovení výměry peněžitého trestu právnické osoby 

použije systém denních sazeb. Zákon o trestní odpovědnosti právnických osob však jejich počet 

nestanoví, a tak v návaznosti na ustanovení § 1 odst. 2 ZTOPO soud použije ustanovení  

§ 68 odst. 1 TZ, které jejich počet stanoví nejméně na 20 a nejvíce na 730 celých denních sazeb. 

Výše denní sazby je na rozdíl od fyzických osob znatelně vyšší a odpovídá větším majetkovým 

poměrům právnických osob. Nejnižší denní sazba tedy dle § 18 odst. 2 ZTOPO činí 1.000,- Kč  

a nejvyšší 2.000.000,- Kč. Peněžitý trest lze tedy právnické osobě uložit v rozmezí od 20.000,- Kč 

až do 1.460.000.000,- Kč. Vzhledem k maximální možné výši peněžitého trestu a s ohledem na 

jeho snazší vykonavatelnost považuji za příhodné, že soud může přihlédnout k majetkovým 

poměrům odsouzené právnické osoby a stanovit zaplacení trestu ve splátkách. Je důležité zmínit, 

že soud by měl stanovit přiměřené splátky s měsíční splatností. 

Zajímává je povinnost soudu zjistit majetkové poměry obviněné právnické osoby. Zjištění 

majetkových poměrů právnické osoby je důležité z hlediska stanovení výše a vůbec možnosti 

uložení peněžitého trestu. V případě špatného odhadnutí majetkových poměrů právnické osoby se 

peněžitý trest může lehce stát nedobytný nebo fakticky znamenat pro právnickou osobu likvidaci. 

Zvláštní zřetel by dle mého názoru soudy měly brát na dluhy právnické osoby, které mohou 

spočívat v povinnosti náhrady nemajetkové újmy, škody nebo k vydání bezdůvodného 

obohacení.178 Je třeba zmínit, že i při ukládání peněžitého trestu některým právnickým osobám je 

soud povinen požádat o vyjádření státního orgánu vykonávajícího dohled o důsledcích uložení 

peněžitého trestu. 

Trest, jehož zavedení je požadováno některými mezinárodními dokumenty a byl do českého 

právního řádu přijat zákonem o trestní odpovědnosti právnických osob, je trest uveřejnění 

rozsudku. Jedná se o výlučný trest právnických osob, který nelze uložit fyzické osobě. Charakter 

trestu uveřejnění rozsudku spočívá v určitém odsouzení spáchaného trestného činu veřejností  

a jejím působením na právnickou osobu. I když trest uveřejnění rozsudku nepostihuje přímo 

činnost nebo majetek odsouzené právnické osoby, tak vedlejším důsledkem uložení trestu může 

 

 

 

177 PÚRY, František. § 67 [Peněžitý trest]. In: ŠÁMAL, Pavel, GŘIVNA, Tomáš, HERCZEG, Jiří, KRATOCHVÍL, 

Vladimír, PÚRY, František, RIZMAN, Stanislav, ŠÁMALOVÁ, Milada, VÁLKOVÁ, Helena, VANDUCHOVÁ, 

Marie, ŠKVAIN, Petr. Trestní zákoník (EVK). 1. vydání. Praha: Nakladatelství C. H. Beck, 2009, s. 772. 
178 Obdobně rozsudek Nejvyššího soudu ČSSR ze dne 17. 2. 1977, sp. zn. 2 Tzf 3/76. 
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být právě negativní dopad na majetkové poměry nebo činnost právnické osoby. Ztotožňuji se 

s důvodovou zprávou a spatřuji účel trest uveřejnění rozsudku především v informování 

společnosti než-li v rozšiřování zásady veřejnosti řízení před soudem.179 

Za zajímavé považuji, že stejně jako u peněžitého trestu, také u trestu uveřejnění rozsudku se 

soudy často dopouštějí chyb při jeho ukládání.180 Součástí výroku odsuzujícího rozsudku 

uloženého právnické osobě musí být zvolen druh veřejného sdělovacího prostředku, v němž má 

být odsuzující rozsudek uveřejněn. Dále by obsahem odsuzujícího rozsudku měla být lhůta určená 

k uveřejnění a rozsah v jakém má být odsuzující rozsudek uveřejněn. Kromě toho se např. Obvodní 

soud pro Prahu 1 dopustil chyby, když uložil trest uveřejnění rozsudku trestním příkazem. Trest 

uveřejnění rozsudku totiž není obsažen v ustanovení § 314e odst. 2 tr. řádu, které upravuje tresty, 

jež je možné trestním příkazem uložit.181 Nevidím důvod, proč by soud pomocí trestního příkazu 

nemohl ukládat trest uveřejnění rozsudku odsouzené právnické osobě. Zákonodárce byl stejného 

názoru a provedenou zákonem č. 333/2020 Sb., zavedl možnost uložení sankce právnické osobě 

prostřednictvím trestního příkazu. Trestní příkaz nově upravuje ustanovení § 37a ZTOPO.  

Do ústavou zaručeného práva vlastnit majetek zasahuje trest propadnutí majetku. Zákon  

o trestní odpovědnosti právnických osob přichází se zúžením okruhu trestných činů, za které bude 

trest propadnutí majetku možné uložit. Tím má být zaručeno, aby nedocházelo k jeho přílišnému 

užívání a zásahům do ústavní ochrany nedotknutelnosti majetku. Trestně odpovědné právnické 

osobě je trest propadnutí majetku možné uložit za podmínek stanovených § 17 ZTOPO, které 

vycházejí z podmínek uložení trestu propadnutí majetku fyzické osobě v § 66 TZ. Konkrétně bude 

možné trestně odpovědné právnické osobě uložit trest propadnutí majetku pouze za spáchání 

zvlášť závažného zločinu, jímž se snažila získat nebo získala majetkový prospěch anebo pokud 

trestní zákoník výslovně dovoluje uložit tento trest za spáchaný trestný čin.182 

Uložení trestu propadnutí majetku nebude možné kombinovat spolu s peněžitým trestem.183 

S takovým postupem lze souhlasit, protože jejich účinek je obdobný a mohlo by zbytečně dojít ke 

 

 

 

179 Vláda: Důvodová zpráva k zákonu č. 418/2011 Sb. o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, č. 

418/2011 Dz. 
180 Viz rozsudek Obvodního soudu pro Prahu 1 ze dne 29. 4. 2013, sp. zn. 3 T 19/2013 nebo rozsudek Okresního 

soudu v Rychnově nad Kněžnou ze dne 17. 10. 2014, sp. zn. 2 T 131/2014. 
181 TIBITANZLOVÁ, Alena. Sankcionování právnických osob a praxe českých trestních soudů. Bulletin advokacie. 

2016, č. 10, s. 32-37. 
182 Viz Veronika Kováčiková, Několik poznámek k trestu propadnutí majetku, Dostupné z: 

https://www.pravniprostor.cz/clanky/trestni-pravo/nekolik-poznamek-k-trestu-propadnuti-majetku 
183 Viz Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 23. 11. 2016, sp. zn. 8 Tdo 383/2016-II. 

https://www.pravniprostor.cz/clanky/trestni-pravo/nekolik-poznamek-k-trestu-propadnuti-majetku
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komplikaci s vymáháním jedné ze sankcí. Ze statistik vyplývá, že trest propadnutí majetku se řadí 

mezi velmi málo využívané sankce (3 případy)184, což částečně vyplývá i ze ztížených podmínek, 

za kterých lze uložit.185  

Trestem, který se svojí povahou velmi podobá trestu propadnutí majetku je trest propadnutí 

věci. Zákon o trestní odpovědnosti právnických osob žádnou speciální úpravu nepřináší, protože 

hlavní účel trestu spočívá v odčerpání nástrojů nebo výnosů trestné činnosti. Jedná se tedy o věci 

1) které byly ke spáchání trestného činu určeny, 2) které byly užity ke spáchání trestného činu,  

3) které právnická osoba nabyla za věc získanou trestnou činností a 4) které právnická osoba 

získala spácháním trestného činu nebo jako odměnu.186 Stejně jako trest propadnutí majetku není 

trest propadnutí věci českými soudy příliš využíván (4 případy). 

Za vhodné považuji zmínit, že v případech, kdy by uložení trestu propadnutí věci ohrozilo 

nárok poškozené osoby na náhradu škody nebo nemajetkové újmy nebude možné tento trest 

uložit.187 Stejně tak nebude možné uložit trest propadnutí věci například s trestem propadnutí 

majetku nebo ochranného opatření zabrání věci tam, kde by výrok soudu postihoval totožnou věc. 

Současně s propadlou věcí bude díky novele provedené zákonem č. 55/2017 Sb. možné trestem 

propadnutí věci postihnout i plody a užitky propadlé věci.  

Do kategorie trestů, které postihují majetek trestně odpovědné právnické osoby také řadíme 

trest zákazu plnění veřejných zakázek nebo účasti ve veřejné soutěži, který je upraven v § 21 

zákona o trestní odpovědnosti právnických osob. Tento trest řadíme do kategorie trestů, které je 

možné uložit díky své povaze pouze právnickým osobám, a nikoliv osobám fyzickým. Trest 

zákazu plnění veřejných zakázek nebo účasti ve veřejné soutěži sice přímo nezasahuje do majetku 

právnické osoby, ale v důsledku jeho uložení jistě dochází ke značným majetkovým ztrátám. 

Výkon činnosti a společenské zájmy některých právnických osob jsou úzce spjaty s účastí 

v zadávacím řízení o veřejných zakázkách nebo ve veřejné soutěži, jejichž problematika je 

upravena v zákoně č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.188 Veřejnou zakázkou dle výše 

 

 

 

184 Viz Seminář Compliance managment systémy – zavádění a udržování v praxi. SMEJKAL, L. 
185 Tamtéž seminář Compliance managment systémy – zavádění a udržování v praxi. SMEJKAL, L. 
186 FENYK, J., SMEJKAL, L., BÍLÁ, I. Zákon o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim. Komentář. 

2., podstatně přepracované a doplněné vydání. s. 116-117. 
187 Viz Rozsudek Nejvyššího soudu České socialistické republiky ze dne 21. 10. 1976, sp. zn. 2 To 5/76. 
188 ŠÁMAL, Pavel, DĚDIČ, Jan, GŘIVNA, Tomáš, PÚRY, František, ŘÍHA, Jiří. Trestní odpovědnost právnických 

osob. 2. vydání, s. 474. 
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zmíněného zákona je zakázka na dodávky, zakázka na služby, zakázka na stavební práce, koncese 

na služby nebo koncese na stavební práce.189  

Jedinou podmínkou pro uložení trestu zákazu plnění veřejných zakázek nebo účasti ve 

veřejných soutěžích je, aby trestně odpovědná právnická osoba trestný čin spáchala v souvislosti 

s 1) uzavíráním smluv na plnění veřejných zakázek nebo s jejich plněním, 2) s účastí v zadávacím 

řízení nebo 3) s účastí ve veřejné soutěži. Z povahy trestu můžeme snadno soudit, že nejčastěji 

bude tento trest ukládán trestně odpovědným právnickým osobám za spáchání trestných činů 

zařazených do VI. hlavy TZ a především za trestný čin pletichy při zadávání veřejné zakázky  

a veřejné soutěže (§257 TZ), trestného činu zjednávání výhody při plnění veřejné zakázky, při 

veřejné soutěži a veřejné dražbě (§ 256 TZ) a některých úplatkářských trestných činů uvedených 

v § 331 až § 333 trestního zákoníku.190 Podstata trestu zákazu plnění veřejných zakázek nebo účasti 

na veřejných soutěžích spočívá v 1) zákazu uzavírat smlouvy na plnění veřejných zakázek,  

2) zákazu účastnit se zadávacího řízení o veřejných zakázkách a 3) zákazu účasti ve veřejné 

soutěži. Podobně jako např. Gal´o191 se domnívám, že trest zákazu plnění veřejných zakázek nebo 

účasti ve veřejné soutěži je pouze zvláštní formou trestu zákazu činnosti určenou k postihu pouze 

určitého typu trestných činů. I když by se dalo čekat časté využití tohoto trestu českými soudy, tak 

opak je pravdou. Trest zákazu plnění veřejných zakázek nebo účasti na veřejné soutěži byl dle 

dostupných statistik uložen pouze šestkrát192, což samozřejmě může souviset s nízkým počtem 

objasněných trestných činů, za které je možné tento trest uložit. Domnívám se, že soud by při 

ukládání trestu měl určit v odsuzujícím rozsudku rozsah zákazu co možná nejkonkrétněji, tak by 

nemohla být formulace trestu považována za nedostatečnou. 

Velmi obdobným trestem je trest zákazu přijímání dotací a subvencí, který úzce souvisí 

s trestní činností páchanou zejména při čerpání dotací z fondů Evropské unie, ale i subvencí 

poskytovaných státem ze státního rozpočtu. Komplexní hmotněprávní úpravu tohoto trestu 

nalezneme v § 22 ZTOPO, jelikož se jedná o trest, který lze uložit pouze trestně odpovědné 

právnické osobě. Podstata trestu zákazu přijímání dotací a subvencí spočívá v omezení právnické 

osoby v nabývání majetku a zejména finančních prostředků prostřednictvím subvencí, dotací, 

 

 

 

189 Viz § 2 odst. 2 zákona č. č. 134/2016 Sb. Zákon o zadávání veřejných zakázek. 
190 GAL´O, Dušan. Zákaz činnosti, zákaz plnění veřejných zakázek, účasti v koncesním řízení nebo ve veřejné soutěži, 

zákaz přijímání dotací a subvencí v systému trestní represe právnických osob. Trestněprávní revue. 2015, č. 9, s. 204-

209 
191 Tamtéž, s. 204-209 
192 Viz Seminář Compliance managment systémy – zavádění a udržování v praxi, 26.11.2019. SMEJKAL, L. 

Poznatky z přípravného a soudního řízení – pohled advokáta a obhájce. 
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návratné finanční výpomoci nebo jiných podpor z veřejných prostředků.193 Mám za to, že tento 

trest se velmi podobá trestu zákazu činnosti nebo trestu zákazu plnění veřejných zakázek. Hlavní 

odlišnost trestu zákazu přijímání dotací a subvencí spatřuji v postihu možnosti získat finanční 

prostředky z veřejných rozpočtů, a nikoliv samotné činnosti trestně odpovědné právnické osoby. 

Dostupné statistiky ukazují, že tento trest není českými soudy příliš využívaný  

a je otázkou, zda soudy spíše nevyužívají běžnější trest zákazu činnosti, který již dobře znají díky 

jeho využití při sankciování fyzických osob.194 

Podmínka pro uložení trestu zákazu přijímání dotací a subvencí spočívá v jednání právnické 

osoby, kterým se dopustila trestného činu v souvislosti s 1) podáním nebo vyřizováním žádosti  

o dotaci, subvenci, návratnou finanční výpomoc nebo příspěvek, 2) s jejich poskytováním nebo 

využíváním, anebo 3) s poskytováním nebo využíváním jakékoliv jiné veřejné pomoci.195 I u trestu 

zákazu přijímání dotací a subvencí je velmi důležitá konkretizace trestu soudem ve 

výroku rozsudku. 

Kromě výše zmíněných trestů může být trestně odpovědné právnické osobě uložena sankce 

ochranného opatření. Zákon o trestní odpovědnosti právnických osob přináší úpravu dvou 

ochranných opatření, konkrétně se jedná o ochranné opatření zabrání věci a ochranné opatření 

zabrání části majetku. Hlavním účelem ochranných opatření je individuální prevence trestné 

činnosti a ochrana společnosti před trestně odpovědnou právnickou osobou. Tím se odlišují od 

trestů, jejichž hlavním účelem je potrestání a případná náprava trestně odpovědné právnické osoby. 

U ochranných opatření také chybí prvek morálního odsouzení společností, které není u sankcí 

výjimkou. Další specifika ochranných opatření spočívají v tom, že například výkon ochranných 

opatření se nepromlčuje nebo nepodléhají milosti prezidenta republiky196. Jejich zvláštní povaha 

vyplývá také z možnosti uložení ochranného opatření osobě, která není totožná s osobou 

obviněnou. Zákon o trestní odpovědnosti právnických osob neobsahuje v § 26 a § 26a ZTOPO 

komplexní úpravu ochranného opatření zabrání věci a ochranného opatření zabrání části majetku. 

Proto se i s ohledem na výslovný odkaz obsažený v ustanovení § 26 a § 26a ZTOPO použije právní 

úprava předmětných ochranných opatření obsažená v trestním zákoníku. 

 

 

 

193 ŠÁMAL, P.: Trestní odpovědnost právnických osob. Komentář. 2 vydání. s. 484. 
194 Viz GAL´O, Dušan. Zákaz činnosti, zákaz plnění veřejných zakázek, účasti v koncesním řízení nebo ve veřejné 

soutěži, zákaz přijímání dotací a subvencí v systému trestní represe právnických osob. s. 204-209 
195 § 22 odst. 1 ZTOPO 
196 VANTOUCH P., Ochranná opatření v trestním zákoníku. Dostupné z: https://pravniradce.ihned.cz/c1-40206950-

ochranna-opatreni-v-trestnim-zakoniku 
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Ochranné opatření zabrání věci může být právnické osobě uloženo, pokud věc 1) náleží osobě 

jež nelze stíhat nebo odsoudit, 2) náleží pachateli, od jehož potrestání soud upustil, 3) ohrožuje 

bezpečnost lidí, majetku nebo společnosti, 4) hrozí nebezpečí, že poslouží ke spáchání zločinu. 

Současnou podobu ustanovení § 101 tr. zákoníku ovlivnilo rámcového rozhodnutí Rady EU č. 

2003/577/SVV ze dne 22. července 2003, o výkonu příkazů k zajištění majetku nebo důkazních 

prostředků v Evropské unii (OJ L 196/47), které zavedlo možnost zabrání věci, aniž by došlo ke 

splnění některé z výše uvedených podmínek. Konkrétně tedy je možné bez splnění výše uvedených 

podmínek zabrat věc získanou nikoliv bezprostředně jako výnos trestného činu.197 

Druhým ochranným opatřením, které je možné uložit právnické osobě je ochranné opatření 

zabrání části majetku, které bylo do českého právního řádu zavedeno novelou provedenou 

zákonem č. 55/2017 Sb., který především implementoval směrnici Evropského parlamentu a rady 

Evropské unie ze dne 3.4.2014 č. 2014/42/EU o zajišťování a konfiskaci nástrojů a výnosů 

z trestné činnosti v Evropské unii. Již z názvu nám může být jasné, že hlavním cílem zmíněné 

směrnice je účinné odčerpání nástrojů a výnosů trestné činnosti, které je považováno za efektivní 

způsob boje s organizovaným zločinem.198 U některých trestných činů199 směrnice předpokládá 

zavedení nového institutu trestního práva hmotného tzv. rozšířené zabavení majetku. Zajímavost 

tohoto institutu vidím především v určitém hybridním standartu dokazování, který není ani 

civilním, ale ani neodpovídá standartu dokazování v trestním řízení. Nedochází k přenesení 

důkazního břemena na právnickou osobu, ale pokud orgán činný v trestním řízení předloží důkazy 

a uvede skutečnosti odůvodňující závěr, že majetek pravděpodobně pochází z trestné činnosti, tak 

dotčená právnická osoba může uvádět důkazy o opaku.200 Organizovaný zločin a trestné činy,  

za které je možné rozšířené zabavení majetku právnické osobě uložit, považuji pro společnost za 

natolik závažné, že se zavedením tohoto nového institutu do českého trestního práva hmotného 

naprosto souhlasím. 

 

 

 

197 Viz ŠÁMAL, Pavel. § 101 [Zabrání věci nebo jiné majetkové hodnoty]. In: ŠÁMAL, Pavel, GŘIVNA, Tomáš, 

HERCZEG, Jiří, KRATOCHVÍL, Vladimír, PÚRY, František, RIZMAN, Stanislav, ŠÁMALOVÁ, Milada, 

VÁLKOVÁ, Helena, VANDUCHOVÁ, Marie. Trestní zákoník (EVK). 2.vydání. Praha: Nakladatelství C. H. 

Beck, 2012, s. 1193-1194. 
198 Viz směrnice Evropského parlamentu a rady Evropské unie ze dne 3.4.2014 č. 2014/42/EU o zajišťování a 

konfiskaci nástrojů a výnosů z trestné činnosti v Evropské unii. Dostupné z: https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014L0042&from=EN 
199 Korupční trestné činy, trestného činu účasti na zločineckém spolčení, trestných činů spojených s dětskou 

pornografií a trestných činů spojených s počítačovou  kriminalitou. 
200 NÁHLOVSKÁ, Lenka. Ochranné opatření zabrání části majetku jako nástroj kontroly kriminality. Právní rozhledy. 

2019, č. 3, s. 99-105 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014L0042&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014L0042&from=EN
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Ochranné opatření zabrání věci bude možné právnické osobě uložit s odkazem obsaženým 

v ustanovení § 26a pouze za podmínek stanovených trestním zákoníkem. Kromě vybraných 

trestných činů201 bude možné ochranné opatření zabrání majetku uložit právnické osobě, pokud 

byla uznána vinnou z úmyslného trestného činu, u něhož je stanovena horní hranice trestu odnětí 

svobody nejméně čtyři léta. Soud bude moci uložit ochranné opatření zabrání části majetku, pokud 

nabude dojmu, že hodnota majetku určité osoby je neúměrná vzhledem k jejím legálním příjmům 

a s ohledem na tuto skutečnost bude možné učinit závěr, že majetek pochází s největší 

pravděpodobností z trestné činnosti.202 Soud by v odsuzujícím rozsudku měl stanovit konkrétní 

věci, které podléhají zabrání, což může být často velmi komplikované,  a tak kromě institutu 

zabrání náhradní hodnoty bude možné zabrat právnické osobě jakékoli věci, až do výše zjištěného 

hrubého nepoměru mezi legálními přijmi a skutečnou hodnotou majetku. 

 

 

 

201 Trestný čin výroby a jiné nakládání s dětskou pornografií (§ 192 TZ), neoprávněný přístup neoprávněného přístupu 

k počítačovému systému a nosiči informací (§ 230 TZ), opatření a přechovávání přístupového zařízení a hesla k 

počítačovému systému a jiných takových dat (§ 231 TZ), pletich při zadání veřejné zakázky a při veřejné soutěži 

(§ 257 TZ), pletich při veřejné dražbě (§ 258 TZ), nedovoleného pěstování rostlin obsahujících omamnou nebo 

psychotropní látku podle § 285 odst. 2 až 4, šíření toxikomanie (§ 287 TZ), podplacení (§ 332 TZ) nebo 

nepřímého úplatkářství (§ 333 TZ) 
202 Viz bod 21, směrnici Evropského parlamentu a rady Evropské unie ze dne 3.4.2014 č. 2014/42/EU o zajišťování a 

konfiskaci nástrojů a výnosů z trestné činnosti v Evropské unii. Dostupné z: https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014L0042&from=EN 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014L0042&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014L0042&from=EN
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10 Trestní odpovědnost právnických osob v Nizozemském království 

Počátky trestní odpovědnosti právnických osob v Nizozemsku jsou spjaty s Velkou 

hospodářskou krizí. Nizozemští zákonodárci v reakci na nepříznivou situaci přijali velmi 

výjimečné opatření, tak aby bylo možné s následky krize efektivně bojovat. To mělo za následek, 

že došlo k založení nové odnože práva tzv. disciplinárního práva, které mimo jiné umožňovalo 

trestně stíhat a trestat právnické osoby.203 Hlavní důvod pro tento postup spatřuji v hledání co 

nejefektivnějšího způsobu boje s ekonomikou krizí. Také původně zamýšlená dočasnost těchto 

zvláštních opatřeních zajisté hrála roli při rozhodování nizozemských zákonodárců, zda přistoupí 

ke schválení dotčeného opatření. Příchod druhé světové války a poválečné krize však platnost 

původně jen dočasného opatření značně prodloužil. 

Trestně stíhat právnickou osobu na základě disciplinárního práva bylo možné až do roku 1951, 

kdy došlo k uzákonění tzv. Economic Offences Act, na jehož základě bylo možné shledat 

právnickou osobu trestně odpovědnou ze spáchání ekonomických trestných činů. Přijetím EOA 

byla uznána možnost spáchání ekonomických trestných činů právnickou osobou. Obzvláště 

důležitý je v tomto ohledu článek 15 EOA, který upravoval trestní odpovědnost a přičitatelnost 

spáchaných ekonomických trestných činů právnické osobě. Tento stav přetrval až do roku 1976, 

kdy byla do nizozemského trestního zákoníku zavedena pravá trestní odpovědnost právnických 

osob v podstatě za všechny trestné činy. 204 Nizozemsko se tak stalo jednou z prvních zemí 

v kontinentální Evropě, která trestní odpovědnost právnických osob upravila ve svém právním 

řádu. Novelou, kterou bylo do NZT zaveden článek 51, který upravuje trestní odpovědnost 

právnických osob v Nizozemsku, považuji dodnes za stěžejní a velmi důležitý milník pro vývoj 

trestní odpovědnosti právnických osob. 

Konkrétně v článku 51 NZT stojí, že trestný čin může být spáchán nejen fyzickou osobou, ale 

taktéž právnickou osobou. Zároveň předmětné ustanovení NZT upravuje možnost souběžného 

trestního stíhání právnické osoby a fyzické osoby, která trestný čin způsobila. S určením subjektu 

trestné odpovědnosti právnických osob v Nizozemsku stejně jako v České republice pomáhá 

nizozemské soukromé právo. Za zajímavé považuji, že článek 51 odst. 3 NZT rozšiřuje okruh 

 

 

 

203 Viz B.F. Keulen & E. Gritter; Corporate Criminal Liability in the Netherlands. Dostupné z: 

https://www.ejcl.org/143/art143-9.pdf 
204 Viz Houthoff Buruma; Criminal Liability of Companies. Dostupné z: 

https://www.lexmundi.com/document.asp?docid=1075  

https://www.ejcl.org/143/art143-9.pdf
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subjektů trestné odpovědnosti právnických osob o některé další subjekty, kterým soukromé právo 

nepřiznává právní osobnost a neměly by tedy být trestně odpovědné. Jedná se například o dopravní 

společnosti nebo speciální fondy. 

Přičitatelnost trestného činu byla ponechána až do roku 2003 na uvážení soudu. Nejvyšší 

nizozemský soud následně v jednom ze svých rozhodnutí205 shrnul čtyři situace, kdy lze dané 

jednání právnické osobě přičíst. Jednání bude možné právnické osobě přičíst pokud: 

• trestný čin spáchá fyzická osoba zaměstnaná právnickou osobou; 

• dotyčné jednání spadá do každodenního podnikání právnické osoby; 

• právnická osoba měla z takového jednání profit; 

• právnická osoba takové jednání umožnila a akceptovala (za akceptaci je považováno  

i nedostatečné zavedení institutů bránících takovémuto jednání). 

Považuji výše uvedená kritéria přičitatelnosti za dostatečná, i když jejich přesný význam může 

ponechávat určitý prostor pro diskusi. Je však zřejmé, že tento prostor je vyplňován soudní 

jurisprudencí, která při rozhodování může zvážit jedinečné faktory a okolnosti jednotlivého 

případu. 

Zavinění právnické osoby je v nizozemském trestním právu vyžadováno prokázat vždy 

především u závažnějších trestných činů. U méně závažných trestných činů bude státnímu zástupci 

postačovat prokázat trestné jednání přičitatelné právnické osobě, která nejednala s náležitou péči 

trestnému činu zabránit.206 V ostatních případech se pro dokázání zavinění právnické osoby použijí 

dva způsoby. První „nepřímý“ způsob spočívá v přiřazení zavinění fyzické osoby dané 

společnosti. Druhý „přímý“ způsob spočívá v odvození zavinění od okolností souvisejících 

s politikou nebo činností právnické osoby. Zavinění tedy může např. spočívat v rozhodnutí 

řídícího orgánu nebo v jednání konkrétní osoby zaměstnané u právnické osoby.207 

Nizozemský trestní zákoník nezná žádné výlučné sankce, které by mohly být uloženy pouze 

právnické osobě a bude tedy nezbytné vždy posoudit, zda danou sankci je vzhledem ke 

specifické povaze právnické osoby možné uložit. Ze sankcí upravených v nizozemském trestním 

zákoníku208 bude možné právnické osobě uložit pouze sankci 1) pokuty, 2) zveřejnění rozsudku  

 

 

 

205 Viz HR 21 October 2003, NJ 2006, 328 (Drijfmest). 
206 Viz B.F. Keulen & E. Gritter; Corporate Criminal Liability in the Netherlands. Dostupné z: 

https://www.ejcl.org/143/art143-9.pdf 
207 Viz HR 14 March 1950, NJ 1952, 656. 
208 Viz čl. 9 nizozemského trestního zákoníku. Dostupné z: 

https://www.legislationline.org/download/id/6415/file/Netherlands_CC_am2012_en.pdf 

https://www.ejcl.org/143/art143-9.pdf
https://www.legislationline.org/download/id/6415/file/Netherlands_CC_am2012_en.pdf
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a 3) propadnutí majetku. Nad výše uvedené umožňuje EOA právnické osobě uložit ještě sankci  

1) zavření právnické osoby nebo 2) uložení povinnosti společnosti napravit způsobenou škodu  

a v co největší míře obnovit stav, který předcházel spáchání trestného činu. Tyto sankce však bude 

právnické osobě možné uložit pouze při spáchání ekonomických trestných činů.209  

Za zajímavé považuji, že nizozemské trestní předpisy stanovují nejnižší hranici pokuty na 

pouhé 3 eura. Oproti tomu nejvyšší možná hranice pokuty se odvíjí od závažnosti spáchaného 

trestného činu a NZT zná šest různých kategorií maximální pokuty. Výše peněžité pokuty se tedy 

v závislosti na kategorii může pohybovat maximálně mezi 410 až 820.000 eury. Právnické osoby 

však podléhají speciální právní úpravě obsažené v článku 23 bod 7 NZT, která umožnuje uložit 

právnické osobě peněžitý trest z vyšší kategorie, než by bylo možné uložit za normálních okolnosti 

osobě fyzické. Jediná podmínka spočívá v tom, aby peněžitý trest, který má být právnické osobě 

uložen byl shledán soudem dostatečný pro její potrestání. Pokud má být právnické osobě uložen 

trest z nejvyšší kategorie tedy až 820.000 euro a ani ten není pro potrestání právnické osoby 

dostatečný, může soud uložit právnické osobě pokutu až do výše 10% ročního obratu právnické 

osoby za uplynulé účetní období.210 

Nizozemský právní řád stejně jako ten český nezaručuje právnické osobě možnost vyvinění 

v případě, že zavede fungující opatření k předcházení trestné činnosti. Takto přijatá opatření však 

dozajista ztěžují páchání trestných činů a mohou mít v konečném důsledku za následek nižší sazbu 

trestní sankce. Důležité faktory v otázce možnosti uložení nižšího trestu a případného vyvinění 

právnické osoby spočívají ve vědomí vedení společnosti o spáchaném trestném činu a přijetí 

veškerých přiměřeně požadovaných preventivních opatření k jeho zamezení. 

 

 

 

 

209 Viz čl. 5 a následující Economic Offences Act. Dostupné z: https://wetten.overheid.nl/BWBR0002063/2020-10-

15#TiteldeelII  
210 Valérie van den Berg; Corporate Liability in the Netherlands. Dostupné z: 

https://globalcompliancenews.com/white-collar-crime/corporate-liability-in-the-netherlands/ 

https://globalcompliancenews.com/white-collar-crime/corporate-liability-in-the-netherlands/
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11 Trestní odpovědnost právnických osob ve Španělském království 

Španělsko se dlouhou dobu řadilo mezi země kontinentální Evropy, které zavedly  

tzv. nepravou trestní odpovědnost. V roce 1995 byl španělským parlamentem přijat nový trestní 

zákoník, který zakotvoval v ustanovení článku 129 nepravou trestní odpovědnost.211 Trestní 

zákoník tedy neupravoval samotnou trestní odpovědnost právnických osob, ale pouze možnost 

uložení trestněprávní sankce pouze při splnění určitých podmínek. Nepravá trestní odpovědnost 

ve Španělsku měla podobu tzv. „consecuencias accesorias“, tento pojem můžeme volně přeložit 

jako „přidané důsledky“. Pokud konkrétní fyzická osoba, kterou bylo možné spojit s právnickou 

osobou byla odsouzena za spáchání trestného činu, mohl soud uložit právnické osobě jeden 

z přidaných důsledků.  

Španělský trestní zákoník znal následující přidané důsledky: 1) uzavření podniku, jeho 

poboček nebo zařízení, trvale nebo dočasně, dočasné uzavření nesmí překročit dobu pěti měsíců, 

2) rozpuštění společnosti, sdružení nebo nadace, 3) pozastavení činnosti společnosti, podniku, 

nadace, sdružení na dobu nepřesahující pět let, 4) zákaz v budoucnu uskutečňovat činnosti, 

obchodní aktivity nebo obchody, a to zejména stejného druhu, kterým byl spáchán nebo zastírán 

trestný čin nebo kterými bylo napomáháno k jeho spáchání; tento zákaz může být dočasný nebo 

trvalý; Je-li dočasný, nesmí trvat déle než pět let.  A 5) soudní kontrola činnosti právnické osoby 

s cílem ochrany práv pracovníků a věřitelů na nezbytně nutnou dobu, která nesmí překročit lhůtu 

pěti let.212 Je otázkou, zda můžeme původní španělskou právní úpravu přidaných důsledků vůbec 

řadit pod nepravou trestní odpovědnost právnických osob. Španělský trestní zákoník i nadále 

hovořil pouze o trestní odpovědnosti fyzických osob a pouze umožňoval uložit právnické osobě 

doplňkový trest. Za zmínku jistě stojí, že v trestním zákoníku z roku 1995 v ustanovení článku 262 

bylo možné právnickou osobu potrestat za trestný čin spojený s veřejnou dražbou a soutěží 

uložením sankce zákazu uzavírání smluv s orgány moci veřejné. Španělská odborná veřejnost toto 

ustanovení interpretovala spíše jako legislativní chybu, než důkaz o uznání trestní odpovědnosti 

právnických osob.213 

 

 

 

211 Zarza Gutiérrez Ángeles, Country report – spain, Dostupné z: http://www.penal.org/sites/default/files/Spain.pdf 
212 Viz JELÍNEK, Jiří, Trestní odpovědnost právnických osob jako předmět zkoumání. Dostupné z: 

https://www.mvcr.cz/cthh/docDetail.aspx?docid=34690&doctype=ART#11 
213 Viz de La Cuesta, José Luis. « Criminal Responsibility of Legal Persons in Spanish Law », Revue internationale 

de droit pénal, vol. 84, no. 1, 2013, pp. 143-179. Dostupné z: https://www.cairn.info/revue-internationale-de-

droit-penal-2013-1-page-143.htm#pa47 

https://www.mvcr.cz/cthh/docDetail.aspx?docid=34690&doctype=ART#11
https://www.cairn.info/revue-internationale-de-droit-penal-2013-1-page-143.htm#pa47
https://www.cairn.info/revue-internationale-de-droit-penal-2013-1-page-143.htm#pa47
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Trestní osobnost byla určitým způsobem uznána přijetím novely trestního zákoníku 

provedenou zákonem č. 15/2003, kterou byl doplněn článek 31 o druhý odstavec. Právnická osoba 

mohla nově být přímo nebo solidárně zodpovědná za zaplacení peněžitého trestu uloženého 

řídícímu pracovníkovi za spáchání trestného činu při výkonu činnosti v rámci právnické osoby. 

Současně bylo nově možné uložit přímo peněžitý trest právnickým osobám zapleteným do 

obchodu s drogami. Tato novela španělského trestního zákoníku ještě nepřinesla podrobnější 

úpravu trestní odpovědnosti právnických osob, ale rozšířila dopady spáchaného trestného činu na 

právnickou osobu a z toho důvodu ji můžeme hodnotit pozitivně.214 

Postupem času však ve Španělsku začaly sílit hlasy požadující další reformu trestní 

odpovědnosti právnických osob. Ta byla provedena dne 22. června 2010 zákonem č. 5/2010, který 

novelizoval španělský trestní zákoník a nově zaváděl pravou trestní odpovědnost právnických 

osob do španělského právního řádu. Preambule zákona zdůvodňuje zavedení pravé trestní 

odpovědnosti právnických osob dostáním závazků vyplývajícím z účasti v mezinárodních 

organizacích. Nadto lze uvést, že dalším důvodem pro novelu trestního zákoníku bylo  

i nedostatečné, neefektivní a často kritizované používání přidaných důsledků. Konkrétně byla 

trestní odpovědnost právnických osob zakotvena v novém ustanovení článku 31 bis, které 

stanovilo podmínky vzniku trestní odpovědnosti právnické osoby. Trestní odpovědnost právnické 

osoby může vzniknout, pokud trestný čin spáchá: 

 1) zákonný zástupce právnické osoby, ředitel nebo některá jiná osoba ve vedoucím postavení 

ve prospěch dané právnické osoby, nebo  

2) osoba podřízená v rámci výkonu pracovní činnosti, pokud z takového činu měla právnická 

osoba prospěch a pokud porušila řádný dohled s ohledem na speciální okolnosti případu.215  

Ustanovení článku 31 bis španělského trestního zákoníku je platné dodnes, a kromě úpravy 

provedené novelou z roku 2015 nedošlo k jeho žádným zásadnějším úpravám. 

Španělský trestní zákoník mluví o právnických osobách, aniž by přinášel jejich bližší definici 

nebo specifikoval, na které právnické osoby se konkrétně vztahuje. Z toho lze usuzovat, že trestně 

odpovědné budou v podstatě všechny obchodní společnosti, včetně dalších uskupení nadaných 

právní subjektivitou. Stejně jako v českém právním řádu nalezneme definici a výčet právnických 

osob v předpisech soukromoprávních. Španělský občanský zákoník v ustanovení čl. 35 jmenuje 

 

 

 

214 Tamtéž de La Cuesta, José Luis. « Criminal Responsibility of Legal Persons in Spanish Law ». pp. 143-179. 
215 Viz. čl. 31 bis Organic act 10/1995. Dostupný z: 

https://www.legislationline.org/download/id/6443/file/Spain_CC_am2013_en.pdf 
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právnické osoby, kterými jsou korporace, sdružení, nadace vzniklé ve veřejném zájmu a zájmová 

sdružení v oblasti průmyslové, občanskoprávní a obchodní, jimž zákon přiznává právní 

subjektivitu nezávislou na právní osobnosti jednotlivých členů.216 Ustanovení článku 31 bis 

španělského trestního zákoníku však stanoví, na které právnické osoby se trestní odpovědnost 

nebude vztahovat. Konkrétně nebude možné dovodit trestní odpovědnost u: 

• státu; 

• územních a institucionálních orgánů veřejné moci; 

• regulačních orgánů; 

• organizací podle mezinárodního práva veřejného; 

• veřejných úřadů; 

• organizací vykonávajících veřejnou moc; a 

• obchodních společností ve vlastnictví státu, které vykonávají veřejnou politiku nebo 

poskytují služby obecného hospodářského zájmu. 

Původně nebylo možné trestně stíhat ani politické strany a odborové organizace, ale novelou 

trestního zákoníku provedenou roku 2013 došlo k vyškrtnutí těchto dvou právnických osob z výše 

uvedeného negativního výčtu právnických osob, které jsou z působnosti trestního zákona vyjmuty. 

Rozsah trestní odpovědnosti právnických osob ve Španělsku je omezený na taxativní výčet 

trestných činů, který ve srovnání s Českou republikou umožňuje právnickou osobu trestně stíhat 

za menší množství trestných činů. Vzhledem k tomu, že právnické osoby se nejčastěji dopouští 

majetkových trestných činů, nemusí být užší výčet trestných činů na škodu, pokud obsahuje 

nejvíce frekventované trestné činy páchané právnickými osobami. Numerus clausus trestných 

činů, kterých se právnické osoby ve Španělsku mohou dopustit je následující:217 

Obchodování s orgány (čl. 156 bis), obchodování s lidmi (čl. 177 bis 7), trestné činy související 

s prostitucí a ohrožování mravní výchovy dítěte (čl. 189 bis), trestné činy proti soukromí  

a počítačový hacking (čl. 197.3 druhý paragraf), podvod (čl. 251 bis), podvodná platební 

neschopnost (čl. 261 bis), poškození elektronických systému a databáze (čl. 264.4), trestné činy 

týkající se duševního, průmyslového vlastnictví a trestné činy proti obchodu a spotřebitelům  

(čl. 288.1 ve spojení s články 270 až 286 bis), praní špinavých peněz (čl. 302.2), trestné činy proti 

 

 

 

216 Viz čl. 35 Código Civil español. Dostupné z: http://derechocivil-ugr.es/attachments/article/45/spanish-civil-

code.pdf 
217 TURAYOVÁ, I., TOBIAŠOVÁ, L. a kol.: Trestná zodpovědnosť právnických osob. Bratislava: Univerzita 

Komenského, 2014, s. 75. 
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státním finančním a sociálnímu zabezpečení (čl. 310 bis), trestné činy proti právům cizích státních 

příslušníků (čl. 318 bis 4), trestné činy proti organizaci území a územnímu plánování (čl. 319.4), 

trestné činy proti přírodním zdrojům a životnímu prostředí (čl. 327 a 328.6), trestné činy týkající 

se jaderné energie a ionizujícího záření (čl. 343.3), trestné činy týkající se rizik spojených 

s výbušninami a jedy (čl. 348.3), trestné činy proti veřejnému zdraví: obchodování s drogami  

(čl. 369 bis), falšování kreditních a debetních karet a cestovních šeků (čl. 399 bis), úplatkářství 

(čl. 427.2), ovlivnění a korupce (čl. 430) korupce v mezinárodních obchodních transakcích (čl. 

445.2), financování terorismu (čl. 576 bis 2). 

Naprostá většina trestných činů, kterých se mohou ve Španělsku právnické osoby dopustit,  

má v českém trestním zákoníku podobný ekvivalent. Za zmínku určitě stojí trestné činy proti 

organizaci území a územnímu plánování, jejímž účelem je postihnout neautorizované územní 

plánování nebo přímo stavbu na pozemcích určených ke stavbě silnic, parkovacích míst, 

veřejnému užívání nebo na jiných kulturně, historicky nebo přírodně významných místech. 

Z pohledu de lege ferenda považuji podobnou skutkovou podstatu za zajímavou a její případné 

zařazení do českého právního řádu bych vítal. Podobná problematika je v českém právním řádu 

sice řešena prostřednictvím správního práva, ale je otázkou, zda by prostředky trestního práva 

neposloužily např. v případě černé stavby na kulturně nebo historicky významném místě lépe.  

Jak už bylo výše zmíněno, za spáchání trestných činů neuvedených v taxativním výčtu bude stále 

možné právnickou osobu potrestat prostřednictvím přidaných důsledků. 

Španělský trestní zákoník třídí tresty na méně významné, závaznější a závažné. Dle ustanovení 

čl. 33.7 španělského trestního zákoníku jsou všechny sankce, které je možné uložit právnické 

osobě, považovány za závažné, což má význam v trestním řízení.218 Právnické osobě bude možné 

uložit následující sankce: 

• peněžitý trest; 

• trest zrušení právnické osoby; 

• zákaz činnosti, který nemůže přesáhnout pět let; 

• trest uzavření objektů a provozoven na období, které nesmí přesáhnout pět let; 

• dočasný nebo trvalý trest zákazu činnosti prostřednictvím, které byl spáchán trestný 

čin; 

 

 

 

218 FGE, Circular 1/2011, cit., 47. Similarly, GÓMEZ-JARA DÍEZ, C., Fundamentos modernos…, cit., 489 ; GÓMEZ 

TOMILLO, M., “Imputación objetiva…”, cit., 62. 
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• trest zákazu získání veřejné podpory, dotace, daňových úlev nebo uzavírání smluv se 

subjekty veřejného práva na období až patnácti let; 

• trest soudního dohledu za účel ochrany práv zaměstnanců a věřitelů, s maximální 

délkou trvání pěti let.  

Tresty, které španělský trestní zákoník umožňuje právnické osobě uložit, jsou obdobné s těmi, 

které jsou obsaženy v ZTOPO. Avšak jediný trest soudního dohledu za účelem ochrany práv 

zaměstnanců a věřitelů český právní řád nezná.  Soudní dohled se může vztahovat na celou 

organizaci nebo může být omezený pouze na některé části právnické osoby. Soud nebo soudní 

dvůr určí rozsah dohledu a určí osobu, která bude mít na starost předložení pravidelné zprávy 

popisující účinky uloženého trestu a dosavadní průběh monitorování činnosti právnické osoby.219 

Tato sankce mi přijde velmi užitečná a u právnických osob, jejíž činnost nespočívala z větší části 

v páchání trestné činnosti bude mít pozitivní přínos, protože může právnické osobě pomoci 

s reorganizací a nápravou struktur, které umožnily spáchání trestného činu. Jsem toho názoru,  

že obdobný trest by našel uplatnění i v českém právním řádu, i když zvýšené administrativní  

a finanční zatížení spojené s osobami nucených správců by mohlo působit problematicky. 

Nepočítaje vysoké nároky na odbornost osob zodpovědných za nucenou správu. 

Španělský trestní zákoník obsahuje možnost dosažení značného snížení uložené sankce 

právnickou osobou. Jedná se o čtyři polehčující okolnosti, a je pouze na uvážení soudu, zda ke 

snížení sankce přistoupí. Sankce uložená právnické osobě může být snížena pokud220: 

1) právnická osoba učiní oznámení o protiprávním jednání příslušným orgánům; 

2) právnická osoba spolupracuje při vyšetřování trestného činu a poskytla důležité důkazy 

objasňující důležité skutečnosti; 

3) právnická osoba nahradí nebo sníží škodu způsobenou trestným činem; 

4) právnická osoba zavedla účinná opatření k prevenci trestné činnosti. 

Jak vidíme, tak španělský právní řád nezná možnost úplné exkulpace z trestní odpovědnosti 

právnických osob, tak jak je uvedena např. v ustanovení § 8 odst. 5 ZTOPO. Můžeme si klást 

otázku, které řešení je z hlediska praktičnosti vhodnější, protože jak je uvedeno v kapitole 7,  

 

 

 

219 Viz de La Cuesta, José Luis. « Criminal Responsibility of Legal Persons in Spanish Law », Revue internationale 

de droit pénal, vol. 84, no. 1, 2013, pp. 143-179. Dostupné z: https://www.cairn.info/revue-internationale-de-

droit-penal-2013-1-page-143.htm#pa47 
220 FEIJÓO SÁNCHEZ, B., “La responsabilidad penal de las personas jurídicas”, in Estudios sobre las reformas del 

Código Penal operadas por las LO 5/2010 de 22 de junio y 3/2011, de 28 de enero, Díaz-Maroto y Villarejo 

(dir.), Cizur Menor, 2011, 129. 

https://www.cairn.info/revue-internationale-de-droit-penal-2013-1-page-143.htm#pa47
https://www.cairn.info/revue-internationale-de-droit-penal-2013-1-page-143.htm#pa47
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tak použití ustanovení o vyvinění z trestní odpovědnosti je v českém právním řádu stále relativně 

nové a chybí k němu bližší judikatura, která by vnesla světlo do některých nejasností. 
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12 Trestní odpovědnost právnických osob na Slovensku 

Slovenská právní úprava trestní odpovědnosti právnických osob prošla velmi zajímavým 

vývojem, kdy samotný institut trestní odpovědnosti právnických osob byl nejprve upraven  

v ustanoveních slovenského trestního zákoníku a až následně byla tato problematika vyčleněna do 

samostatného zákona. První pokusy o zavedení trestní odpovědnosti právnických osob ve 

Slovenské republice provázely stejné názorové rozkoly odborné veřejnosti, jaké provázelo 

zavádění trestní odpovědnosti právnických osob do právních řádů naprosté většiny zemí 

kontinentální Evropy. Slovenská republika se při jednáních o vstupu do Evropské unie zavázala, 

že zavede trestní odpovědnost právnických osob pomocí rekodifikace slovenského trestního práva 

až po vstupu Slovenské republiky do Evropské unie.221 Tento závazek se však Slovenské republice 

nepodařilo splnit, jelikož čtyři pokusy o zavedení modelu pravé trestní odpovědnosti nebyly 

úspěšné.222  

Bohužel se nejevilo jako pravděpodobné, že by i následující pokusy o přijetí zákona 

zavádějícího model pravé trestní odpovědnosti právnických osob mohly být úspěšné, a proto 

předložilo v roce 2008 Ministerstvo spravedlnosti Slovenské republiky návrh zákona, kterým se 

novelizovala ustanovení zákona č. 300/2005 Z.z. Trestný zákon. Tento zákon č. 224/2010 Z. z., 

který nabyl účinnosti 1. listopadu 2010 zavedl do slovenské právní úpravy model nepravé trestní 

odpovědnosti. Lze tedy shrnout, že slovenská právní úprava zavedla trestní odpovědnost 

právnických osob dříve, než byl v České republice přijat ZTOPO. Jak se však brzy ukázalo, tak 

řešení trestní odpovědnosti právnických osob, které přijali slovenští zákonodárci bylo ve srovnání 

s tím českým značně neefektivní a do jisté míry v praxi nepoužitelné. 

Při tvorbě zákona č. 224/2010 Z. z., slovenský zákonodárce hledal inspiraci v ustanoveních 

španělského trestního zákoníku, který v té době jako jediný další upravoval tzv. nepravou trestní 

odpovědnost právnických osob.223 Spáchat trestný čin mohly i nadále pouze fyzické osoby. 

Právnická osoba však mohla být postihnuta za jednání osob, které jednaly jménem právnické 

 

 

 

221 Viz TURAYOVÁ Y., TOBIÁŠOVÁ, L., ČENTÉŠ, J. a kol. Trestná zodpovednosť právnických osobô. Vybrané 

aspekty trestnej zodpovednosti právnických osôb v SR. Bratislava: Wolters Kluwer, 2016, s. 11. 
222 Jedná se o: 1) vládní návrh zákona, číslo parlamentího tisku 656 z roku 2004, 2) vládní návrh Trestního zákona, 

číslo parlamentního tisku 1061 z roku 2005, 3) návrh skupiny poslanců Národní rady Slovenské reúpubliky na 

vydání zákona o trestní odpovědnosti právnických osob a změně a doplnění některých zákonů, číslo 

parlamentního tisku 1523 z roku 2006 a 4) vládní návrh zákona o trestní odpovědnostiprávnických osob a změně 

a doplnění některých zákonů, čísloparlamentního tisku 1507 z roku 2006. 
223 Viz JELÍNEK, J. a kolektiv: Tretsní odpovědnost prvnických osob – pět let poté. s 28 
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osoby, zastupovaly ji nebo vykonávaly kontrolní či dozorčí funkce. Výsledkem byl model  

tzv. kvazitrestní odpovědnosti právnických osob, ve kterém nebylo možné právnickou osobu uznat 

trestně vinou, ale bylo ji možné uložit dva druhy ochranných opatření postihujících majetek 

právnické osoby. Jednalo se o ochranná opatření upravená v ustanovení § 83a zabavení peněžité 

částky a § 83b zabavení majetku podle trestného zákona.224 

Již krátce po přijetí této právní úpravy však byla tato novela trestného zákona podrobena kritice 

odborné veřejnosti jako nedostatečná, málo efektivní a její uplatnění v praxi bylo považováno za 

problematické.225 Po dobu své šestileté účinnosti nenašla uplatnění a byl dokonce vysloven názor, 

že „…jedine, ak by sa tieto dve ochranné opatrenia plánovali jako určitá zásterka, že by sme na 

Slovensku s tretsnou zodpovednosťou právnických osôb niečo robili, ale pre nedostatočnú 

určitotsť právnej úpravy a mnohých dier v nej ju súdy radšej neaplikujú“.226 S odstupem času lze 

s výše uvedeným názorem souhlasit, protože jak španělská právní úprava, tak následně slovenská 

právní úprava nepravé trestní odpovědnosti nemohla dostačujícím způsobem splnit očekávání 

vložená do institutu trestní odpovědnosti právnických osob. 

Neuspokojivou právní úpravu trestní odpovědnosti právnických osob na Slovensku bylo 

zapotřebí změnit, jak dokládá i výsledek šetření pracovní skupiny OECD proti úplatkářství  

v mezinárodních obchodních transakcích. Pracovní skupina zjistila, že Slovenská republika sice 

zavedla ochranná opatření, která umožnují postihnout majetek právnických osob, ale stále 

nezavedla žádnou konkrétní formu trestní odpovědnosti právnických osob, kterými by bylo možné 

postihnout právnické osoby např. za podplácení zahraničních veřejných činitelů.227 Nejen 

v návaznosti na tato zjištění předložilo Ministerstvo spravedlnosti Slovenské republiky návrh 

zákona inspirovaný českou právní úpravou, který zaváděl model pravé trestní odpovědnosti 

právnických osob. Trestní odpovědnost právnických osob byla nakonec zavedena samostatným 

zákonem č. 91/2016 Z. z. o trestnej zodpovednosti právnických osôb s účinností od 1. července 

2016.  

 

 

 

224 Viz BRUNA, E., Trestní odpovědnost právnických osob –srovnání Česká republika a Slovenská republika. Acta 

universitatis carolinae – iuridica 2. 2017, s. 77. 
225 Viz ZÁHORA, J., ŠIMOVČEK, I. Zákon o trestnej zodpovednosti právnických osôb. Komentár, 2. Vyd. 

Bratislava: Wolters kluwer SR s.r.o., 2019, s. 9. 
226 Viz BURDA, E., KURILOVSKÁ, L. Nedostatky v doterajších legislatívnych návrhoch tretsnej zodpovednosti 

právnických osôb. Trestná zodpovednosť právnických osôb. In Zborník príspevkov z mezinárodnej konferencie 

konanej dňa 12. Novembra 2009. Bratislava: Eurokódex, 2009, s. 161. 
227 Viz ZÁHORA, J., ŠIMOVČEK, I. Zákon o trestnej zodpovednosti právnických osôb. Komentár, 2., s. 9. 
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Přijetím ZoTZPO došlo k definitivnímu zavedení kolektivní trestní odpovědnosti do 

slovenského právního řádu. Systematicky je ZoTZPO rozdělen do 5 částí a komplexně upravuje 

podmínky trestní odpovědnosti právnických osob, druhy trestů, které je možné právnické osobě 

uložit a samotné trestní řízení proti právnické osobě.228 Svým obsahem je velmi podobný ZTOPO 

a je v něm vidět jasná inspirace českou právní úpravou. 

 

 

 

228 Viz JELÍNEK, J. a kolektiv: Tretsní odpovědnost prvnických osob – pět let poté. s. 29. 
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13 Trestní odpovědnost právnických osob v Rusku 

Ruská federace je spolu s např. Spolkovou republikou Německo další zemí kontinentální 

Evropy, která upravuje odpovědnost právnických osob pomocí právních předpisů správního práva. 

Není tedy možné právnickou osobu trestně stíhat dle právních předpisů trestního práva. Základy 

administrativní odpovědnosti právnických osob byly položeny roku 2001, kdy byl přijat 

přestupkový zákon č. 195-Fz Of December 30 2001. Administrativní odpovědnost právnických 

osob je v ruském přestupkovém zákoně upravena v článku 2.1 bod 2, a je koncipována jako 

odpovědnost objektivní.229 V praxi to znamená, že právnická osoba může být shledána 

odpovědnou, pokud měla možnost dodržovat předpisy a normy, jejichž porušení je podle ruských 

zákonů přestupkem, ale nepřijala všechna opatření, která byla v její moci, aby se danými pravidly 

řídila. Ruský nejvyšší soud a ruský ústavní soud zastávají názor, že vznik administrativní 

odpovědnosti právnických osob má být posuzován na základě skutečností každého konkrétního 

případu.230 Takovéto pojetí administrativní odpovědnosti se mi zdá trochu široké a klade velké 

nároky na odbornost úředníků a případně soudců, kteří musí jednotlivé případy posuzovat i mimo 

jiné z pohledu dostatečnosti zavedených opatření. 

Správní delikty jsou v ruském přestupkovém zákoně rozděleny do jednotlivých hlav. 

Právnická osoba se může dopustit více než poloviny všech správních deliktů z následující hlav 

přestupkového zákona:231  

• Správní delikty v průmyslu, stavebnictví a energetice; 

• Správní delikty v zemědělství a melioraci; 

• Veterinární správní delikty; 

• Správní přestupky v oblasti podnikatelské činnosti a činnosti samosprávných 

organizací; 

• Celní správní delikty; 

Právnická osoba, která se dopustila správního deliktu může být potrestána některou ze 

správních sankcí, které jsou svojí povahou a druhem obdobné sankcím ukládaným podle trestního 

 

 

 

229 Viz Gennady А. Esakov, Measures of a Criminal-Legal Nature with Regard to Legal Entities: Critical Evaluation, 

3 Criminal Law 28 (2011) 
230 Viz Corporate Liability in Russia, Bekeshenko E., Monin A., Dostupné z: 

https://globalcompliancenews.com/white-collar-crime/corporate-liability-in-russia/ 
231 Markuntsov S., Wassmer M. The Problem of Imposing Criminal Liability on Legal Persons in Germany and Russia. 

Russian Law Journal. 2018;6(3):125-148. 
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práva. Konkrétně jsou správní sankce, které je možné uložit právnické osobě, upraveny v čl. 3.2. 

přestupkového zákona. Ze správních sankcí v tomto ustanovení uvedených je možné právnické 

osobě uložit následující: 

• Administrativní varování; 

• Pokuta; 

• Pozastavení činnosti společnosti; 

• Zrušení společnosti; 

• Zabavení věci. 

Je otázkou, zda pět výše uvedených správních sankcí je dostačujících. Vzhledem 

k rozmanitosti správních deliktů bych uvítal některé další sankce, které by lépe reflektovaly 

závažnost spáchaného deliktu např. správní sankce uveřejnění rozhodnutí správního orgánu.  

Za zajímavý považuji správní sankci písemného administrativního varování, kterou je možné 

uložit právnické osobě za předpokladu, že spáchala správní delikt poprvé a nedošlo k žádné škodě 

na majetku nebo újmě na životu či zdraví. 

Koncept administrativního varování mi přijde zajímavý a jeho zavedení do českého právního 

řádu bych uvítal např. v kombinaci s uložením přísnější sankce, pokud by se přestupek nebo 

trestný čin opakoval. Nejvyužívanějším správní sankcí je však pokuta, jejíž výše se odvíjí od 

závažnosti spáchaného trestného činu a činí minimálně 100 RUB (cca. 30 CZK) a maximálně 60 

milion RUB (cca. 17 mil CZK).  Dle mého názoru je nejvyšší možná částka pokuty, která lze 

právnické osobě uložit, příliš nízká a nepůsobí dostatečně preventivním účinkem. V porovnání 

s Českým právním řádem, kdy je možné právnické osobě uložit peněžitý trest v řádu stovek 

milionů, se domnívám, že se jedná o relativně zanedbatelnou částku.  

Jak už bylo výše řečeno, tak právnická osoba může být uznána vinou spácháním správního 

deliktu pouze v případech, kdy selhala v zavedení všech potřebných opatření, kterými mohla 

zabránit ve spáchání přestupku. Nikde však není upraveno, ani blíže specifikováno, o jaká opatření 

by se mělo jednat a tudíž bude nezbytné každý individuální případ posuzovat samostatně. Lze však 

usuzovat, že zavedení následujících opatření by mohlo přispět k vyvinění právnické osoby nebo 

docílit alespoň snížení správní sankce:232 

• Zavedení fungujícího compliance programu; 

 

 

 

232 Viz Corporate Liability in Russia, Bekeshenko E., Monin A., Dostupné z: 

https://globalcompliancenews.com/white-collar-crime/corporate-liability-in-russia/ 
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• Provedení řádné due dilligence prověrky s novými obchodními partnery; 

• Školení zaměstnanců; 

• Přijetí etického kodexu; 

• Pravidelné provádění externích auditů; a 

• Implementování vnitřních mechanizmů sloužících ke kontrole činnosti právnické 

osoby. 

Ze statistik jasně vyplývá, že přestupkový zákon je v ruské federaci hojně využíván 

k potrestání právnických osob. V roce 2015 bylo bezmála 215 tisíc právnických osob shledáno 

vinných ze spáchání některého ze správních deliktů, z nich celých 83 % bylo potrestáno uložením 

správní pokuty.233 

Někteří členové ruské odborné veřejnosti považovali v roce 2001 přijetí ruského 

přestupkového zákona, který upravoval i odpovědnost právnických osob za test, který měl 

postupem času vést k přijetí právního předpisu upravujícího pravou trestní odpovědnost 

právnických osob.234 V poslední době skutečně začaly sílit debaty o možném zavedení trestní 

odpovědnosti právnických osob. Podporu této myšlence kromě odborné veřejnosti vyjádřila  

i generální prokuratura a také vyšetřovací výbor.235 V roce 2015 byl Státní dumě předložen návrh 

novely ruského trestního zákoníku, který zaváděl pravou trestní odpovědnost právnických osob. 

Tento zákon však nebyl zatím přijat a jeho další osud je nejistý. 

 

  

 

 

 

233 Viz reports on the work of courts of general jurisdiction to review cases of administrative violations for 2015, 2016, 

and the first half of 2017 (form No. 1-AP) on the website of the Judicial department of the supreme Court of the 

russian Federation (Aug. 10, 2018), Dostupné z: http://www.cdep.ru/index.php?id=79. 
234 Viz Gennady А. esakov, Legal Persons and Responsibility for the Murder (on the New English Law), 6 Criminal 

Law 19 (2007) 
235 Viz Corporate Liability in Russia, Bekeshenko E., Monin A., Dostupné z: 

https://globalcompliancenews.com/white-collar-crime/corporate-liability-in-russia/ 
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Závěr 

I přesto, že fenomén trestní odpovědnosti právnických osob existuje v českém právním řádu 

již řadu let, tak se stále jedná o relativně nový a často novelizovaný institut. Celkem jedenáct 

doposud provedených novelizací, kterým byl ZTOPO podroben svědčí o tom, že se stále jedná  

o problematiku, na kterou neexistuje ustálený názor. Tento fakt však není překvapivý vzhledem 

k změnám, které do českého trestního práva zavedl institut trestní odpovědnosti právnických osob. 

Došlo k zboření zásady individuální trestní odpovědnosti, která do přijetí ZTOPO dominovala 

českému právnímu řádu. Nad výše uvedené bylo zapotřebí nově stanovit okruh osob, jejichž 

jednání bude způsobilé dát vzniku trestní odpovědnosti právnické osoby.  

Před těmito a mnoha dalšími obtížně řešitelnými problémy stál český zákonodárce. Není proto 

divu, že přijetí předmětného zákona upravujícího trestní odpovědnost právnických osob provázela 

bouřlivá diskuse odborné veřejnosti, podnikatelů a zákonodárců o nezbytnosti takové úpravy.  

Je sice pravdou, že Českou republiku k přijetí úpravy trestní odpovědnosti právnických osob 

tlačily její závazky vyplývající z členství v Evropské unii a dalších mezinárodních organizací,  

ale z dnešního pohledu lze diskuzi provázející přijetí ZTOPO považovat za překonanou  

a zbytečnou. Dnes již všechny státy kontinentální Evropy inkorporovali určitou formu trestní 

odpovědnosti právnických osob a je těžko představitelné, že v jediné České republice by se tak 

nestalo. 

Právě důvody, které vedly k přijetí právní úpravy trestní odpovědnosti právnických osob, jsou 

nezbytné k pochopení tohoto institutu a motivací v podstatě celé Evropy na zavedení trestní 

odpovědnosti právnických osob. Současně je zapotřebí podrobit rozboru důvody páchání trestné 

činnosti právnickými osobami. Tyto důvody nám rovněž pomohou pochopit nezbytnost přijetí 

obdobného právního předpisu a vnitřních mechanismů právnické osoby. 

Historický vývoj trestní odpovědnosti právnických osob je rovněž velmi zajímavý. Moderní 

kořeny tohoto institutu můžeme hledat na britských ostrovech v rámci angloamerického typu 

právní kultury. Odlišný vývoj přetrval do dnešní doby, kdy po zevrubném prozkoumání institutu 

trestní odpovědnosti právnických osob zjistíme, že právní úprava v zemích řídících se common 

law je podstatně odlišná od států kontinentální Evropy. 

Český zákonodárce zvolil úpravu odpovědnosti právnických osob prostřednictvím trestního 

práva. Český zákon o trestní odpovědnosti obsahuje hmotněprávní i procesněprávní úpravu.  

Jeho použití je ovlivněno zásadou speciality, kdy se jej použije, pokud stanoví odlišnou úpravu 

než trestní zákoník nebo trestní řád a není to z povahy věci vyloučeno.  
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Z dnešního pohledu je především zajímavé, jakými změnami český zákon o trestní 

odpovědnosti právnických osob za dobu své účinnosti prošel.  Změnám neušly často ani základní 

a nejdůležitější prvky ZTOPO, kterými bezesporu jsou rozsah kriminalizace trestní odpovědnosti 

právnických osob, sankcionování právnických osob a přičitatelnost právnických osob.  

Naopak veškeré úpravy se vyhnuly vymezení osobní působnosti zákona. Vymezení osobní 

působnosti obsažené v ustanovení § 6 je negativního charakteru a stanoví, že trestně odpovědnými 

nejsou Česká republika a územně samosprávné celky při výkonu veřejné moci. 

Oproti tomu rozsah kriminalizace trestní odpovědnosti právnických osob prošel v průběhu 

účinnosti ZTOPO zásadní proměnou. Rozsah kriminalizace upravuje ustanovení § 7 ZTOPO,  

které původně obsahovalo taxativní výčet trestných činů, pro jejichž spáchání bylo možné 

právnickou osobu trestně stíhat. Toto řešení se nezdálo kvůli absenci některých velmi důležitých 

trestných činů velmi praktické a bylo novelizováno. Nyní se právnická osoba může dopustit 

naprosté většiny trestných činů, kromě pár jmenovitě uvedených v ustanovení § 7 ZTOPO. 

Obdobný trend, kdy je možné právnickou osobu stíhat v podstatě za všechny trestné činy, můžeme 

sledovat v podstatě ve všech zemích kontinentální Evropy.  

Jádrem každého zákona o trestní odpovědnosti můžeme považovat přičitatelnost trestného činu 

právnické osobě. Právě přičitatelnost nám stanoví, jakým způsobem a za jakých okolností lze 

určité trestné jednání přičíst právnické osobě. Ustanovení § 8 odst. 1 ZTOPO uvádí konkrétní 

orgány a osoby jejichž jednání bude možné přičíst právnické osobě. Speciální je v tomto ohledu 

úprava přičtení jednání zaměstnance právnické osobě, kdy zákon vyžaduje dodatečné splnění 

určitých náležitostí. Zákon nyní obsahuje i možnost vyvinění právnické osoby z trestné činnosti 

po vynaložení veškerého úsilí, které bylo možné po právnické osobě spravedlivě požadovat,  

aby spáchání protiprávního činu zabránila. 

Sankcionování právnických osob upravené v části třetí ZTOPO, taktéž prošlo určitými 

změnami. Relativně širokou a členitou sbírku sankcí rozšířil v nedávné době nový trest zákazu 

držení a chovu zvířat. Současnou úpravu sankcí právnických osob považuji za relativně zdařilou  

a věřím, že může sloužit jako vhodný, přiměřený a účinný nástroj k potrestání právnických osob. 

Mimo jiné došlo i ke změně procesní, kdy nově bude možné některé sankce právnickým osobám 

dle ZTOPO ukládat prostřednictvím trestního příkazu.  

Český zákon o trestní odpovědnosti právnických osob je účinný již téměř deset let a počáteční 

nedostatek relevantní judikatury se začíná pomalu zlepšovat. O tom ostatně svědčí i rostoucí číslo 

trestně stíhaných a odsouzených právnických osob. Ze statistik vyplývá, že počet trestních stíhání 

právnických osob rok od roku roste, kdy např. v roce 2019 bylo trestně stíháno 431 právnických 
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osob, z nichž 306 bylo obžalováno a 155 odsouzeno. Hlavní nedostatek vyplývající z výše uvedené 

statistiky vidím v poměru obžalovaných a odsouzených právnických osob. Věřím, že rostoucí 

trend trestně stíhaných právnických osob bude i nadále růst a trestní odpovědnost právnických 

osob se stane zcela běžně využívaným institutem orgánů činných v trestním řízení. 

Z hlediska posuzovaní účinnosti a funkčnosti ZTOPO je nepochybně nutné se podívat i na 

zahraniční právní úpravy, které mnohdy byly přijaty mnohem dříve než český zákon upravující 

trestní odpovědnost právnických osob. Srovnání těchto zahraničních úprav je zajímavé také mimo 

jiné z důvodu časté inspirace českého zákonodárce při tvorbě ZTOPO. Věřím, že i do budoucna 

bude docházet k převzetí některých prvků a ustanovení nacházejících se v zahraničních úpravách 

trestní odpovědnosti právnických osob, tak jako tomu bylo například v případě trestu zákazu 

držení a chovu zvířat, který již několik let je využíván např. ve Francii. 

Trestní odpovědnost právnických osob je stále relativně novým institutem českého trestního 

práva. Za dobu své účinnosti však již potvrdil svoji užitečnost a stal se praktickým nástrojem 

k trestání právnických osob. I přes určité počáteční nedokonalosti ZTOPO práce na zlepšování  

a zdokonalování zákona prostřednictvím novel neustaly a naprostou většinu změn můžeme 

hodnotit kladně. Velkým nedostatkem těchto legislativních počinů jsou však chybějící důvodové 

zprávy a často krátké legisvakanční lhůty.   

Se stále rostoucím vlivem právnických osob ve společnosti lze jen čekat, že využití ZTOPO  

i nadále poroste a bude přibývat i relevantní judikatury. V poslední době můžeme pozorovat,  

že trestní stíhání a zatím nepravomocné odsouzení se nevyhnulo ani některým velkým českým 

společnostem a tento trend lze jen uvítat, protože vyvrací pochyby o užitečnosti a praktickém 

využití českého zákona o trestní odpovědnosti. 
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Seznam zkratek 

ZTOPO Zákon č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a  

řízení proti nim 

Sp. zn. Spisová značka 

Např.  Například 

SZTOPO Zákon č. 224/2010 Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 300/2005 Z.z. Trestný 

zákon v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

ZoTZPO Zákon č. 91/2016 Z. z. o trestnej zodpovednosti právnických osob 
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Tzv.  takzvaný 
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EOA  Economic Offences Act 
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CZK  Česká koruna 

RUB  Ruský rubl 
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pozdějších předpisů, a některé další zákony; 
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příkazů k zajištění majetku nebo důkazních prostředků v Evropské unii; 

- Směrnice Evropského parlamentu a rady č. 2019/1937 ze dne 23. října 2019 o ochraně 

osob, které oznamují porušení práva Unie; 
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Trestní odpovědnost právnických osob 

Abstrakt 

Autor se v rigorózní práci nazvané Trestní odpovědnost právnických osob zaměřuje na 

představení stále relativně nového institutu trestní odpovědnosti právnických osob, který byl 

zaveden do českého právního řádu zákonem č. 418/2011 Sb. o trestní odpovědnosti právnických 

osob a řízení proti nim s účinností od 1.1.2012. Celá práce je rozdělena do 13 kapitol, ve kterých 

je podrobně rozebírána problematika spojená s právní úpravou trestní odpovědnosti právnických 

osob. Vzhledem k omezenému rozsahu práce je kladen zvláštní důraz především na hmotněprávní 

aspekty zákona o trestní odpovědnosti právnických osob. Začátek práce přibližuje historický vývoj 

institutu trestní odpovědnosti právnických osob v kontinentální Evropě a zemích řídících se 

common law. Následně je podrobně přiblížena cesta České republiky k přijetí zákona o trestní 

odpovědnosti právnických osob, který byl přijat jako jeden z posledních v Evropské unii. 

Rigorózní práce se dále zaměřuje na rozbor základních hmotněprávních ustanovení zákona o 

trestní odpovědnosti právnických osob. Kromě rozsahu kriminalizace jednání právnické osoby je 

blíže představena např. konstrukce přičitatelnosti trestného činu právnické osoby nebo možnost 

vyvinění právnické osoby. Zákon o trestní odpovědnosti právnických osob si prošel mnoha 

změnami provedenými prostřednictvím četných novelizací, které se snaží tato práce podrobněji 

představit. Od účinnosti zákona o trestní odpovědnosti právnických osob uběhlo již několik let a 

soudní judikatura k této problematice je rok od roku bohatší. Z toho důvodu je autorovou snahou 

všechny instituty popsané v práci představit i ve světle aktuální soudní judikatury. Na závěr 

rigorózní práce autor rozebírá a přibližuje úpravy trestní odpovědnosti právnických osob 

v právních předpisech Španělska, Slovenska, Ruska a Nizozemí. Srovnáním vývoje v různých 

státech Evropy získáme zajímavý náhled do různých způsobů úpravy trestní odpovědnosti 

právnických osob a pomůže nám to i se samotným pochopením tohoto komplexního institutu. 

 

Klíčová slova:  

- Trestní odpovědnost právnických osob; 

- Přičitatelnost; 

- Sankcionování; 
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Criminal liability of legal persons 

Abstract 

In the thesis titled Criminal Liability of Legal Entities, the author focuses on the introduction 

of a relatively new institute (set of laws) of Legal Entities’ criminal liability. This was introduced 

into the Czech legal system by Act No. 418/2011 Coll. on Criminal Liability of Legal Entities and 

proceedings against them taking effect from 1st January 2012. The whole thesis is divided into 13 

chapters, in which the topics related to the regulation of Criminal Liability of Legal Entities are 

discussed in detail.  An emphasis is placed primarily on the substantive aspects of the Act on 

Criminal Liability of Legal Entities (“the Act”). The beginning of the work describes historical 

development of the institute of Criminal Liability of Legal Entities in continental Europe and 

countries governed by common law. Subsequently the thesis focuses on the adoption of the Act in 

the Czech Republic.  Czech Republic is among one of the last countries in the European Union to 

adopt the Act. The thesis also focuses on the analysis of the basic substantive provisions of the 

Act.  Furthermore, the author elaborates on the extent of criminalization of the Legal Entitys’ 

actions, the institute of imputability of a criminal offense to a legal entity or the possibility of 

depriving a legal entity of criminal liability. The Act on Criminal Liability of Legal Entities has 

undergone many changes made through numerous amendments, which this work seeks to present 

in more detail. Several years have passed since the Criminal Liability of Legal Entities Act came 

into force and therefore the author tries to present all the legal structures described in the work in 

the actual case law. Towards the end of the thesis, the author analyzes different approaches in the 

regulation of Criminal Liability of Legal Entities in the legislation of Spain, Slovakia, Russia and 

the Netherlands. By comparing developments in different European countries, we will gain an 

interesting insight into the different ways of regulating the Criminal Liability of Legal Entities and 

it will help us with the understanding of this complex topic.   

Klíčová slova:  

- Criminal liability of legal entities; 

- Imputability; 

- Sanctioning; 


