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Úvod
Právo je živý fenomén, který musí pro svou dostatečnou účinnost reflektovat soudobý vývoj
a problémy objevující se ve společnosti a zároveň na ně reagovat. Musí tedy odpovídat i evoluci
právnické osoby, jež se přes pouhou fikci zprostředkující primitivní úkony vyvinula
v plnohodnotného člena společnosti, který v některých případech disponuje atributy, které jsou pro
fyzické osoby nedosažitelné. Není proto překvapením, že tyto subjekty neunikly ani pozornosti
trestního práva.
Základní podstatou trestního práva je chránit před ohrožením nebo porušením nejdůležitějších
hodnot, zájmů a vztahů ve společnosti. Umožňuje proto ukládat jedny z nejzávažnějších sankcí,
které mohou osobu v demokratickém státě postihnout. Musí tak ovšem činit v rámci předem
vymezených intencí spravedlnosti, zákonnosti, respektování základních práv a i s určitým
prevenčním cílem, neboť: „Žádný moudrý člověk netrestá proto, že se stala chyba, nýbrž proto,
aby se nestala.“1 Není proto divu, že jakákoliv jeho větší změna nebo inovace podléhá řadě diskusí.
Jedním z těchto případů je i zavedení trestní odpovědnosti právnických osob do právního řádu,
která je již staletí terčem útoků z řad odborníků, a to od právních teoretiků až po praktiky. Jak se
ale časem ukázalo, část kritiky byla víc než oprávněná, neboť právní úprava dosud nedostává svým
očekáváním.
Dovození nezbytných souvislostí a pochopení tak komplikované a speciální materie, jakou je
trestní odpovědnost právnických osob, závisí na zasazení tohoto institutu do rozlehlého rámce
historie. V počátečních částech této diplomové práce se proto věnuji historickému vývoji, protože
věřím, že pokud nedojde k náležitému objasnění geneze, nikdy se nedosáhne řádného porozumění.
Trestní odpovědnost právnických osob je poslední dobou vysoce aktuálním tématem, neboť
tento institut byl v řadě zemí přijat teprve před několika lety, přičemž v České a Slovenské
republice došlo k jeho reálné aplikaci, tj. jeho účinnosti, dokonce později, než by se čekalo. Stala
se proto předmětem řady závěrečných prací a odborných statí snažících se osvětlit množství
nedostatků a nejasností právní úpravy, než tak učiní aplikační praxe a trestní justice. Navzdory

1

SENECA, Lucius Annaeus, O hněvu.
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tomu, že v obsahu této diplomové práce lze nalézt jednu nebo dvě části, které již byly v minulosti
podrobně rozebrány, považuji za vitální, aby zde byly uvedeny. Přesto se však snažím nabídnout
jiný pohled na věc, případně poskytuji svůj často kritický názor doplněný o empirické poznatky
nejenom z kontinentálního právního systému. Neopomínám ani historické události, které
postupem času víc a víc odůvodňovaly existenci právní úpravy a její nezbytnost.
Volbu srovnání právních úprav České a Slovenské republiky v této oblasti považuji za zcela
očividnou. Obě země nejenže sdílí stejný kontinentální právní systém, ale po dobu téměř celého
století tvořily jeden stát, přičemž i před tím byly členy vesměs stejných státních útvarů. Nad rámec
toho jsou součástí nebo členy obdobných (pokud ne totožných) mezinárodních a nadnárodních
organizací a signatáři obdobných (pokud ne identických) mezinárodních smluv, navíc mají stejné
centrální postavení v rámci Evropy. Mohou se však lišit například v rozsahu a povaze bilaterálních
smluvních vztahů samostatně se vyvíjejících po dobu více než 27 let. Připouštím, že je obtížné
najít na světě dvě na jedné straně zcela samostatné sociální struktury, ale na straně druhé struktury,
které mají téměř identický jazyk, tradice, demokraticko-parlamentní státní zřízení a dovolím si
tvrdit, že i politickou mentalitu a průmyslovo-služebně orientovanou ekonomiku. Považuji za
nejenom zajímavé, ale rovněž výzkumně relevantní sledovat, jak se právní řády dvou kdysi
jednotných a tak podobných zemí postupem času vyvíjí, a to mimo jiné i v tak konkrétní a odborné
problematice, jako je trestní odpovědnost právnických osob.
Navzdory tomu, že se slovenský zákonodárce nejprve rozhodl zkusit cestu prostřednictvím
modelu nepravé trestní odpovědnosti, tak se po naprosté obsolentnosti, tj. nulové aplikační
účinnosti, rozhodl po vzoru většiny států Evropské unie a zejména České republiky zavést model
pravý. Slováci se ani netajili tím, že se při tvorbě nové právní úpravy nechali inspirovat českým
zákonem o TOPO, který i odborná veřejnost zhodnotila jako zdařilý a způsobilý být vzorem pro
slovenský předmětný zákon. Taková inspirace není výjimkou. Slovenské orgány se často obrací
na své západní sousedy nikoliv pouze v důsledku nedostatku judikaturního výkladu základních
práv a institutů, jimiž české právní prostředí prokvétá, ale také pro případnou inspiraci zakotvení
stejných institutů v právním řádu, s nímž mají tolik společného.
Vytváří se zde proto prostor pro vědecké zkoumání v oblastech, ve kterých se Slováci rozhodli
odchýlit, a zejména hodnocení obecné aplikace tohoto institutu v praxi, tj. jeho úspěšnost u obou
zemí. Nicméně nesmí se zapomenout, že i když jsou si právní normy podobné a obě země tak
blízké, jejich právní prostředí se řadu let vyvíjela podle vlastních pravidel s vlastními společensko-2-

právními východisky a důsledky. Právě proto považuji komparaci v tak specifické oblasti za
významnou a zajímavou.
Mým cílem je v této práci poukázat na konkrétní specifika a instituty, v nichž se obě země
v právní úpravě trestní odpovědnosti právnických osob liší, zhodnotit, které ze svého subjektivního
pohledu považuji za efektivnější a vhodnější, a zaměřit se také na případné nedostatky. S ohledem
na podobnost právních úprav se v několika případech pokusím prozkoumat, zda se určité otázky
vyvstávající při aplikační praxi tohoto institutu v České republice mohou objevit i u slovenských
orgánů činných v trestním řízení, případně využít poznatky a závěry z české praxe a dovodit, zda
jsou použitelné i v intencích slovenského právního řádu.
V poslední řadě pouze fakticky a stručně shromáždím nezbytné statistické údaje o úspěšnosti
a jiných aspektech tohoto institutu v praxi a provedu jeho komparaci mezi oběma zeměmi.
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1. První výskyty odpovědnosti kolektivních subjektů za své jednání
„Právnické osoby nejsou z masa a kostí, a přesto mají orgány. Neznají pocity, přesto mají vůli.
Jsou neviditelné, a přece jednají a mohou být volané k odpovědnosti za své činy. Nemají bydliště,
avšak mají sídlo. Již více než století jiná právní odvětví než trestní právo uznávají právní existenci
těchto osob, které nejsou lidmi. Trestní právo reagovalo pomaleji, a když už jejich trestní
odpovědnost připustilo, učinilo tak v omezeném rozsahu a v návaznosti na splnění zvláštních
podmínek.“2 Dle Jelínka tento citát poukazuje na to, proč zavedení (pravé) trestní odpovědnosti je
otázkou spornou, komplikovanou a kontroverzní.3 Já se spíše domnívám, že jeho cílem je poukázat
na to, že i když jsou fyzické a právnické osoby v nějakých aspektech skutečně rozdílné, pro určité
cíle je nutné považovat je za rovnocenné. Rovněž mám za to, že si zde autor klade otázku, proč
trestní právo zavedlo odpovědnost těchto „nelidských“ subjektů tak pozdě a navíc omezeně, když
je ostatní právní odvětví uznala již před dlouhou dobou.
Trestní odpovědnost právnických osob je v posledních letech téma aktuální zejména proto, že
pouze nedávno byly jak v České, tak v Slovenské republice (jakožto posledních státech v rámci
Evropské unie) přijaty zákony, které ji zavedly. Mnozí proto mohou přepokládat, že se předtím
o kriminálním jednání právnických osob vůbec nemluvilo nebo že to bylo předmětem diskuse
pouze několika posledních desetiletí. Opak je přesto pravdou.
1.1 Antická společnost
První zmínky o odpovědnosti kolektivních subjektů za jednání jejich členů můžeme pozorovat
již v antické době. Na antickou společnost se nepohlíželo pouze jako na souhrn jednotlivců, ale
spíše jako na shromáždění jednotlivých rodin, přičemž na jakékoliv jednání člena, a to včetně
protiprávního, se pohlíželo jako na jednání celé skupiny, do které patřil.4 Takové jednání bylo
znakem, že vnitřní soulad ve společenství byl narušen, tudíž již nadále nebylo kontrolovatelné.

2

DREYER, Emmanuel. Droit pénal général. Champs Université, Flammarion 2002, s. 78. Přeloženo In: JELÍNEK,
Jiří. Trestní odpovědnost právnických osob jako předmět zkoumání. In: mvcr.cz [online]. [cit. 3.4.2020]. Dostupné
z: https://www.mvcr.cz/cthh/docDetail.aspx?docid=34690&doctype=ART.
3
JELÍNEK, Jiří. Trestní odpovědnost právnických osob jako předmět zkoumání. Op. cit.
4
MAINE, Henry. Ancient Law. 10th ed., London: John Murray, 1930, s. 143.
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Proto mělo povinnost udržovat kontrolu nad svými členy a bránit jim v páchání společensky
nepřijatelného chování.5
Zmínku o odpovědnosti společenství za jednání svých členů lze v dávných dobách dokonce
dohledat i v Bibli. V knize Genesis se praví: „A Hospodin dštil na Sodomu a Gomoru síru a oheň;
bylo to od Hospodina z nebe.“6 Sodoma a Gomora byla podle Starého zákona bohatá města
na území dnešní Palestiny na břehu Mrtvého moře, která Bůh potrestal, protože v nich žili
obyvatelé proslulí pýchou, bezbožností, pohrdáním všemi pravidly morálky, mravní zkažeností
a nemravným životem.7
1.2 Řím
Římská společnost, potažmo římští právníci se zdánlivě vydali jinou cestou a kladli více důraz
na význam jednotlivce než společnost samotnou.8 Právě z Říma vychází zásada societas
delinquere non potest, která praví, že společnost nemůže jednat protiprávně. Tato zásada, která
v podstatě zakotvuje individuální trestní odpovědnost, ovlivnila kontinentální trestní právo, do
kterého patří i to české a slovenské, až do 21. století.9 Jak jsem již v první větě naznačil, jedná se
pouze o zdánlivý směr, protože pozdější studie vyvrací závěr o jeho evidentnosti. Trestní postih
různých kolektivních entit jako například cechů, spolků a územních celků byl běžně praktikován
jak ve starověku, tak ve středověku.10 Jako příklad lze uvést trestní řízení, které bylo vedeno proti
městu Cheronea, které bylo nakonec shledáno nevinným a zachráněno tak před zničením.11

5

MCAULEY, Finbarr a MCCUTCHEON, Paul. Criminal Liability. Dublin: Round Sweet & Maxwell, 2000, s. 273.
Bible. Kniha Genesis. 19:24.
7
Sodoma a Gomora. In: ptejteseknihovny.cz [online]. [cit. 4.4.2020]. Dostupné z:
https://www.ptejteseknihovny.cz/dotazy/sodoma-a-gomora.
8
STANILA, Laura. Criminal Liability of Legal Persons. History, Evolution and Trends in Romanian Criminal Law.
Journal of Eastern European Criminal Law issue 1/2014, s. 111.
9
Srov. STRÉMY, Tomáš. Trestná zodpovednosť právnických osôb vo Švajčiarsku. Trestněprávní revue, 2012, č. 7–
8, s. 178–182 nebo SHARPSTON, Eleanor. Stanovisko generální advokátky přednesené dne 15. května 2012. Maurizio Giovanardi a další. - Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná vyšetřujícím soudcem při Tribunale
di Firenze. - Policejní a soudní spolupráce v trestních věcech – Rámcové rozhodnutí 2001/220/SVV – Postavení
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1.3 Teorie fikce a její původ
Právnické osoby jsou na rozdíl od člověka a jeho osobnosti technicky neviditelné. I v současné
době se jedná pouze o ryzí konstrukt práva, jejž právo tvoří jako soubor jeho jednotlivých atributů
vzniku, existence, změny a zániku12 (dále viz např. § 151 NOZ: „Zákon stanoví, popřípadě
zakladatelské právní jednání určí, jakým způsobem a v jakém rozsahu členové orgánů právnické
osoby za ni rozhodují a nahrazují její vůli.“). Lze to přirovnat k podstatě peněz. Pokud by lidé
nevěřili na jejich existenci a hodnotu, jednalo by se pouze o bezcenný kus papíru.
Fikce osobnosti právnických osob nebo universitates byla podporována, nepochází-li přímo
od papeže Inocence IV. (1243–1254). Tato doktrína byla primárně zaměřena na církevní orgány
a stanovila, proč církevní collegium nebo universitas (zde myšleno jako společenství členů
církevní obce13) nemohly být exkomunikovány nebo vinny z deliktu. Bylo tomu tak, protože dle
této teorie neměly ani tělo, ani vůli (nomina sunt juris et non personarum). I když papež nezahrnul
ostatní subjekty k těm církevním, můžeme si být jisti, že co se aplikovalo na organizace církevní,
platilo tím spíše také pro entity civilní.14 Většina učenců kanonického práva a představitelů
středověkých právních škol, ale zejména panovníci a soudy, pokládali trestání celých měst, vesnic,
cechů za některé zločiny (např. vzpoury, kacířství, zrady, urážky majestátu atd.) za zcela
přirozené.15
Dalším klíčovým momentem byl v 19. století přístup a učení německého právníka a pruského
ministra pro legislativu Friedricha Carla von Savigny.16 V roce 1840 publikoval své skutečně
významné dílo – Systém dnešního římského práva, ve kterém se zabýval také trestní odpovědností
právnických osob. Dle Savignyho se trestní právo týká pouze osob fyzických, jakožto osob

12

HURDÍK, Jan. § 20 [Právnická osoba]. In: BÍLKOVÁ, Jana a ČERNÝ, Michal a ČUHELOVÁ, Kateřina a DAVID,
Ludvík a DÁVID, Radovan a DOBROVOLNÁ, Eva a FOJTÍK, Lumír a HANDLAR, Jiří a HAVLAN, Petr
a HOLEJŠOVSKÝ, Josef a HORECKÝ, Jan a HULMÁK, Milan a HURDÍK, Jan a HRDLIČKA, Miloslav
a KOUKAL, Pavel a LASÁK, Jan a LAVICKÝ, Petr a LAZÍKOVÁ, Jarmila a LEBEDA, Martin a PODIVÍNOVÁ,
Martina Kuloglija a PONDIKASOVÁ, Tereza a RONOVSKÁ, Kateřina a RUBAN, Radek a ŠEVČEK, Marek
a TŮMA, Pavel a VÍTEK, Jindřich. Občanský zákoník I. Obecná část (§ 1−654). 1. vydání. Praha: Nakladatelství
C. H. Beck, 2014, s. 153–167.
13
GIERKE, Otto von. Die Genossenschaftstheorie und die deutsche Rechtsprechung. Berlin, 1887, s. 190 a násl.
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DEWEY, John. The Historic Background of Corporate Legal Personality. The Yale Law Journal, vol. 35, no. 6,
1926, s. 665.
15
MUSIL, Jan. Úvod. Op. cit.
16
MÖHRENSCHLAGER, Manfred. Developments on the International Level. Paper presented at the International
Colloquium on Criminal Responsibility of Legal and Collective Entities, Berlin, May 4-6, 1998, s. 89.
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myslících a cítících, které projevují svou vůli. Vše, co by mohlo být považováno za trestný čin
právnické osoby, je ve skutečnosti pouze trestný čin jejích členů. Kdyby měla být právnická osoba
potrestána za trestný čin, tak by totožnost pachatele a odsouzeného, jakožto základní princip
trestního práva, byla porušena.17 Přestože byla jeho teorie později zpochybněna Ottou von
Gierkem, který byl zastáncem teorie reálné (podrobněji viz níže v bodě 1.4), trestní zákoník pro
novou německou říši v roce 1870 se přiklonil k Savignyho koncepci a omezil trestní odpovědnost
pouze na fyzické osoby.18
Probíhající změny v tehdejší společnosti nebyly dostatečně silné na to, aby se kontinentální
země vzdaly svých základních konceptů a konstrukcí trestního práva, které si dlouhodobě vyvíjely.
Prohlášení známého anglického právníka Fredericka Williama Maitlanda, že ani Savigny nemohl
trvale převládat, když nastaly dny železničních nehod, bylo tehdy značně ukvapené a zdá se, že se
na kontinentu potvrdilo až teprve nedávno.19
1.4 Reálná teorie a její vývoj v Německu
Naproti hnutí teorie fikce se postavilo učení jiných německých teoretiků vedených historikem
a právním akademikem Ottou von Gierkem, kteří na konci 19. století podporovali tzv. reálnou
teorii. Dle nich jsou právnické osoby skutečné a disponují vlastním myšlením a vůlí. Jsou to
odlišné, samostatné bytosti, které jsou oddělené od (a jsou více než pouhý souhrn) jednotlivých
lidských složek.20 Jinými slovy, dle tohoto přístupu právnická osoba vede svůj vlastní „život“, 21
a to ve smyslu psychologické a sociální existence.22 Zjevným problémem tohoto hnutí bylo, že
i když byla právnická osoba skutečná, nemohla sama jednat. Řešení nalezli v tom, že jí poskytli
„orgány“, tedy její „ruce a ústa“. Jednání těchto orgánů, zpravidla vedoucích pracovníků, byla pro
ni přímo závazná.23 Nepohlíželo se však na ně jako na zástupce, ale spíše jako na součást této

17

SAVIGNY, Friedrich Karl von. System des heutigen römischen Rechts. Vol. II, Berlin, 1840, s. 310 a násl.
DUBBER, Markus Dirk a HÖRNLE, Tatjana. Criminal law: a comparative approach. New York: Oxford
University Press, 2014, s. 334.
19
MÖHRENSCHLAGER, Manfred. Developments on the International Level. Op. cit. s. 91.
20
PETRIN, Martin. Reconceptualizing the Theory of the Firm—From Nature to Function. Penn State Law Review
summer issue 118:1, 2013, s. 6–7.
21
MARK, Gregory. The Personification of the Business Corporation in American Law. University of Chicago Law
Review: Vol. 54, Iss. 4, Article 9, 1987, s. 1473.
22
NOBEL, Peter. Otto von Gierke und moderne Entwicklungstendenzen. Ein Versuch zur Restauration.
Schweizerische Aktiengesellschaft, 1978, s. 19.
23
GIERKE. Otto von. Op. cit. s. 603–610.
18
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osoby samotné.24 Podstatnou změnou bylo, že reálná teorie prosazovala odpovědnost právnických
osob jak za přestupek, tak za trestný čin. Protože mohly jednat pouze přes své orgány, právnické
osoby se dopustily protiprávního jednání jenom prostřednictvím nich, přičemž s nimi byly také
společně a nerozdílně odpovědné.25 Provinění níže postavených zaměstnanců, kteří nebyli
považováni za orgány, se ale právnické osobě nepřičítalo.26
1.5 Common law koncepce
Jedním z prvních příkladů právnické osoby jakožto právní fikce v systému common law byla
odpověď na otázku, kdo vlastní majetek církve. Z počátku byl kostel součástí majetku místního
statkáře, časem však klérus získal nezávislost a již nebylo zřejmé, kdo je jeho vlastníkem. Někteří
tvrdili, že byl ve vlastnictví svých „čtyř zdí“ nebo patrona, svatého daného kostela. Nakonec se
praxí vytvořila fikce, že kostel je ve vlastnictví církve, tedy skupiny lidí, kteří společně tvořili
kongregaci a kteří byli pouze pro právní účely považováni za jednu osobu.27
Postupný rozvoj obchodu měl za následek vznik prvních obchodních společností, které
jakmile začaly vlastnit majetek a obchodovat, byly z pohledu práva uznávané jako osoby. Je
zjevné, že byly od začátku své existence za škodu odpovědné civilně, ačkoli je zde několik sporů.28
Někteří kanonisté naopak tvrdili, že společnosti se nemohou dopustit hříchu ani deliktu.29 Jiní zase
argumentovali tím, že navzdory názoru kanonistů právníkům nedělalo žádné potíže domáhat se
odpovědnosti společností za některá provinění.30
Zdá se, že civilní i trestní odpovědnost byla dovozena od starobylé tradice, ve které měli páni
„zástupnou“ odpovědnost za protiprávní jednání svých služebníků. Model civilní nebo i trestní
odpovědnosti společností byl tedy přímo srovnatelný s odpovědnosti pána za své služebnictvo.31

24

PEDRAZZINI, Mario a OBERHOLZER, Niklaus. Grundriss des Personenrechts. 4., überarb. und erg. Aufl. Bern:
Stämpfli, 1993, s. 199–200.
25
GIERKE. Otto von. Op. cit. s. 768–771.
26
PETRIN, Martin. Reconceptualizing the Theory of the Firm—From Nature to Function. Op. cit. s. 8.
27
BERNARD, Thomas. The Historical Development of Corporate Criminal Liability. Volume 22. Criminology, 1984,
s. 4
28
BERNARD, Thomas. Op. cit. s. 5.
29
MAITLAND, Frederick William. Otto von Gierke, Political Theories of the Middle Ages. Cambridge: Cambridge
Univ. Press, 1900, s. 39 a násl.
30
HOLDSWORTH, William. A History of English Law. Vol. III. London: Methuen, 1942, s. 488.
31
BERNARD, Thomas. Op. cit. s. 5.
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Typickým příkladem, kdy pán odpovídal, bylo provinění proti veřejnému pořádku, když člen jeho
domácnosti položil nebo vrhl cokoli z domu na ulici, a to ke škodě jakéhokoliv jednotlivce nebo
pro obtíž poddaných jejího veličenstva.32
Další důležité stadium vývoje nastalo na přelomu 18. století ve Spojených státech, kde byly
soukromé společnosti pověřené stavbou a údržbou silnic a kanálů. Americké soudy učinily zřejmý
krok a vyvodily trestní odpovědnost společností za zanedbání jejich údržby. Tehdy se takové praxi
nepřičítal zvláštní význam, ale z čistě retrospektivního hlediska se jednalo o významný pokrok,
protože se jednalo o první případy trestní odpovědnosti soukromých společností.33
Stejný institut se v Anglii objevil až po přibližně 150 letech, a to v souvislosti s příchodem
železnic. Železniční společnosti byly pověřené sestrojením a údržbou železničních tratí a byly
proto ve srovnatelné pozici. Anglické soudy následovaly vzor těch amerických a vyvodily jejich
trestní odpovědnost, když společnosti neplnily své povinnosti a tratě neudržovaly. První
směrodatný případ byl spor Queen v. Birmingham & Gloucester Railway Co.34 z roku 1842.
Podstatou bylo, že společnost Birmingham & Gloucester Railway Co. byla zřízená zákonem, ze
kterého vyplývaly náležité povinnosti spíše přímo jí samotné než jednotlivým zaměstnancům. Lze
tedy říci, že počátky trestní odpovědnosti soukromých společností v Anglii se dají alespoň
částečně přičíst také legislativě, a nikoliv pouze soudní tvorbě práva.35
Ve Spojených státech se později začaly množit případy železničních a lodních nehod, důlních
katastrof a průmyslových havárií, jakož i problémy s nalezením konkrétního pachatele za tyto
případy. Fundamentální význam měl případ z roku 1909 New York Central & Hudson River Road
Co. v. U.S.36 Železniční společnost byla uznána vinnou za poskytování neoprávněných slev,
přičemž tento trestný čin spáchali dva vedoucí pracovníci společnosti. Novum zde bylo, že
Nejvyšší soud Spojených států amerických vztáhl individuální zavinění jednajícího pracovníka na
právnickou osobu.37 Dalším průlomovým případem byla obžaloba společnosti Ford Motor

32

EHRLICH, W. Jacob. Ehrlich's Blackstone. San Carlos: Nourse Publishing, 1959, s. 76.
BERNARD, Thomas. Op. cit. s. 6.
34
R v Birmingham & Gloucester Railway Co (1842) 3 QB 223.
35
BERNARD, Thomas. Op. cit. s. 6–7.
36
212 U. S. 481, 1909.
37
MUSIL, Jan. Úvod. Op. cit.
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Company za reckless homicide tří mladistvých v roce 1979, kteří zemřeli, když do jejich
automobilu (Ford Pinto) zezadu vrazil jiný vůz.38 Tento případ je důležitý, protože pokládá
důležitou otázku – může být společnost vinna za reckless homicide? Podstatné je, že tento trestný
čin vyžaduje úmyslné zavinění, přičemž v tomto případě bylo úmyslné vytvoření nebezpečí
připsáno společnosti Ford, protože měla předchozí znalosti o designové vadě benzínové nádrže,
které způsobily, že se nádrž při nárazu přetrhne. Vedení Fordu odhadlo, že náklady na vývoj
a instalaci bezpečnější nádrže by převýšily ty na mimosoudní vyrovnání u potencionálních obětí
popálenin, jakož i případné kompenzace za úmrtí.39 Porota také rozhodla o nejasnosti ve
významovém rozsahu slova „osoba“ v zákoně státu Indiana, do jehož působnosti spadal daný
případ tak, že zákonodárce měl zjevně úmysl zahrnout společnosti do jeho rozsahu, protože ve
všech ostatních částech daného zákona stanovil, že společnost může být stíhána za jakékoliv
provinění.40 Společnost Ford mohla tedy být souzena za reckless homicide tří lidí.
1.6 Proč byl vývoj na kontinentu pomalejší než v systému common law?
Srovnáme-li kontinentální a common law právní systémy (bezesporu omezené na oblast
trestního práva), nabídne se nám vhled do odpovědi na otázku, proč koncepce trestní odpovědnosti
právnických osob našla tak úrodnou půdu pro rozvoj v zemích common law.41
Na kontinentu například nenajdeme odpovídající konstrukci trestných činů proti veřejnému
pořádku (tj. neudržování silnic a vodních kanálů společnostmi), které tvořily počáteční bod vývoje
v Anglii.42 Takové trestání bylo považováno za praktický způsob řízení decentralizované
společnosti v Anglii nebo Spojených státech. Francouzský způsob vládnutí, který zároveň
představoval inspirační východisko pro ostatní země kontinentu, byl naopak vysoce
centralizovaný, což mimo jiné znamenalo, že hlavní místní úředník byl přímo odpovědný ústřední

38

HARTZ, Michael. 1980: Indiana prosecutor charges Ford with reckless homicide following deadly Pinto crash. In:
theindychannel.com [online]. [cit. 5.4.2020]. Dostupné z: https://www.theindychannel.com/lifestyle/history/1980indiana-prosecutor-charges-ford-with-reckless-homicide-following-deadly-pinto-crash.
39
SWIGERT, Victoria Lynn. a FARRELL, A. Ronald. Corporate homicide: definitional processes in the creation of
deviance. Law and Society Rev. 15, 1980–1981, s. 166.
40
CLARK, A. Glenn. Criminal homicide: a new assault on corporate decision making. Notre Dame Lawyer 54, 1979,
s. 920.
41
BERNARD, Thomas. Op. cit. s. 13.
42
BUCKLAND, William Warwick. Roman Law & Common Law: A Comparison in Outline. Cambridge: Cambridge
Univ. Press, 1952, s. 167.
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vládě.43 Kontinentální země také po dlouhou dobu řádně nerozvinuly koncepci právnické osoby,
protože vždy na ni nahlížely jako na skupinu jednotlivců. Tento rozdíl rovněž objasňuje, proč
Angličané byli schopní sesadit a stít své krále, ale udržet si přitom monarchii, kdežto Francouzi
pohlíželi na krále a na monarchii jako na jeden celek, a proto se dokázali zbavit obou najednou.44
Zásadně důležitá byla i role soudů. Kontinentální právo je psané a kodifikované, přičemž ho soudci
pouze aplikují, zajišťují jeho ochranu, případně objasňují interpretační diskrepance. Postavení
soudců v zemích common law je jiné, zcela vitální. Očekává se od nich, že právo budou zejména
tvořit, přičemž právě tato tradice v Anglii a ve Spojených státech umožnila postupný vývoj od
nepatrné doktríny common law o zástupné trestní odpovědnosti až po tu, ve které jsou společnosti
odpovědné prakticky za celou škálu trestných činů.45

43

SCHWARTZ, Bernard. The Code Napolean and the Common Law World. New York: New York Univ. Press, 1956.
COLEMAN, Samuel James. Is corporate criminal liability really necessary? South Western Law J. 29, 1975–1976,
s. 908-912.
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BERNARD, Thomas. Op. cit. s. 13–14.
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2. Moderní svět
Kontrast mezi anglo-americkým a kontinentálním přístupem byl hnacím motorem pro
mezinárodní scénu, aby se také začala zabývat trestní odpovědností a trestáním právnických
osob.46 Mezinárodní debata začala již v prvních desetiletích 20. století,47 avšak opravdové
momentum nabyla až po druhé světové válce. Navíc si lidé postupem času začali uvědomovat
rostoucí vliv a důležitost korporací a také to, že si v moderním světě upevňují své sociální
postavení, přičemž dopad trestněprávního jednání takové korporace může mít na právní řád
jakéhokoliv státu skutečně závažný vliv.48 Každá země se však k dané problematice postavila
jinak, proto je minimálně výzkumně relevantní sledovat vývoj v těch, které se jako první odhodlaly
ke kroku zavedení trestní odpovědnosti právnických osob. V této kapitole se stručně zaměřím
právě na tyto země, přičemž následně zmíním jenom několik (tj. těch nejvýznamnějších) z celé
řady mezinárodních organizací a institucí (zabývajících se předmětnou problematikou), a to za
účelem jakési ucelenosti této práce tak, abych se vyhnul zbytečné repetici obsahu řady jiných
odborných prací a dokumentů.
2.1 Pozoruhodný vývoj na národní úrovni
Praktické potřeby tehdejší evropské společnosti zapříčinily zrod právních předpisů
zakotvujících odpovědnost právnických osob za správní delikty, přičemž sankce ve formě
peněžních pokut byly tak závažné, že by mohly odpovídat sankcím trestním. Značné množství
těchto právních předpisů zná od 20. let Německo,49 přičemž tuto právní úpravu si udrželo až
dodnes (blíže viz kapitola 4.3.1).
Zajímavý je také vývoj v Nizozemsku, které již v roce 1951 přijalo zákon zakotvující
trestněprávní odpovědnost právnických osob za ekonomické delikty. Tato úprava umožňovala
ukládat odpovídající sankce za spáchané trestné činy jako například pozastavení obchodních
operací. Nizozemská vláda byla názoru, že by právnické osoby měly mít v tomto ohledu právní

46
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osobnost a být způsobilé se podrobit sankci („corporations have also a name to lose“).50 Je snad
již notoricky známé, že Nizozemsko bylo prvním státem, který na kontinentu zavedl plnou trestní
odpovědnost právnických osob již v roce 1976. Společnosti se mohly technicky dopustit
jakéhokoliv trestného činu, i když někteří teoretici měli tendenci omezovat aplikaci daného
zákona, tj. vyloučit trestné činy, které byly více fyzické povahy jako například znásilnění.51
Ve východní Evropě, totiž v zemích, které byly buď přímo pod vlivem SSSR, nebo byly jeho
součástí, byl přístup odlišný. Stát nepotřeboval zavést trestní odpovědnost právnických osob,
protože veškeré podniky byly v jeho vlastnictví. Jakékoliv samosprávné řízení těchto podniků
měly ředitelé nebo vedoucí pracovníci značně omezené.52
2.2 OECD
Na půdě OECD byla v 90. letech přijata Úmluva o boji proti podplácení zahraničních
veřejných činitelů v mezinárodních podnikatelských transakcích (dále jen „Úmluva“), která je
závaznou mezinárodní smlouvou, jež byla ratifikována jak Českou, tak Slovenskou republikou.
Dle mého názoru se jedná o jeden z nejdůležitějších dokumentů (mimo rámec unijního práva),
jehož důsledkem je model pravé trestní odpovědnosti právnických osob v obou státech.
V důvodových zprávách k příslušným zákonům ji lze najít zpravidla hned na začátku, jakožto
příklad nezbytnosti existence právní úpravy. Úmluva stanoví, že každá smluvní strana musí
v souladu se svými právními zásadami přijmout taková opatření, jež jsou nezbytná pro zavedení
institutu odpovědnosti právnických osob za podplácení zahraničních veřejných činitelů. Pokud ale
příslušný právní řád nepřipouští odpovědnost trestní, nemusí být vytvořeny postihy trestního
charakteru, musí však být účinné, přiměřené a odrazující (například i občanskoprávní nebo
správněprávní sankce).53 Významným prvkem této Úmluvy je, že dochází k monitorování

50

Official Parliamentary Documents. 1947-1948, 603.3, s. 19. In: GRITTER, Erik a KEULEN, Berend. Corporate
Criminal Liability in the Netherlands. Electronic Journal of Comparative Law, vol. 14.3, 2010, s. 2.
51
GRITTER, Erik a KEULEN, Berend. Corporate Criminal Liability in the Netherlands. Op. cit. s. 3.
52
VERMEULEN, Gert a BONDT, De Wendy a Charlotte RYCKMAN. Liability of legal persons for offences in the
EU. Antwerpen: Maklu, 2012, s. 9.
53
Články Úmluvy 2, 3 (1) a 3 (2) a komentář 20 a 24.
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a zároveň i hodnocení implementace formou tzv. peer review, což znamená, že se signatáři hodnotí
vzájemně.54
2.2.1 Hodnocení České republiky

Česká republika byla zatím podrobena sedmi hodnotícím zprávám, rozdělených do čytř fází,
přičemž poslední hodnocení proběhlo v roce 2019.55 Počáteční výsledky z roku 2006 poukazovaly
na znepokojení hlavních hodnotitelů, protože ČR ještě pořád nezavedla nezbytnou odpovědnost
právnických osob dle podmínek Úmluvy. Prvotní pokusy českého zákonodárce ztroskotaly (blíže
viz kapitolu 3.2.2). Postihy stanovené v té době aplikujících se právních předpisů z oblasti
správního a občanského, případně obchodního práva se týkaly dané problematiky pouze okrajově.
Náležitá sankce zákazu účasti při zadávaní veřejných zakázek nebyla ke dni hodnotící zprávy
nikdy využita v praxi, a proto takové sankce obecně nebylo možné zhodnotit jako „účinné,
přiměřené a odrazující“. Hodnotitelé byli rovněž znepokojení tím, že od neúspěšného pokusu
přijetí odpovědnosti právnických osob neměly české orgány představu, jak budou postupovat dál.
Nevyhnutelným závěrem bylo, že Česká republika neplní své závazky vyplývající z Úmluvy.56
Výsledky hodnotící zprávy z roku 2017 byly již značně optimističtější. Navzdory tomu, že se
v závěru hodnotitelé zaměřili především na posílení rámce České republiky pro trestní stíhání
zahraničního podplácení, protože ke dni dané zprávy nebyla za takové jednání dle zákona o TOPO
stíhána ani jedna právnická osoba, byly české orgány uznané za to, že i když je zákon o TOPO
v účinnosti teprve od roku 2012, prokázaly velkou ochotu a schopnost uplatňovat jej v praxi.57
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OECD Convention on Combating Bribery of Foreign Public Officials in International Business Transactions. In:
oecd.org [online]. [cit. 6.4.2020]. Dostupné z: http://www.oecd.org/corruption/oecdantibriberyconvention.htm.
55
OECD. Convention on Combating Bribery of Foreign Public Officials in International Business Transaction. Op.
cit.
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Česká republika: Fáze 2. Zpráva o uplatňování Úmluvy a doporučení z roku 1997 o boji proti podplácení
zahraničních veřejných činitelů v mezinárodních podnikatelských transakcích. 2006, s. 47. In: korupce.cz [online].
[cit. 6.4.2020]. Dostupné z: https://korupce.cz/zahranicni-spoluprace/oecd-2/.
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Implementace úmluvy o zahraničním podplácení. Zpráva z fáze 4: Česká republika. 2017, s. 39, 42. In: korupce.cz
[online]. [cit. 6.4.2020]. Dostupné z: https://korupce.cz/zahranicni-spoluprace/oecd-2/.
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2.2.2 Hodnocení Slovenské republiky

Evaluace Slovenské republiky v předmětné oblasti byla zveřejněna zatím v šesti hodnotících
zprávách, rozdělených do tří fází, přičemž poslední je z roku 2017.58 Blížící se hodnocení
(pravděpodobně v roce 2021) bude klíčové, a to vzhledem k relativně krátkému časovému odstupu
od účinnosti zákona o TZPO. Jistě bude hodnotitele zajímat, zda se slovenským orgánům činným
v trestním řízení podařilo konkurovat těm českým (vzhledem k netající se inspiraci slovenského
zákonodárce českým zákonem o TOPO při tvorbě vlastní legislativy, dále viz např. kapitolu 3.3.4)
při uplatňování trestní odpovědnosti právnických osob v praxi.
V počátečních fázích hodnocení (které proběhly v roce 2003 a 2005) hodnotitelé uzavřeli, že
Slovenská republika nezná koncept trestní odpovědnosti právnických osob a důrazně doporučili,
aby byla bezodkladně zavedená odpovědnost a odpovídající sankce v souladu s Úmluvou.
V roce 2012 hodnotitelé usoudili, že ačkoli Slovenská republika zavedla určitý druh sankcí
v podobě ochranných opatření, která umožnila konfiskaci majetku právnické osoby, nadále to
neodpovídalo příslušným závazkům. Opět bylo výsledkem doporučení, aby byla bez prodlení
zakotvena náležitá odpovědnost právnických osob za podplácení.59
Z poslední hodnotící zprávy z roku 2017 bylo zjevné, že hodnotitelé berou na vědomí existenci
nové legislativy zavádějící pravou trestní odpovědnost právnických osob (blíže viz kapitolu 3.3.4),
a to v rozsahu a způsobem odpovídajícím standardům Úmluvy. Nicméně legislativa byla ještě
mladá a musí být proto testována, a to nejen justicí. Poslední zpráva mimo jiné upozorňuje, aby se
další hodnocení zaměřilo na interpretaci soudů těch částí nového zákona, které lze považovat ze
nejasné (např. odpovědnost státem vlastněných podniků za podplácení zahraničních činitelů).60
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OECD. Convention on Combating Bribery of Foreign Public Officials in International Business Transaction. Op.
cit.
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2017, s. 4. In: oecd.org [online]. [cit. 6.4.2020]. Dostupné z: https://www.oecd.org/corruption/anti-bribery/SlovakRepublic-Phase-1bis-Report-ENG.pdf.
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Tamtéž, s. 19.

- 15 -

2.3 Evropská unie
Od vstupu do Evropské unie mělo unijní právo zásadní vliv na právní řády obou států, přičemž
tomu rozhodně není jinak ani v případě trestní odpovědnosti právnických osob.
Prvními nástroji, které obsahovaly závazná ustanovení o odpovědnosti podniků byly ESUO,
Smlouva zakládající Evropské hospodářské společenství a EURATOM. ESUO umožnilo ukládat
peněžité tresty v případě, že podniky překročily rozsah povoleného množství produkce ocele.
Komise na podzim roku 1981 rozhodla o uložení trestu pokuty právě za takové provinění ve výši
2 miliony evropské měnové jednotky (předchůdce eura) společnosti Klöcker Werke AG, přičemž
do konce 70. let takových trestů bylo uloženo přes 60. EURATOM zase stanovilo obligatorní
kontroly, které měly provádět osoby nebo podniky. Nebyly-li dodržovány, Komise mohla uložit
několik sankcí jako například zrušení určitých privilegií (finanční nebo technické asistence) nebo
umístnění jmenované osoby do vedení podniku až na dobu čtyř měsíců.61
Dále za zmínku stojí, že se vstupem Smlouvy o Evropské unii do platnosti ke dni 1. listopadu
1993 otevřela kapitola 6 tzv. třetího pilíře nové možnosti, jak se vypořádat s odpovědností
právnických osob. V této souvislosti Spojené království a Komise podnikly nové iniciativy k boji
proti podvodům ke škodě finančních zájmů Evropských společenství, které obsahovaly několik
ustanovení o odpovědnosti právnických osob. Tyto iniciativy byly později zahrnuté do článku 3
Druhého protokolu k Úmluvě EU o ochraně finančních zájmů Evropských společenství ze dne
19. června 1997,62 který zakotvuje povinnost každého členského státu přijmout nezbytná opatření
k zajištění toho, aby bylo možné právnické osoby činit odpovědnými za podvod, aktivní korupci
a praní peněz. Takové jednání muselo být spácháno v jejich prospěch jakoukoliv osobou jednající
samostatně nebo jako člen orgánu dotyčné právnické osoby, která v ní působí ve vedoucím
postavení, a to na základě oprávnění zastupovat tuto právnickou osobu a pravomoci přijímat
rozhodnutí jejím jménem nebo vykonávat kontrolu v jejím rámci, jakož i za účastenství nebo
návod ke spáchání podvodu, aktivní korupci nebo praní peněz nebo i za pokus (k sankcím, které
lze uložit viz článek 4). 63
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Povinnost zavést odpovědnost právnických osob do právního řádu vyplývala také ze
sekundárních aktů Evropské unie, a to zejména ze Směrnice Evropského parlamentu a Rady
2008/99/ES ze dne 19. listopadu 2008 o trestněprávní ochraně životního prostředí64, Směrnice
Evropského parlamentu a Rady 2009/52/ES ze dne 18. června 2009 o minimálních normách pro
sankce a opatření vůči zaměstnavatelům neoprávněně pobývajících státních příslušníků třetích
zemí65 nebo Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/713 ze dne 17. dubna 2019
o potírání podvodů v oblasti bezhotovostních platebních prostředků a jejich padělání a o nahrazení
rámcového rozhodnutí Rady 2001/413/SVV66.
2.4 Mezinárodní trestní soud
V souladu se záměrem a obsahem této diplomové práce považuji za nezbytné zabývat se taktéž
otázkou, jak se k trestnímu stíhání právnických osob postavil Mezinárodní trestní soud, neboť
tento soudní orgán subjektivně považuji za nejvýznamnější na světě, který postihuje ty
nejzávažnější mezinárodní zločiny, kterých se mohou lidé dopustit.
Dle článku 25 Římského statutu má tento soud působnost pouze proti fyzickým, žijícím
osobám.67 Přesto, kvůli rostoucímu zapojení podniků do páchání mezinárodních zločinů, experti
a teoretici zabývající se mezinárodním trestním právem se jasně vyslovili a urgují, aby se
působnost soudu rozšířila také na podniky, přičemž spoléhají a odkazují na účelnost systému
common law.68
Někteří na podporu svého názoru uvádí například historické zkušenosti s norimberskými
procesy, ve kterých byly souzeny mimo jiné i německé společnosti, které byly zodpovědné za
pomoc nacistům při páchání válečných zločinů.69 Jiní zase argumentují, že mezinárodní trestní
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právo slouží spíše k odstranění všech zástěrek a bariér, aby se dosáhlo na skutečné viníky, kteří
jsou zodpovědní za zločiny bez ohledu na jejich postavení, a nikoliv ke stíhání fiktivních subjektů.
Navíc soud může také dosáhnout na společnost a její majetek okamžikem, kdy se dovodí
odpovědnost společníků tím, že jim majetek, který byl přímo či nepřímo získán trestní činností,
propadne, aniž by byla dotčená práva třetích osob nabytá v dobré víře.70
Dokud se nepřipustí účast právnických osob („mouchy“) v mezinárodních zločinech, fyzické
osoby („jestřábi“) zůstávají hlavním pachatelem. Římský statut by měl směřovat zejména
k dopadení jestřábů a nikoliv much, na rozdíl od španělského přísloví, které říká: „Como telas de
arañas son las leyes, que prenden a las mosca y no al milano“ („právo je jak pavoučí síť, chytá
mouchy, ale jestřáby nechá utéct“).71 Já se domnívám, že by Mezinárodní trestní soud měl trestně
stíhat rovněž právnické osoby nejenom proto, že se to ve světě už téměř stalo standardem, ale také
proto, že se dle mého může pouze tehdy dosáhnout na skutečnou spravedlnost, ke které by právo
mělo obecně směřovat, zejména s ohledem k tomu, jak závažné zločiny se před tímto soudním
orgánem projednávají. Právo by tedy mělo vytvářet tak hustou síť, že v mezích spravedlnosti
zachytí všechno, co přes ní chce přeletět.
2.5 Nekoncepčnost nadnárodních dokumentů
Tuto kapitolu lze uzavřít konstatováním, že opatření k zavedení náležité odpovědnosti
právnických osob jsou roztroušena v různých pramenech mezinárodního nebo unijního práva.
Mají závaznou povahu jako například mezinárodní smlouvy, jedná se o právní nástroje Evropské
unie nebo i o nezávazná doporučení. Obsahově se překrývají, opakují, navazují na sebe nebo se
také doplňují. Tyto charakteristiky i počty samozřejmě znamenají, že je těžké se v jednotlivých
instrumentech orientovat nebo je dokonce efektivně používat.72
Považuji však za nutné poukázat na fakt, že žádný mnou zmíněný mezinárodněprávní
dokument (a ani některé unijní dokumenty, viz např. recitál č. 25 výše uvedené Směrnice
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č. 2009/52/ES) nestanovil požadavek zavést trestní odpovědnost právnických osob stricto sensu.73
Až postupem času a zásadně na půdě Evropské unie se v příslušných směrnicích začala objevovat
nezbytnost, aby členské státy přijaly opatření k zajištění toho, že právnické osoby lze činit
odpovědnými za trestné činy v předmětné směrnici uvedené (viz např. čl. 10 výše uvedené
Směrnice (EU) 2019/713).

73

Ke stejnému závěru dospěl i český zákonodárce v roce 2004 při svém prvním pokusu o zavedení trestní
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v tom období neexistoval žádný mezinárodněprávní dokument, který by od České republiky přímo vyžadoval, aby
zakotvila sankce v trestním zákoně, ukládané trestním soudem v trestním řízení.
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3. Cesta k přijetí trestní odpovědnosti v České a Slovenské republice
Tato kapitola se má primárně zabývat dlouhodobým historickým legislativním procesem, který
nakonec vyústil v právní úpravu (pravé) trestní odpovědnosti právnických osob v obou státech.
Považuji však rovněž za nutné zasadit tuto problematiku do širšího rámce.
Jak jsem již nastínil v úvodu této práce, podobnost České a Slovenské republiky lze považovat
za pozoruhodnou, nikoliv pouze z historického a společenského, ale i legislativního hlediska.
Nelze odvrátit zrak od toho, že tyto země řadu let sdílely stejný právní řád a vychází ze stejných
základních právních principů. Nejprve je tedy nutné se zabývat tím, jak se kdysi společný stát
i jeho předchůdce postavili k této otázce, protože je zřejmé, že vývoj, který následoval, ať už
v předmětné problematice, nebo obecně, byl tímto ovlivněn.
3.1 Československo, a ještě před tím
Už v českém zemském právu se objevila trestní odpovědnost kolektivních subjektů, kde:
„z činu trestného činěna zodpovědnou nejen osoba fysická, ale i kláštery, města, jež poháněna
z pokut peněžitých pro pych, nátisk, moc, nářek cti, nehonění loupežníků. Již podle Řádu práva
zemského propadá majetek hradu a města, jež ukrývalo ztracence, králi. Jen král byl z trestní
zodpovědnosti vyloučen.“74 Jedná se o období druhé poloviny 14. století, kdy byla sepsána kniha
Ordo iudicii terrae (Řád práva zemského), jehož autora můžeme dokonce hledat v okolí Karla IV.,
který se pravděpodobně nechal inspirovat jeho názory.75 Analýzou tohoto textu lze vyvodit závěr,
že odpovídá vývoji daného institutu jak v Římě (viz kapitola 1.2), tak později u učenců
kanonického práva (viz kapitola 1.3). Lze tedy potvrdit premisu, že římské právo mělo zásadní
dopad na právní vývoj kontinentálního práva.
Důležitým je pak až vývoj začátkem 20. století, kdy řada evropských zemí následovala příklad
Německa a přesunula těžiště stíhání právnických osob do odvětví správního práva.
V předválečném Československu se však tato forma odpovědnosti právnických osob
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neprosadila.76 Administrativněprávní nauka jakožto i judikatura Nejvyššího správního soudu77 se
řídila přesvědčením profesora Jiřího Hoetzla, který zastával názor, že: „deliktu administrativního
nemohou se dopustiti osoby právnické (kolektivy): trest může býti ukládán jen osobám, jež
kolektivitu zastupují“.78 Selhaly i návrhy zákonů z let 1928 a 1937, které měly zavést správní
trestní řízení a správní trestání právnických osob.79
Po prvé byly správní delikty právnických osob představeny až ve vládním nařízení č. 54/1954
Sb., o provozu na silnicích. Počínajíc tímto prvním krokem začalo narůstat množství právních
předpisů v oblastech, jako je energetika, telekomunikace, ochrana životního prostředí, lesní
hospodářství, bezpečnost práce atd.80 Dle Práškové v roce 1992 existovalo přibližně 80 zákonů,
které obsahovaly skutkové podstaty správních deliktů právnických osob. Pravidelnou sankcí byly
peněžité pokuty dosahující milionových částek.81
3.2 Česká republika
Od počátku existence samostatné republiky byla cesta správních deliktů jedinou možností, jak
stíhat právnické osoby. Právní úprava však byla kritizována pro svoji nepropracovanost, byla
roztříštěná, nejednotná, komplikovaná a především se jí vytýkala absence zásadních institutů jako
jsou například okolnosti vylučující protiprávnost, zánik trestnosti, zásady ukládání sankcí
a procesní pravidla.82 Jinými slovy, všechny nezbytné instituty, které v té době podle mě byly
přítomné v českém trestním právu.
Koncem 90. let Jan Musil ve své historické studii rozebral a srovnal právní úpravy v oblasti
common law a evropského kontinentu a uzavřel, že mimo jiné na váze již přibývají
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i kriminálněpolitické důvody pro zavedení trestní odpovědnosti právnických osob a vyzývá
zákonodárce, aby to zohlednil v nastávající reformě trestního práva.83
3.2.1 Stav v původní právní úpravě

Trestní právo hmotné bylo od zrození samostatného českého státu upraveno v zákoně
č. 140/1961 Sb., trestní zákon. Je nepochybné, že po pádu komunistického režimu bylo potřebné
provést rozsáhlou reformu a novelizovat hmotné, ale i procesní předpisy trestního práva (další
rozsáhlá reforma trestního práva hmotného proběhla v roce 2009 přijetím TZ, přičemž na větší
reformu procesní části trestního práva ve formě nového právního předpisu se doposud čeká;
obecně lze zhodnotit, že procesněprávní předpisy se v českém právním řádu netěší takové
pozornosti jako předpisy hmotněprávní, srov. OSŘ a NOZ).
Pouze jedna novela zmíněného trestního zákona z roku 1997 se okrajově dotýkala právnických
osob, neboť přinesla do trestního práva institut jednání za jiného, tj. konkrétně přidala k § 90 nový
odstavec ve znění: „Jestliže zákon stanoví, že pachatel musí být nositelem zvláštní vlastnosti,
způsobilosti nebo postavení, postačí, že zvláštní vlastnost, způsobilost nebo postavení jsou dány
u právnické osoby, jejímž jménem pachatel jedná.“ Tento institut je nyní zakotven v § 114 TZ.84
Kratochvíl vnímá toto nové ustanovení jako nějakou poloviční cestu k trestní odpovědnosti
právnických osob. Svůj pohled rekapituluje následovně: „Než ovšem legislativní koráb po nelehké
plavbě pevně přirazí u mola moderní evropské legislativy (kam jak známo nesměřujeme jenom my)
a vyloží, doufejme, neméně moderní kodex českého trestního práva hmotného, nemusí být od věci
zatím jen volně přehodit alespoň jedno z lan kolem kotvicího kůlu a popřípadě jen pomalu
a obezřetně přitahovat.“ Autor dále říká, že právě tímto způsobem by měl fungovat zmíněný, nově
přidaný odstavec, přičemž za molo lze považovat institut trestní odpovědnosti právnických osob
v amsterodamském či pařížském přístavu.85 Příhodně odkazuje na Nizozemsko a Francii, které
jako první na evropském kontinentu zavedly do svého právního řádu trestní odpovědnost
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právnických osob. Jednání za jiného však nelze považovat za předstupeň trestní odpovědnosti
právnických osob, neboť nadále platí zásada výlučné individuální trestní odpovědnosti. Je to pouze
rozšíření odpovědnosti osob fyzických v případech, pokud jedná jménem právnické osoby a pokud
jako subjekt trestného činu nedisponuje konkrétními nebo speciálními vlastnostmi. Nutno říci, že
koncepce jednání za jiného se nevylučuje s existencí právní úpravy trestněprávní odpovědnosti
právnických osob86 (viz § 114 TZ účinný v době existence zákona o TOPO).
3.2.2 První pokus kodifikace v roce 2004

V období předcházejícímu prvnímu předložení návrhu zákona o trestní odpovědnosti
právnických osob Poslanecké sněmovně (21. 7. 2004) se v řadě mezinárodních, politických nebo
vědeckých dokumentů objevuje požadavek, aby státy svým vnitrostátním právem sankcionovaly
právnické osoby za jejich protiprávní jednání. V žádném z nich se ale nepožadovalo, aby byly
zavedené výlučně trestněprávní sankce, tj. sankce zakotvené trestním zákonem a ukládané
v trestním řízení.
V souvislosti s desetiletími probíhajícími pracemi na rekodifikaci trestního práva byla v roce
2000 zřízená zvláštní komise, jejímž účelem bylo zhodnotit otázky pro a proti zavedení trestní
odpovědností právnických osob do českého právního řádu. Dále jejím úkolem bylo zjistit, zda tak
Česká republika musí učinit, protože to vyžadují závazky mezinárodního práva, které by byly na
stát kladeny v souvislosti se vstupem do Evropské unie.87 Komise své hodnocení uzavírá tvrzením,
že v roce 2000 žádný mezinárodněprávní dokument nezavazuje stát k tomu, aby byla zavedena
trestní odpovědnost právnických osob. Navíc to nevyžadovalo ani unijní právo, takže v té době
neexistovala žádná překážka pro vstup do Evropské unie. Při zhodnocení otázek pro a proti
zavedení trestní odpovědnosti se komise sjednotila v tom, že v činnosti právnických osob se
vyskytují protiprávní jednání se závažnými negativními společenskými důsledky, které je nutné
postihovat. Neshodla se na tom však, zda jsou dostatečné správněprávní instrumenty nebo se musí
jednat o instrumenty trestního práva, přičemž pro obě alternativy existují relevantní argumenty.
Protože komise nedokázala odpovědět ani na tu nejzásadnější otázku, zda je potřebné a vhodné
mít trestní odpovědnost právnických osob v českém právním řádu, navrhla dvě varianty řešení.
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První bylo, aby se model trestní odpovědnosti při reformě trestního práva nadále sledoval jako
jedna možnost řešení a druhá, že stejného cíle lze dosáhnout cestou správního práva, ale musí dojít
k zdokonalení dosud kritizované úpravy správního trestání.88
Legislativní rada vlády se tehdy přiklonila k zavedení trestní odpovědnosti prostřednictvím
tzv. pravého modelu, přičemž o příslušném návrhu zákona proběhlo hlasování až v roce 2004.
Hlasování ukázalo, že se jednalo po právní i politické stránce o natolik rozporuplné téma, že jej
Poslanecká sněmovna v poměru hlasů 69 : 49 zamítla již v prvním čtení.89 Ze zápisu této schůze
vyplývá, že poslanci navrhovanou právní úpravu kritizovali jako nadbytečnou, škodlivou, dále že
povede ke kriminalizaci podnikání, zákon bude zneužit pro nekalou konkurenci, stane se pomstou
nespokojených zaměstnanců, všichni se budou odvolávat na to, že rozhodnutí bylo přijato
kolektivním orgánem atd. Také se objevil typický argument proti tomuto institutu, totiž že
majetkové tresty postihnou i třetí osoby, které se na trestné činnosti nijak nepodílely. Kritice se
nevyhnula ani samotná textace návrhu zákona. Poslanci rovněž nedokázali pochopit to, jak se
může právnická osoba dopustit znásilnění nebo pohlavního zneužití.90
3.2.3 Zhodnocení správněprávní koncepce

Při projednávání návrhu nového trestního zákoníku v roce 2009 se nejprve zvažovala situace,
zda nezakotvit trestní odpovědnost právnických osob v rámci jednoho kodexu. Tehdejší vláda se
však rozhodla jít jinou cestou a přijala usnesení, že deliktní odpovědnost právnických osob bude
upravena správním řízením.91 Dle Jelínka bylo rozhodnutí nezabývat se při rekodifikaci trestního
práva hmotného otázkou trestní odpovědnosti právnických osob správné a pragmatické, protože
se jedná o relativně osobitou problematiku trestního práva. Na druhou stranu si neodpustil
zkritizovat tehdejší trestní politiku kodifikovat hmotnou část trestního práva bez té procesní.92
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Věcný záměr návrhu zákona o správní odpovědnosti právnických osob spatřil světlo světa
v roce 2008 a zabýval se správními delikty spáchanými jednáním, které je u fyzických osob
postihováno jako trestný čin a k jehož stíhání zavazuje mezinárodní smlouva nebo právní předpis
Evropských společenství. Návrh nakonec nebyl úspěšný, neboť byl již v připomínkovém řízení
odmítnut a řešení bylo pak hledáno pouze v koncepci trestní odpovědnosti.93
Eventualita úpravy odpovědnosti právnických osob čistě v oblasti správního práva byla
zhodnocena v podrobném materiálu označeném jako Analýza a mezinárodní srovnání právní
úpravy problematiky odpovědnosti právnických osob za jednání, k jehož postihu zavazují
mezinárodní smlouvy. Ukázalo se, že tento způsob představoval řadu zásadních nedostatků.
Rozhodně to nebylo pro nikoho překvapením vzhledem k výše zmíněné a v akademické i aplikační
sféře často opakované kritice právní úpravy správních deliktů, k jejíž nápravě došlo až v roce 2017.
Dle Jelínka ovšem ani po reformě správního trestání není české správní právo schopno zajistit
deliktní odpovědnost právnických osob namísto odpovědnosti trestní.94
Prvním podstatným problémem ve zmíněné analýze bylo, že by o jednom konkrétním případě
paralelně probíhalo trestní řízení proti fyzické osobě, která svým jednáním vyvolala odpovědnost
právnické osoby a správní řízení proti právnické osobě. Znamenalo by to neefektivní opakování
úkonů k provedení důkazů (výslechů, znaleckých posudků atd.), protože použití důkazů
opatřených v trestním řízení pro řízení správní by mohlo být v jednotlivých případech sporné.
Předávání spisů a dokumentů mezi orgány činnými v trestním řízení a správními orgány by
rozhodně vedlo k prodlení a případné rozporné názory, například na právní hodnocení skutkových
okolností, by v konečném důsledku mohly vést ke zmaření potrestání právnické osoby. Dále je
nutno zmínit, že se instrumenty pro vyšetřování a dokazování nenachází ve SŘ, pročež by musela
být vytvořená zvláštní úprava správního řízení, která by korespondovala s instituty již existujícími
v TŘ.95 Nezodpovězenou otázkou dále zůstalo také, které orgány by byly příslušné k rozhodování
o deliktech právnických osob. Někteří zvažovali celní orgány, kterým od vstupu do Evropské unie
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odpadla podstatná část agendy. Prakticky by to však bylo nemožné, protože celní orgány
nedisponují odborným, personálním ani materiálním zajištěním. Zřízení zcela nových
specializovaných orgánů by zase bylo nákladné.96 V neposlední řadě by byla také omezena
mezinárodní spolupráce, protože vzájemná právní pomoc, případně uznávání a výkon rozhodnutí
je smluvně založeno a právním řádem vnitrostátně upraveno pouze pro trestní řízení.97
3.2.4 Úspěšný návrh v roce 2011

Opětovné předložení návrhu zákona o trestní odpovědnost právnických osob bylo doprovázeno
temnou atmosférou. Bylo zřejmé, že Česká republika není vázána řadou mezinárodních smluv
navzdory tomu, že je členem několika mezinárodních organizací, jež tyto smlouvy přijaly.
Přistoupení k nim se odkládalo, protože v českém právním řádu neexistovaly sankce ukládané
právnickým osobám, které tyto smlouvy vyžadovaly. Není snad potřebné ani zmiňovat, že Česká
republika byla ze všech stran na pravidelné bázi vyzývána, protože byla jedním z posledních států,
které si v této oblasti nedokázaly plnit své závazky. Nad rámec toho se na půdě Evropské unie
začaly postupně hromadit směrnice, které bylo potřebné implementovat. Nedošlo-li by k tomu,
hrozilo by zahájení řízení o porušení Smluv podle čl. 258 Smlouvy o fungování Evropské unie
a případné uložení peněžité sankce v relativně krátkém čase. V tom období již převážná většina
zemí Evropské unie zakotvila pravou nebo nepravou trestní odpovědnost vymáhanou orgány
činnými v trestním řízení, neboť zhodnotily, že požadavky mezinárodních dokumentů lze splnit
efektivně pouze prostřednictvím trestního práva. Ačkoliv tyto dokumenty umožnily také možnost
soukromoprávního postihu právnických osob, žádný ze států se nevydal touto cestou, a to podle
mě zcela odůvodněně. Jedním ze způsobů, jak by sankcionování v soukromém právu mohlo
vypadat, je institut ručení. Odstrašující účinek, jakožto jeden z hlavních účelů sankcí, by zde však
byl potlačen, neboť by například peněžité sankci unikla fyzická osoba, které by byla primárně
uložena.98
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Důvodová zpráva k návrhu zákona z roku 2011 ve značné části zmiňuje to samé, co již bylo
uvedeno v té z roku 2004. Nicméně problematiku rozebírá značně podrobněji a odkazuje na přístup
ostatních států Evropské unie, případně se jimi i inspiruje. Při zpracování příslušného návrhu
zákona se vláda dle mého názoru až příliš zabývala tím, že danou úpravu musí přijmout, protože
to vyplývá z různých závazků. Myslím si, že se měla více zaměřit na obecnou otázku, že společnost
jako taková skutečně potřebovala zavedení trestní odpovědnosti právnických osob (k tomu blíže
viz kapitoly 4.1 a 4.2).
Legislativní proces přijetí zákona o TOPO bych si vzhledem k některým obdobně zásadním
právním předpisům připustil charakterizovat jako rychlý a až na konečnou fázi relativně
„bezbolestný“. V Poslanecké sněmovně se návrh setkal s pozitivními i negativními reakcemi.
Primárně poslanci namítali, že právnická osoba je pouhá fikce a nemůže proto jednat zaviněně.
Tehdejší ministr spravedlnosti Jiří Pospíšil nebo poslanec Marek Benda se k věci vyjádřili tak, že
se jedná výhradně o nutné zlo vnucované nám zvenčí. Jiní považovali přijetí právní úpravy jako
správný krok a vyzdvihovali, že Česká republika bude konečně schopná plnit své mezinárodní
závazky.99
Po postoupení návrhu zákona do Senátu senátor Luděk Sefzig prohlásil, že tento zákon je
pouhým pokusem, který by bylo namístě zrušit, docházelo-li by k jeho nadužívání a zneužívání.
Obecně však byl brán pozitivně jako nezbytný pro boj s korupcí.100
Prezident republiky Václav Klaus nicméně využil svého Ústavou ČR přiznaného práva
a Parlamentem přijatý zákon vetoval. Označil ho spíše za alibismus než důslednou snahu
o potrestání viníků trestných činů, neboť stát nahrazuje svoji neschopnosti odhalit konkrétní
iniciátory a pachatele trestných činů trestáním právnických osob. Dle něj je právní úprava špatně
zpracována, protože obsahuje pouze hrubou kostru procesních otázek. Hrozí proto, že soudy budou
nuceny improvizovat a dotvářet dikci zákona, což je v rozporu principem právní jistoty.101
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Poslanecká sněmovna ale setrvala na svém návrhu a kvalifikovanou většinou v poměru
123 : 27 přehlasovala prezidentské veto. Zákon byl následně dne 22. 12. 2011 vyhlášen ve Sbírce
zákonů v částce 146 pod číslem 420/2001 Sb. s účinností ke dni 1. 1. 2012.
Česká republika se tedy dočkala a po téměř 12 letech od okamžiku, kdy byl zažehnut oheň
diskuse na téma trestní odpovědnosti právnických osob, byl tento důležitý institut zaveden do
právního řádu. Okolnosti přijetí právní úpravy ale nepovažuji za zdařilé. Dle mého mínění celý
proces trval příliš dlouho a výsledek, jak můžeme vidět s odstupem času, nebyl tak příznivý. Navíc
legisvakanční doba byla pouhé období vánočních prázdnin v roce 2011, tedy celkově jenom devět
dní. Rozhodně zde souhlasím s Jelínkem, který tvrdí, že tento zákon měnil zažité základy trestní
odpovědnosti a odborná i laická veřejnost tedy neměla možnost se s ním téměř vůbec seznámit.
Takový přístup mimo jiné svědčí i o neúctě k právu nebo popírá elementární snahu dosáhnout
toho, aby se veřejnost mohla s principy právní úpravy seznámit v dostatečném časovém předstihu,
zejména když nebylo jisté, zda se zákon vůbec přijme.102 Možná chtěl zákonodárce překvapit
právnické osoby již v té době páchající trestnou činnost a začít je okamžitě stíhat. Bylo-li tomu
tak, usuzuji, že se výsledek nezdařil a spíše překvapil samotné orgány činné v trestním řízení.
Statistiky zde mluví za vše (viz kapitolu 9).
3.3 Slovenská republika
Legislativní proces byl ve Slovenské republice v něčem obdobný, v jiných ohledech se zase
lišil. Slovenská republika se zavázala k přijetí právní úpravy trestní odpovědnosti právnických
osob již při jednání o vstupu do Evropské unie, přičemž rovněž slíbila, že tento institut zakotví
v rámci rekodifikace trestních předpisů.103 Stalo se tak?
3.3.1 Prvních 6 neúspěšných pokusů

Legislativní mlýn trestní odpovědnosti právnických osob se na Slovensku stejně jako v ČR
roztočil již v roce 2004, kdy byl předložen vládní návrh nového trestního zákona, který obsahoval
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i odpovědnost právnických osob. Vzhledem k následnému vývoji je pozoruhodné, že tento
a několik pozdějších návrhů chtěly zavést tzv. pravý model trestní odpovědnosti. Setkal se však
s nevolí poslanců Národní rady SR a byl vzat zpět. Pozdější návrh Trestného zákona již ustanovení
o právnických osobách neobsahoval.104
Následující pokus byl v roce 2005. Na rozdíl od toho předchozího, dle kterého mohla být
právnická osoby stíhána za všechny trestné činy uvedené v Trestném zákoně, tento zúžil
odpovědnost pouze na trestné činy taxativně vyjmenované. Dle navrhovatele se jednalo o pouhý
minimální katalog trestných činů, které měla Slovenská republika povinnost zavést v souladu se
svými závazky. Zákonodárce návrh zkritizoval, neboť by došlo k postižení i těch zaměstnanců,
kteří nejsou zodpovědní za jednání statutárních orgánů v rozporu se zásadou ne bis in idem.
Krátce po účinnosti nového Trestného zákona v roce 2006 byly parlamentu předložené dva,
obsahově téměř totožné návrhy na zavedení pravé trestní odpovědnosti. Navzdory jejich
propracovanosti (obsahovaly například instituty, které původní návrh trestného zákona v roce
2004 neobsahoval, jako je například účinná lítost, promlčení výkonu trestu i zásady ukládání trestů
a ochranných opatření) se i ony setkaly s neúspěchem, neboť se nenašla politická vůle potřebná
k jejich přijetí.105
Další legislativní snaha v roce 2007 byla opět v podobě návrhu samostatného zákona, který
byl v podstatě totožný s návrhy z roku 2006. Národní rada SR se však jednoduše usnesla, že nadále
již nebude pokračovat v jednání o návrhu.106
V dubnu 2008 se situace částečně obrátila, kdy Ministerstvo spravedlnosti předložilo vládě
návrh na novelizaci Trestného poriadku a Trestného zákona, ve kterém bylo zahrnuto také
zavedení modelu tzv. nepravé trestní odpovědnosti. Dle důvodové zprávy bylo největším přínosem
právě sankcionování právnických osob, pokud spáchají trestný čin v souvislosti s výkonem své
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činnosti. Podstatou návrhu bylo uložení sankcí právnické osobě v podobě ochranného opatření
zabrání finančních prostředků a zabrání majetku. Vláda však tento materiál neschválila a k danému
bodu přerušila jednání.107
3.3.2 Analýza rozsahu neúspěšných pokusů

Ať už se jedná o expertního akademika zabývající se touto problematikou, nebo člena široké
neodborné veřejnosti, všichni si museli pokládat otázku, proč bylo ve Slovenské republice tolik
nepovedených pokusů. Primární důvody lze samozřejmě najít v právněrelevantní argumentaci
spočívající v obecných důvodech proti institutu trestní odpovědnosti právnických osob, jako je
například ochrana třetích osob jako zaměstnanců, kteří trestněprávně nejednali. Mám však za to
a souhlasím v tom i s Jozefem Medelským, že k tomu dlouho chyběla politická vůle.108 Propojení
právnických osob jakožto subjektů tvořících základ ekonomické výkonnosti s politickou mocí je
skutečně evidentní. Slovenská republika je mezinárodně známá svými korupčními kauzami
nejvyšších politických představitelů.109 Netřeba snad ani zmiňovat případ vraždy novináře v roce
2018, který se zabýval propojením vládních představitelů s italskou mafií. Medelský dále
pokračuje a tvrdí, že mohou existovat jakékoliv prostředky na boj s kriminalitou právnických osob,
ale tam kde není vůle, nebude v konečném důsledku ani aplikace v reálném životě.
3.3.3 (Ne)řešení situace přes model nepravé trestní odpovědnosti

Trestný zákon prošel v roce 2010 novelou, která zavedla tzv. pseudotrestní odpovědnost.
Navzdory tomu, že někteří autoři mohou tvrdit, případně se pyšnit tím, že trestní odpovědnost
právnických osob byla ve Slovenské republice zakotvena 15 měsíců před tou českou, tak níže
shrnu a prokážu, proč k tomu ve skutečnosti došlo až v červenci 2016, tedy čtyři a půl roku po
účinnosti českého zákona o TOPO.
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Slovenský zákonodárce se netají tím, že se při kodifikaci nechal inspirovat španělským
modelem trestní odpovědnosti. V důvodové zprávě se uvádí, že materiálně Slovenská republika
naplnila nejen požadavek ukládání trestních sankcí právnickým osobám v rámci trestního řízení,
ale i uznání trestní odpovědnosti právnických osob za trestné činy fyzických osob jednajících jejich
jménem navzdory tomu, že ji formálněprávně nevyjádřila.110 Kuriózní je však, proč se slovenský
zákonodárce nakonec pro tento model vůbec rozhodl, neboť v době, kdy ho Slovenská republika
přijala, se ve Španělsku vzhledem k jeho neúčinnosti diskutovalo nad novelizací a zavedením
modelu pravé trestní odpovědnost právnických osob.
Postoje k tomuto modelu se v roce 2010 v akademické sféře značně lišily. Jelínek ho považoval
za slepou ulici a krok nesprávným směrem, protože právnická osoba, které mají být uložena
ochranná opatření, má postavení zúčastněné osoby, jež je ve vztahu k obviněnému slabší.111
Oponentem byl například Kratochvíl, který zhodnotil slovenský návrh jako přehledný a vyzýval
českého zákonodárce, aby se inspiroval slovenským přístupem.112
Podstata tohoto konceptu stála na tom, že se právnické osobě participující na trestní činnosti
fyzické osoby ukládaly kvazitrestněprávních sankce v podobě ochranných opatření: zabrání
peněžité částky (v rozsahu 800–1.660.000,- EUR) a zabavení majetku. Sankce bylo možné uložit,
pokud fyzická osoba spáchala trestný čin v souvislosti s oprávněním právnickou osobu zastupovat,
přijímat rozhodnutí jejím jménem, vykonávat kontrolu v jejím rámci nebo zanedbáním dohledu či
náležité péče.113
Tato právní úprava se zcela oprávněně stala terčem obrovské kritiky. Za celou dobu její
existence nebyla odsouzena ani jedna právnická osoba (viz kapitolu 9.2). Nebyla tedy účinná
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a neplnila ani základní funkce prevence kriminality (a další funkce trestního práva, tj. funkci
ochrannou, represivní a regulativní), ani požadavky mezinárodních závazků.114
Tuto část lze uzavřít dvěma citacemi snad nejlépe hodnotícími a vystihujícími tuto právní
úpravu. Burda a Kurilovská ve svém článku říkají: „Jedine, že by sa tieto dve ochranné opatrenia
plánovali ako určitá zásterka, že by sme na Slovensku s trestnou zodpovednosťou právnických
osôb niečo robili, ale pre nedostatočnú určitost právnej úpravy a mnohých dier v nej ju súdy radšej
neaplikujú. “115 Záhora právní úpravu okomentoval tak, že jejím účelem bylo, aby „aj ovca zostala
celá, aj vlk sýty“,116 načež Jelínek příhodně reaguje, že důsledkem této právní úpravy ve
skutečnosti vlk zůstal hladový a ovce utekla.117
3.3.4 Konečně zdařilý výsledek?

Naprostá obsolentnost příslušných ustanovení Trestného zákona byla hlavní pohnutkou, proč
se nakonec muselo přistoupit ke změně, tj. k pravému modelu trestní odpovědnosti. Byla to rovněž
reakce na výsledky hodnotící zprávy OECD z roku 2012 (blíže viz 2.2.2) a implementace závazků
vyplývajících z unijního práva.
Návrh nového zákona o TZPO získával podobu již v roce 2012, přičemž se opět značně
inspiroval cizí právní úpravou. Slovenský zákonodárce teď opět obrátil svůj zrak na západ, ale ne
moc daleko, tj. do České republiky, což Slováci rozhodně nepopírají. Takový postup není třeba
kritizovat, neboť i dle Maršálka je mnohem rozumnější, pokud se zákonodárce inspiruje cizím,
v praxi již vyzkoušením řešením, než když se vydá cestou vlastního „legislativního kutilství“.
Kromě toho i naprosto rozdílné řešení vzhledem k tomu, co platí jinde, generuje představu
o možnostech, přičemž porovnání s ním prověří kvalitu vlastní koncepce.118 Někteří slovenští
autoři hodnotili českou úpravu jako mimořádně zdařilou, kvalitní a doporučili ji jako vzor.
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Nicméně upozorňují na to, aby se zákonodárce při zavádění trestní odpovědnosti nespokojil
s kopírováním nebo nespoléhal pouze na něj, protože právní prostředí zemí střední Evropy je
rozdílné, navzdory jejich právněkulturní blízkosti.119
Od začátku legislativních prací se ozývaly oponující hlasy zejména z řad zaměstnavatelských
svazů. Asocíacia zamestnavateľských zväzov namítala, že návrh zákona o TZPO je v rozporu se
zásadou ne bis in idem a také že veškeré právnické osoby musí přijmout organizační opatření, která
budou eliminovat riziko případné trestní odpovědnosti s možnými likvidačními sankcemi, což se
projeví v růstu nákladů.120
Důvodová zpráva k návrhu zákona ve značné míře odpovídala té české z roku 2011.
Navrhovatelé v ní konstatovali, že se rovněž zvažovala cesta právní úpravy správního práva podle
vzoru Německa. Uzavřeli však, že by muselo dojít k vytvoření nové hmotné i procesní úpravy
správního práva a jeho propojení s trestním řízením, což vytvářelo riziko pochybností ústavnosti
takového řešení. Dále konstatují, že trestné činy jsou natolik společensky škodlivými činy, že musí
být postihovány odpovídajícími sankcemi v podobě trestu. Jedná-li se o stejně závažné
protispolečenské jednání, nelze v zásadě odůvodnit, proč by měl být u právnické osoby zvolen jiný
postup než u osoby fyzické. Deliktní odpovědnost ve správním právu by rovněž omezovala
mezinárodní spolupráci a způsobovala by komplikace v případě uznávání a výkonu cizích
rozhodnutí (obdobně jak v ČR).
Návrh zákona se v parlamentu dlouho nezdržel. Ministerstvo spravedlnosti předložilo svůj
návrh koncem srpna 2015, přičemž již v listopadu byl schválen ve třetím čtení v poměru 119 : 0.
Do měsíce byl zákon podepsán tehdejším prezidentem Andrejem Kiskou, který na rozdíl od svého
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českého protějšku nevyužil právo veta. Zákon byl zveřejněn ve Zbierke zákonov dne 25. 2. 2016
pod číslem 91/2016 s účinností ke dni 1. července 2016.121
3.4 Komparace vývoje právní úpravy
Celkový proces přijetí právní úpravy (nikoliv samotného legislativního procesu) pravé trestní
odpovědnosti právnických osob lze v každém z případů jednoduše vystihnout jako zdlouhavý
a příliš komplikovaný. V obou zemích to trvalo více než 10 let, přičemž považuji za nezbytné opět
poukázat na mimořádný, až přímo alarmující počet neúspěšných legislativních pokusů ve
Slovenské republice, zejména s ohledem na postup zákonodárce v České republice.
Podobnost lze najít i v důvodových zprávách, které se vesměs zabývaly tím samým a které
byly dokonce téměř identicky chronologicky seřazené. Rovněž, jak již v mnou vytýkané důvodové
zprávě ČR, ani slovenská se podrobně nezabývala tím, proč společnost potřebuje trestní
odpovědnost právnických osob. Spíše stejně omlouvala právní úpravu odkazem na mezinárodní
závazky. Oba státy někdy v průběhu zvažovaly inkorporaci tohoto institutu do jednoho kodexu
s trestním zákoníkem (resp. slovensky trestným zákonem) nebo se zabývaly tím, zda nelze naplnit
potřebu právní úpravy správněprávní cestou. Pozoruhodné je, že i zde používaly téměř zcela stejné
argumenty, proč se trestní cesta jeví jako jednodušší a účinnější a které instituty ve správním právu
chybí a musely by být „okopírované“ z trestního práva.
Zásadním rozdílem však bylo, že přes počáteční násobnou snahu o zavedení modelu pravé
trestní odpovědnosti se Slováci nejprve rozhodli zkusit nepravý model. Mám za to, že hledali
pouze nějakou zkratku, jak co nejrychleji a nejjednodušeji uspokojit všechny, což ale nakonec
dopadlo absolutním fiaskem.
V názvu kapitoly 3.3.4 pokládám otázku, jejíž zodpovězení jsem zatím neposkytl. Odpověď
na ni lze najít na dalších stránkách této práce, přičemž pozorný čtenář bude sám schopen dojít
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k závěru, zda lze v současnosti považovat slovenskou právní úpravu trestní odpovědnosti
právnických osob za zdařilý výsledek.
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4. Důvody trestní odpovědnosti právnických osob
Existuje celá řada důvodů, proč by jednotlivé státy měly do svého právního řádu zakotvit
trestní odpovědnost právnických osob. V odborné literatuře však již byly společně s důvody proti
často podrobně rozebrány. Pro úplnost této práce považuji ovšem za nezbytné se jimi alespoň
částečně zabývat. Spíše než abych opakoval to, co bylo nespočetněkrát rozebráno, objasním v této
kapitole nejenom své vlastní důvody, proč věřím zavedení trestní odpovědnosti právnických osob,
včetně stanovisek autorů, s nimiž se osobně ztotožňuji, ale pokusím se zaměřit právě na ty důvody,
které nejsou tak často zmiňovány. Dále vysvětlím, proč nelze využít deliktní odpovědnost v rámci
občanského nebo správního práva.
Navzdory tomu, že považuji trestní odpovědnost za nezbytnou, je potřebné se zabývat také
důvody proti jejímu zavedení, aby bylo tuto práci možno považovat za ucelenou a výzkumně
relevantní. Nelze totiž odvrátit zrak od toho, že tento institut se setkával a pořád se setkává
s kontroverzí v akademické sféře a i při své aplikaci v praxi. Zde se zaměřím pouze na ty důvody,
které jsou z mého pohledu nejrelevantnější, pokusím se je vyvrátit a podrobněji rozeberu také, jaké
negativní dopady má trestní odpovědnost právnických osob v každodenním životě obchodních
korporací.
4.1 Význam a příkladně-historická argumentace
Obchodní korporace, ale i jiné právnické osoby se v průběhu historie staly ústředními
ekonomickými hráči snad v každé krajině na světě, přičemž jejich vliv na fungování celé
společnosti je zcela zjevný. Ve svých rukou soustředí někdy až nepochopitelné množství
hospodářské a politické moci, přičemž ročně stoupá množství těch, které svým bohatstvím
převyšují některé státy. Statistické údaje z roku 2018 poukazují na to, že 69 ze 100 nejbohatších
ekonomických subjektů na světě tvořily obchodní korporace. Některé z nich, jako například
Apple, Shell nebo Toyota, akumulují větší bohatství než Rusko, Belgie či Švédsko.122 Pokud
kterákoliv z nich páchá protiprávní jednání, dosahy a škody budou nepoměrně závažnější než ty,
které kdy může způsobit fyzická osoba. Příkladem lze uvést trestné činy znečišťování životního
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prostředí, kde rozsah poškození životního prostředí způsobené průmyslovou továrnou vypouštějící
odpadní látky do okolí bude nesporně rozsáhlejší než cokoliv, co může způsobit jednotlivec stricto
sensu i za celý svůj život (jedná se čistě o obrazné srovnání pro lepší pochopení věci, protože
z principu trestní odpovědnosti právnických osob vyplývá, že to byla právě fyzická osoba, která
například dala pokyn svým zaměstnancům znečišťovat životní prostředí a jejíž jednání se
v konečném důsledků přičítá dané právnické osobě). Dle Kozlova hlavní hrozba společnosti
a vůbec života na Zemi dnes nevychází z jednotlivého vraha nebo skupiny vrahů, ale ze znečištění
životního prostředí v důsledku činnosti velkého počtu podniků. Autor uvádí, že takové hrozbě lze
předejít, pokud se posílí odpovědnost korporací za znečištění. Dále je nutné postavit je před hrozbu
jejich zrušení a stanovit takové pokuty, aby emise otravných látek byly dražší.123
Mezi známé historické případy, kdy právnické osoby měly závažný dopad na lidské zdraví
a životy vůbec, lze uvést například havárii v italském městě Seveso v roce 1976, kdy do okolí
unikly toxické plyny, které zabily 200 lidí a kontaminovaly přibližně 2 000 ha půdy; havárii
v indickém městě Bhópal v roce 1984, kdy při výrobě pesticidů unikly do ovzduší jedovaté látky,
jež zabily přibližně 3 800 lidí, nebo notoricky známá havárie v Černobylu v roce 1986. Obdobné
havárie poškozující životní prostředí ovšem nejsou cizí ani České nebo Slovenské republice.
Právnické osoby se samozřejmě dopouští i jiných a někdy ještě závažnějších trestných činů:
krácení a neplacení daní, kyberkriminalita, praní špinavých peněz, výroba a prodej drog, přičemž
některé jsou spojovány zejména s právnickými osobami: organizace nelegální migrace,
obchodování s lidmi a se zbraněmi. Jsou jim přitom dostupné prostředky a technologie, které jsou
fyzickým osobám odepřené.124 Z mého pohledu snad nejzávažnější případ, kdy se právnická osoba
dopustila závažného trestného činu (nad rámec již zmiňovaných zločinů německých společností
v kapitole 2.4) je nechvalně známý příklad rádia Radio Télévision Libre des Mille Collines, které
v roce 1974 pravidelně vybízelo lidi ke genocidě v africkém státě Rwanda,125 kde dle odhadů
zemřelo až 1 milion lidí, a které jako takové za to nikdy nebylo souzeno.
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Mám za to, že snad nejtragičtějším důsledkem moderní doby, hospodářské a politické moci
těchto korporací je, že se v některých případech úplně vyhnou potrestání. Známým případem je
hongkongská banka HSBC, která v 90. letech a v prvním desetiletí 21. století umožnila praní peněz
pocházejících mimo jiné z mexických drogových kartelů v odhadované výši 660 milionů
amerických dolarů. Případ skončil tak, že banka ve Spojených státech, kde se měla zodpovídat za
své jednání, byla zhodnocená jako „too big to fail“, což znamená, že se vyhnula trestnímu stíhání
z důvodu své systematické důležitosti a vlivu na globální ekonomiku.126 Takový závěr lze jen
hrubě a bez okolků zkritizovat. Nejenomže korporace, která se dopustila závažné trestné činnosti,
odkráčela ze soudní síně téměř bez úhony, ale vytvořil se tím rovněž nebezpečný precedent pro
obdobné případy. Stát jakožto ochránce práva zde těmito kroky zcela selhal, potažmo zasáhl do
samotné podstaty a účelu trestního práva. V těchto případech pak už nezbývá nic, jen doufat, že
takovéto kauzy budou vysoce medializované a dostanou se tak do povědomí široké veřejnosti.
Následkem toho může nastat hluboký pokles hodnoty veřejně obchodovatelných cenných papírů
takovýchto subjektů, tedy „trest“ z jiné strany, než by bylo důvodné očekávat. Závěr o tom, že je
třeba spoléhat se na lid samotný, když stát odvrátí svůj zrak od spravedlnosti, je v současném
systému práva přímo žalostný.
Právnické osoby jsou specifické svojí organizační strukturou, která poskytuje ideální
příležitosti k protiprávnímu jednání, pročež je obtížnější je efektivně kontrolovat. V obchodní
společnosti mohou být vnitřní vztahy nastavené tak, že přimějí jednotlivce, aby pozastavili svůj
vlastní úsudek a ignorovali obvyklý pocit opatrnosti. Pracoviště vytváří dokonalé podmínky, aby
zaměstnanci pod tlakem kvůli udržení práce nebo uspokojení svého nadřízeného, případně
spolupracovníků „pluli“ jednoduše s proudem. Rozptýlená povaha korporací rovněž vytváří
podmínky, ve kterých může docházet k protiprávnímu jednání, jež ale přitom zůstane
nepozorované. Pokud jsou jednotlivci zodpovědní pouze za svou část povinností a nemají celkový
obraz o činnostech společnosti, tak i ti nejčestnější nemusí zpozorovat, že něco není v pořádku.127
I když nakonec dojde k odsouzení fyzické osoby, interní politika zaměstnavatele může být

126

HSBC wasn’t prosecuted because it was ‘too big to fail’: House committee. In: marketwatch.com [online]. [cit.
12.4.2020]. Dostupné z: https://www.marketwatch.com/story/house-committee-says-hsbc-wasnt-prosecuted-dueto-too-big-to-jail-fears-2016-07-11.
127
BUCY, Pamela H. Corporate Criminal Liability: When Does it Make Sense. American Criminal Law Review, vol.
46, no. 4, Fall 2009, s. 1438.

- 38 -

nastavená tak, že odsouzená osoba získá kompenzaci v nějaké formě (peníze, povýšení, přesun na
jinou práci, firemní vozidlo atd.).128
Dalším důležitým argumentem odůvodňujícím trestní odpovědnost právnických osob je, že se
je jedná o protipól veškerých privilegií, jimiž disponují, tj. k jejich právní osobnosti, někdy
omezenému ručení, jejich věčnému „životu“ a postupně se rozšiřující škálou oprávnění.129 Dle
Hurdíka neexistuje důvod, proč by měla být právnická osoba vyloučená z trestní odpovědnosti,
když ostatní atributy samostatného a samostatně odpovědného subjektu právních vztahů (ovšem
s výjimkou práv týkajících se výlučně biosociální podstaty člověka) jsou jim právním řádem
přiznávány. Dále říká, že v tomto smyslu pociťuje absenci trestní odpovědnosti právnických osob
v trestnímu právu a označuje ji jako dluh teorii právnických osob.130 Jiní obhajují tento institut
výrokem „one legal fiction deserves another“ („jedna právní fikce si zaslouží další“). Autor tohoto
citátu projevuje svou rozhořčenost nad tím, že přiznání právní osobnosti právnickým osobám bylo
už od začátku koncepční zlo a pokud jsme již uznali tuto lež hned od začátku, měli bychom ji
alespoň dovést do jejího logického závěru. V opačném případě bychom tolerovali nějaké poloviční
řešení, ve kterém jsou korporacím přiznány veškeré normální lidské atributy k tomu, aby mohly
způsobit újmu, ale již je nepovoláme k odpovědnosti před nejsilnější způsob vyjádření morálního
odsouzení společnosti. Na jedné straně podporujeme fantazie o tom, že korporace jsou „lidmi“
k jejich vlastním benefitům, ale na straně druhé následně zavřít dveře před tím, aby byly stejně
odpovědné jako lidé, se už jeví jako lichý argument. Ve smyslu konzistence potřebujeme trestní
odpovědnost právnických osob, abychom vyvážili koncepci; potřebujeme druhou, lež abychom
vytvořili protiváhu té první.131
Maršálkova argumentace pro tento institut se opírá o to, že k právu se musí zaujmout spíše
pragmatický než dogmatický nebo tradicionalistický postoj. Právo není jenom logika norem, ale
je to živá síla, která musí reagovat na změny ve společnosti. Nemůže zkamenět na úrovni dob
dávno minulých, protože by neplnilo svůj účel. Maršálek se rovněž zamýšlí nad tím, zda současné
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individualizované trestní právo není odchýlením se od ještě starší tradice, přičemž zavedení trestní
odpovědnosti právnických osob je pouhým návratem k ručení kolektivu za jednotlivce, které
existovalo již v archaickém a někdy i v tradičním právu.132
Argumentaci ve prospěch tohoto institutu lze uzavřít tím, že pokud by se setrvalo na staré
a dnes již překonané tezi, že kolektiv nemůže byt trestán, zbavili bychom se důležitého prostředku,
jak tuto oblast účinně kontrolovat a jak zabránit jejímu zneužití.133
4.2 Důsledky trestněprávní odpovědnosti právnických osob
Trestní odpovědnost nebo její pouhá hrozba se jeví jako extrémně efektivní regulační
mechanismus, protože odrazuje právnické osoby od páchání kriminálního jednání. Jednotlivci,
kteří řídí společnosti, jsou trénováni k tomu, aby neustále zhodnocovali náklady a výnosy
jednotlivých úkonů a záměrů, přičemž se rozhodnou pro možnost, která přinese největší zisk s co
nejmenšími náklady. Aplikuje se to jak na každé obchodní rozhodnutí, tak na protiprávní jednání.
Na rozdíl od většiny obžalovaných v trestním řízení, které nelze odradit, protože páchají trestné
činy bez této strategie (nebo například jednají v úleku, zmatku, rozrušení nebo pod vlivem
návykových látek), osoby řídící společnosti se dají odradit lehce.134
Právní úprava trestní odpovědnosti právnických osob připouští možnost se za určitých
okolností zprostit trestní odpovědnosti (blíže viz kapitolu 5.4), tj. budou-li mít účinné trestněprávní
compliance programy. Za compliance program lze považovat soubor pravidel, postupů, firemních
struktur a podávání zpráv o činnosti, dále školení, monitorování a mechanismy vymáhání práva,
jejichž cílem je dosáhnout souladu s platnými trestními a civilními zákony a předpisy… a firemní
politikou a firemními postupy.135 Není tedy pouze v zájmu samotné právnické osoby, aby ho
zavedla; samotným důsledkem trestní odpovědnosti právnických osob a připuštěním jejich
vyvinění se za těchto okolností je reakce soukromého trhu. Newyorská burza cenných papírů
NYSE nebo burza NASDAQ vyžadují od společností, které u nich chtějí nabízet cenné papíry, aby
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měly efektivní compliance programy. V odvětví M&A je už součástí due diligence i zhodnocení
compliance programu cílové společnosti. Za efektivní compliance program lze považovat takový,
jenž informuje nejen zaměstnance, ale i řídící osoby o tom, jakými zákonnými předpisy se musí
řídit, dále vytváří mechanismus, který pobízí k jejich dodržování, zřizuje protokol pro včasné
odhalení a následnou nápravu jakéhokoliv protiprávního jednání, ke kterému může dojít. Nutno
říci, že takový interní plán je i ve veřejném zájmu.136
4.3 Mimotrestní normy nejsou řešením
Zastávám názor, že v současné době se právnické osoby dopouští tak závažného
protispolečenského a nebezpečného jednání, že jiný druh odpovědnosti než odpovědnost trestní
nezaručí účinnou ochranu porušených či ohrožených zájmů, vztahů a hodnot lidské společnosti.
Uznávám, že trestní právo není jediný způsob, jak lze dosáhnout na deliktní odpovědnost
právnických osob. Častokrát se zvažuje také správní, případně občanské právo.
4.3.1 Správněprávní odpovědnost

Vzorový stát, který je dlouhodobým zastáncem zásady societas delinquere non potest (blíže
viz kapitolu 1.2) a kde funguje (dojde-li k přijetí zákona z roku 2019, tak fungovala) odpovědnost
právnických osob prostřednictvím správního práva, je Spolková republika Německo (§ 30 Gesetz
über Ordnungswirdigkeiten).137 Povaha německé právní úpravy spočívá v tom, že správní trestání
se řídí trestním soudním řádem, existuje-li vztah mezi trestným činem a přestupkem, státní
zastupitelství může věc atrahovat a nakonec k rozhodnutí o přestupku bude příslušný trestní soud,
u kterého se vede také trestní řízení, a to společně o trestném činu fyzické osoby a přestupku osoby
právnické.138 Podstatné však je, že i Německo si uvědomilo, že musí přitvrdit v sankcích vůči
právnickým

osobám,

a

proto

v srpnu

2019

představilo

nový

návrh

zákona

(„Verbandssanktionengesetz“), který by měl zavést trestní odpovědnost právnických osob.139
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V kapitolách 3.2.3 a 3.3.4 jsem uvedl několik argumentů, které byly v důvodových zprávách
příslušných návrhů zákonů odůvodňující, proč nebylo možné v obou zemích jít cestou deliktní
odpovědnosti právnických osob v oboru správního práva. Zde však uvedu ještě jeden podstatný
důvod, který je společný pro obě země a který nebyl v důvodových zprávách podrobně rozebrán.
Česká úprava správního práva je postavená na tzv. subjektivní odpovědnosti fyzických osob
(tj. zkoumá se zavinění, tedy vnitřní psychický vztah pachatele ke skutečnostem zakládajícím
odpovědnost za protiprávní jednání) a tzv. objektivní odpovědnosti právnických osob (včetně
podnikajících osob fyzických), což znamená, že se zavinění nezkoumá. Zjišťování zavinění
fyzické osoby, jejíž jednání se přičítá právnické osobě, by bylo značně problematické zejména
tehdy, když má právnická osoba řadu zaměstnanců. Právnická osoba se ale může odpovědnosti za
přestupek zbavit cestou liberace.140
Slovenská úprava správního práva je značně roztříštěná, nejednotná a komplikovaná. Dovolím
si tvrdit, že se podobá té české před účinností nové úpravy přestupkového práva v červenci 2017.
Zavinění zde rovněž není obligatorním znakem správního deliktu. Pro vyvození odpovědnosti je
nutné určit porušení právní povinnosti, existenci protiprávního následku a příčinnou souvislost
mezi nimi. Nicméně jedná se o tzv. absolutní objektivní odpovědnost, totiž neposkytuje možnost
liberace.141
Trestní právo je však založené na odpovědnosti za zavinění jak u fyzických, tak u právnických
osob (jedná se o jednu ze základních zásad trestního práva hmotného). Proto minimálně
v podmínkách České a Slovenské republiky nelze z tohoto důvodu přesunout odpovědnost
právnických osob do oblasti správního práva. Stejně tak uvádí i Nejvyšší soud České republiky,
když říká: „Nejedná se proto o odpovědnost objektivní, což souvisí s principem nullum crimen sine
culpa, platným v oboru trestního práva, tedy i v případě trestní odpovědnosti právnických osob.“142
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Preference trestního práva spočívá také v limitaci toho správního v oblasti sankcí, neboť ty
postihují pouze protiprávní jednání vyplývající z porušení striktně definovaných a konkrétních
pokynů určujících chování subjektů. Zcela zde absentují abstraktní a generálně platná pravidla,
která částečně s sebou přineslo trestní právo. Vyplnily se tím mezery neúplné regulace správního
práva, které neumožňuje dovodit odpovědnost za porušení obecných příkazů (například
nepoškozovat lidské zdraví).143
4.3.2 Občanskoprávní odpovědnost

Deliktní odpovědnost právnických osob by bylo v občanskoprávní rovině možné stanovit
prostřednictvím institutu náhrady škody poškozenému, který lze spojit se správněprávní
odpovědností, ale není vyloučena jeho aplikace ani v kombinaci s individuální trestní
odpovědností. Fyzická osoba by tedy odpovídala podle trestního nebo správního práva a právnická
osoba by odpovídala pouze za škodu, pokud bylo protiprávní jednání spácháno v jejím zájmu nebo
v její prospěch. Podstatnou vlastností náhrady škody je, že se jedná pouze o kompenzaci újmy,
která sice může působit jako určitá prevence, ale nikdy se nebude jednat o přímý postih
protiprávního jednání. Znamená to, že mohou působit vedle sebe, doplňovat se, navazovat na sebe,
ale náhrada škody nikdy nemůže nahradit funkce deliktní odpovědnosti právnických osob ať už
v rámci trestního, nebo správního práva.144
Jednou z možností, jak se více zaměřit na náhradu škody, je následovat případ angloamerického práva, které obsahuje tzv. punitive damages („zvýšená náhrada škody“), což je
vyjádřením soukromoprávního regulačního modelu. Náhrada škody neplní úlohu pouhé
kompenzace nebo reparace, ale má rovněž sankční povahu (neboť jde nad rámec škody, kterou
poškozený utrpěl) a plní i funkci prevence. Žalovaný musí tedy uhradit skutečnou újmu včetně
částky, která má represivní a odstrašující účinek. Otázkou je, zda by tento institut mohl
v kontinentální Evropě doplnit existující trestněprávní odpovědnost právnických osob, nebo zda
by nepostačovala pouze občanskoprávní odpovědnost. Dle Jelínka to není vhodné, neboť v českém
právním řádu (a věřím, že se jedná o obdobnou situaci i ve Slovenské republice) jsou
soukromoprávní regulační modely jen doplňkem veřejného práva. Docházelo by tak k míchání
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veřejnoprávních a soukromoprávních institutů. Ve Spojených státech plní soukromé právo
také několik funkcí práva veřejného, čímž může dojít k potlačení veřejnoprávních sankcí za
kriminální jednání. Problém by také nastal v praktickém uplatnění, neboť se vyžadují zvláštní
procesní pravidla, jimiž české právo jednoduše nedisponuje (například povinnost potencionálních
žalovaných předkládat dokumenty potencionálním žalobcům). Muselo by se také vyřešit, do čích
kapes by takováto náhrada škody putovala, protože ve Spojených státech jde vždy ve prospěch
žalujícího.145
Závěr o celkové efektivnosti a účinnosti tohoto institutu lze vyvodit i z toho, že žádný ze států
Evropské unie se pro něj nerozhodl. Prostředky občanského práva rozhodně nelze zhodnotit tak,
že by naplňovaly požadavky na sankce stanovené v mezinárodněprávních dokumentech jako
„účinné, přiměřené a odstrašující“ (viz podmínky v Úmluvě v kapitole 2.2), neboť nepřekračují
(alespoň v intencích českého a slovenského právního řádu) náhradu škody nebo vrácení
bezdůvodného obohacení. Navíc využití občanského práva pro trestní řízení by záviselo na tom,
že by musel být k dispozici poškozený.146
4.4 Kritika
Jak lze zpozorovat nejenom v kapitole 1 a 2 této práce, ale i v jakémkoliv jiném odborném
textu zabývajícím se tímto tématem, trestní odpovědnost právnických osob vždy podléhala,
podléhá a se zcela realistickou předpovědí do budoucna bude podléhat zpochybnění o své
legitimitě a kontroverzím. Z čistě konceptuálního hlediska je značně sporná zejména
v kontinentálním typu právní kultury, neboť narušuje staletí zažitou právní zásadu individuální
trestní odpovědnosti.
Zahájení trestního stíhání proti obchodní korporaci nebo jeho pouhá hrozba může mít závažně
rušivé vlivy na provoz závodu a jeho jednotlivých částí, rovněž na zaměstnance, společníky,
případně akcionáře, držitele dluhopisů, věřitele, spotřebitele i na společenství, ve kterém se
společnost nachází. Dochází k tomu, že osoby ve vedoucím postavení, které činí zásadní
rozhodnutí, ztrácí svůj nezbytný podnikatelský cit a nejsou ochotny podstupovat rizika. Proto se

145

JELÍNEK, Jiří. Trestní odpovědnost právnických osob v České republice: problémy a perspektivy. Op. cit. s. 88–
89.
146
Sněmovní tisk č. 745. Op. cit.

- 44 -

společnosti stanou příliš opatrnými a budou se naprosto vyhýbat objevování nových obchodních
strategií a příležitostí. Ve Spojených státech je trestní stíhání považováno za skutečně agresivní
a nepředvídatelné v důsledku široké škály odpovědnosti právnických osob a toho, že prokurátoři
disponují značnou mírou diskrece. Důsledkem může být, že zahraniční společnosti budou
odrazené od podnikání ve Spojených státech, případně americké společnosti mohou podléhat
takové regulaci, že se oslabí jejich konkurenční schopnost v rámci globální ekonomiky.147 Dle
mého mínění je pravda, že v důsledku zavedení trestní odpovědnosti právnických osob se stanou
například společnosti opatrnějšími, což je z čistě ekonomického hlediska rozhodně negativum.
Trestní právo však jako prostředek ultima ratio chrání skutečně ty nejdůležitější a nejzranitelnější
hodnoty ve společnosti, a to, že korporace budou jenom opatrnější při své obchodní činnosti, vidím
spíše jako pozitivum. Lidé se v dnešní době více zajímají o fungování ekonomiky, hromadění
majetku a osobní zisky než o zdraví a život ostatních nebo dnes snad nejdůležitější téma: ochranu
životního prostředí. Jsem proti ekonomicky zaměřené orientaci soudobé konzumní společnosti
a mám za to, že by se měly preferovat jiné hodnoty jako například ochrana životního prostředí.
Navíc, pokud všichni budou podléhat tvrdé, ač přiměřené a náležitě odůvodněné regulaci a nikdo
nebude protiprávně jednat nebo obcházet zákon, neznamená to rovné konkurenční prostředí na
trhu, které je výhodnější nejenom pro společnosti samotné, ale i pro spotřebitele? Proto s výše
zmíněným argumentem nesouhlasím a vnímám ho spíše jako podporující než odporující
trestněprávní odpovědnosti právnických osob.
Domnívám se, že nejrelevantnější právnědogmatický důvod proti zavedení trestní
odpovědnosti právnických osob významný i z historického hlediska je, že právnická osoba byla
vždy pouze fikcí. Někteří tvrdí, že se jedná jen o umělý konstrukt, pročež je vyloučeno, aby
figurovala jakožto pachatel trestného činu.148 Pokud tedy vycházíme z myšlenky, že právnická
osoba jako taková již neexistuje, nemůže mít potom ani vlastní vůli, přičemž bez vůle není viny
a bez viny není trestní odpovědnosti.149 Toto zdůvodnění je však v soudobé společnosti liché.
Právnické osoby již vystupují jako reálné subjekty, které různými způsoby ovlivňují společenský
vývoj, a dokonce i vývoj fyzických osob. Právní subjektivita právnických osob v občanském,
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obchodním i správním právu je nespornou realitou a není právního ani jiného reálného důvodu,
aby byla omezována pouze na toto právní odvětví.150 Původním cílem teorie fikce bylo prolomit
doktrinální stanovisko o nemožnosti existence právnické osoby vedle člověka a východiskem bylo
vytvořit náhradní variantu konstrukce právnické osoby. Po dvou stech letech tento důvod odpadl.
Právnické osoby byly uznány teorií i praxí jako abstraktní útvary a součást subjektů práva. Trvat
na teorii fikce v původní podobě tak představuje nerespektování výsledků vývoje konceptu
právnických osob od počátku 19. století do současnosti s dopady do jednotlivých atributů a projevů
právnických osob, jak se projevuje např. v odmítání svéprávnosti právnických osob, v jednání za
právnické osoby jako zastoupení151 a dovolím si zde přidat i odmítání jejich trestněprávní
odpovědnosti. Souhlasím zde s výše zmíněnou argumentací Novotného. Postavení právnických
osob v dnešním světě je třeba vnímat tak, že se jedná o reálné subjekty. Staly se součástí
každodenních životů jednotlivce. Umožnili jsme jim vlastnit majetek, jsou schopné vystupovat
jako strana v soudních řízeních (mohou se rovněž domáhat základních práv a svobod u ústavních
soudů) a mají možnosti cizí fyzickým osobám (například pouze právnická osoba může být
zdravotní pojišťovnou). Lze pouze logicky uzavřít, že je musíme stíhat i za jejich závažné
protispolečenské jednání. Někteří autoři tvrdí, že není o nic vhodnější pohlížet na trestní
odpovědnost právnických osob jako na quid pro quo (něco za něco) než jako přirozený důsledek
jejich právní subjektivity.152
Jak řekl britský právník a politik Thurlow již v roce 1844: „Corporations have neither bodies
to be punished, nor souls to be condemned; they therefore do as they like.“153 Jednoduše řečeno
právnické osoby nemůžeme uchopit a potrestat, jak je to možné u fyzických osob například ve
formě uvěznění (nebo v té době možná i v podobě fyzických trestů) a bez duše se nemohou
zodpovídat ani Bohu. Nepodléhají tedy žádné „regulaci“ a nikdo je v ničem neomezuje. Takový
závěr je však nebezpečný a jeho nevyhnutelným důsledkem musí být zavedení trestní
odpovědnosti právnických osob.
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Pro kompletnost této části považuji za nutné uvést z mého pohledu zřídka opakovaný
pragmatický důvod, totiž údajné zahlcení trestní justice. Pouze stručně uvedu, že ačkoliv se
právnické osoby dopouští hlavně hospodářské trestní činnosti, jejíž objasnění trvá delší dobu,
a existuje řada argumentů, jaké veškeré důsledky by zahlcení justice mohlo mít,154 s daným
argumentem se nelze ztotožnit. Je pravda, že vzhledem ke krátké době od účinnosti právní úpravy
v České a Slovenské republice je rozhodně předčasné učinit závěr o eventuální přetíženosti. Přesto
však s přihlédnutím k současnému množství zahájených trestních stíhání i odsouzení v obou
zemích nemůžeme zatím mluvit o zahlcení nebo kolapsu. Nelze ovšem vyloučit, že nakonec
skutečně může dojít k zahlcení, ale vzhledem k množství postupného růstu případů to zatím není
pravděpodobné.155 Osobně se domnívám, že tento argument postrádá zásadní relevanci. Na jedné
straně rozumím obavám z možného přetížení, ale na druhé straně nelze tímto argumentovat proti
tak zásadní právní úpravě, jakou je trestní odpovědnost právnických osob. Dovedeno ad absurdum
by se tím dalo najevo nejenom právnickým, ale i fyzickým osobám, že pokud se zvýší počty
páchaných trestných činů, tak nebudou stíhány, protože na to jednoduše nebude prostor. I kdyby
k tomu došlo, jsem si jistý, že by se to dalo vyřešit reorganizací práce na jednotlivých soudech
nebo v krajním případě i zvýšením počtu soudců na nejvytíženějších soudech, ačkoliv si
uvědomuji, že poslední argument je závislý zejména na množství dostupných finančních
prostředků ze státního rozpočtu. Dovolím si však tvrdit, že ochrana zájmů chráněných trestným
zákonem převyšuje možné dodatečné náklady státu. Stát si musí položit otázku, co je podstatnější:
ochrana života, zdraví lidí, ochrana životného prostředí atd., anebo případné ekonomické dopady
dosažení náležité spravedlnosti?
4.5 Nevyhnutelný závěr
Abych se opět vyhnul zbytečné repetici řady odborných prací na toto téma, neuvádím zde
tradiční argumenty pro a proti zavedení trestní odpovědnosti právnických osob do právních řádů
států.156 Věřím, že vyvrácením alespoň zde uvedených důvodů proti tomuto institutu a naopak
zdůrazněním a podrobným objasněním důvodů pro se mi podařilo prokázat důležitost
a nevyhnutelnost tohoto institutu, zejména s ohledem na historické zkušenosti a události.

154

Srov. JELÍNEK, Jiří. Trestní odpovědnost právnických osob v České republice: problémy a perspektivy. Op. cit. s.
90.
155
JELÍNEK, Jiří. Trestní odpovědnost právnických osob v České republice: problémy a perspektivy. Op. cit. s. 89–
91.
156
Srov. MUSIL, Jan. Úvod. Op. cit.

- 47 -

S náležitou opatrností uzavírám, že nevyhnutelným závěrem této kapitoly tedy musí být, že si
trestní odpovědnost právnických osob zaslouží mít své místo snad v každém právním řádu na
světě.
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5. Srovnání české a slovenské účinné právní úpravy
Cílem této kapitoly je srovnat současnou právní úpravu trestní odpovědnosti právnických osob
v České a Slovenské republice. Oba státy spadají do kontinentálního typu právní kultury, přičemž
řadu let byly součástí jednoho státního zřízení. Dále, jak jsem již v této práci uvedl, se Slováci při
tvorbě své právní úpravy značně inspirovali od svých západních sousedů. Z těchto dvou důvodů
považuji za relevantní porovnat, jak podobné jsou si právní předpisy v těchto zemích, které
zakotvují stejný koncept pravé trestněprávní odpovědnost právnických osob. Navzdory tomu, že
tento institut vykazuje v obou zemích řadu společných znaků, existuje i několik podstatných
oblastí, ve kterých se liší a na které se v této kapitole zaměřím. Kde to bude možné a relevantní,
zhodnotím, kterou právní úpravu považuji v konkrétním případě za efektivnější, případně
propracovanější.
5.1 Několik společných zásadních znaků
Navzdory tomu, že podoba trestní odpovědnosti právnických osob se v obou zemích
v některých i důležitých věcech liší, u několika zásadních institutů je obdobná, ne-li stejná. Rád
bych zde uvedl několik málo příkladů nebo případně zopakoval a tím shrnul již zmíněné příklady
shody mezi těmito úpravami.
Obě země se rozhodly zavést trestní odpovědnost právnických osob do svého právního řádu
prostřednictvím samostatného právního předpisu. Nenechali se tedy inspirovat například Francií
a nezahrnuly tento institut do jednoho kodexu s TZ nebo Trestným zákonem. Rovněž obě právní
úpravy obsahují jak hmotněprávní, tak procesněprávní část. Zákon o TOPO má povahu lex
specialis k TZ, TŘ a zákonu č. 104/2013 Sb., o mezinárodní justiční spolupráci, které se použijí
jako subsidiární právní předpisy. Slovenský zákon o TZPO má naprosto shodné postavení
k Trestnému zákonu a Trestnému poriadku, přičemž ale Slovenská republika nemá samostatný
zákon o mezinárodní justiční spolupráci, ten je součástí Trestného poriadku.
V poslední řadě uvedu, že nakonec je jak v České, tak Slovenské republice účinný model pravé
trestní odpovědnosti, který narušil zásadu individuální trestní odpovědnosti fyzických osob.
Znamená to, že aby bylo možné dovodit trestní odpovědnost právnické osoby, nemusí dojít
k zjištění, která fyzická osoba za osobu právnickou jednala nebo zda tato osoba je vůbec trestně
odpovědná. Rovněž je trestní odpovědnost právnických osob souběžná s trestní odpovědností
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fyzické osoby a na ní nezávislá, což znamená, že dovození trestní odpovědnosti právnické osoby
není závislé na jejím dovození u fyzické osoby a naopak.
5.2 Osobní působnost
Zákon o TOPO i zákon o TZPO se obecně vztahují na všechny subjekty, kterým právní řád
přiznává postavení právnických osob, vyjma těch, které jsou stanovené v příslušných zákonech.
Obě právní úpravy tedy šly cestou tzv. negativní osobní působnosti. Materiálním důvodem pro
vyloučení určitých právnických osob z trestní odpovědnosti může být, že jejich trestní stíhání není
účelné nebo spravedlivé.157 Tyto osoby jsou tedy zcela nebo zčásti beztrestné, tj. jedná se
o hmotněprávní exempci nebo tzv. indemnitu. Ve většině případů se jedná o stát, případně
o územní samosprávní celky. Aby však byla zajištěná efektivní účinnost trestního stíhání
právnických osob, výčet subjektů požívajících indemnitu nesmí být příliš široký. V této části
diplomové práce se budu zabývat srovnáním zákona o TOPO a zákona o TZPO u právnických
osob, které příslušné právní předpisy vylučují ze své působnosti.
5.2.1 Výjimky z osobní působnosti v České republice

Výčet subjektů, které jsou vyloučené z osobní působnosti zákona o TOPO, se nachází v § 6,
přičemž toto ustanovení dle důvodové zprávy vychází z definice trestněprávně odpovědné
právnické osoby obsažené v mezinárodních dokumentech definujících právnickou osobu jako:
„jakýkoliv subjekt, který je právnickou osobou podle příslušného vnitrostátního práva, s výjimkou
států nebo jiných veřejnoprávních subjektů při výkonu veřejné moci a veřejných mezinárodních
organizací“. Z působnosti zákona o TOPO je vyloučena Česká republika a územní samosprávní
celky při výkonu veřejné moci. Povinnost zjistit, zda je určitý subjekt právnickou osobou a zda
jeho odpovědnost není vyloučena podle § 6 zákona o TOPO, má policejní orgán již ve fázi
prověřování, tedy hned na začátku přípravného řízení.
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BURDA, Eduard. § 5 [Vylúčenie trestnej zodpovednosti niektorých právnických osôb]. In: BOHUSLAV, Lukáš a
BELEŠ, Andrej a BURDA, Eduard a DAUDRIKH, Yana a FREEL, Lenka a GŘIVNA, Tomáš a HAMRANOVÁ,
Denisa a HAMUĽÁKOVÁ, Zuzana a HAVELKOVÁ, Mária a KORDÍK, Marek a KURILOVSKÁ, Lucia a
ĽORKO, Jakub a MEZEI, Marek a SMALIK, Matej a STRÉMY, Tomáš a TURAY, Lukáš. Zákon o trestnej
zodpovednosti právnických osôb. 1. vydanie. Bratislava: Nakladatelství C. H. Beck, 2018, s. 133.
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Vyloučení České republiky je v určitém ohledu kontroverzní, neboť stát může v právních
vztazích vystupovat jako kterákoliv jiná právnická osoba, která se musí řídit právními předpisy.
Může být vlastníkem, uživatelem, zaměstnavatelem nebo i stavebníkem. Někdo takové vyloučení
České republiky může vnímat jako nezasloužené privilegium nebo nespravedlnost, kdy by stát
nebyl odpovědný například za to, že umožní výkon nelegální práce nebo nedodržuje opatření
k ochraně lesa. Stát je rovněž odpovědný v rámci soukromého práva a tato skutečnosti nejenomže
nebyla zpochybněna, ale v praxi také nečiní žádné potíže. Navíc stát není vyňat z odpovědnosti za
správní delikt, naopak se v mnoha případech počítá s jeho trestáním.158 Zákon o TOPO
předpokládá, že pokud trestný čin spáchá někdo z představitelů státu (i když to bude jménem
státu), bude se jednat výlučně o individuální trestné činy. Naopak kdyby státu byly uloženy typické
sankce (peněžitý trest nebo zákaz činnosti), mohlo by dojít k ohrožení poskytování veřejných
služeb nebo hospodaření s prostředky ze státního rozpočtu. Z povahy věci jsou rovněž vyloučené
všechny organizační složky státu, neboť tyto nejsou právnickými osobami dle § 3 odst. 2 zákona
č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích. To znamená,
že z působnosti zákona o TOPO jsou vyloučené například ministerstva a jiné ústřední správní
úřady, Nejvyšší kontrolní úřad, Akademie věd České republiky atd. Navzdory tomu, že to v zákoně
o TOPO není výslovně uvedeno, trestně odpovědné podle tohoto zákona také nejsou ostatní státy.
Vyplývá to z principu suverenity, přičemž tyto záležitosti jsou řešené v intencích mezinárodního
práva, kdy vůči státům lze uplatnit odpovědnost pouze podle mezinárodního práva veřejného. Ze
stejných důvodů jsou rovněž vyloučeny i mezinárodní organizace veřejného práva. Územní
samosprávní celky nejsou odpovědné pouze při výkonu veřejné moci, ať už se jedná o výkon
přenesené, nebo samostatné působnosti. Obce a kraje jsou tedy vyloučeny z působnosti zákona
o TOPO, pokud autoritativně rozhodují o právech a povinnostech subjektů.159
Důležitým aspektem tohoto ustanovení, které stanoví negativní osobní působnost, je
skutečnost, že majetková účast osob požívajících hmotněprávní exempci v nějaké jiné právnické
osobě nevylučuje trestněprávní odpovědnost takovýchto subjektů. Typickým příkladem může být,
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PRÁŠKOVÁ, Helena. Osobní působnost zákonů upravujících správní delikty. Správní právo, 2011, č. 6, s. 337.
ŠÁMAL, Pavel. § 6 [Vyloučení odpovědnosti některých právnických osob za trestný čin]. In: ŠÁMAL, Pavel
a DĚDIČ, Jan a GŘIVNA, Tomáš a PÚRY, František a ŘÍHA, Jiří. Trestní odpovědnost právnických osob. 2.
vydání. Op. cit. s. 113–134.
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když stát vlastní akcie nějaké akciové obchodní společnosti. Naprosto logicky tedy trestní
odpovědnost této společnosti vyloučena není.
5.2.2 Výjimky z osobní působnosti ve Slovenské republice

Právnické osoby, které jsou vyloučené z osobní působnosti zákona o TZPO, lze najít v § 5,
který stanoví vyloučení Slovenské republiky a jejich orgánů; jiných států a jejich orgánů;
mezinárodních organizací zřízených na základě mezinárodního práva veřejného a jejich orgánů;
obce a vyšší územní celky; právnické osoby, které jsou v čase spáchání trestného činu zřízené
zákonem; a jiné právnické osoby, jejichž majetkové poměry jakožto dlužníka nelze uspořádat
podle samostatného předpisu upravujícího konkurzní řízení. Z tohoto výčtu lze okamžitě vyvodit
závěr, že okruh osob požívajících výjimku z osobní působnosti trestní odpovědnosti právnických
osob je značně širší než v České republice. První tři odstavce tohoto ustanovení vylučující trestní
odpovědnost u Slovenské republiky, jiných států a mezinárodních organizací jsou vesměs stejné
jako v české právní úpravě, přičemž slovenský zákonodárce zvolil u jiných států a mezinárodních
organizací způsob přímého vyjmenovaní. Druhý odstavec předmětného ustanovení se zabývá
majetkovou účastí shodně s výše uvedeným českým přístupem.
K rozdílům dochází až v dalších odstavcích. V první řadě je třeba zmínit obce a vyšší územní
celky (tj. kraje). Na rozdíl od českého zákona o TOPO ten slovenský nelimituje vyloučení
odpovědnosti na výkon veřejné moci. Z komentářů k zákonu o TZPO, důvodové zprávy k zákonu
ani z jiné odborné literatury neplyne, že by zákonodárce měl úmysl limitovat odpovědnost po
českém vzoru. Nabízí se tím otázka, zda obce a kraje skutečně nejsou trestně odpovědné ani mimo
výkon veřejné moci. Pokud tedy obec na Slovensku ad absurdum použije svůj majetek na
financování terorismu, nebude trestně odpovědná?
Dalším zásadním rozdílem je, že zákon o TZPO vylučuje v § 5 odst. 1 písm. e) všechny
právnické osoby, které byly ke dni spáchání trestného činu zřízené zákonem. Z komentáře
obsahujícího výčet přibližně 57 právnických osob zřízených zákonem plyne odůvodnění tohoto
ustanovení tak, že by se postihovaly veřejnoprávní korporace, jejichž trestní stíhání není vhodné,
protože byly zřízené ve prospěch lidí. Jejich trestáním by se tedy trestaly osoby, v jejichž prospěch
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mají působit.160 Takový závěr považuji za odporující elementární logice. Pokud tyto veřejnoprávní
subjekty chtějí sloužit lidem, neměly by v první řadě jednat v souladu s právem a už vůbec se
nedopouštět kriminálního jednání? Tyto subjekty by nejlépe sloužily lidem tak, že nad nimi bude
viset neviditelný meč trestního práva zabezpečující, že lidé, kterým slouží, se nestanou „oběťmi“
trestného činu. Argumentum ad absurdum Slovenská živnostenská komora zřízená dle § 2 zákona
č. 126/1998 Z. z., o Slovenskej živnostenskej komore, disponující oprávněním pro vykonání
zkoušek odborné způsobilosti, jakožto podmínky pro provozování řemeslné živnosti, vytvoří
vnitřní předpis, ve kterém stanoví, že každý, kdo bude chtít, nemusí konat zkoušky, pokud komoře
zaplatí nějakou finanční částku. Tato právnická osoba zřízená zákonem by se tedy za normálních
okolností dopouštěla korupčního trestného činu přijímání úplatku dle § 3 zákona o TZPO ve
spojení s § 328 Trestného zákona. Skutečně zde není důvod pro zakotvení trestní odpovědnosti
právnických osob zřízených zákonem? Někteří autoři rovněž odůvodňují vyloučení tohoto
odstavce z § 5, neboť se tím porušuje princip rovnosti před zákonem, přičemž navrhují, aby se ve
vztahu k těmto osobám pouze zúžil okruh trestů například o trest zrušení právnické osoby nebo
zákazu činnosti.161 Je nutné poznamenat, že trestní justice by u těchto subjektů ani tak nemohla
uložit trest zrušení právnické osoby, neboť tyto mohou být zrušeny pouze stejným způsobem,
jakým byly zřízeny, tedy zákonem.
Posledním rozdílem mezi českou a slovenskou právní úpravou u výjimek z osobní působnosti
trestní odpovědnosti právnických osob je v § 5 odst. 1 písm. f) zákona o TZPO stanovující
indemnitu u jiných právnických osob, jejichž majetkové poměry jakožto dlužníka nelze uspořádat
podle samostatného předpisu upravujícího konkurzní řízení. Toto ustanovení vychází z filozofie,
že pokud zákon přiznává některé právnické osobě takové postavení, že není možné zájmy třetích
osob chránit prostřednictvím institutu konkurzu (odpovídající insolvenci v české terminologii),
není možné vůči nim uplatnit ani trestní odpovědnost právnických osob.162 Tento odstavec
odkazuje na § 2 zákona č. 7/2005 Z. z., o konkurze a reštrukturalizácii, ve kterém jsou stanovené
subjekty požívající tzv. konkurzní imunitu: stát, státní rozpočtová organizace, státní příspěvková
organizace, státní fond, územní samosprávní celek, vyšší územní celek nebo jiná osoba, za jejíž
závazky odpovídá nebo ručí stát, a dále Národná banka Slovenska, Fond ochrany vkladov nebo
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Garanční fond investic. Z tohoto výčtu vyplývá, že ustanovení § 5 odst. 1 písm. f) zákona o TZPO
se vzhledem k předchozím ustanovením použije pouze u státní rozpočtové nebo příspěvkové
organizace, Národní banky Slovenska, Fondu ochrany vkladov, Garančního fondu investic nebo
u osoby, za jejíž závazky odpovídá nebo ručí stát.
5.2.3 Shrnutí

Tuto kapitolu lze uzavřít konstatováním, že se osobní působnost zákonů zakotvujících trestní
odpovědnost v obou právních řádech značně liší. Českou úpravu bych si dovolil charakterizovat
jako užší a přísnější, kdežto tu slovenskou jako příliš volnou a potencionálně neefektivní.
Slovenská republika v některých aspektech (například přímý výčet jiných států a mezinárodních
organizací) šla správnou cestou podporující právní jistotu a předvídatelnost práva, kdežto v jiných
dle mého selhala. Rozsah právnických osob požívajících indemnitu v podmínkách slovenského
trestního práva je příliš široký a podporující argumentaci zpochybňující obecnou efektivitu tohoto
institutu.
5.3 Rozsah kriminalizace
Rozsah kriminalizace nebo jinak označená věcná působnost zákonů je stanovená v § 3 zákona
o TZPO a § 7 zákona o TOPO, jimiž se vymezuje okruh společenských vztahů, na které příslušný
zákon dopadá. Považuji za nezbytné upozornit na skutečnost, že se jedná o nesmírně důležitou
problematiku. Pokud by zákonodárce představil nedostatečnou nebo příliš úzkou kriminalizaci
jednání právnických osob, nabízely by se otázky, zda je takováto právní úprava skutečně účinná
a naplňuje veškeré základní funkce trestního práva. Dle Jelínka ale přílišná, společensky
neodůvodněná kriminalizace by nerespektovala subsidiaritu trestního práva (tj. trestní právo
jakožto prostředek ultima ratio) nebo by hrozilo (v této práci již jednou zmiňované) zahlcení
systému trestní justice.163
Obecně v právní teorii existuje několik různých přístupů, jak lze určit okruh trestných činů, za
které odpovídají právnické osoby:
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a) vyčerpávajícím výčtem stanovit veškeré trestné činy v zákoně o trestní odpovědnosti
právnických osob,
b) vyčerpávajícím výčtem stanovit trestné činy v tomto zákoně, doplněné o další zvláštní
skutkové podstaty trestných činů, kterých se může dopustit jen právnická osoba,
c) trestné činy vymezené druhově (např. trestné činy proti životnímu prostředí či spáchané
porušením obchodních závazků), opět doplněné o další zvláštní skutkové podstaty
trestných činů, kterých se může dopustit jen právnická osoba, a
d) všechny trestné činy podle trestního zákoníku, za které odpovídají fyzické osoby,
s výjimkou těch, u kterých to vylučuje povaha věci, ať je to v zákoně výslovně uvedeno,
či nikoli (především tzv. vlastnoruční trestné činy – např. dvojí manželství nebo
opilství), popř. doplněné demonstrativním výčtem trestných činů, jež především
přicházejí v úvahu.164
5.3.1 (R)evoluce rozsahu kriminalizace v České republice

Český zákonodárce nejprve zvolil výše uvedenou variantu v bodě a), která vycházela
z poměrně restriktivního konkrétního vymezení jednotlivých trestných činů. Někteří tento přístup
podporovali, v praxi však byl značně kritizován. Tento omezující výčet ze začátku obsahoval 83
trestných činů (pozdější novela přidala další čtyři), přičemž byl v zásadě založen na
mezinárodních, případně unijních požadavcích. Hlavním problémem bylo, že výčet byl v různých
případech považován za nahodilý, nekoncepční, chaotický, neúplný, a především nerespektoval
vzájemné vztahy mezi některými skutkovými podstatami trestných činů (např. tzv. subsidiární
vztah). Mohlo tedy docházet k případům, které porušovaly princip rovnosti před zákonem.165
Poté, co došlo ke zhodnocení stávající právní úpravy, se od tohoto způsobu (obdobně jako
v minulosti ve Francii) ustoupilo a byla zavedena trestní odpovědnost podle výše zmíněného bodu
d). Právnická osoba je tedy od prosince 2016 v zásadě odpovědna za všechny trestné činy
stanovené v TZ (tzv. general criminal liability). Obdobně se tímto způsobem řídili například
v Rakousku, Belgii, Francii, Nizozemsku, Lucembursku, Maďarsku atd. Výslovně se však uvádí
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konkrétní trestné činy (21 trestných činů, včetně hlavy 11. a 12. TZ, tj. trestné činy proti branné
povinnosti a vojenské trestné činy, které obsahují dalších 30 trestných činů), na které se trestní
odpovědnost právnických osob nevztahuje. Kdyby novela v roce 2016 stanovila pouze
odpovědnost právnických osob za všechny trestné činy kromě těch, u nichž to vylučuje povaha
věci, musely by orgány v trestním řízení v každém konkrétním případě zvažovat, zda právnická
osoba může být vůbec odpovědna. Znamenalo by to rozhodně nejednotnou interpretaci
a následnou aplikaci jednotlivých orgánů, což je v rozporu se zásadou právní jistoty
a předvídatelnosti práva. Po určitou dobu by se nevědělo, než by aplikační a soudní praxe vyřešila
všechny interpretační diskrepance, za jaké trestné činy je možné právnické osoby vůbec trestně
stíhat.166
Novelou tedy došlo k rozšíření působnosti zákona a právní úprava se stala přehlednou
a jednoduchou. Navíc se vyloučila odpovědnost právnických osob i v případech, kdy dle principu
uplatňování trestního práva jako prostředku ultima ratio by trestní postih nebyl vhodný nebo
žádoucí. Další pozitivum představuje absence eventuální nutnosti aktualizovat výčet trestných
činů při budoucích změnách právní úpravy.167 Vzhledem k vývoji trestního práva na půdě
Evropské unie lze očekávat, že budou vytvořené nové skutkové podstaty trestných činů, proto by
se seznam musel po každém novém unijním právním aktu rozšiřovat.168 Změna byla ovšem také
kritizována, neboť zákonodárce nezařadil některé trestné činy, jejichž povaha vylučuje, aby mohly
být spáchány právnickou osobou, jako například ublížení na zdraví z omluvitelné pohnutky
(§ 146a TZ). Dle Pelce měl být tento trestný čin zahrnut do negativního výčtu, neboť nelze po
právnické osobě spravedlivě požadovat, aby činila preventivní kroky, aby určitá osoba nejednala
v rámci silného rozrušení ze strachu, úleku nebo zmatku. Autor dále konstatuje, že zavedením
negativního výčtu došlo k více než zdvojnásobení věcné působnosti zákona o TOPO, přičemž
poukazuje rovněž na problém taxativního výčtu v jakémkoliv právním předpise, tj. že neobsahuje
něco, co by obsahovat měl nebo naopak.169
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ŠÁMAL, Pavel. § 7 [Trestné činy]. Op. cit. s. 135.
Vláda: Důvodová zpráva k zákonu č. 183/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti
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PELC, Vladimír. Limity trestní odpovědnosti právnických osob. In: JELÍNEK, Jiří. Trestní odpovědnost
právnických osob – pět let poté. Praha: Leges, 2017, s. 68.
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Někteří autoři rovněž zastávají názor, že pokud by byla odpovědnost stanovena způsobem
odpovědnosti za všechny trestné činy uvedené v TZ nebo Trestném zákoně (na Slovensku),
nevylučuje-li to povaha právnické osoby, jednalo by se zřejmě o rozpor se zásadou nullum crimen
sine lege (čl. 49 Ústavy SR a čl. 39 Listiny základních práv a svobod).170
Již v době legislativního projednávání návrhu novely zákona byla novela kritizována mimo
jiné proto, že neodpovídala tehdejší společenské realitě. Znamenala značné rozšíření kriminalizace
jednání právnických osob, přičemž tehdy značně chyběly zkušenosti orgánů činných v trestním
řízení s aplikací institutu trestní odpovědnosti právnických osob v praxi. Jelínek nakonec tuto
právní úpravu hodnotí s opatrností. Skutkové podstaty trestných činů byly historicky a na podkladě
poznatků a zkušeností z aplikační praxe vytvořené pro fyzické osoby. Je proto zajímavou
záležitostí, zda se uplatní i u právnických osob.171
Považuji za potřebné poukázat také na fakt, že ačkoliv novela skutečně znamenala znatelné
zvýšení počtu trestných činů pro právnické osoby, rozšířila také podmínky exkulpace či přesněji
nepřičtení trestného činu právnické osobě, a to přidáním nového § 8 odst. 5 zákona o TOPO
(podrobněji viz 5.4.1). V konečném důsledku je sice rozsah odpovědnosti značně rozšířený, ale ne
o tolik, jak by se mohlo na první pohled zdát.
5.3.2 Slovenský přístup

Slovenský zákonodárce u zakotvení věcné působnosti zákona o TZPO zvolil v roce 2016 výše
uvedený bod a) (tzv. limited criminal liability). Stejný přístup lze rovněž zpozorovat v Itálii,
Polsku, Španělsku, Finsku, Dánsku atd.
Rozsah kriminalizace by bylo možné zejména na začátku označit jako tzv. „minimální model“,
tj. odpovědnost pouze za ty trestné činy, jejichž stíhání vyplývá z mezinárodních závazků (na
začátku účinnosti zákona se jednalo celkově o 75 trestných činů). Zde si je možné opět všimnout
zdráhání se slovenského zákonodárce zakotvit trestněprávní odpovědnost právnických osob ze
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ZÁHORA, Jozef a ŠIMOVČEK, Ivan. Zákon o trestnej zodpovednosti právnických osôb – komentár, 2. vyd.
Wolters Kluwer, 2019, s. 42–43.
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JELÍNEK, Jiří. Trestní odpovědnost právnických osob v České republice: problémy a perspektivy. Op. cit. s. 235,
239.
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skutečných kriminálněpolitických důvodů, tedy zakotvit efektivní nástroj pro boj proti kriminalitě.
Důvodová zpráva uvedla, že vnitrostátní zájmy Slovenské republiky reprezentuje pouze úzký
okruh daňových trestných činů. Zákonodárce sice předpovídá další doplňování tohoto katalogu
trestných činů, ale pouze v souvislosti s neustálým vývojem mezinárodněprávní agendy, a nikoliv
v souvislosti s efektivním bojem proti protiprávnímu jednání právnických osob.172
Původní pracovní verze zákona o TZPO obsahovaly možnost zakotvení rozsahu kriminalizace
podle současné české právní úpravy. Proč se tak nestalo? Někteří autoři se kritikou netají a staví
svůj závěr na jasno. Největšími a veřejně se neskrývajícími odpůrci trestní odpovědnosti
právnických osob jsou samozřejmě podnikatelské kruhy. Navážeme-li na fakt, že dosud (psáno na
jaře v roce 2020) nejsou součástí katalogu trestných činů víceré závažné trestné činy čistě
ekonomického charakteru (jako například nevyplácení mzdy a odstupného dle § 214 Trestného
zákona), tak ať už chceme, nebo ne, dojdeme k neodvratnému závěru. Jedná se o lobbing
podnikatelského prostředí se snahou vyhnout se riziku trestní odpovědnosti při podnikání.173
Musím zde rovněž poukázat na výše zmíněné a známé korupční problémy ve Slovenské republice,
které dle mého značně přispěly k současnému znění § 3 zákona o TZPO. Zmínění autoři rovněž
navrhují, aby se konstrukce tohoto ustanovení změnila stejným způsobem jako v České republice
v prosinci 2016.
Ustanovení upravující rozsah kriminalizace v zákoně o TZPO bylo již několikrát novelizováno
(poslední novela s účinností ke dni 1. 11. 2020 zavádí trestní odpovědnost právnických osob za
trestné činy týrání zvířat, zanedbání starostlivosti o zvíře a organizování zápasů zvířat174), přičemž
každá novela rozšířila katalog o několik málo trestných činů s odkazem zejména na různé unijní
nebo mezinárodní dokumenty.
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5.3.3 Komparace

Lze stroze uzavřít, že v současné době je v obou zemích rozdílným způsobem určen rozsah
kriminalizace jednání právnických osob, přičemž obě mají svá pozitiva i negativa. Souhlasím sice
s Pelcem v tom, že ať už je taxativní výčet stanovený pozitivně, nebo negativně, vždy to bude
problematické a žádný výčet nikdy nebude dokonalý. Kloním se ale zde spíše k současné
konstrukci věcné působnosti podle české právní úpravy. Je zřejmé, že ač představuje masivní
rozšíření kriminalizace jednání právnických osob, je třeba vždy brát na zřetel existenci omezení
(tzv. hmotněprávní limitaci trestního bezpráví) prostřednictvím zásady subsidiarity trestní represe
(§ 12 odst. 2 TZ), případně také možnost exkulpace či nepřičtení. Zůstává pak už jen doufat, že
orgány činné v trestním řízení se jí budou řídit a nebudou ji zneužívat k šikaně. Dle mého názoru,
čím větší počet trestných činů, za které může být právnická osoba trestně odpovědná a s tím
spojená větší hrozba trestního stíhání, tím víc se zajistí ochrana společnosti před protiprávním
jednáním. Přiznávám ale, že nejen na tuto skutečnost pohlížím značně restriktivně, a to pouze
z hlediska vymýcení protiprávního jednání a dosažení náležité úrovně spravedlnosti ve
společnosti.
5.4 Exkulpace
Zavedení trestní odpovědnosti právnických osob vytvořilo nová rizika trestního stíhání
v podmínkách českého i slovenského právního řádu. Zákonodárci v obou právních řádech určili
předpoklady, za kterých se právnické osoby stanou odpovědnými za trestné činy, jakož i ty, za
kterých se mohou právnické osoby vyhnout trestní odpovědnosti s tím, že se jim trestní
odpovědnost nepřičte nebo se z ní vyviní. Nejprve však pokládám za nutné upřesnit některé
základní charakteristiky trestní odpovědnosti právnických osob v podmínkách České i Slovenské
republiky, které je nutné pochopit, aby bylo možné zabývat se otázkou vyvinění.
Základní zásadou trestního práva hmotného jak v českém, tak slovenském právním prostředí
je zásada odpovědnosti za zavinění, přičemž zavinění je rovněž i obligatorním znakem skutkové
podstaty trestného činu. V odborné literatuře se již mnohokrát rozebírala jedna z nejspornějších
otázek trestní odpovědnosti právnických osob, a to zda právnická osoba může jednat zaviněně
a zda se jedná o odpovědnost objektivní, nebo subjektivní. Český i slovenský zákonodárce
překlenul problém tím, že vytvořil zvláštní teorii přičitatelnosti, což znamená, že zavinění fyzické
osoby přičetl osobě právnické. Nad rámec toho, že odpovědnost za zavinění je vůdčí idejí trestního
práva, musí být také zabezpečená rovnost subjektů před zákonem. Jelínek také konstatuje, že dle
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něj nedává smysl, aby trestní odpovědnost právnických osob byla přísnější (objektivní) než
odpovědnost osob fyzických (subjektivní). Pokud zákony zakotvující trestní odpovědnost
právnických osob přímo nestanoví, o jaký druh odpovědnosti se jedná, tak z jejich samostatné
povahy jakožto vedlejších zákonů nezbytně plyne, že musí respektovat instituty obsažené
v TZ/Trestném zákonu, které stanoví základní zásadu odpovědnosti za zavinění. Z těchto
argumentů se proto dovozuje, pokračuje Jelínek, že trestní odpovědnost právnických osob je
odpovědnost subjektivní (což dokazuje i závěr v judikátu Nejvyššího soudu175), ale povaha
zavinění je v čemsi odlišná od zavinění osoby fyzické.176
S tím, zda se jedná o subjektivní, nebo objektivní odpovědnost, souvisí i otázka, zda se
právnická osoba může zprostit nebo vyvinit z trestní odpovědnosti. Řada autorů ve svých pracích,
ať už v české, nebo slovenské odborné veřejnosti, ve kterých se zabývají možností právnických
osob vyvinit se, nerozlišují nebo případně kombinují terminologii exkulpace a liberace. Pro
upřesnění a sjednocení terminologie je nutno postavit na jasno, že liberace (zproštění) se aplikuje
v případech objektivní odpovědnosti nezávislé na subjektivním stavu (zavinění). Objektivní
odpovědnost je příznačná pro správní právo v podmínkách českého i slovenského právního řádu
(podrobněji viz kapitolu 4.3.1), ve kterém se liberační důvod uplatní vzhledem k okolnostem
objektivního charakteru (nezávislé na lidské vůli).177 Proto se v české i slovenské právní úpravě
trestní odpovědnosti právnických osob musí mluvit pouze o exkulpaci, tedy vyvinění.
5.4.1 Podmínky vyvinění se právnických osob a jejich vývoj v českém právním prostředí

Česká právní úprava exkulpace se k listopadu 2016 značně změnila, přičemž do té doby se
v této souvislosti aplikovalo pouze ustanovení § 8 odst. 2 písm. b) zákona o TOPO. Právnická
osoba se tak mohla vyvinit pouze tehdy, pokud čin spáchal zaměstnanec při plnění svých
pracovních úkolů nebo osoba v obdobném postavení (práce na základě dohody o provedení práce,
agenturní zaměstnanec nebo i člen družstva). Jednalo se pouze o alternativně formulovaný
speciální důvod exkulpace zpod trestní odpovědnosti při zjevném excesu zaměstnance, tj. pokud
právnická osoba dodržela vše, co bylo možné od ní spravedlivě požadovat. Od právnické osoby
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lze spravedlivě požadovat povinnou nebo potřebnou kontrolu činnosti zaměstnanců nebo jiných
osob, jež jsou jim nadřízeny, a nezbytná opatření k zamezení nebo odvrácení následků trestného
činu. Existuje již několik rozhodnutí soudů, které se právě zabývaly aplikací tohoto ustanovení,
i když se asi ještě nedá mluvit o ustálené judikatuře. Z jednoho takového rozhodnutí plyne, že
opatření, jejichž účelem je zamezení nebo odvrácení následků trestného činu, nelze v žádném
případě generalizovat. Vždy je třeba brát v úvahu charakter právnické osoby, druh její činnosti,
materiální či personální substrát i okolnosti konkrétního případu. Lze si rovněž představit, že od
té samé právnické osoby bude možné spravedlivě požadovat v jednom případě existenci
a funkčnost jiných opatření než v případě předcházejícím nebo následujícím.178
Na podzim 2016 přinesla novela změnu, za jakých podmínek lze právnické osobě trestný čin
přičítat, ale i rozšířila možnost exkulpace tím, že přidala nový odstavec, který se tím přímo
zabývá.179 Současná právní úprava vyvinění je však často podrobena kritice pro svojí
terminologickou nepřesnost, neboť v novém odstavci užívá pojem zprostit se, což implikuje, že
nejprve je potřeba protiprávní jednání právnické osobě přičíst a až poté zkoumat možnosti
zproštění (nemluvě o tom, že pojem zprostit se je spojován s odpovědnosti objektivní, viz výše).
Zákonodárce měl přitom zcela zjevně na mysli vyvinění nebo ještě přesněji nepřičtení, což
znamená, že právnické osobě trestní odpovědnost vůbec nevzniká.180 Zde stojí za zmínění, že
slovenský zákon o TZPO přímo a přesněji ve svém § 4 odst. 3 mluví o nepřičtení. Kritika pokračuje
však dále, neboť působnost ustanovení § 8 odst. 2 písm. b) zákona o TOPO a ustanovení § 8 odst.
5 zákona o TOPO je sporná a jejich vzájemný vztah je nejasný.181 Tento vztah by bylo možné
charakterizovat tak, že odst. 2 je speciální, neboť se týká pouze excesu zaměstnanců, přičemž ze
znění odst. 5 daného ustanovení lze usoudit, že se použije při excesu každé fyzické osoby uvedené
v § 8 odst. 1 zákona o TOPO. Z dokumentu, který se zabývá právě aplikací § 8 odst. 5 zákona
o TOPO a který vytvořilo Nejvyšší státní zastupitelství, plyne, že tento exkulpační důvod se
neuplatní při § 8 odst. 1 písm. c) zákona o TOPO, tedy u osob vykonávajících rozhodující vliv na
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řízení právnické osoby.182 Dle některých autorů by se aplikace odst. 5 tohoto ustanovení měla
vyloučit spíše ve vztahu k odst. 1 písm. a), tj. proti jednání statutárních orgánů nebo jiných osob
ve vedoucím postavení. Problematikou tohoto nového odstavce je také přidání neurčitého právního
pojmu ve znění: „veškeré úsilí, které bylo možno na ní spravedlivě požadovat“. Zákonodárce tedy
čistě ponechává na trestní justici, aby určila, zda konkrétní situace spadá do rozsahu tohoto pojmu,
či nikoliv.183 Značným pozitivem je, že si minimálně Nejvyšší státní zastupitelství uvědomuje
spornost a nejasnost daného ustanovení184 i pojmu185, a proto vydává materiály, které jsou sice dle
jejich slov primárně adresované státním zástupcům, ale ve svém posledním vydání přímo nabízí
využitelnost i pro odbornou a laickou veřejnost.186
Navzdory tomu, že toto téma by si zde zasloužilo podrobnější rozbor, domnívám se, že by to
šlo nad rámec této diplomové práce.187
5.4.2 Vyvinění se právnických osob ve Slovenské republice

Na rozdíl od české právní úpravy se slovenská dosud neměnila a zůstává v originálním znění.
Dle § 4 odst. 1 zákona o TZPO se trestný čin právnické osobě přičítá, pokud jedná statutární orgán
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Nejvyšší státní zastupitelství. Aplikace § 8 odst. 5 zákona o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti
nim. Průvodce novou právní úpravou pro státní zástupce. Brno, 2016, 1 SL 123/2016. Zajímavostí ale je, že ve
svém druhém, upraveném a doplněném vydání (Brno, 2018, 1 SL 141/2017) se již tato skutečnost nezmiňuje.
183
ŠÁMAL, Pavel a ČETNÉŠ, Jozef a ĽORKO, Jakub. Možnosti exkulpácie pri vyvodzovaní trestnej zodpovednosti
právnických osôb v podmiekach Slovenskej republiky a Českej republiky. In: JELÍNEK, Jiří. Trestní odpovědnost
právnických osob – pět let poté. Op. cit. s. 56–58.
184
Nejvyšší státní zastupitelství v této věci zastává stejný názor jako někteří autoři a říká, že: „je systematickým
nedostatkem § 8 odst. 5 ZTOPO, že při odvolávce na osoby jednající za právnickou osobu, jejichž protiprávnímu
činu má právnická osoba zabránit, odkazuje stroze na odstavec 1, aniž se vzal v potaz již stávající specifický důvod
vyloučení trestní odpovědnosti právnické osoby. Jelikož § 8 odst. 2 písm. b) ZTOPO je formulován přímo jako
součást negativní podmínky přičitatelnosti, aplikace tohoto ustanovení ve vztahu k případům zaměstnanců a osob
v obdobném postavení bude mít zřejmě přednost před § 8 odst. 5 ZTOPO.“
185
Pojem „veškeré úsilí, které bylo možno na ni spravedlivě požadovat“ zpřesňuje Nejvyšší státní zastupitelství jako:
„tvorbu, uplatňování a prosazování účinných opatření, jejichž smyslem je zvládnout existující a budoucí rizika
vyvolávající, usnadňující nebo podporující páchání trestných činů, které mohou být právnické osobě přičítány
(trestněprávní riziko), a tím zamezit spáchání trestného činu, resp. vyloučit nástup trestní odpovědnosti.“
186
Nejvyšší státní zastupitelství. Aplikace § 8 odst. 5 zákona o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti
nim. Průvodce právní úpravou pro státní zástupce. Třetí, přepracované vydání. Brno, 2020, 1 SL 113/2020.
187
Pro podrobnější rozbor srov. JELÍNEK, Jiří. K rozsahu kriminalizace jednání právnických osob a možnosti
právnické osoby vyvinit se z trestní činnosti (nad novelou zákona o trestní odpovědnosti právnických osob
provedenou zákonem č. 183/2016 Sb.) In: JELÍNEK, Jiří. Trestní odpovědnost právnických osob – pět let poté.
Op. cit. s. 52–55; JELÍNEK, Jiří. Trestní odpovědnost právnických osob v České republice: problémy
a perspektivy. Op. cit. s. 208 a násl.; GVOZDEK, Filip. Zamyšlení nad novelou zákona o trestní odpovědnosti
právnických osob. Bulletin advokacie, 2016, č. 11, s. 42; Nejvyšší státní zastupitelství. Aplikace § 8 odst. 5 zákona
o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim. Průvodce právní úpravou pro státní zástupce. Třetí,
přepracované vydání. Brno, 2020, 1 SL 113/2020.
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nebo její člen; kdo vykonává kontrolu nebo dohled v rámci právnické osoby; nebo jiná osoba, která
je oprávněná zastupovat právnickou osobu nebo za ní rozhodovat. Problém však nastává u § 4
odst. 2 zákona o TZPO,188 který stanoví skupinu běžných zaměstnanců jako „osoby, které jednaly
v rámci oprávnění jim svěřených právnickou osobou“. Není tedy zřejmé, zda se tato skupina osob
liší od množiny těch vymezených v odst. 1 příslušného ustanovení. Dle odborné literatury je
exkulpace právnické osoby při aplikaci § 4 odst. 2 zákona o TZPO možná pouze při spáchání
trestného činu fyzickou osobou, která nespadá pod okruh osob vymezených v odst. 1 předmětného
ustanovení. Znamená to tedy, že pokud např. statutární orgán (tedy osoby v § 4 odst. 1 zákona o
TZPO) řádně plnil své povinnosti dohledu a kontroly a jiná fyzická osoba, která jednala v rámci
oprávnění jí svěřených právnickou osobou, se dopustila trestného činu, tak se tento právnické
osobě přičítat nebude.189
Trestný čin se právnické osobě nepřičítá rovněž dle podmínek stanovených v § 4 odst. 3 zákona
o TZPO.190 Jedná se o tzv. materiální korektiv, který se bude aplikovat při nesplnění méně
významných povinností právnické osoby při dohledu a kontrole. Zákonodárce zde ponechává
prostor trestní justici, aby v každém jednotlivém případě posoudila míru nesplnění povinností tak,
aby dovození trestní odpovědnosti právnických osob nebylo považováno za přísné.191 Někteří
slovenští autoři v tomto ohledu přímo srovnávají jednotlivé právní úpravy a uvádí, že tento
materiální korektiv česká právní úprava neobsahuje vůbec.192 Materiální korektiv je však obsažený
v samotné zásadě subsidiarity trestní represe v § 12 odst. 2 TZ,193 takže tento tvrzený nedostatek
česká právní úprava neobsahuje. Někdo by mohl argumentovat tím, že za účelem právní jistoty je
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§ 4 odst. 2 zákona o TZPO stanoví: „Trestný čin podľa § 3 je spáchaný právnickou osobou aj vtedy, ak osoba
uvedená v odseku 1 nedostatočným dohľadom alebo kontrolou, ktoré boli jej povinnosťou, hoci z nedbanlivosti
umožnila spáchať trestný čin osobou, ktorá konala v rámci oprávnení, ktoré jej boli zverené právnickou osobou.“
189
KORDÍK, Marek a ĽORKO, Jakub a SKALOŠ, Ivan, a VANDÁKOVÁ, Ľubica. 3.4 Exkulpačné dôvody. In:
KORDÍK, Marek a KURILOVSKÁ, Lucia a ĽORKO, Jakub a MEZEI, Marek a SKALOŠ, Ivan,
a VANDÁKOVÁ, Ľubica. Trestná zodpovednosť právnickej osoby a jej trestné stíhanie. 1. vydanie. Op cit. s. 54.
190
§ 4 odst. 3 zákona o TZPO stanoví: „Spáchanie trestného činu právnickou osobou podľa odseku 2 sa právnickej
osobe nepričíta, ak vzhľadom na predmet činnosti právnickej osoby, spôsob spáchania trestného činu, jeho
následky a okolnosti, za ktorých bol trestný čin spáchaný, je význam nesplnenia povinností v rámci dohľadu a
kontroly zo strany orgánu právnickej osoby alebo osoby uvedenej v odseku 1 nepatrný.“
191
KORDÍK, Marek a ĽORKO, Jakub a SKALOŠ, Ivan, a VANDÁKOVÁ, Ľubica. 3.4 Exkulpačné dôvody. Op. cit.
s. 54.
192
ĽORKO, Jakub a SMALÍK, Matej. Trestná zodpovednosť právnických osôb – úvaha nad okruhom
„pričítateľných“ fyzických osôb. In: akademiapz.sk [online]. [cit. 14.11.2020]. Dostupné z:
https://www.akademiapz.sk/sites/default/files/Notitiae/12020/008%20%20ĽORKO%2C%20SMALIK%20%20Trestná%20zodpovednosť%20právnických%20osôb_rev
09042020JĽ_EDITED.pdf.
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Srov. Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 16. 2. 2011, sp. zn. 8 Tdo 112/2011.
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vhodnější, pokud to je obsažené přímo v předmětném zákoně. Já jsem toho názoru, že zásada
subsidiarity trestní represe (materiální korektiv) je jedna z prvních zásad, která se bere v úvahu při
trestném činu, tj. zda je protiprávní jednání vůbec tak společensky škodlivé, aby se vyžadovalo
dovození trestněprávní odpovědnosti. Nemyslím si proto, že tento konkrétní rozdíl bude mít
v praxi reálný dopad.
Na slovenské straně zatím není žádný oficiální dokument, který by objasňoval případné
nejasnosti nebo nabízel definice vágních pojmů obdobně jako v České republice. Vše je pro tuto
chvíli pouze v rukou justice.
5.4.3 Shrnutí

Ustanovení obou zemí v případě přičitatelnosti jsou společná minimálně v tom, že v některých
oblastech nejsou zcela zřejmá a jejich objasnění ponechávají na justici. Tyto nedostatky bezesporu
nepřispívají k základním právním zásadám právní jistoty a předvídatelnosti práva, a to ještě v tak
závažném právním oboru, jako je trestní právo. Dle mého názoru by se měl zákonodárce zejména
při kodifikaci nebo i novelizaci těchto právních předpisů zaměřit na to, aby byla právní úprava
zcela zřetelná, určitá a přesná, například doplněním demonstrativních výčtů (co si lze představit
pod pojmem „veškeré úsilí“) nebo lepší úpravou definic.
5.5 Trestní sankce
Trestní odpovědnost právnických osob vyžaduje vzhledem k samotné povaze právnické osoby
zakotvení některých specifických sankcí, neboť řada z těch již existujících se dá aplikovat pouze
na fyzické osoby (například trest odnětí svobody, domácí vězení, obecně prospěšné práce, zákaz
pobytu, ztráta čestných titulů nebo vyznamenání, zákaz vstupu na sportovní, kulturní a jiné
společenské akce atd.), přičemž ty, které je možné uložit i právnickým osobám (například zákaz
činnosti), lze aplikovat pouze v omezeném režimu.194
Důležité je, že z mezinárodněprávních závazků vyplývá, že sankce musí být účinné, přiměřené
a odrazující (viz kapitolu 2.2). Evropská komise poskytla výkladové stanovisko k tomuto často

194

ZÁHORA, Jozef a ŠIMOVČEK, Ivan. Zákon o trestnej zodpovednosti právnických osôb – komentár, 2. vyd. Op.
cit. s. 116.
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opakovanému termínu. Za účinné se považují sankce, které dosáhnou kýženého výsledku, tedy
jednání, které je v souladu s právními předpisy. Přiměřenými sankcemi jsou ty, které jsou úměrné
závažnosti činu, přičemž nesmí přesáhnout míru nezbytnou pro dosažení cíle. Sankce, které odradí
potencionální pachatele od páchaní trestné činnosti, lze považovat za odrazující.195
Ani jedna z předmětných zemí ve svých právních předpisech, ať už upravujících hmotné právo
trestní (TZ, Trestný zákon), nebo speciální zákon zakotvující trestní odpovědnost právnických
osob (zákon o TOPO a zákon o TZPO), nezakotvuje pojem a účel trestu. V trestním právu České
republiky (dle mého se tato definice trestu aplikuje i v prostředí slovenského trestního práva) lze
trest charakterizovat jako: „specifický, zákonem stanovený a státem vynutitelný následek
spáchaného trestného činu, který ukládají soudy v trestním řízení pachateli za spáchání trestného
činu a který obsahuje negativní hodnocení trestného činu a jeho pachatele a působí pachateli
určitou újmu, jejímž prostřednictvím se sleduje splnění účelu trestu a trestního zákona. Trest je
zvláštním druhem právní sankce, která je stanovena v rámci trestní odpovědnosti za naplnění
zákonných znaků skutkové podstaty trestného činu.“196 Účelem trestu je samozřejmě chránit
společnost před protiprávním jednáním a odradit další právnické osoby od páchání trestných činů.
Dle Šámala je specifickým cílem potrestání právnické osoby i ovlivnění jejího postavení a činnosti
ve společenském a ekonomickém prostředí, zejména pokud se jedná o obchodní korporace, u nichž
může sankce způsobit značné zpomalení růstu nebo prosperity.197
Obě země v souladu s požadavky a zásadami demokratického právního státu stanoví
trestněprávní sankce prostřednictvím taxativního výčtu, čímž dochází k realizaci důležité (nejen)
ústavněprávní zásady nulla poena sine lege (čl. 49 Ústavy SR a čl. 39 Listiny základních práv
a svobod). Znamená to, že nelze tyto sankce žádným způsobem rozšiřovat (například interpretací
či analogií), a to ani kdybychom to odůvodnili potřebou ochrany společnosti.
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SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU
A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ, Na cestě k politice EU v oblasti trestního práva: zajištění
účinného provádění politik EU prostřednictvím trestního práva /* KOM/2011/0573 v konečném znění */. In: eurlex.europa.eu
[online].
[cit.
18.4.2020].
Dostupné
z:
https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:52011DC0573&from=CS.
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PÚRY, František. § 15 [Druhy trestů a ochranných opatření]. In: ŠÁMAL, Pavel a DĚDIČ, Jan a GŘIVNA, Tomáš
a PÚRY, František a ŘÍHA, Jiří. Trestní odpovědnost právnických osob. 2. vydání. Op. cit. s. 373.
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ŠÁMAL, Pavel a NOVOTNÝ, Oto a GŘIVNA, Tomáš a HERCZEG, Jiří a VANDUCHOVÁ, Marie a VOKOUN,
Rudolf. Trestní právo hmotné. 7. vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2014, s. 506–507.
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Existuje několik různých způsobů, jak lze sankce ukládané právnickým osobám dělit. Autoři
Čentéš a Prikryl je dělí na sankce:
a) proti reputaci a dobrému jménu právnické osoby (trest uveřejnění rozsudku),
b) postihující majetek právnických osob (například propadnutí majetku nebo peněžitý
trest),
c) proti činnosti právnických osob (zákaz činnosti, zákaz plnění veřejných zakázek nebo
účasti ve veřejné soutěži) a
d) proti samotné existenci právnické osoby (zrušení právnické osoby).198
Dále je můžeme dělit podle toho, zda je možné právnické osobě uložit sankce samostatně, nebo
vedle sebe, přičemž tyto podmínky se nachází v § 15 odst. 3 zákona o TOPO a v § 11 odst. 4
zákona o TZPO.
Trestně odpovědné právnické osobě je možné rovněž uložit:
a) stejný druh sankce jako fyzické osobě, ale s určitými modifikacemi (například zákaz
činnosti nebo peněžitý trest), anebo
b) specifický druh sankce, jejž lze uložit pouze právnické osobě (zrušení právnické osoby
nebo uveřejnění rozsudku);
(v právním prostředí České republiky lze uložit ještě ochranná opatření, viz níže).
5.5.1 Tresty a ochranná opatření v českém trestním právu

Zákon o TOPO zakotvuje trestněprávní sankce v § 15, přičemž se jedná o tzv. dualismus
sankcí. Právnických osobám lze v prostředí českého trestního práva uložit jak tresty, tak ochranná
opatření. Mezi tyto sankce patří trest zrušení právnické osoby, propadnutí majetku, peněžitý trest,
propadnutí věci, zákaz činnosti, zákaz držení a chovu zvířat, zákaz plnění veřejných zakázek nebo
účasti ve veřejné soutěži, zákaz přijímání dotací a subvencí a uveřejnění rozsudku a/anebo
ochranné opatření zabrání věci nebo zabrání části majetku.
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ČENTÉŠ, Jozef a PRIKRYL, Ondrej. Úvahy o trestnej zodpovednosti právnických osôb v trestnom zákone. In.:
Dny práva – 2008 – Days of Law. 2. ročník mezinárodní konference pořádané Právnickou fakultou Masarykovy
univerzity. Brno: Masarykova univerzita, 2008, s. 1 697.
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Rozdíl mezi ochranným opatřením a trestem představuje absence společenského odsudku
pachatele a jeho trestným činem v trestu jinak přítomném. Ochranné opatření je stejně jako trest
prostředkem státního donucení, jehož účelem je ochrana společnosti. Na rozdíl od trestu se zde
klade důraz na individuální působení na konkrétního pachatele trestného činu, neplní tedy funkci
generální prevence.199
Rád bych upozornil na to, že od poloviny roku 2020 byl do katalogu přidán trest zákazu držení
a chovu zvířat.200 Tato novela byla přijata v souvislosti s přísnějším postihováním nakládání se
zvířaty, kdy se dřívější přístup ke zvířeti jako k věci mění na přístup jako k živému tvoru. Právní
úprava reaguje také na negativní fenomén množíren, v nichž jsou zvířata chována a rozmnožována
ve velmi nevhodných podmínkách. Podle dostupných statistických údajů představují živá zvířata
třetí nejvýnosnější „komoditu“, s níž se nelegálně obchoduje vedle drog a zbraní.201
5.5.2 Možnosti ukládání sankcí ve Slovenské republice

Podle § 10 zákona o TZPO bylo možné až do konce roku 2020 ukládat právnickým osobám za
spáchání trestného činu pouze tresty. Od 1. 1. 2021 se slovenská úprava přiblíží opět k té české
a zavede také ochranné opatření jako jeden z druhů trestněprávní sankce. Tuto změnu znovu
odůvodňují nutností inkorporace směrnice Evropské unie, která uvádí několik trestných činů,
kterých se může dopustit také právnická osoba.202 Považuji za zvláštní, že se ochranným opatřením
dostalo pozornosti až po téměř pěti letech (a to ještě omezeně, neboť není umožněno, na rozdíl od
českého právního řádu, uložit ochranné opatření zabrání věci) od účinnosti zákona TZPO,
poněvadž u prvního modelu nepravé trestní odpovědnosti, kterou Slováci zakotvili, bylo právnické
osobě možné uložit naopak pouze ochranné opatření (srov. kapitolu 3.3.3), ačkoliv je obecně
známou skutečností, že tento druh sankce nebyl v té době uložen ani jednou.
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PÚRY, František. § 15 [Druhy trestů a ochranných opatření]. In: ŠÁMAL, Pavel a DĚDIČ, Jan a GŘIVNA, Tomáš
a PÚRY, František a ŘÍHA, Jiří. Trestní odpovědnost právnických osob. 2. vydání. Op. cit. s. 373.
200
Zákonem č. 114/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů,
a některé další zákony.
201
Sněmovní tisk č. 214/0. In: psp.cz [online]. Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky, VIII. volební
období, 2017 [cit. 18.4.2020]. Dostupné z: https://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=8&CT=214&CT1=0.
202
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/42/EU ze dne 3. dubna 2014 o zajišťování a konfiskaci nástrojů
a výnosů z trestné činnosti v Evropské unii.
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Právnické osobě lze tedy dle zákona o TZPO uložit trest zrušení právnické osoby, propadnutí
majetku, propadnutí věci, peněžitý trest, zákaz činnosti, zákaz přijímání dotací a subvencí, zákaz
přijímat pomoc a podporu poskytovanou z fondů Evropské unie, zákaz plnění veřejných zakázek
a uveřejnění odsuzujícího rozsudku a ochranné opatření zhabání části majetku.
Dalším rozdílem od české právní úpravy, který lze spatřit, je trest zákazu přijímání pomoci
a podpory poskytované z fondů Evropské unie dle zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore
poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva, který v českém zákonu chybí. Nicméně
z komentáře k § 22 zákona o TOPO (§ 22 – Zákaz přijímání dotací a subvencí) vyplývá, že tento
zákaz se může vztahovat na jakékoli dotace, subvence, návratné finanční výpomoci, příspěvky
nebo jiné veřejné podpory bez ohledu na to, zda a v jakém poměru pocházejí od subjektů v České
republice nebo z rozpočtu Evropské unie, resp. rozpočtu spravovaného Evropskou unií.203 Proč se
Slováci rozhodli jít cestou přímého stanovení zákazu přijímání dotací z Evropské unie, mi není
jasné. Důvodová zpráva k zákonu o TZPO, komentáře od různých autorů ani odborná literatura
tuto situaci neobjasňuje. Možná chtěli jednoduše postavit na jasno, že lze uložit i takovýto zákaz
a nechtěli to ponechat autorům komentářů, případně aplikační praxi, aby stanovila, že do rozsahu
trestu zákazu přijímání dotací a subvencí patří i ty z Evropské unie.
Dalším rozdílem je absence zákazu držení a chování zvířat. Navzdory tomu, že tento trest je
účinný v České republice teprve od poloviny roku 2020, lze zde dovodit určitý závěr. Ve
Slovenské republice došlo ke změně v postavení zvířete z věci na tzv. „živého tvora“ novelou
občanského zákoníku až na podzim v roce 2018, tj. více než čtyři roky poté, co obdobná právní
úprava byla zakotvená v NOZu. Dovolím si v tomto smyslu tvrdit, že vzhledem k tomu, že v rámci
slovenské právní úpravy došlo ke změně právního postavení zvířete později, je možné a snad
i žádoucí, aby se v tomto případě zde Slováci opět inspirovali od svých západních sousedů.
Poslední rozdíl lze spatřovat v trestu uveřejnění rozsudku. Jelínek kritizuje už samotný název
české úpravy, která mluví o „uveřejnění rozsudku“ na rozdíl od slovenské právní úpravy, která
stanovuje trest „uveřejnění odsuzujícího rozsudku“. Já se domnívám, že tato terminologie není tak
závažně chybná, když hned v první větě odst. 1 § 23 zákona o TOPO je vyjasněno, že se jedná
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pouze o odsuzující, a nikoliv také zprošťující rozsudek. Hlavním rozdílem mezi právními
úpravami u tohoto trestu je to, že podle slovenské právní úpravy lze tento trest uložit pouze vedle
jiného trestu dle § 11 odst. 4 zákona o TZPO. V českém zákoně tento typ trestu může být uložen
i samostatně. Slovenská právní úprava také více v § 20 odst. 2 zákona o TZPO konkretizuje postup
zveřejnění odsuzujícího rozsudku. Přímo stanoví, že musí být zveřejněn v Obchodním věstníku,
případně i v provozovnách nebo organizačních složkách právnické osoby. Slovenští autoři
dovozují, že Obchodní věstník bude primárním publikačním zdrojem, soud ale může uložit
uveřejnění i v jiném sdělovacím prostředku (např. tisk s různým rozsahem působnosti a vyloučit
nelze ani zveřejnění na internetu).204 Česká právní úprava ve svém § 23 odst. 2 zákona o TOPO
klade požadavek na soud, aby určil druh veřejného sdělovacího prostředku.205 Ač nevylučuje
možnost uveřejnění rozsudku v Obchodním věstníku (navíc důvodová zpráva s takovýmto
způsobem zveřejnění přímo počítá), tak jej ani přímo neupřednostňuje nebo zvlášť
nevyjmenovává. Česká právní úprava by se ale měla inspirovat od té slovenské a umožnit
uveřejnění rozsudku v provozovnách nebo organizačních složkách právnické osoby, zejména
tehdy, když jsou protiprávním jednáním právnické osoby dotčeny zájmy zaměstnanců, zákazníků
nebo obchodních partnerů.206 Je zde možné krátce polemizovat nad tím, zda lze uveřejnění
rozsudku považovat ze efektivní typ sankce. Dovolím si tvrdit, že průměrný spotřebitel (tedy
náležitě opatrný a rozumný) nebude při každém vstupu do hospodářského styku s právnickou
osobou „listovat“ v Obchodním věstníku (anebo v Rejstříku trestů právnických osob, který je
v České republice veřejný) a zjišťovat, zda se jeho budoucí kontrahent dopustil nějakého trestného
činu, který se ho přímo dotýká. Větší pravděpodobností je, že na takovou informaci náhodně
natrefí na internetových stránkách nebo v tisku a podle toho ovlivní své hospodářské chování do
budoucna a nebude od konkrétní protiprávně jednající osoby např. nakupovat zboží. Aby daný
trest však skutečně dosáhl svého účinku, mám za to, že musí být zveřejňován nejenom ve veřejném
sdělovacím prostředku, ale také v příslušných provozovnách právnických osob, ačkoliv si
uvědomuji, že to může také zvýšit případné náklady potrestaného subjektu. Podporuji proto
zmíněnou inspiraci českého zákonodárce od toho slovenského v tomto směru. U obchodních
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partnerů a jiných podnikatelů (tj. profesionálů) lze jen očekávat, že si náležitě ověří, s kým budou
uzavírat obchody.
5.5.3 Shrnutí, další srovnání a jiné sankce

Lze konstatovat, že se právní úpravy obou zemí v oblasti sankcí, až na několik výjimek,
většinou shodují. Podrobnostmi jednotlivých sankcí a jejich výkonem se zde zabývat nebudu,
neboť dle mého by byly nad rámec rozsahu této diplomové práce, jejímž účelem je pouhá
komparace právních řádů v předmětné oblasti.
Zaměřím se ale alespoň na tu nejčastěji ukládanou sankci právnické osobě, která spáchá trestný
čin, jíž je bezpochyby peněžitý trest. Pro účely této diplomové práce zde uvádím srovnání
minimální a maximální výše peněžitého trestu dle slovenské a české právní úpravy. Dle § 15
zákona o TZPO lze právnické osobě uložit peněžitý trest ve výši od 1.500,- do 1.600.000,- EUR
a podle § 18 odst. 2 zákona o TOPO ve spojení s § 68 odst. 1 TZ lze právnické osobě podle české
právní úpravy uložit peněžitý trest ve výši od 20.000,- Kč do 1.460.000.000,- Kč (odpovídající dle
kurzu 27,163 Kč ke dni 18. 4. 2020: od 736,- do 53.750.000,- EUR). Lze tedy zcela jasně vidět,
že výše peněžitého trestu je v České republice neporovnatelně přísnější. Porovnáme-li to
s ostatními zeměmi Evropské unie, je ČR spíše výjimkou. Například v Polsku lze uložit
maximálně 1,2 milionů EUR; Francie 1,875 milionů EUR; anebo Lucembursko 12,5 milionů EUR.
Pokládám za nutné se alespoň krátce zamyslet nad tak vysokým peněžitým trestem, který
nabízí česká právní úprava. Na první pohled se to může zdát jako zcela pochopitelné, že tak přísný
trest je tím pomyslným strašákem, který brojí proti potencionálním pachatelům prostřednictvím
silné hrozby, na straně druhé se otvírá otázka samotné účelnosti a uplatnitelnosti v praxi. Jedná se
tedy o zbytečně vysoce stanovenou výši trestu, anebo se jednoduše zatím nedopustila žádná
právnická osoba tak závažného trestného činu? Osobně nevidím chybu v tom, že český
zákonodárce stanovil tak „extrémní“ výši peněžitého trestu. Domnívám se, že se snažil jen
jednoduše varovat i ty největší obchodní společnosti, že tak snadno před zrakem spravedlnosti
neutečou. Orgány činné v trestním řízení však nesmí zapomínat na to, že tresty musí být adekvátní,
což neznamená, že čím přísnější trest, tím účinnější. Jinými slovy, v žádném případě nesmí dojít
ke zneužití toho institutu. Naštěstí se tak dosud nestalo, neboť nejvyšší peněžitý trest, který česká
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justice uložila do roku 2019, bylo „pouhých“ 5 milionů Kč (184.073,-EUR).207 Nežádaným
důsledkem takovéto právní úpravy může však být, že společnosti budou raději přesouvat své
podnikatelské aktivity do zemí, kde jim tak vysoký trest nebude hrozit. Jedná se tedy o obdobný
účinek, který v minulosti měla situace, že některé země ještě nezavedly trestní odpovědnost
právnických osob, kdežto ostatní v tom už měly značné zkušenosti.
Za zmínění ještě stojí, že v právních řádech ostatních zemí na světě se vyskytují další druhy
sankcí, které slovenská ani česká právní úprava nenabízí. Typickým příkladem je soudní dohled
nad právnickou osobou, jejž znají ve Španělsku. Účelem této sankce je chránit práva zaměstnanců
nebo věřitelů po nezbytně nutnou dobu. V porovnání s evropským trestním právem je neobvyklá
forma sankce výkon obecně prospěšných prací, který může být dle brazilského zákona o trestných
činech proti životnému prostředí uložen ve formě: financování environmentálních a ekologických
programů a projektů; výkonu prací na obnovu oblastí se sníženou kvalitou životního prostření;
anebo povinnosti finančně přispívat environmentálním a kulturním veřejnoprávním subjektům.
Navrátilová ve své práci konstatuje, že by se český zákonodárce měl nechat inspirovat brazilskou
právní úpravou specifickou pro trestnou činnost v oblasti životního prostředí, neboť lze
předpokládat, že takovéto zvláštní sankce budou mít v praxi podstatně silnější preventivní
i nápravní charakter než ty ostatní, které jsou spíše obecného charakteru.208 Na první pohled je
třeba s ní souhlasit, neboť ochrana před ohrožením nebo poškozením životního prostředí se
v posledních letech stala ústředním tématem ve společnosti a zpřísnění sankcí, případně
představení nových druhů podporující jeho obnovu a ochranu by rozhodně přineslo zvýšený
standard péče. Podíváme-li se ale blíže, zjistíme, že za trestné činy proti životnému prostředí bylo
zatím odsouzeno jen málo právnických osob (v roce 2019 jedna právnická osoba v ČR a tři na
Slovensku). Možná je to proto spíše otázka do budoucna, kdy (pravděpodobně, vzhledem
k celosvětovému vývoji) může dojít k přísnějšímu a častějšímu postihování takovýchto trestných
činů nebo se současné (pouze) správní delikty v oblasti ochrany životního prostředí přesunou do
oblasti trestního práva.

207

ROUB, Jan. Trestní odpovědnost právnických osob. In: pravniprostor.cz [online]. [cit. 14.11.2020]. Dostupné z:
https://www.pravniprostor.cz/clanky/trestni-pravo/trestni-odpovednost-pravnickych-osob.
208
NAVRÁTILOVÁ, Tlapák Jana. Sankce právnických osov de lege lata a de lege ferenda. In: JELÍNEK, Jiří. Trestní
odpovědnost právnických osob – pět let poté. Op. cit. s. 100104.

- 71 -

5.6 Přičitatelnost protiprávního jednání právnické osobě
Podmínkami, za kterých se spáchání trestného činu určitými fyzickými osobami přičte
právnické osobě, jakož i možností vyvinění jsem se podrobně zabýval v kapitole 5.4. Zde se pouze
krátce zaměřím na nedostatek slovenské právní úpravy, který spočívá v absenci výslovného
ustanovení o přičitatelnosti trestného činu právnické osobě.
Podle § 9 odst. 1 zákona o TOPO: „Pachatelem trestného činu je právnická osoba, které lze
přičítat porušení nebo ohrožení zájmu chráněného trestním zákonem způsobem uvedeným v tomto
zákoně“. Tomuto ustanovení by odpovídal § 6 odst. 1 zákona o TZPO, který stanoví: „Pachatelem
trestného činu je právnická osoba, které se přičítá porušení nebo ohrožení zájmu chráněného
Trestným zákonem způsobem uvedeným tímto zákonem.“ Posud se právní úpravy shodují a všechno
lze považovat za nesporné. Nicméně ve slovenské právní úpravě chybí důležité ustanovení
o přičitatelnosti, které by odpovídalo § 8 odst. 2 zákona o TOPO, z něhož jednoduše vychází, že
se právnické osobě přičítá spáchání trestného činu uvedenými fyzickými osobami. Původní návrh
zákona o TZPO obsahoval formulaci značně obdobnou té české, nicméně ta následně byla
odstraněna pozměňovacím návrhem, jehož předkladatel odůvodnil změnu tak, že se musí více
upřesnit § 4 zákona o TZPO dle právní úpravy implementovaných směrnic a rámcových
rozhodnutí tak, aby poskytoval jednoznačný výklad právní úpravy. Výklad pojmu přičitatelnosti
v § 6 odst. 1 zákona o TZPO se bude odvíjet od trestněprávní teorie a aplikační praxe.209
Domnívám se, že se výsledek pozměňovacího návrhu minul účelem. Dle Jelínka tato slovenská
právní úprava nesplňuje požadavky, aby všechny podmínky trestní odpovědnosti, tedy včetně
podmínky trestní odpovědnosti za „přičitatelnost“, byly uvedené v zákoně. Rozpor se zásadou
nullum crimen sine lege je zde zřejmý.210
5.7 Aplikace v praxi
Snad nejzásadnějším rozdílem mezi českou a slovenskou právní úpravou trestní odpovědnosti
právnických osob je aplikace tohoto institutu v praxi. Zatímco v České republice jsou ročně
evidovány řady případů trestního stíhání i odsouzení právnických osob, ve Slovenské republice se
zákon o TZPO zatím moc nevyužívá. Takový závěr lze ovšem považovat za nepřípustný zejména,
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když právnické osoby a jejich kriminální jednání ve Slovenské republice tak jako kdekoliv jinde
na světě zásadně ovlivňují každodenní život všech lidí. K účinnosti právních úprav a rozsahu jejich
využívání v praxi viz blíže kapitolu 9.
5.8 Shrnutí
Účelem této kapitoly bylo shrnout zásadní rozdíly mezi českou a slovenskou právní úpravou
trestní odpovědnosti právnických osob. Kde to bylo možné, vyjádřil jsem svůj názor a případnou
kritiku právní úpravy.
Obecně bych komparaci právních předpisů zhodnotil tak, že český zákon o TOPO poskytuje
více příležitostí na aplikaci v praxi, a dostává tedy svému účelu efektivního sankcionování
právnických osob dopouštějících se kriminálního jednání. Česká právní úprava má v této
souvislosti značně širší věcnou působnost zákona, a naopak užší výjimky z osobní působnosti než
ta slovenská. Slovenské právní úpravě rovněž chybí některé zásadní podmínky trestní
odpovědnosti, nemluvě o její aplikaci v praxi.
Je pravdou, že se slovenský zákonodárce ve značné míře inspiroval při tvorbě zákona o TZPO
českou právní úpravou. Domnívám se, že se v některých případech měl inspirovat více (až na
výjimky), a to například i v případě novel, které zákon o TOPO již podstoupil, nebo se také poučit
z případných chyb. Slovenská právní úprava by dle mého měla podstoupit kontrolu, zhodnocení
současného právního stavu tak, aby odpovídala požadavkům reality, a kde to bude potřebné,
podstoupit revizi. To samozřejmě závisí na politické vůli.
Ačkoliv se může zdát, že výsledkem celé této kapitoly je pouze kritika slovenské právní úpravy
jako celku, není to tak, neboť i ona skýtá některá pozitiva. Primární předností je zaměření
v některých oblastech na podrobnější a exaktnější úpravu, ať už přímého vyjmenování výjimek
z osobní působnosti u států a mezinárodních organizací, přesnější stanovení podmínek nepřičtení
(jakož i využití samotné terminologie nepřičtení namísto zproštění či vyvinění) trestného činu nebo
trestu zákazu přijímání pomoci a podpory poskytované z fondů Evropské unie, čímž dostává
zásadnímu principu právní jistoty a předvídatelnosti práva pro adresáty právních norem. Zejména
je také třeba zdůraznit důležitý aspekt trestu zveřejnění rozsudku (zveřejňování trestu
v provozovnách a organizačních složkách právnických osob), který dle mého česká právní úprava
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bezdůvodně postrádá, a tudíž by dle mého názoru mělo zde naopak dojít k inspiraci českého
zákonodárce zákonodárcem slovenským.
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6. Vybrané procesněprávní aspekty a problémy v české a slovenské právní
úpravě
Trestní řízení proti právnické osobě se vyznačuje určitými specifiky nebo modifikacemi oproti
řízení proti osobám fyzickým. Z toho důvodu se jak v zákoně o TOPO (§§ 28–41), tak v zákoně
o TZPO (§§ 21–29) nachází zvláštní ustanovení zabývající se výhradně řízením proti právnickým
osobám a obsahujícím například společné řízení s fyzickou osobou, zrušení, zánik a přeměnu
právnické osoby, obhájce nebo úpravu úkonů právnické osoby v trestním řízení. V ostatních
případech se subsidiárně použije TŘ, případně Trestný poriadok, nevylučuje-li to povaha věci (§
1 odst. 2 zákona o TOPO a § 1 odst. 2 zákona o TZPO). Právě tato ustanovení otvírají vrata
pochybnostem, co všechno lze použít v trestním řízení proti právnickým osobám, co nelze a co je
vyloučeno, ale nemělo by být. Jak už bývá zvykem v případě právní úpravy trestní odpovědnosti
právnických osob, ani tato zvláštní ustanovení se nevyhnula nejasnostem, nepřesnostem a kritice
ze strany odborné veřejnosti. Obě země přistoupily k určitým institutům shodně, čemuž mohou
odpovídat obdobné problémy v praxi. Jiné otázky obsahují rozdíly v detailech a nepředstavují
zásadní propast mezi právními úpravami České a Slovenské republiky. V této kapitole se proto
zaměřím na problémy a nejasnosti, které vyplývají z textace jednotlivých zákonů, přičemž
poukážu i na jejich odlišnost.
6.1 Nemo tenetur se ipsum accusare
Tuto zásadu lze vyložit následovně: „nikdo není povinen sám sebe obviňovat“. Pro její řádné
pochopení a následné dovození souvislostí pro účely českého a slovenského právního řádu
považuji za nutné stručně shrnout její historický vývoj, neboť i z historie samotné lze odůvodnit,
proč by měla/neměla právnická osoba právo uplatňovat tuto zásadu v trestním řízení.
6.1.1 Krátký historický exkurz do Spojených států

Bezpochyby se řada států, které přijaly zákaz sebeobviňování, řídila vzorem Pátého dodatku
americké ústavy z roku 1791, jenž zakotvil pravidlo: „No person shall…be compelled in any
criminal case to be a witness against himself.“211 Po více než sto letech se Nejvyšší soud ve
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Spojených státech amerických v případě Hale v. Henkel212 zabýval tím, zda právem na zákaz
sebeobviňování disponují i společnosti (corporations), přičemž dospěl k závěru, že toto právo
náleží pouze fyzické osobě, což následně potvrdil i v několika následujících rozhodnutích.213 Bylo
zřejmé, že právo zákazu sebeobviňování se vyvinulo jako ochrana před mučením při získávání
důkazů, což je u společností vyloučeno už ze samotné povahy věci.214
Právo však není konstantním fenoménem, ale pořád se vyvíjí a ideálně by se mělo přizpůsobit
potřebám společnosti.215 Právo, které připouštělo trestní odpovědnost právnických osob, bylo ještě
v době případů zabývajících se právem společností na zákaz sebeobviňování na počátku svého
rozkvětu. V současné době je již zřejmé, že se společnosti mohou dopustit trestného činu a že
některé fyzické osoby jako například členové představenstva mohou uplatňovat práva jejich
jménem. Někteří autoři se proto domnívají, že se právní prostředí od případu Hale v. Henkel
značně změnilo a společnosti teď disponují rozumným argumentem, aby mohly využít práva
plynoucího z Pátého dodatku americké ústavy.216
6.1.2 Zákaz sebeobvniňování v českém a slovenském právním řádu

Právo nebýt donucován k sebeobviňování lze najít v některých mezinárodněprávních
dokumentech zmíněné expressis verbis.217 U jiných to muselo být dovozeno soudním orgánem
interpretací (Evropským soudem pro lidská práva) jakožto imanentní součást práva na spravedlivý
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proces,218 přičemž později bylo rovněž dovozeno, že se nepochybně týká i právnických osob.219
Evropský soud pro lidská práva ve své rozhodovací praxi postupně formuloval tři dílčí projevy
tohoto práva: právo mlčet, právo nebýt nucen k výpovědi a právo nepřispívat k vlastnímu obvinění
svým aktivním jednáním.220
V České republice je ústavně zaručené právo nebýt donucován k sebeobvinění dovozováno
z práva na odepření výpovědi nacházející se v článku 37 odst. 1 Listiny základních práv a svobod
a rovněž z článku 40 odst. 4 stejného dokumentu. Dále je možné jej dovodit ze zásady presumpce
neviny (čl. 40 odst. 2 Listiny základních práv a svobod), přičemž povinnost vyšetřujících orgánů
jej respektovat je i součástí práva na spravedlivý proces (čl. 36 odst. 1 tamtéž).221 Někteří autoři
pouze stroze konstatují, že adresátem práva na spravedlivý proces jsou i právnické osoby.222
Ústava SR zakotvuje právo na odepření výpovědi v článku 47 odst. 1 a v článku 50 odst. 4.
Presumpce neviny se nachází v článku 50 odst. 2 Ústavy SR a právo na spravedlivý proces lze
najít v článku 46 odst. 1. Shodně jako v České republice se právo na soudní ochranu přiznává
i právnickým osobám.223
Vycházíme-li z premisy, že právem na soudní ochranu disponují i právnické osoby a že trestní
řízení vůči právnickým osobám se vyznačuje určitými specifiky, zůstává určit, zda není aplikace
tohoto práva vyloučena z povahy věci, nebo se použije v případně modifikované podobě.
Už víme, že celková podstata trestní odpovědnosti právnických osob stojí na pilíři
přičitatelnosti trestného činu určitých fyzických osob (§ 8 zákona o TOPO a § 4 zákona o TZPO)
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a v případě řízení určení osob, jejichž jednání je pro účely trestního řízení vnímáno jako jednání
právnické osoby (§ 34 zákona o TOPO a § 27 zákona o TZPO). Jsou to právě tyto osoby, které by
mohly být beneficientem práva nemo tenetur nejenom s účinkem pro sebe, ale také pro právnickou
osobu.
A. Spoluobviněný

Prvním z postavení osob, které je v této souvislosti nutné rozebrat, je pozice spoluobviněného,
jehož kriminální jednání se právnické osobě přičítá. Je zřejmé, že disponuje veškerými právy
v trestním řízení vyplývajícími z pozice obviněného, pročež vzniká otázka, zda uplatnění jeho
práva nemo tenetur bude mít účinky i pro právnickou osobu. V souladu se zásadou souběžné
nezávislé trestní odpovědnosti právnických osob je postavení spoluobviněného z čistě teoretického
hlediska striktně odděleno, fakticky je ale základ odpovědnosti společný. Přímý důsledek této
skutečnosti je, že kdyby byla tato osoba nucená k výpovědi za právnickou osobu, vyjadřovala by
se i ke svému vlastnímu obvinění. Rozlišovat, zda tato osoba na konkrétní dotaz odpovídá za sebe,
nebo za právnickou osobu, nemá normativní oporu a jednalo by se o zřetelné obcházení zákona.224
I kdyby byla tato skutečnost normativně zakotvena, nepovažuji za aplikačně reálné, aby například
orgán činný v trestním řízení rozdělil své dotazy pro fyzickou a pro právnickou osobu. Navíc se
i tak domnívám, že téměř vše, co by řekla fyzická osoba ve své výpovědi za právnickou osobu, by
se vztahovalo i na ni samotnou. Rovněž nelze účelově zastavit trestní stíhání proti této fyzické
osobě, aby mohla být následně vyslechnuta jako svědek proti osobě právnické.225 Lze tedy uzavřít,
že spoluobviněný je nositelem práva nemo tenetur nejen ve vztahu k sobě, ale i k právnické osobě,
neboť je neoddělitelně spjato s právy právnické osoby. Nevyhnutelným důsledkem je, že orgány
činné v trestním řízení přišly o významný zdroj důkazů, zejména v případech tzv. jednočlenných
společností.226 Praktickým dopadem může například být, že vyšetřovací orgán nemůže pod
hrozbou pořádkové pokuty žádat vydání účetních dokumentů. Uvedený závěr považuji za správný
a nezbytný. Trestná činnost právnické osoby je inherentně spjata s fyzickou osobou a pokud jsme
již dovodili její trestní odpovědnost, je nezbytné zajistit minimálně ve zdejším případě řádné
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uplatnění jejích práv v průběhu trestního řízení. Vidím zde určitou korelaci s argumentem pro
zavedení trestní odpovědnosti právnických osob, potažmo rovnováhu práv a povinností.
Souhlasím s tím, že pokud jsme již jednou přiznali právnickým osobám řadu práv, musí k tomu
existovat i odpovídající povinnosti. Tento argument bych však rozvedl ještě dál a konstatoval
bych, že i tyto povinnosti právnických osob však musí být proporcionální, nemohou tedy vést
k tomu, že vzhledem k povaze právnické osoby jí budou některá práva odepírána. Uvedené si
dovedu představit tak, že trestní odpovědnost právnických osob lze vnímat jako řeku, která je
z obou stran regulována břehy práva na spravedlivý proces, jehož součástí je i zásada nemo tenetur.
Tyto břehy na jedné straně umožňují plynulý tok stíhání kriminálního jednání právnických osob
a na straně druhé brání tomu, aby se řeka z koryta vylila a zaplavovala krajinu bez zábran.
Rád bych v této souvislosti poukázal na jeden rozdíl mezi slovenskou a českou právní úpravou
ve vztahu k výše zmíněnému okruhu osob a rozebral jej. Zákon o TZPO v ustanovení § 27 odst. 1
totiž explicitně stanoví, že se statutárnímu orgánu přiznává právo odepřít výpověď. Je nejasné,
proč slovenský zákonodárce zvolil tento přístup, neboť a contrario by to mělo správně znamenat,
že ostatní osoby, ať už členové jiného orgánu, nebo i zaměstnanci, by se práva nemo tenetur
domáhat nemohly. Někteří autoři stroze dovozují závěr, že se dané právo vztahuje i na tyto osoby,
aniž by to podrobili podrobnějšímu rozboru.227 Nezbytně z toho plyne, že by orgány činné
v trestním řízení proti právnické osobě mohly například od člena dozorčí rady v pozici
spoluobviněného nebo svědka (za níže uvedených podmínek) žádat pod hrozbou sankce výpověď
nebo vydání dokumentů. Domnívám se, že slovenský zákonodárce zakotvil dané ustanovení, aniž
by si uvědomil důsledky. Otevřel tím pravděpodobně cestu dovoláním nebo i ústavním stížnostem
právnických osob, aby byly věci postaveny na jasno prostřednictvím judikatury.
B. Svědek

Dalším důležitým postavením je pozice svědka. Osoby v postavení dle § 8 odst. 1 zákona
o TOPO a § 4 zákona o TZPO jsou pro orgány činné v trestním řízení významným pramenem
důkazů pro své konkrétní, blízké a podrobné znalosti o kriminálním jednání právnické osoby,
pročež jsou často jako svědci vyslýcháni členové statutárních, kontrolních (i jiných, pokud byly
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zřízené) orgánů, jakož i společníci nebo vedoucí zaměstnanci. Výslechem těchto osob, které jsou
fakticky v řídícím postavení vůči právnické osobě, jako svědků, směřujeme k sebeobviňování,
pokud mají informace, které budou vést k usvědčení právnické osoby z trestné činnosti. Může se
rovněž stát, že takovéto osoby do doby svého výslechu jako svědků (neboť poté se už jedná
o inkompatibilitu dle § 34 odst. 4 zákona o TOPO a § 27 odst. 6 zákona o TZPO) činily za
právnickou osobu úkony v trestním řízení.228 Disponují tyto osoby právem odepřít svědeckou
výpověď?
Modelovou situací může být, že výše uvedené osoby nejprve vystupují v postavení svědka,
přičemž by až následně došlo k objasnění, že i ony naplnily znaky skutkové podstaty trestného
činu, což by nevyhnutelně vedlo k jejich obvinění.229 Dle Musila je nepochybně uznáváno, že po
vznesení obvinění nemůže být předchozí svědecká výpověď použita jako důkaz proti
obviněnému.230 Je nezbytné takovou osobu opět podrobit výslechu, přičemž jí musí být umožněno
uplatnit ta práva, která neměla jako svědek, ale kterými disponuje obviněný,231 potažmo obsah
takové výpovědi mohl být ovlivněn hrozbou postihu trestním činem křivé výpovědi. Nemohl
například využít práva na obhajobu, na mlčení nebo odmítnutí odepření výpovědi bez udání
důvodu. Otázkou zůstává, zda výpověď takového svědka lze použít jako důkaz v trestním řízení
vedeném proti právnické osobě. Dle Čepa právnické osobě nesvědčí právo dovolávat se
neúčinnosti takového důkazu proti sobě samé. Zásadním argumentem je, že na straně právnické
osoby nejsou dané důvody, pro které by orgány činné v trestním řízení nemohly k výpovědi svědka
přihlížet, neboť právnická osoba v řízení vedeném proti ní samé vystupuje v pozici obviněného,
pročež má možnost vykonávat všechna svá procesní práva, tedy vyjádřit se k takové svědecké
výpovědi, na jejím základě navrhnout jiné důkazy atd. Tento závěr nevyhnutelně plyne ze zásady
souběžné a nezávislé trestní odpovědnosti právnických osob, byť může nejprve působit paradoxně
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a v praxi se jevit absurdně, nelze však dovodit zásah do některého z dílčích projevů zásady nemo
tenetur, jehož beneficientem by v daném případě byla i právnická osoba.232
Dalším způsobem, jak by svědkové mohli odepřít výpověď, je odkázat na § 100 odst. 2 TŘ
nebo § 130 odst. 2 Trestného poriadku, totiž odůvodnění, že by tím přivodili trestní stíhání osobě
blízké. Otázkou je, zda lze právnickou osobu považovat za osobu v poměru rodinném nebo
obdobném dle zmíněných ustanovení.
Vývoj v České republice byl nejprve příznačný tím, že civilní judikatura dospěla k závěru, že
pro účely soukromého práva lze právnickou osobu považovat za osobu blízkou.233 Následně bylo
potřeba zjistit, zda je tento závěr aplikovatelný i v trestním právu. Řešení se objevilo o několik let
později u Vrchního soudu v Praze.234 Podstatou daného případu bylo, že člen představenstva
odmítl vypovědět s odkazem na § 100 odst. 2 TŘ. Vrchní soud v Praze postavil na jisto, že
právnickou osobu v trestním řízení nelze považovat za osobu blízkou. Nicméně dále konstatoval,
že člen statutárního orgánu může odmítnout vypovídat v důsledku zásady nemo tenetur.235
Ve Slovenské republice je situace o to složitější v tom, že dosud neexistuje žádná relevantní
judikatura. Někteří autoři se proto uchýlili k argumentaci analogie iuris a snaží se tímto způsobem
dojít k nezbytným závěrům prostřednictvím občanského práva. Z komentáře ke slovenskému
občanskému zákoníku236 plyne, že je možné zpozorovat tendenci soudní praxe rozšiřovat pojem
blízké osoby i na právnické osoby, přičemž v této souvislosti autor odkazuje i na výše uvedené
závěry Nejvyššího soudu České republiky (cit. 233).237 Judikatura slovenských soudů se musela
rovněž vypořádat s postavením právnické osoby jakožto osoby blízké v souvislosti s relativní
neúčinností právních jednání, přičemž se prosadil extenzivní výklad a právnické osoby byly
subsumovány pod rozsah pojmu osoby blízké. Polák konstatuje, že pokud byl takový závěr
dovozen v civilní judikatuře, a fortiori by měl být přípustný i v trestním právu. Autor však dále ve
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MATOCHA, Jakub a SMEJKAL, Ladislav. K právu svědka v trestním řízení odmítnout výpověď proti obviněné
právnické osobě. In: epravo.cz [online]. [cit. 3.5.2020]. Dostupné z: https://www.epravo.cz/top/clanky/k-pravusvedka-v-trestnim-rizeni-odmitnout-vypoved-proti-obvinene-pravnicke-osobe-101570.html?mail.
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Zákon č. 40/1964 Zb., občiansky zákoník.
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FEKETE, Imrich. Občiansky zákonník. 1. Veľký komentár. Bratislava: Eurokódex, 2011, s. 539.
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své práci odkazuje na uvedené rozhodnutí Vrchního soudu v Praze (cit. 234), aniž by následně
dovodil závěry nebo navrhl řešení de lege ferenda, přičemž ve shrnutí pouze lakonicky ponechal
situaci na aplikační praxi. Já bych si zde dovolil odkázat minimálně na názory jiných slovenských
autorů, kteří se vyjadřovali k návrhu zákona o TZPO a kteří tvrdí, že vztah statutárního orgánu,
společníka, prokuristy nebo jiné obdobné funkce nelze subsumovat pod žádnou skupinu vztahů
uvedených v § 130 odst. 2 Trestného poriadku.238
C. Jiné argumenty

Někteří autoři239 odůvodňují nepřiznání práva nemo tenetur právnickým osobám obecně
koncepčními argumenty, tj. vzhledem k postavení korporací, neboť ty jsou založené a existují
pouze za účelem dosažení zisku, přičemž právo nemo tenetur vzniklo jako ochrana tělesné
integrity, důstojnosti a zdraví obviněného (člověka) v trestním řízení, a nikoliv k ochraně
ekonomických zájmů. Takový závěr považují za neaktuální a lichý. Jak jsem dříve v této práci
zmiňoval, právnické osoby prošly značným vývojem a již na ně nelze nahlížet jako na bezduché
nástroje, ale spíše jako na subjekt, který se stal součástí každodenního života a jehož osobnost,
vůle a povaha vychází z jednotlivců, kteří ji tvoří a jsou její součástí. Dalším argumentem
zmíněného autora je, že trestní odpovědnost právnických osob je institut převzatý
z angloamerického systému práva, a proto bychom jej měli převzít se všemi důsledky včetně
nepřiznání práva na zákaz sebeobviňování korporacím. Ani s tímto názorem se nelze ztotožnit.
V první řadě, angloamerický systém práva je zcela odlišný než „náš“ kontinentální, a ne všechny
prvky lze jednoduše převzít a začít aplikovat. Dle Jelínka trestní odpovědnost právnických osob
se v systému common law opírá o jinou doktrínu i judikaturu, přičemž je obtížné přenášet prvky
odpovědnosti zejména do středoevropského kontinentálního práva. Proto při úvahách o inspiraci
lze z teorií common law vycházet jenom omezeně.240 Navíc, jak jsem výše uvedl, už i ve
Spojených státech se zvažuje, zda tímto právem nedisponují také právnické osoby. Jako poslední
argument autor stroze předestírá myšlenku, zda je k něčemu legislativa regulující trestní

238

SŤAHULOVÁ, Simona a MATÚŠKA, Tomáš. Niektoré procesnoprávne aspekty právnej úpravy trestnej
zodpovednosti právnických osob. Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie Bratislavské právnické fórum
2013. Trestná politika štátu a zodpovednosť právnických osôb, s. 1038.
239
ŠVÁSTA, Pavel. Několik krátkých úvah k problematice aplikace zásady nemo tenetur na právnické osoby. In:
epravo.cz [online]. [cit. 3.5.2020]. Dostupné z: https://www.pravniprostor.cz/clanky/trestni-pravo/nekolikkratkych-uvah-k-problematice-aplikace-zasady-nemo-tenetur-na-pravnicke-osoby.
240
JELÍNEK, Jiří a kol. Trestní odpovědnost právnických osob – problémy a perspektivy. Op. cit. s. 32–33.
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odpovědnost právnických osob, pokud je není možné donucovat k poskytování údajů a informací,
které mají mít z podstaty své činnosti k dispozici. Tento argument lze jednoduše vyvrátit tím, že
na stejném principu bychom mohli přeci donucovat i fyzické osoby, aby poskytly informace, které
by prokazovaly jejich vinu, neboť je také mají k dispozici.
6.2 Nutná obhajoba právnické osoby a návrh de lege ferenda
Právní úpravy obou zemí vyloučily ve svých právních předpisech možnost nutné obhajoby pro
právnickou osobu (§ 35 odst. 2 zákona o TOPO a § 28 odst. 2 zákona o TZPO). Je však takové
rozhodnutí správné? Existuje řada důvodů, proč by institut nutné obhajoby neměl být absolutně
vyloučen pro právnické osoby, i když se samozřejmě objevují i protikladné názory některých
autorů.241 Já se domnívám, že institut nutné obhajoby nelze absolutně vyloučit vůči právnickým
osobám, a proto zde v jednom zásadním příkladu uvedu proč.
Jak se již vyjádřil i Ústavní soud České republiky, realizace práva na obhajobu je jedna
z klíčových podmínek spravedlnosti trestního řízení.242 Institut nutné obhajoby je imanentní
součást práva na obhajobu, jehož adresátem je bezpochyby i právnická osoba.243 Je zřejmé, že ne
všechny důvody nutné obhajoby lze aplikovat pro právnické osoby z důvodu povahy samotné
(například nemůže být vzata do vazby, zbavena způsobilosti k právnímu jednání nebo nemůže
uprchnout), nicméně některé případy by bylo možné na právnickou osobu aplikovat.
Důvodem nezbytnosti nutné obhajoby u právnické osoby je minimálně typová společenská
škodlivost trestného činu (§ 36 odst. 3 TŘ244 a § 37 odst. 1 písm. c) Trestného poriadku245), neboť
zde figuruje celospolečenský zájem na řádném objasnění závažného trestného činu ve spojení
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Srov. FENYK, Jaroslav a SMEJKAL, Ladislav. Zákon o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim.
Komentář. Příloha: modelová interní opatření k předcházení trestné činnosti právnické osoby. Praha: Wolters
Kluwer, 2012, s. 122, nebo JELÍNEK, Jiří a HERCZEG, Jiří. Zákon o trestní odpovědnosti právnických osob.
Komentář s judikaturou. Op. cit. s. 209, 213.
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všech fázích trestního řízení bez ohledu na to, zda je uplatňuje osoba prvotrestaná či recidivista, a bez ohledu na
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a ŘÍHA, Jiří. Trestní odpovědnost právnických osob. 2. vydání. Op. cit. s. 754.
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let, musí mít obviněný obhájce už v přípravném řízení.“
245
„Po vznesení obvinenia musí mať obvinený obhajcu už v prípravnom konaní, ak ide o konanie o obzvlášť závažnom
zločine.“
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s hrozbou vysokého trestu. I když právnické osobě automaticky nehrozí za takovýto trestný čin
srovnatelný zásah do jejích základních práv a svobod, jako je tomu u osoby fyzické, i tak je
ohrožena například na svém majetku nebo podnikání v nezanedbatelné míře. Tyto závažné trestné
činy jsou často majetkové nebo hospodářské povahy, jejichž objasnění a právní kvalifikace ani
zdaleka nejsou jednoduché pro orgány činné v trestním řízení. Snadné postavení však nemají ani
osoby, vůči nimž se takové trestní řízení vede, a proto právě zde je obhajoba zárukou spravedlivého
procesu.246 Tento důvod považují za směrodatný v rámci nutné obhajoby i slovenští autoři
v podmínkách zákona o TZPO.247
Dle tohoto závěru se de lege ferenda nabízí jednoduché řešení, kdy se v příslušných
ustanoveních zákona o TOPO nebo zákona o TZPO stanoví, že proti obviněné právnické osobě se
ustanovení o nutné obhajobě nepoužijí s výjimkou těch, která stanoví nutnou obhajobu v případě
zmíněných závažných trestných činů, nebo se naopak stanoví, že se ustanovení o nutné obhajobě
použijí, ledaže to je z povahy věci vyloučeno.
Tuto část bych rád uzavřel jednak konstatováním, že řada autorů se také domnívá, že by nutná
obhajoba měla existovat i v řízení proti právnickým osobám, neboť může dojít k porušení práva
právnické osoby na obhajobu248 a jednak výstižně citátem Prušáka: „…každé omezení obhajování
je již samo sebou počátkem bezpráví.“249
6.3 Několik technických rozdílů a terminologické nepřesnosti
Navzdory tomu, že právní úpravy trestní odpovědnosti právnických osob obou zemí si jsou
značně podobné, tak v některých případech je slovenský zákon o TZPO expressis verbis
podrobnější. Někde se v něm však také vyskytují určité terminologické nepřesnosti.
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ČEP, David. Nutná obhajoba a právnická osoba – vše jasné? Spisy Právnické fakulty Masarykovy university, řada
teoretická, svazek č. 620. Dny Práva 2017, část. IX, Zásady trestního práva hmotného i procesního a jejich
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č. 11, 2017, s. 30–35.
248
Srov. ZÁHORA, Jozef a ŠIMOVČEK, Ivan. Zákon o trestnej zodpovednosti právnických osôb: Komentár. Op. cit.
s. 313, nebo TURAYOVA, Yvetta a Lydia TOBIASOVA a Jozef CENTES. Trestna zodpovednost pravnickych
osob: vybrane aspekty trestnej zodpovednosti pravnickych osob v SR. Op. cit. s. 181.
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PRUŠÁK, Josef. Hájení obviněného (podezřelého) v řízení přípravném. Právník, 1899, roč. XXXVIII, s. 691.
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Terminologická nepřesnost se týká ustanovení § 21 odst. 1 a § 23 odst. 1 a 2 zákona o TZPO,
ve kterém se uvádí pojem zahájení trestního stíhání. Dle Poláka je třeba vzhledem ke souvislostem
textu třeba rozumět, že se jedná o vznesení obvinění, neboť by se jinak nevystihovalo, co chtěl
zákonodárce vyjádřit.250 Slovenské trestní právo procesní obsahuje v § 199 odst. 1 Trestného
poriadku institut zahájení trestního stíhání, ale v § 206 odst. 1 stejného zákona také tzv. vznesení
obvinění. Uvedený dualismus byl v České republice opuštěn k 1. 1. 1994 jako nadbytečný. Jedná
se však o dva odlišné procesní instituty, které mají různý obsah. Proti usnesení o vznesení obvinění
lze podat stížnost dle § 185 odst. 2 Trestného poriadku a obviněný má už i právo odepřít vypovědět
nebo se vyjádřit ke všem skutečnostem, které se mu kladou za vinu. Polák dále vyjadřuje názor,
s nímž je potřeba se ztotožnit, že i když se může na první pohled zdát, že se jedná pouze
o teoretický či formální nedostatek právní úpravy, v praxi mohou vyvstat námitky o zmatečnosti,
případně pochybnosti o zákonnosti postupu.
Procesněprávní úprava zákonů obou zemí se liší také v případě vyrozumění o zahájení
a skončení trestního stíhání dle § 30 zákona o TOPO a § 23 zákona o TZPO (jejichž podstatou je
vyrozumět o těchto skutečnostech například obchodní rejstřík). Je zřejmé, že účelem těchto
ustanovení je zabezpečit řádný výkon veřejné správy a naplnění smyslu právní úpravy trestní
odpovědnosti právnických osob. Jsou důležité také vzhledem k aplikaci § 25 zákona o TZPO nebo
§ 32 zákona TOPO, podle nichž změna, zrušení nebo zánik právnické osoby po zahájení trestního
stíhání podléhá souhlasu soudu. 251 Slovenská právní úprava se liší hlavně v § 23 odst. 2 zákona
o TOPO252, a to zejména v souvislosti s trestem zákazu přijímat pomoc a podporu poskytovanou
z fondů Evropské unie, který česká právní úprava jako samostatný trest nezakotvuje (srov. kapitolu
5.5.2. Povinnost oznámení o zahájení trestního stíhání vyplývá z právních předpisů Evropské
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POLÁK, Peter. Možné problémy súvisiace s trestný konaním proti právnickým osobám v Slovenskej republike. Op.
cit. s. 161.
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odpovědnost právnických osob – pět let poté. Op. cit. s. 151.
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republiky.“

- 85 -

unie.253 Právní úprava v České republice je trocha odlišná v tom, že plní závazky vyplývající
z unijního práva tak, že namísto toho, aby policie informovala o zahájení trestního řízení proti
právnické osobě v zákoně vyjmenované subjekty, jako to je u slovenského zákona o TZPO,
Ministerstvo spravedlnosti jednoduše předává Ministerstvu financí pravomocné rozsudky za
trestné činy poškozující zájmy Evropské unie.254
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Nařízení Komise (ES, Euratom) č. 1302/2008 ze dne 17. prosince 2008 o ústřední databázi pro vyloučení a Nařízení
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7. Trestní odpovědnost právnických osob ve světle judikatury
Slovenská i česká právní úprava trestní odpovědnosti právnických osob obsahuje několik
terminologických nejasností; přinesla řadu sporných otázek, případně některá problematika byla
úmyslně ponechána pro objasnění pro justiční a aplikační praxi. Po přibližně osmi letech účinnosti
právní úpravy v České republice, respektive téměř čtyřech letech ve Slovenské republice nelze
ještě mluvit o ustálené judikatuře nebo o větším množství relevantních soudních rozhodnutí. Za
relevantní soudní rozhodnutí zde považuji ty, která se vztahují výlučně k trestní odpovědnosti
právnických osob. Zákon o TOPO a zákon o TZPO jsou svojí povahou lex specialis, což znamená,
že se ustanovení TZ a TŘ nebo Trestného zákona a Trestného poriadku použijí subsidiárně. Ve
vztahu k právnickým osobám může být proto relevantní také judikatura vztahující se k fyzický
osobám (například rozhodnutí, která se týkají spolupachatelství, vývojových stadií trestného činu,
jednotlivých znaků trestného činu, které mohou spáchat i právnické osoby atd.). Dosud bylo ve
Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek Nejvyššího soudu České republiky zveřejněno pouze šest
judikátů vztahujících se přímo pouze k trestní odpovědnosti právnických osob.255 Ve Sbírce
stanovísk a rozhodnutí Nejvyššího soudu Slovenské republiky nebyla od roku 2017 zveřejněná
žádná relevantní judikatura, což ovšem ale neznamená, že slovenské soudy nerozhodovaly ve
věcech trestní odpovědnosti právnických osob vůbec, i když počty rozhodnutí jsou značně nižší.
V této kratší kapitole blíže rozeberu relevantní judikaturu českých soudů a pokusím se analyzovat,
zda se obdobný problém vyskytuje i ve slovenském právním řádu a dá-li se vyřešit stejným nebo
obdobným způsobem, jak jej vyřešily české soudy.
7.1 Problematika přičitatelnosti trestného činu právnické osobě
Již několikrát jsem se v této práci zmínil o tom, že jak v České, tak Slovenské republice je tzv.
souběžná nezávislá trestní odpovědnost právnických osob (srov. například kapitolu 5.1). Nejvyšší
soud ČR se v této souvislosti musel zabývat případem, kdy nebylo zřejmé, kdo se dopustil
trestného činu, jenž má být přičítán právnické osobě. Nejprve souhlasil a uznal, že dle § 8 odst. 3
zákona o TOPO lze vyvodit trestní odpovědnost právnické osoby i tehdy, pokud se nepodaří zjistit,
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která konkrétní fyzická osoba jednala dle § 8 odst. 1 a 2 zákona o TOPO, ale následně stanovil
určité podmínky. Ze skutkových zjištění musí plynout spolehlivý závěr, že fyzická osoba (byť
neznámá či neztotožněná) jednala v postavení vyžadovaném v § 8 odst. 1 písm. a) až d) zákona
o TOPO (samozřejmě v zájmu nebo v rámci činnosti právnické osoby), na základě čehož lze
přičítat trestný čin právnické osobě dle odst. 2 ustanovení § 8 zákona o TOPO. Soud dále
konstatoval: „Tyto podmínky však nebudou splněny, pokud soudy nižších stupňů učinily skutkový
závěr, podle něhož nebylo prokázáno, že se stal skutek, kterým měla určitá fyzická osoba založit
trestní odpovědnost právnické osoby ve smyslu § 8 odst. 1 a 2 t. o. p. o., resp. jestliže ve vztahu
k takové fyzické osobě se soudům nepodařilo vůbec zjistit, zda a jakým způsobem jednala.“256
Později se před Nejvyšším soudem ČR objevil případ, kdy byla právnická osoba odsouzena za
trestný čin, u něhož obecné soudy ze skutkových zjištění dovodily, že ho spáchala buď
prostřednictvím zmocněnce, jednatele, nebo některého ze svých zaměstnanců, případně i jiné
osoby jednající vědomě v zájmu společnosti a z pokynů některé z uvedených fyzických osob.
Soud prvního stupně rovněž uvedl, že právnická osoba jednala od počátku s podvodným úmyslem
prostřednictvím nezjištěné fyzické osoby, kdy podvod byl učiněn v její prospěch někým, kdo je
zcela jistě navázán na obviněnou právnickou osobu, a proto v této souvislosti dle § 8 odst. 3 zákona
o TOPO dovodil trestní odpovědnosti právnické osoby. Nejvyšší soud označil nejprve za
nesprávný závěr soudu prvního stupně, když přičetl právnické osobě jednání osoby jednající na
pokyn či po dohodě s některou z osob uvedených v § 8 odst. 1 a 2 zákona o TOPO. Z povahy věci
by se tím pádem jednalo o některou z forem trestné součinnosti dle § 9 odst. 2 nebo 3 věty druhé
zákona o TOPO, případně § 24 TZ. Nicméně ani za těchto okolností nelze odvrátit zrak od
podmínky přičitatelnosti dle § 8 odst. 1 a 2 zákona o TOPO. Dále konstatuje, že koncept
přičitatelnosti nelze s odkazem na § 8 odst. 3 zákona o TOPO obejít formulovaním široké množiny
možných fyzických osob tak, že to může být kterákoliv v § 8 odst. 1 tohoto zákona, dokonce
i účastník na trestní činnosti. „Takový přístup by byl totiž popřením principu nullum crimen sine
culpa a činil by právní úpravu podle § 8 odst. 1, 2 t. o. p. o. prakticky obsoletní.“ Pro dovození
trestní odpovědnosti právnických osob dle § 8 odst. 3 zákona o TOPO nepostačuje závěr, že
neurčitá fyzická osoba jednala v jejím zájmu nebo v rámci její činnosti v blíže nekonkretizovaném
postavení. Musí být postaveno na jisto, že tato fyzická osoba jednala v některém z postavení dle
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§ 8 odst. 1 zákona o TOPO, pročež je trestný čin přičitatelný podle § 8 odst. 2 zákona o TOPO.
Nejvyšší soud své rozhodnutí uzavřel konstatováním, že tyto všechny podmínky musí být splněny
i v případě, že právnická osoba je spolupachatelem nebo účastníkem na trestném činu jiné
osoby.257
Ze zmíněné judikatury lze tedy bez rozporu dovodit závěr, že i když nelze ztotožnit, která
konkrétní osoba jednala v zájmu právnické osoby nebo v rámci její činnosti, tak musí být vždy
(i při spolupachatelství nebo účastenství) postaveno na jasno, že jednala v postavení například
statutárního orgánu nebo v jiných případech dle § 8 odst. 1 zákona o TOPO, aby jí mohl být trestný
čin přičítán dle odst. 2 příslušného zákona.
Otázkou teď je, zda lze obdobné případy nebo rozhodnutí předpokládat i v podmínkách
slovenského zákona o TZPO. Jak jsem již zmiňoval (viz kapitolu 5.6), slovenská trestní justice by
se nejprve měla vypořádat s absencí vitálního ustanovení, které by jednoduše stanovilo, že se
právnické osobě přičítá trestný čin spáchaný osobami uvedenými v § 4 odst. 1 a 2 zákona o TZPO.
Zatím takovou absenci však vzhledem k již několika pravomocně ukončeným věcem ve Slovenské
republice nikdo nerozporoval. Možná také proto, že se jedná o zcela zřejmý záměr zákonodárce,
který vyplývá z důvodové zprávy, ve které je jednoduše stanoveno, že osoby, jejichž protiprávní
jednání se přičítá právnické osobě, jsou uvedené v § 4 odst. 1 zákona o TZPO. Nicméně lze vidět,
že se slovenská odborná veřejnost při tvorbě komentáře k zákonu o TZPO nechala inspirovat
závěry Nejvyššího soudu České republiky, neboť k ustanovení § 4 odst. 4 zákona o TOPO
(upravující institut dovození trestní odpovědnosti právnické osoby v případech kdy nelze určit
konkrétní fyzickou osobu, jejíž jednání se jí přičítá, odpovídající § 8 odst. 3 zákona o TZPO)
výslovně odkazují na závěry z výše zmíněného usnesení Nejvyššího soudu České republiky sp.
zn. 5 Tdo 784/2016.258 Dovolím si tedy zde s opatrností, zejména vzhledem k odborné literatuře
k zákonu o TZPO, uvést, že lze přepokládat, že vývoj slovenské justice ve vztahu k této otázce
bude obdobný nebo dokonce stejný jako v podmínkách českého práva.
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7.2 Volba obhájce v případě konfliktu zájmů – vývoj judikatury
Z ustanovení § 34 odst. 4 zákona o TOPO plyne, že pokud je nějaká osoba v postavení svědka,
obviněného nebo poškozeného, nemůže činit v rámci trestního řízení za právnickou osobu úkony.
Musí jí proto být dle podmínek a způsobem uvedeným v § 34 odst. 5 zákona o TOPO ustanoven
opatrovník.
Před Ústavní soud se dostal případ, ve kterém jediná osoba, která byla oprávněna k činění
úkonů za obviněnou právnickou osobu v rámci trestního řízení, měla být v rámci tohoto řízení
vyslechnuta jako svědek. S ohledem na zmíněné ustanovení jí byla odepřena možnost volby
obhájce a právnické osobě byl ustanoven opatrovník. Nejprve Ústavní soud konstatoval, že
v minulosti v obdobných případech odmítal takové ústavní stížnosti jako zjevně neopodstatněné,
neboť zásah do ústavně zaručených práv neshledal.259 Nicméně v tomto konkrétním případě
stanovil, že v důsledku vývoje odborné a komentářové literatury, zkušeností a problémů spojených
se setrvalou praxí, a zejména s přihlédnutím k zásadnímu postavení práva na obhajobu v trestním
procesu je třeba názor vyjádřený v citovaných usneseních považovat za překonaný. Shledal proto,
že postup, kterým nebylo právnické osobě umožněno zvolit si obhájce v případě, že jediná osoba,
která tak může učinit, vystupuje v daném řízení jako svědek, je v rozporu s právem na obhajobu
dle čl. 40 odst. 3 Listiny základních práv a svobod.260
Později se před Ústavním soudem objevil případ obviněné právnické osoby, jejíž předseda
představenstva byl ve stejné trestní věci stíhán jako obviněný a zbylí členové představenstva měli
být vyslechnuti jako svědci. Soud situaci vyhodnotil ve smyslu § 34 odst. 4 zákona o TOPO a na
návrh státního zástupce právnické osobě ustanovil opatrovníka. Ústavní soud vzhledem k závěrům
v nálezu II. ÚS 131/18 (cit. 260) uzavřel, že nebyly splněny předpoklady pro ustanovení
opatrovníka, neboť existovaly osoby oprávněné činit úkony v trestním řízení, tedy členové
představenstva, kteří měli být vyslechnuti jako svědci, čímž došlo k porušení práva na obhajobu.261
Situace se postupně vyvíjela a u Ústavního soudu byl další případ týkající se stejných
ustanovení zákona o TOPO. Jednalo se společnost, která měla pouze jednoho jednatele, který
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zároveň v trestním řízení vystupoval jako obviněný, a proto jí byl automaticky dle § 34 odst. 5
zákona o TOPO ustanoven opatrovník. Účel tohoto ustanovení je zřejmý. U takového jednatele
hrozí riziko, že upřednostní výkon svého práva na obhajobu před řádným hájením zájmů právnické
osoby a výkonu jejího práva na obhajobu. Institut opatrovníka má však subsidiární povahu a měl
by se využívat pouze jako krajní prostředek. Vyloučí-li se jediný jednatel z provádění úkonů
v trestním řízení, jedná se o zásah do práva na obhajobu v trestním řízení, a proto Ústavní soud ve
svém nálezu uzavřel: „Je-li jediná osoba, která je oprávněna za právnickou osobu v trestním řízení
jednat, vyloučena podle § 34 odst. 4 věty první ZTOPO proto, že je ve stejné trestní věci obviněna,
nevztahuje se nutně vyloučení i na volbu zmocněnce k vykonávání úkonů za právnickou osobu
v trestním řízení podle § 34 odst. 1 uvedeného zákona, není-li zde konkrétní riziko, že tak činí
proto, aby právnickou osobu poškodila či na její úkor zvýhodnila v trestním řízení sebe.“ Pokud
se později ukáže, že tento jednatel tak učinil se záměrem poškodit právnickou osobu v jejím právu
na obhajobu, mohou orgány činné v trestním řízení i později rozhodnout o ustanovení
opatrovníka.262
Jako poslední byl před Ústavním soudem značně obdobný případ, ve kterém měla společnost
pouze jednoho člena představenstva, který byl zároveň obviněn z totožného trestného činu, pročež
soud ustanovil dle výše zmíněného ustanovení opatrovníka. Soud sám konstatoval, že se v daném
případě nezabýval tím, zda by tento člen představenstva mohl společnosti zvolit zmocněnce, který
by hájil její zájmy, čímž se dle Ústavního soudu dopustil zásahu do práva na obhajobu dle čl. 40
odst. 3 Listiny základních práv a svobod. Ústavní soud dále pokračuje a tvrdí, že i kdyby tento
člen představenstva úmyslně zvolil zmocněnce se záměrem poškodit společnost, soud by neměl
hned ustanovit opatrovníka, ale nejprve ho vyzvat k tomu, aby zvolil jinou osobu, u níž není důvod
vyloučení dle § 34 odst. 4 zákona o TOPO.263
7.2.1 Poškozený a obhájce

Vzhledem k vývoji judikatury Ústavního soudu ohledně práva obviněného a svědka v trestním
řízení proti právnické osobě na volbu obhájce se nabízí otázka, zda lze stejný závěr dovodit
u poškozeného. Podstatou ustanovení § 34 odst. 1 a odst. 4 zákona o TOPO je zabezpečit, aby
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nedocházelo ke konfliktu zájmů mezi právnickou osobou a fyzickou osobou, která za ni jedná
v trestním řízení.
Nad rámec výše uvedených závěrů Ústavního soudu i z komentáře vyplývá, že zájmy svědka
zásadně nejsou v rozporu se zájmy stíhané právnické osoby, pročež nehrozí riziko, že by osoba
v procesním postavení svědka zvolila obhájce záměrně ke škodě stíhané právnické osoby. Naopak
takový postup vyhovuje právu obviněné právnické osoby na formální obhajobu spíše, než když je
tento obhájce zvolen opatrovníkem.264 Na druhou stranu je pochopitelná skepse soudů ohledně
konfliktů zájmů v případě, kdy obviněná fyzická osoba byla jedinou, která mohla činit úkony za
právnickou osobu v trestním řízení, jež musel uhasit až Ústavní soud v souladu s právem na
obhajobu v trestním řízení.
Z mého pohledu se jedná o jinou situaci u poškozeného, kterého dle § 43 TŘ lze
charakterizovat jako osobu, které bylo trestným činem ublíženo na zdraví, způsobena majetková
škoda nebo nemajetková újma, nebo tu, na jejíž úkor se pachatel trestným činem obohatil. V tomto
případě lze rozpor zájmů mezi poškozeným a trestně stíhanou právnickou osobou již z povahy věci
dopředu presumovat. S ohledem na vývoj nejen výše zmíněné judikatury si zde dovolím dovodit
závěr, ke kterému podle mě dospěje praxe soudů, vyvstane-li taková otázka před některým z nich.
Obecně lze uzavřít, že zájmy poškozeného a trestně stíhané osoby (ať už právnické, nebo
fyzické) jsou zásadně odlišné. Typickým případem je, kdy se poškozený dle § 43 odst. 3 TŘ připojí
do trestního řízení s návrhem na náhradu škody, přičemž jehož primárním cílem je vyslovení viny
obžalovaného. Obžalovaný na druhou stranu bude samozřejmě usilovat o zproštění obžaloby. Jak
stanovil Ústavní soud ve svém nálezu: „Nelze totiž odhlížet od skutečnosti, že vztah poškozeného
a obviněného (obžalovaného) v trestním řízení se více podobá vztahu stran v civilním řízení, neboť
z hlediska shledání viny se jedná pouze o vztah mezi obviněným a státem a nikoliv poškozeným,
byť ten má rovněž na vyslovení viny obžalovaného zájem. Nelze zajisté popírat, že v případě
sporného civilního procesu stojí obě strany v kontradiktorním postavení, jejichž zájmy nemohou
být a priori souladné.“ Takový závěr však nelze bez dalšího generalizovat. Ústavní soud se v tomto
nálezu zabýval tím, může-li advokát zastupovat v rámci jednoho trestního řízení obviněného
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i poškozeného. Uzavřel případ tak, že advokát může být vyloučen z obhajoby těchto osob pouze
tehdy, pokud jsou jejich zájmy skutečně v rozporu, argumentum a contrario zájmy poškozeného
a obviněného v jednom trestním řízení nemusí být vždy v rozporu. Nález Ústavní soud uzavírá
tím, že takový rozpor lze dovodit jenom z konkrétních okolností věcí: „Obecné soudy tak v těchto
případech musí brát v potaz stav vyšetřování, důkazní situaci, charakter stíhané trestné činnosti,
a především faktický vztah dotčeného obžalovaného a poškozeného, kdy musí pečlivě vážit, zdali
skutečně jsou jejich zájmy v rozporu, či zda usilují o tentýž výsledek trestního řízení, ačkoliv se
ocitly v obecně odlišném a z hlediska jejich zájmů protikladném postavení.“265 Závěrem uvedeného
nálezu II.ÚS 863/16 ve spojení s IV. ÚS 3740/19 musí nevyhnutelně být, že i poškozený může mít
právo zvolit obhájce právnické osobě ve stejném trestním řízení, neboť jejich zájmy nemusí být
vždy v rozporu, přičemž obecné soudy musí tuto situaci posuzovat případ od případu.
7.2.2 Jednočlenné obchodní společnosti

Dle mého zcela běžně nastávají nebo také budou nastávat případy, kdy je vedeno trestní řízení
proti jednočlenné společnosti, typicky společnosti s ručením omezeným nebo také akciové
společnosti. Bez ohledu na v této kapitole uvedené závěry Ústavního soudu a z čistě striktního
výkladu § 34 odst. 4 zákona o TOPO by jednatel nebo statutární ředitel nemohl zvolit své vlastní
společnosti obhájce, pokud by byl například v postavení obviněného. V takovém případě by jí
musel být ustanoven opatrovník. Zpravidla nelze říci, že se zájmy v jednočlenné společnosti budou
mezi fyzickou a právnickou osobou lišit. Proto považuji za značně (i pro praxi) přínosné závěry
Ústavního soudu, neboť právě je bude možné bezpochyby také aplikovat i u jednočlenných
společností, protože by neměly jinou osobu, která by mohla za ně činit úkony v trestním řízení.
Tento úsudek lze i vzhledem k uvedené judikatuře posunout ještě dál. Bude-li vedeno trestní řízení
například proti jednočlenné společnosti s ručením omezením a také proti jejímu jedinému
společníkovi a tedy jednateli, tento bude mít právo zvolit si stejného obhájce jako pro svou
společnost. Ovšem pouze za předpokladu, že jejich zájmy skutečně nejsou ve vzájemném rozporu
v souladu s § 37a odst. 2 TŘ.266
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7.2.3 Lze stejný závěr dovodit i ve Slovenské republice?

Navzdory tomu, že slovenská právní úprava je až na pár výjimek značně podobá, odpověď na
tuto otázku nebude i vzhledem k absenci jakékoliv směrodatné judikatury tak jednoduchá, jak se
může na první pohled zdát.
Už při prvním pohledu na ustanovení § 27 odst. 1 zákona o TZPO upravujícího osoby, které
mohou jednat za právnickou osobu v trestním řízení, lze usoudit, že okruh těchto osob je užší než
v § 34 odst. 1 zákona o TOPO. Za právnickou osobu mimo obhájce nebo zvoleného zástupce může
v rámci trestního řízení činit úkony pouze statutární orgán, kdežto v české právní úpravě může
mimo statutární orgán jednat také například zaměstnanec pověřený statutárním orgánem, vedoucí
odštěpného závodu nebo i prokurista.267 Na druhou stranu rozsah osob, které jsou vyloučeny
z úkonů, je širší než v české právní úpravě. Ustanovení § 27 odst. 6 zákona o TZPO nad rámec
obviněného, poškozeného a svědka zmiňuje také znalce, tlumočníka nebo překladatele. Navzdory
tomu, že zákon o TOPO toto výslovně nestanoví, považuji stejný závěr v českém prostřední trestní
odpovědnosti právnických osob za nevyhnutelný. Poukazuji v této souvislosti na § 21 odst. 4 OSŘ,
který se použije ve spojení s § 34 odst. 1 zákona o TOPO268 a který stanoví omezení pro jednání
za právnickou osobu u těch osob, jejichž zájmy jsou v rozporu se zájmy této právnické osoby.269
Stejný princip platí i v rámci řízení o přestupcích, kdy je vyloučeno, aby za obviněnou právnickou
osobu jednala fyzická osoba, která v řízení vystupuje jako znalec nebo tlumočník.270 Obdobný
institut lze najít i v § 35 odst. 3 TŘ, ve kterém je vyloučen z trestního řízení obhájce, který zároveň
vystupuje jako tlumočník nebo znalec.
Ohledně eventuálního konfliktu zájmů obviněného, poškozeného nebo svědka lze při výběru
obhájce v podmínkách zákona o TZPO učinit následující úsudek. Slovenská republika je stejně
jako Česká republika demokratický právní stát řídící se v oblasti trestního práva stejnými
zásadami. Právo na obhajobu vychází z § 2 odst. 9 Trestného poriadku ve spojení s čl. 50 odst. 3
Ústavy SR. Rozdílem mezi českou a slovenskou úpravou je rovněž to, že zákon o TZPO počítá

267

Zákon zde odkazuje na OSŘ, konkrétně § 21.
Srov. GŘIVNA, Tomáš. § 34 [Úkony právnické osoby]. Op. cit. s. 729.
269
Podle § 11 odst. 1 zákona č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících: „Znalec (tlumočník) nesmí podat posudek
(provést tlumočnický úkon), jestliže lze mít pro jeho poměr k věci, k orgánům provádějícím řízení, k účastníkům
nebo k jejich zástupcům pochybnost o jeho nepodjatosti.“
270
PRÁŠKOVÁ, Helena. Jednání za právnickou osobu v řízení o přestupku. Správní právo, číslo 3/2018, s. 152.
268
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s jednočlennými společnostmi, na které se nevztahuje vyloučení z konání úkonů v rámci trestního
řízení.271 Navzdory tomu, že to z důvodové zprávy k zákonu o TZPO nevyplývá, s opatrností se
domnívám, že zákonodárce počítal právě s případy, kdy nebude možné konat úkony v trestním
řízení, neboť jediná osoba, která tak může činit, bude v postavení obviněného, svědka nebo
poškozeného, ať už u jednočlenných společností, nebo v jiných případech. Navíc když se právní
úpravy jednotlivých zákonů obou zemí rozsáhle podobají a v praxi ústavních soudů není nezvyklé
nechat se inspirovat přístupy ústavních soudu jiných zemí (tzv. komparace), nevidím důvod, proč
by se soudy ve Slovenské republice nemohly zde opět inspirovat od České republiky a dovodit
obdobné, ne-li stejné závěry.

271

§ 27 odst. 6 věta druhá zákona o TZPO stanoví: „Za právnickou osobu nemůže jednat ani ten, kdo je obviněným,
poškozeným nebo svědkem v téže věci; to neplatí, jednáli-se o jediného člena orgánu právnické osoby nebo
o jedinou fyzickou osobu, která tvoří právnickou osobu.“
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8. Oznamování trestného činu členy právnické osoby
Již dříve jsem v této práci poukázal na tendenci právnických osob vytvářet právně efektivní
compliance programy, které by jim mohly umožnit vyvinit se z trestní odpovědnosti (srov.
kapitolu 4.2). I když však v souladu s takovým programem například zaměstnanec oznámí svému
zaměstnavateli, že se může dopustit trestního činu, nesetká se to vždy s adekvátní reakcí. Nemusí
se jednat pouze o případy, kdy zaměstnavatel věří, že se nedopustí trestného činu, ale také kdy
jeho úmyslem je jeho spáchání, pročež může pod hrozbou (ideálně pouze) ztráty zaměstnání
přikázat zaměstnanci, aby se danou skutečnost nezabýval a nerozšiřoval povědomí o ní. Dopustíli se trestného činu následně zaměstnavatel navzdory jakýmkoliv dalším upozorněním,
zaměstnanci nezbývá než se obrátit na orgány činné v trestním řízení prostřednictvím trestního
oznámení. Takový postup lze však bez dalšího označit jako utopický.
Takováto osoba se generálně označuje jako whistleblower. Celkovou podstatou tohoto pojmu
je označit osoby řídící se určitým morálním kodexem, které chtějí zabránit jednání, jež nemusí být
jenom kriminální, ale také neetické či nekalosoutěžní. Tito whistlebloweři jsou bezpochyby
demotivování tak činit pod hrozbou reakce ze strany zaměstnavatele. Morálka a etika nemusí vždy
zvítězit pod hrozbou ztráty zdrojů obživy, případně ohrožení chudobou a zpustnutím. Jiné může
odradit i méně invazivní okolnosti. Nemusí chtít investovat čas pro podání svědecké výpovědi
nebo jiných dalších nezbytností pro prokázání viny právnické osoby, kteréžto úkony mohou
subjektivně vnímat (někdy zcela oprávněně) jako zbytečnou obtíž. Nechtějí vstoupit do bludiště
trestního řízení, protože vědí, že v něm budou ztraceni a potrvá dlouho, než se z něj vysvobodí.
Nepopírám, že problematika whistleblowerů má i jiné než trestněprávní aspekty. Značně také
podléhá regulaci ze strany občanského, pracovního nebo správního práva.272 Pro účely této
diplomové práce se jí však budu krátce zabývat pouze z pohledu trestního práva, přičemž srovnám
právní úpravu nebo spíše její absenci v České republice a již řadu let účinnou právní úpravu ve
Slovenské republice.

272

Srov. JIRÁKOVÁ, Jana. Úprava Whistleblowingu na české právní scéně aneb co brání přijetí zákona na ochranu
oznamovatelů? In: epravo.cz [online]. [cit. 25.4.2020]. Dostupné z: https://www.epravo.cz/top/clanky/upravawhistleblowingu-na-ceske-pravni-scene-aneb-co-brani-prijeti-zakona-na-ochranu-oznamovatelu-109159.html.
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Mám za to, že toto téma je důležité z hlediska trestněprávní odpovědnosti právnických osob,
neboť přineslo nové úskalí nejenom pro samotné právnické osoby, ale i pro orgány činné
v trestním řízení. Na jedné straně se společnosti budou snažit zabránit dovození trestní
odpovědnosti prostřednictvím trestněprávně efektivních compliance programů a na straně druhé
je potřeba zakotvit právní úpravu, která přinese zejména bezpečné podmínky, aby whistlebloweři
informovali orgány činné v trestním řízení. Oznamování trestných činů bezpochyby fungovalo už
i předtím, ale zavedením trestní odpovědnosti právnických osob a zejména zakotvením možnosti
jejich vyvinění budou orgány činné v trestním řízení potřebovat co nejvíc informací, neboť na
jednom břehu řeky spravedlnosti bude stát právnická osoba odvolávající se na to, že učinila
všechno, co bylo možné od ní spravedlivě požadovat, aby zabránila spáchaní trestného činu, a na
břehu druhém whistleblower tvrdící, že společnost se vědomě dopouštěla kriminálního jednání.
Navíc se tyto orgány mohou v případě efektivní právní úpravy whistleblowingu dozvědět o trestní
činnosti právnické osoby dříve, tj. ještě ve stadiu přípravy nebo pokusu, a nikoliv poté, co škoda
již byla způsobena a životy byly ztraceny. Rovněž bude možné očekávat i zvýšený počet trestních
stíhání právnických osob, bude-li právní úprava dostatečně efektivní. Důležité také je, že na půdě
Evropské unie byla koncem roku 2019 přijatá směrnice zabývající se ochranou osob, které
oznamují porušení unijního práva, již musí státy implementovat do svých právních řádů
k 17. prosinci 2021 nebo 2023 (viz článek 26 příslušné směrnice).273
8.1 (Ne)existující právní úprava v České republice
Legislativní snahy k přijetí příslušného zákona byly již čtyřikrát neúspěšné, přičemž jeden
z posledních návrhů předložilo Ministerstvo spravedlnosti k projednání (po meziresortním
připomínkovém řízení a konzultací se zástupci nestátních neziskových organizací i akademické
sféry) vládě ke dni 30. 9. 2020.274 Dle důvodové zprávy je účelem navrhované úpravy zajistit
ochranu potencionálních oznamovatelů protiprávního jednání (do jehož definice dle návrhu spadá
trestný čin a přestupek), ale také k prevenci protiprávního jednání obecně. Zákon se bude vztahovat
na zaměstnance, dobrovolníky, stážisty, uchazeče o zaměstnání, kolegy nebo třeba příbuzné

273
274

Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019 o ochraně osob, které oznamují
porušení práva Unie.
ŘEPKA, Vladimír. Ministerstvo spravedlnosti předložilo vládě návrh zákona o ochraně oznamovatelů. In:
justice.cz [online]. [cit. 17.11.2020]. Dostupné z: https://www.justice.cz/?clanek=ministerstvo-spravedlnostipredlozilo-vlade-navrh-zakona-o-ochraneoznamovatelu&fbclid=IwAR1MVEN7eBUxD4QVvx2CVjJznMMU0jIgxH3XfbuCaFO8uPo54sjMCK5xI9M.
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oznamovatelů. Při oznámení dostanou ochranu proti propuštění, snížení mzdy, diskriminaci nebo
jiným znevýhodněním. Návrhy přichází také s významnými nástroji procesní ochrany
oznamovatelů, jako je zavedení vyvratitelné domněnky ve prospěch oznamovatele v případě
návrhu na uložení předběžného opatření či obrácení důkazního břemene, následkem čehož to bude
žalovaný (např. zaměstnavatel), kdo bude muset prokazovat, že proti žalobci (oznamovateli)
neučinil odvetné opatření. Počítá se rovněž se zřízením samostatného subjektu ať už tzv. Agentury
na ochranu oznamovatelů při Ministerstvu spravedlnosti, přičemž ve hře je také samostatný
úřad.275 Dovolím si tvrdit, že původ tohoto nápadu vychází ze Spojených států, ve kterých se
nachází tzv. Komise pro kontrolu cenných papírů Spojených států (SEC) a v ní Office of the
Whistleblower, kde se lidé mohou obrátit s oznámeními o protiprávním jednání v oblasti
kapitálového trhu. Ve Spojených státech mohou být lidé přímo finančně odměňování v rozsahu
10–30 % z částky, kterou tento úřad vymůže v souvislosti s uloženou peněžitou pokutou.276
V rámci České republiky je určitým způsobem regulována oznamovací povinnost v TZ. Dle
§ 368 TZ mají osoby oznamovací povinnost ohledně taxativně stanovených trestných činů.
Neučiní-li tak, sami se trestného činu za podmínek v § 368 TZ dopustí.
Při oznamování protiprávního jednání musí být oznamovatelé opatrní. Návrh zákona totiž
počítá s peněžitou pokutou až 50.000,- Kč, učiní-li oznamovatel vědomě nepravdivé oznámení.
V závažnějších případech se může dopustit trestného činu pomluvy (§ 184 TZ) nebo křivého
obvinění (§ 345 TZ).
8.2 Slovenská právní úprava
Ve Slovenské republice příslušný právní předpis poskytující ochranu zaměstnanců při
oznamování protiprávního jednání existuje již od roku 2015 a začátkem roku 2019 byl již nahrazen
dalším právním předpisem.277 Jednu ze změn, kterou přinesl nový právní předpis, je rozšíření

275

ŠTEFAN, Václav. Nový zákon i nezávislý úřad. Ministerstvo spravedlnosti chce chránit oznamovatele korupce. In:
irozhlas.cz [online]. [cit. 25.4.2020]. Dostupné z: https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/whistleblower-zakoncesko-korupce-oznamovatele-ministerstvo-spravedlnosti_2001090738_dok.
276
Office of the Whistleblower. In: sec.gov [online]. [cit. 25.4.2020]. Dostupné z: https://www.sec.gov/whistleblower.
277
Zákon č. 54/2019 Z. z., o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých
zákonov, který zrušil zákon č. 307/2014 Z. z., o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním
protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
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závažné protispolečenské činnosti o trestnou činnost právnických osob.278 Na rozdíl od českého
návrhu příslušného zákona ten slovenský limituje oznámení na určité trestné činy279 (v zákoně se
nachází také limitace pro správní delikty nebo i některé dopady na soukromoprávní poměry, které
zde nebudu podrobně rozebírat). Obdobně je však zřízen Úřad na ochranu oznamovatelů
protispolečenské činnosti jakožto samostatný a nezávislý úřad, který poskytuje ochranu
oznamovatelům a také rozhoduje o případné odměně. Oznamovatel může požádat o ochranu
v rámci trestního řízení, jejíž podstatou je, že zaměstnavatel nemůže následně jednat
v pracovněprávním poměru vůči zaměstnanci bez souhlasu tohoto úřadu, nesouhlasil-li s tím sám
zaměstnanec (například převedení na jinou práci). Tato ochrana trvá až po dobu tří let od ukončení
trestního řízení proti zaměstnavateli. Oznamovatel může (podle mého názoru opět podle vzoru
Spojených států) požádat o odměnu až ve výši 50násobku minimální mzdy za určitých podmínek.
Nárok vznikne tehdy, pokud v trestním řízení byla podána obžaloba, byl podaný návrh na
schválení dohody o vině a trestu, byl schválen smír a zastaveno trestní řízení anebo bylo trestní
řízení podmíněně zastaveno. Stejně jako v českém právním řádu nadále zůstává důležitý trestný
čin neoznámení trestného činu dle § 340 Trestného zákona.
Z důvodové zprávy k nové právní úpravě, tj. po cca třech a půl letech od účinnosti té původní,
plyne, že se původní zákon nedostal do širšího povědomí společnosti, což je příčina jeho
nedostatečného využívání ze strany whistleblowerů. Lze tedy zhodnotit, že první právní předpis
neměl zásadní dopad a pro zhodnocení toho nového je příliš brzo.
8.3 Shrnutí
Je zcela nepochybné, že pro dosažení účelu trestního stíhání právnických osob by vhodná
a účelná právní úprava oznamování páchaní trestné činnosti zaměstnavatelů (právnických osob)
jenom přispěla. Domnívám se, že v soudobé společnosti morální předcházení kriminálnímu
jednání není rozhodující. Lidé jsou a budou více motivováni případným finančním prospěchem.

278

MIČUDOVÁ, Tatiana. Zákon o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti – komentár. Wolters Kluwer,
2019, s. 4.
279
Trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskej únie podľa § 261 až 263 Trestného zákona, trestný čin
machinácií pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe podľa § 266 až 268 Trestného zákona, trestné činy verejných
činiteľov podľa § 326 až 327a Trestného zákona alebo trestné činy korupcie podľa § 328 až 336b Trestného
zákona; trestný čin, za který Trestný zákon ustanovuje trest odnětí svobody s horní hranicí trestní sazby
nepřevyšující 3 roky.
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Navzdory tomu, že právní úprava směřuje k zabránění odvetných opatření, což znamená, že
whistlebloweři nepřijdou hned o zaměstnání, tak tito „udavači“ rozhodně nebudou mít po
oznámení lehké postavení. Mám za to, že finanční odměna za případné oznámení bude u většiny
rozhodujícím faktorem a bude jim sloužit pouze jako určitá jistota do doby, než si najdou nové
zaměstnání. Česká právní úprava by z těchto důvodů měla po vzoru té slovenské či americké
rovněž zavést finanční odměnu za oznámení. Navzdory tomu, že slovenská právní úprava tento
institut zná a na rozdíl od té české je účinná již řadu let, pochybnosti vyvstávající o jejím reálném
dopadu neustávají.
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9. Statistické údaje právních úprav obou zemí
Nejlépe lze zhodnotit efektivnost a úspěšnost právní úpravy trestní odpovědnosti právnických
osob prostřednictvím různých statistických údajů a ukazatelů. Stejně se jednodušeji srovnají
i právní úpravy různých zemí. Cílem této kapitoly je zobrazit jednotlivé údaje získané na základě
žádostí u Ministerstva spravedlnosti České republiky a Ministerstva spravodlivosti Slovenské
republiky a jejich vzájemné srovnání a analýza. Za účelem snazšího a rychlejšího porozumění pro
čtenáře budou v jednotlivých částech uvedené grafy, přičemž ty, které budou odkazovat na
statistické údaje ve Slovenské republice, budou až na výjimky od roku 2016, tj. od účinnosti
modelu pravé trestní odpovědnosti právnických osob.
Dosavadní vývoj trestního stíhání po přibližně osmi letech účinnosti v České republice ukázal,
že se nenaplnily očekávání odůvodňující zavedení trestní odpovědnosti právnických osob do
právního řádu. Předpokládalo se, že se postihne většina trestních jednání právnických osob
v soukromém i veřejném sektoru – nebo dokonce všechna –, zejména v oblasti poškozování
životního prostředí, korupce, zadávání veřejných zakázek nebo neplacení daní. Počty trestního
stíhání právnických osob jsou pořád pouze zlomkem vůči trestnímu stíhání osob fyzických.280 Dle
Říhy ještě nedošlo k odsouzení takových právnických osob, za takové trestné činy a z takových
důvodů, jakými bylo odůvodňováno zavedení této právní úpravy, neboť pouhý postih fyzických
osob se jevil jako nedostatečný.281 Pro dovození obdobného závěru je v intencích slovenského
právního řádu příliš brzo.
9.1 Počet zahájených trestních stíhání
Prvním důležitým ukazatelem je snaha orgánů v trestním řízení vůbec právnické osoby trestně
stíhat a plnit tedy účel právních předpisů zakotvujících jejich trestněprávní odpovědnost. Řada
z trestních řízení však neskončí pravomocným odsouzením, ale například zproštěním obžaloby,
zastavením trestního stíhání nebo i prostřednictvím tzv. odklonů od trestního řízení v podobě
podmíněného zastavení, narovnání či dohody o vině a trestu. Zde uvedu celkový počet zahájených
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JELÍNEK, Jiří. Trestní odpovědnost právnických osob v České republice: problémy a perspektivy. Op. cit. s. 39.
ŘÍHA, Jiří. Pět let uplatňování trestní odpovědnosti právnických osob českou justicí. In: KALVODOVÁ, Věra
a Marek FRYŠTÁK a Jan PROVAZNÍK, ed. Trestní právo (stále) v pohybu: pocta Vladimíru Kratochvílovi. Brno:
Masarykova univerzita, 2018, s. 386.
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trestních řízení proti právnickým osobám a jejich srovnání s počty uzavřených dohod o vině
a trestu. Statistiky pravomocných odsouzení považuji za nejdůležitější, a proto jsou níže uvedené
ve samostatné kapitole/grafu. Uvádím zde srovnání zahájených trestních stíhání s dohodami o vině
a trestu, neboť ve Slovenské republice se dosud využíval pouze tento odklon od trestního řízení.

Zahájení trestního stíhání a dohody o vině a trestu
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Z uvedených údajů plyne pozitivní závěr, že každoročně rostou počty zahájených trestních
řízení proti právnickým osobám, přičemž jenom zlomek z nich končí uzavřením dohody o vině
a trestu. V České republice se v roce 2019 uzavřelo deset dohod a ve Slovenské republice ve
stejném roce šest. Předtím byly dohody spíše výjimkou než pravidlem.
9.2 Počet pravomocných odsouzení
Snad nejpříhodnější ukazatel efektivnosti a úspěšnosti právní úpravy v oblasti trestního práva
je počet pravomocných odsouzení. Vývoj v počtech je následující:
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Pravomocná odsouzení právnických osob - ČR vs. SR
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Už na první pohled je zřejmé, že aplikace v praxi je v České republice daleko napřed oproti té
ve Slovenské republice. Zatímco v České republice bylo v roce 2019 odsouzeno 147 právnických
osob, ve Slovenské republice pouze 26. Dále lze zhodnotit, že od účinnosti (pravé) trestní
odpovědnosti právnických osob nebyly orgány činné v trestním řízení dostatečně s právní úpravou
obeznámeny, což se odrazilo i v počtech v prvním roce účinnosti právních předpisů. Bylo by
možné obhajovat současné množství odsouzených právnických osob ve Slovenské republice
s odůvodněním, že i v České republice na začátku bylo množství značně nízké, jakožto důsledek
nezkušeností orgánů činných v trestním řízení. Nicméně ve Slovenské republice byla
„kvazitrestní“ odpovědnost zavedena již v roce 2010 (viz kapitolu 3.3.3), bylo by tedy možné
očekávat, že orgány činné v trestním řízení budou mít alespoň nějaké zkušenosti. První sankci pro
právnickou osobu lze ve Slovenské republice zpozorovat však až v roce 2018.
9.3 Trestné činy podle zájmů chráněných trestním právem
Jak český TZ, tak slovenský Trestný zákon obsahují zvláštní nebo samostatnou část obsahující
výčet skutkových podstat trestných činů, které jsou zařazené do jednotlivých hlav podle
konkrétních zájmů chráněných trestním právem. Zvláštní úpravy těchto zákonů jsou přibližně
stejné. Níže uvádím počty jednotlivých trestných činů, kterých se právnické osoby dopustily
v obou zemích proti jednotlivým zájmům v roce 2019. Protože se právní úpravy TZ a Trestného
zákona naprosto neshodují, dělení podle hlav se řídí českým TZ. Rovněž uvádím pouze ty hlavy,

- 103 -

ve kterých se nachází trestné činy, kterých se mohou právnické osoby dopustit a ty, podle kterých
došlo k spáchání nějakého trestného činu.

Trestné činy podle jednotlivých hlav - 2019
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Z uvedeného je zřejmé, že se v obou zemích právnické osoby dopouští nejvíce trestných činů
proti majetku a hospodářských trestných činů. V České republice se v roce 2019 jednalo konkrétně
o trestný čin podvodu (§ 209 TZ), zkrácení daně, poplatku a podobné povinné platby (§ 240 TZ),
neodvedení daně, pojistného na sociální zabezpečení a podobné povinné platby (§ 240 TZ)
a zkreslování údajů o stavu hospodaření a jmění (§ 254 TZ). Za trestné činy proti životu a zdraví
byly právnické osoby za přibližně osm let odsouzeny pouze dvakrát; proti svobodě a právům na
ochranu osobnosti, soukromí a listovního tajemství čtyřikrát; stejným počtem za trestné činy
obecně nebezpečné a proti životnímu prostředí; pouze jednou za trestný činu proti lidské
důstojnosti v sexuální oblasti a 18krát za trestné činy proti pořádku ve věcech veřejných. Naproti
tomu za celou dobu účinnosti zákona o TOPO byly právnické osoby odsouzeny za 194 trestných
činů proti majetku a za 378 hospodářských trestních činů.
Ve Slovenské republice byly v roce 2019 spáchané zejména trestné činy neodvedení daně
a pojistného (§ 277 Trestného zákona) a nezaplacení daně a pojistného (§ 278 Trestného zákona).
Rok 2018 byl obdobný, přičemž se vyskytly také korupční trestné činy.
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9.4 Sankce
V této části uvedu, v jakém množství byly v roce 2019 uloženy jednotlivé sankce právnickým
osobám jakožto sankce hlavní. Nezahrnu ochranná opatření, neboť právní úprava zákona o TZPO
tento druh sankce připustila až od 1. 1. 2021 (srov. kapitolu 5.5.2), přičemž za dobu účinnosti
zákona o TOPO byly uložena pouze tři ochranná opatření zabrání věcí.
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Sankce, ve kterých se právní úpravy obou států liší, tj. trest zákazu přijímání pomoci a podpory
poskytované z fondů Evropské unie, nebyly zatím ve Slovenské republice uloženy, a proto zde
nejsou uvedené. Rovněž sankce zákazu držení a chovu zvířat nebyla ještě uložená, neboť právní
úprava tohoto trestu je účinná až od 1. 6. 2020 (tato práce je psána ke květnu 2020).
Nejenom v roce 2019, ale také v průběhu celé účinnosti zákona o TOPO převažují tresty
zrušení právnické osoby, peněžité tresty, zákaz činnosti a uveřejnění rozsudku. Nejméně bylo
uložených trestů propadnutí majetku, a to v počtu tří.
Ve Slovenské republice v roce 2018 byly uloženy pouze peněžité tresty a jeden trest uveřejnění
rozsudku.
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9.5 Průměrná délka trestního řízení
Zde uvádím průměrnou délku trestního řízení proti právnickým osobám ode dne zahájení
trestního stíhání až po pravomocné ukončení věci, a to ve dnech.

Průměrná délka trestního řízení proti právnickým osobám
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Z uvedených hodnot lze spatřovat tendenci růstu počtu dní od zahájení trestního stíhání až po
pravomocné ukončení řízení. Lze uzavřít, že s rostoucími počty kriminality právnických osob
a zvyšujícími se zkušenostmi orgánů činných v trestním řízení s odhalováním a stíháním trestných
činů právnických osob, tedy s větším množstvím trestních řízení, je takový závěr nevyhnutelný.
Zatímco v roce 2013 bylo v České republice u 62 zahájených trestních stíhání průměrná délka
trestního řízení 178 dní, v roce 2019 u 433 zahájených trestních řízení vůči právnickým osobám
se tato hodnota ustálila na průměru 626 dní. Obdobný trend lze spatřit i ve Slovenské republice.
9.6 Shrnutí
Z uvedených statistických údajů lze uzavřít, že navzdory značné vzájemné podobě právních
úprav trestní odpovědnosti právnických osob v České a Slovenské republice z teoretického
hlediska je praxe podstatně odlišná. Česká republika značně dominuje v počtu zahájených
trestných stíhání a odsouzení. V ostatních oblastech jako druhy spáchaných trestných činů,
ukládaných sankcí a délce trestního řízení jsou si právní úpravy obou zemí blízké.
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Závěr
Je nepochybné, že otázka trestní odpovědnosti právnických osob není žádnou novinkou
nejenom na našem území. Polemiky o ní se táhnou od antiky, přes středověk a moderní dobu až
po současnost. Navzdory tomu se však řada věcí dosud neobjasnila a někteří odborníci se stále
domnívají, že tento institut přináší množství negativních důsledků, pročež existuje důvodná
argumentace proti jeho zakotvení do právního řádu.
V této práci jsem uvedl řadu argumentů podepřených o historické zkušenosti a věřím, že se mi
jakožto zastánci tohoto institutu podařilo prokázat jeho nezbytnost v soudobé společnosti. Veškeré
argumenty proti, se kterými jsem čtenáře seznámil, jsem vyvrátil. Události, které se v průběhu
lidské historie objevily a také se budou objevovat, poskytují odůvodnění k tomu, že kdo participuje
na páchání trestné činnosti, ať už má biologickou strukturu, či nikoliv, nemůže ve společnosti
působit bez náležité regulace a za takové jednání musí existovat odpovídající represe. Smutným
výsledkem doby však je, že ačkoliv se některé subjekty dopouští závažné trestné činnosti, jejich
vliv a moc sahá tak daleko, že se někdy vyhnou řádnému potrestání. Uvedené pak nejenom
podkopává důvěru lidí v justiční systémy, ale podporuje a podněcuje pochybnosti o existenci
a fungování spravedlnosti, kterou by mělo právo chránit a k níž by mělo směřovat.
Zavedení trestní odpovědnosti právnických osob do právních řádů České a Slovenské
republiky bylo nezbytným důsledkem nejenom mezinárodních a unijních závazků, ale také
společenské potřeby. Ačkoliv obě země zakotvily tento institut jako poslední v rámci Evropské
unie, výsledek jejich legislativních snah je daleko od dokonalosti. V této souvislosti jsem podrobil
hodnocení samotný legislativní proces, zejména ten v případě Slovenské republiky, neboť je až
prekérní, kolik neúspěšných pokusů se objevilo na půdě jejího zákonodárného orgánu, pročež jsem
se také pokusil dovodit odůvodnění této násobné neúspěšnosti. Oba právní předpisy podléhají
kritice jak pro svou nejasnost a nepřesnost v textaci, tak kvůli případným aplikačním problémům.
Většinu z mezer a nejasností obsahuje právě slovenský zákon o TZPO, kde nezbývá než čekat na
trestní justici, aby se s těmito chybami náležitě vypořádala.
Příslušná právní úprava ve Slovenské republice však vykazuje několik dalších konkrétních
problémů. Na rozdíl od té české má například stanovenou příliš širokou výjimku z osobní
působnosti, nenaplňuje všechny znaky v souladu se zásadou nullum crimen sine lege a zaměňuje
ve své textaci rozdílné fáze trestního řízení. Kompilace legislativních pokusů, nedostatků právní
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úpravy a zejména její aplikační absence podporují rozšiřující se hodnotící stanovisko o korupčním
prostředí ve Slovenské republice.
Slovenský zákon o TZPO ovšem nevykazuje pouze negativní charakteristiky. Zákonodárce,
netající se svou inspirací od západních sousedů, se rozhodl několik věcí upravit odlišně
a podrobněji s přihlédnutím k principům právní jistoty a předvídatelnosti práva. V některých
konkrétních případech, jako například způsob ukládání trestu zveřejněním rozsudku, by se tedy
měl naopak český zákonodárce nechat inspirovat od mladší právní úpravy na Slovensku.
Samotný charakter právnické osoby, který přinesl řadu otázek i kritiky při samotném uvedení
její trestní odpovědnosti do světa, způsobuje komplikace také v rámci trestního řízení.
Zákonodárce musel totiž určit osoby, jejichž jednání bude v rámci trestního řízení považováno za
jednání samotné právnické osoby. Vznikají proto odůvodněné otázky, kdy tyto osoby jednají svým
jménem a kdy jménem právnické osoby nebo kdy mohou být v rozporu s jejími zájmy, v důsledku
čehož by byly z jednání vyloučené. Častokrát je také nejisté, za jakých okolností a v jakém
postavení mohou tyto osoby uplatňovat základní procesněprávní zásady trestního řízení, tj. zákaz
sebeobviňování nebo právo na nutnou obhajobu, a zda mohou vůbec právnické osoby být jejím
adresátem. I když se již několik nejasností vyřešilo před partičními soudními orgány, řada
zásadních pořád zůstává otevřená.
Ačkoliv jsem v této práci podrobil slovenskou právní úpravu trestní odpovědnosti právnických
osob zásadní a rozsáhlé, ale z mého pohledu odůvodněné kritice, nelze odvrátit zrak od toho, že
alespoň v některých jiných oblastech je před tou českou napřed. Koncept whistleblowingu
a ochrana příslušných oznamovatelů funguje na Slovensku již několik let, dokonce se tím zabývá
už v pořadí druhý právní předpis poskytující nejen ochranu, ale i finanční odměnu
oznamovatelům. V České republice se po několika neúspěšných pokusech nachází další současný
návrh pouze na začátku svého legislativního poutnictví. Nelze však jenom bezmyšlenkovitě
vycházet z existence příslušné právní úpravy, ale také z její použitelnosti a efektivnosti v reálném
životě. Ačkoliv je pravda, že se právní úprava oznamovatelů protiprávního jednání těší podrobné
právní úpravě na Slovensku, jeho účinnost je sporná a dopad minimální. Navíc se dosud ani v jedné
z obou zemí nedaří zbavit společenského odsouzení za oznámení protiprávního jednání
a následného označování oznamovatele jako udavače. Dokud se nezmění společenské myšlení
a morální kodex lidí, právní úprava může být v tomto směru jakkoliv podrobná, reálnému dopadu
se však těšit nebude.
- 108 -

Nejvhodnějším a nejlepším ukazatelem efektivity právních úprav obou zemí je bezpochyby
jejich statistické srovnání. Je zjevné, že Slovenská republika v současné době značně zaostává
a ani zdaleka nedosahuje na paty českým orgánům v trestním řízení, ať už v počtech zahájených
trestních řízení, nebo počtech odsouzených, ale čísla se pomalu zvyšují. Vše však ukáže až
budoucnost, neboť obě právní úpravy jsou značně mladé.
Na samotný závěr této práce bych rád uvedl, že ačkoliv trestní odpovědnost právnických osob
přináší řadu nezodpovězených otázek a komplikací a její právní úprava je daleko od dokonalosti,
věřím, že tento institut je skutečně nezbytný v právním řádu snad každého státu na světě. Spory
právní úpravy se mohou kdykoliv objasnit a vyřešit, ale škody způsobené trestnými činy častokrát
již napravit nelze. Tam, kde je kriminální jednání, musí existovat pohled bohyně Themis, ať už
jeho pachatele vidí a může ho uvěznit, nebo potřebuje pomocnou ruku zákonodárce, aby odhalila
neviditelný plášť pachatele skrývající.
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Seznam zkratek

ESUO

Smlouva zakládající Evropské společenství uhlí a ocele ze
dne 18. dubna 1951

EURATOM

Evropské společenství pro atomovou energii, založeno
v Římě dne 25. března 1957

Listina základních práv a svobod

usnesení č. 2/1993 Sb., předsednictva České národní rady
o vyhlášení Listiny základních práv a svobod jako součásti
ústavního pořádku České republiky

NOZ

zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

OECD

Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj
(Organisation
for
Economic
Co-operation
and
Development)

OSŘ

zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád

SŘ

zákon č. 500/2004 Sb., správní řád

Trestný poriadok

zákon č. 301/2005 Z. z., Trestný poriadok

Trestný zákon

zákon č. 300/2005 Z. z., Trestný zákon

TŘ

zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním

TZ

zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník

Ústava ČR

ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky

Ústava SR

ústavný zákon č. 460/1992 Zb., Ústava Slovenskej
republiky

zákon o TOPO

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

zákon o TZPO

zákon č. č. 91/2016 Z. z., o trestnej zodpovednosti
právnických osôb a o zmene a doplnení niektorých
zákonov
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Komparace právní úpravy trestní odpovědnosti právnických osob v ČR a SR
Abstrakt
Tato diplomová práce se zabývá vysoce aktuálním fenoménem trestní odpovědnosti
právnických osob. O jeho aktuálností svědčí zejména jeho nedávné uvedení do právních řádů
České a Slovenské republiky, jež doprovází neutichající kritika, nejasnosti a aplikační problémy.
Navzdory tomu diskuse o jeho zakotvení do právních řádů různých států po celém světě lze
spatřovat již v dávné minulosti. První část této práce se proto zabývá uvedením historického pozadí
a podrobně rozebírá vývoj tohoto institutu. Dále také rozebírá vznik diskuse na mezinárodní scéně
a uvádí řadu mezinárodněprávních dokumentů, které mají buď doporučující povahu, nebo
i zavazují své strany k přijetí náležité deliktní odpovědnosti právnických osob. Nejpodstatnější
obsah této práce tvoří srovnání aktuálních právních úprav trestní odpovědnosti právnických osob
v České a Slovenské republice. Nezavírá však oči ani nad závažnou argumentaci její společenské
nezbytnosti, včetně vyvrácení důvodů tuto nezbytnost rozporující. První část komparace se
podrobně zabývá samotným legislativním procesem obou zemí, který je zejména v případě
postupu slovenského zákonodárce přímo pozoruhodný. Jádrem srovnání je postavení konkrétních
institutů, které se v obou zemích liší vedle sebe, následná analýza jejich rozdílů a zhodnocení,
který z nich je pro aplikační praxi vhodnější, případně účinnější. V další části se tato práce zabývá
vybranými procesněprávními otázkami, které dosud vyšly najevo při činnosti orgánů činných
v trestním řízení v České republice, a analytickým zhodnocením, zda takovéto problémy mohou
nastat i v intencích slovenského právního řádu. Za stejným účelem dovození závěru při vycházení
z českého právního prostředí se část této práce rovněž věnuje dosavadní relevantní judikatuře.
V neposlední řadě s trestní odpovědností právnických osob souvisí i případné oznamování
protiprávního jednání, pročež se předposlední část zabývá komparací právě tohoto institutu.
Poslední kapitola této diplomové práce představuje pouhé faktické srovnání statistických údajů,
jejich analýzu a poskytnutí hodnotícího stanoviska z těchto údajů vyplývajícího.
Klíčová slova: trestní odpovědnost, právnická osoba, komparace

Comparison of legislation concerning criminal liability of legal entities in the
Czech Republic and the Slovak Republic
Abstract
This master thesis deals with a very recent phenomenon of criminal liability of legal entities.
Its recent implementation into national legislation of the Czech and the Slovak Republic provides
evidence of its current relevance, which is followed by relentless criticism, lack of clarity and
application difficulties confirms its currency. Nevertheless, discourse about its implementation by
legislations of various countries around the globe can be seen in ancient history. Therefore, the
first part of this thesis deals with the introduction of historical background and analyses in detail
the development of this doctrine. Furthermore, it also examines the development of international
discussion and lays down several international legal documents which serve either as
recommendations or impose obligation onto the parties to introduce proper liability of legal
entities. The most relevant part of this thesis consists of the comparison of current national
legislation of the criminal liability of legal entities in the Czech and the Slovak Republic. But it
also doesn’t avoid the necessary line of reasoning of social essenciality of this doctrine including
the disproval of reasoning which coincides with it. The first part of the comparison deals in detail
only with the legislative procedure of both countries, which especially in relation to the Slovak
legislative body, can be considered as extraordinary. The core of comparison is taking specific
parts of the legislation which are different in both countries, putting them next to each other and
analyzing their difference, following by the assessment which of them is more suitable or efective
for real world application. The next part of this thesis deals with specific procedural issues, which
have emerged in Czech Republic during the operations of competent law enforcement authorities,
followed by analytical evaluation whether these issues may emerge under the current Slovak
legislation. With the same intent of deducting a conclusion based on the Czech legislation the part
of this thesis deals with existing relevant case law. Last but not least the criminal liability of legal
entities also relates to the issue of whistleblowing therefore, the second to last part lays down the
comparison of this doctrine. The last chapter of this master thesis only introduces the comparison
of statistical data, their analysis being followed by providing an evaluation opinion resulting from
this information.
Key words: criminal liability, legal entity, comparison

