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Úvod 
 

 Od 1. ledna roku 2012 je v České republice účinný zákon č. 418/2011 Sb., o trestní 

odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, který zavedl do té doby docela nezvyklý 

institut trestní odpovědnosti právnických osob. Lze říci, že k tomuto kroku Česká republika 

přistoupila především z důvodu plnění mezinárodních závazků, jelikož současný svět se 

vyznačuje značnou mírou globalizace a internacionalizace. Tento institut však již 

dlouhodobě využíván v řadě vyspělých zemí a má svůj prapůvod především v právních 

řádech USA a Velké Británie, kdy tato problematika byla řešena již od 19. století. Na druhou 

stranu státy kontinentálního právního systému tento institut pracují s tímto institutem až od 

druhé poloviny 20. století a před tím nevěnovali této problematice velkou pozornost. 

Důvodem bylo odlišné chápání kriminality jako takové, kdy za pachateli byly považovaný 

lidí z nižších společenských vrstev.  

Dílo Edwina Hardina Sutherlanda avšak změnilo takový pohled na kriminalitu, když 

prohlásil, že páchat trestní činy mohou i osoby z vyšších společenských vrstev, a dokonce i 

osoby právnické. Vědec prohlásil, kriminalita páchána takovými osobami je obzvlášť 

nebezpečná, způsobuje mnohem větší újmu obětem, a to i celé společnosti, a navíc se 

označuje vysokou mírou skrytosti a odbornosti, organizovanosti. S rozvojem společnosti a 

hospodářství se měnila i struktura kriminality, vznikaly nové skutkové podstaty. Vyvstala 

otázka trestněprávní ochrany životního prostředí, pracovních podmínek zaměstnanců, 

veřejného zdraví a hospodářských zájmů jednotlivých států a celých regionů. Pro poskytnutí 

takové účinné ochrany je třeba pochopit samotný fenomén korporátní kriminality a původ 

její vzniku. Jen důsledné chápání těchto příčin umožní vytvořit efektivní systémy trestní 

prevence.  

S postupem ekonomického rozvoje, rozšíření mezinárodních hospodářských vazeb a 

globalizace otázky kriminality páchané právnickými osobami jsou více a více aktuálnější. 

Existuje velké množství obrovských korporací s celosvětovou působnosti, roční obraty a 

dokonce i zisky kterých přesahují státní rozpočty menších či v poslední době i středně 

velikých států. Tyto subjekty mají obrovský finanční a dokonce i politický vliv na jednotlivé 

státy a celý svět. Proto význam zkoumání kriminality páchané právnickými osobami nabývá 

ještě větší významnosti.      
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 Předkládaná práce je zaměřená na kriminologické aspekty kriminality páchané 

právnickými osobami a za tímto účelem má práce několik cílů. Hlavním cílem práce je 

představit samotný koncept právnické osoby jako pachatele trestného činu a pochopit 

fenomén korporátní kriminality. Za tímto účelem je součástí práce i část věnující se 

teoretickým a historickým východiskům problematiky. S tím souvisí dílčí cíl – podrobněji 

se zabývat přístupy ke kriminalitě právnických osob a jejich motivů a možné prevence, 

zejména z právního pohledu, ale i s ohledem na ostatní vědní disciplíny. Druhý dílčí cíl práce 

je snaha o rámcový popis stavy, dynamiky a struktury kriminality páchané právnickými 

osobami v České republice (byť si autor zcela jednoznačně uvědomuje, že se jedná spíše o 

právně-statistickou interpretaci dat).   

 Struktura práce je tvořena čtyřmi hlavními částmi. První představuje fenomény 

kriminality a kriminologie, kdy dochází k vymezení základních pojmů a systematiky těchto 

dvou stěžejních pojmů, stejně jako představuje právnickou osobu jako pachatele. Druhá část 

se zabývá historicko teoretickým pojetím a východisky institutu trestní odpovědnosti 

právnických osob a korporátní kriminality, přičemž představuje aspekty kriminality 

právnických osob prostřednictvím pojmů kriminalita bílých límečků a korporátní 

kriminalita. První ze jmenovaných pojmů vychází z pojetí zavedeného Sutherlandem a jeho 

navazující práce. V této části je rovněž pracováno s prolnutím kriminalistického, 

behavoriálně-sociologického pohledu na zkoumaný institut, kdy prostřednictvím Yaeger – 

Clinardovým pojetím dochází k přenastavení paradigmat vnímání obecné kriminality ve 

vztahu ke kriminalitě právnických osob. Závěr druhé části je zaměřen na etiologii 

kriminality páchané právnickými osobami. V rámci třetí části se práce zabývá trestní 

odpovědnosti právnických osob v České republice, včetně okolností přijetí a koncepce 

zákona o trestní odpovědnosti právnických osob. Dále tato část pojednává o dvou základních 

složkách kontroly kriminality, její prevenci a represi. Podrobně popisuje reakci českého státu 

na problematiku kriminality páchané právnickými osobami a zároveň jeho mezinárodní 

závazky v této oblasti. Ve čtvrté části dochází zejména ke zkoumání stavu, dynamiky a 

struktury kriminality jako vybraných aspektů kriminologie ve vztahu k trestné činnosti 

právnických osob páchané na území České republiky v období let 2012 až 2020. V této části 

je pracováno jak s veřejně dostupnými daty, tak jejich kompiláty v porovnání s informacemi 

získanými prostřednictvím zákona o svobodném přístupu k informacím napříč instancemi. 

Tato část obsahuje názorné tabulky s daty a grafy. Závěry statistického zkoumaní kritizují 
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současný rozsah evidovaných statistik a obsahují řadu doporučení pro zlepšení. Součástí této 

části je též analýza některých rozhodnutí, zejména studium odůvodnění jednotlivých 

rozhodnutí, kdy zejména otázka sankcionování právnických osob, se značně liší. Praxe 

soudů je v tomto ohledu velmi rozporná s doktrínou, která zejména ukládání trestu likvidace 

právnické osoby zcela správně označuje za nejpřísnější sankci, kterou je možné uložit pouze 

ve výjimečných případech. Analyzovaná aplikační praxe však ukazuje, že se jedná o trest 

ukládaný nikoli výjimečně. 

 V práci použité metody spočívají hlavně na analýze, srovnání a syntéze použitých 

materiálů. Dále jsou zejména v části věnující se vymezení základních pojmů použity metody 

logického, jazykového a místy historického výkladu. V části čtvrté je nad rámec uvedených 

metod použit též metod statistických (deskriptivní statistika).  Na základě všech uvedených 

metod dochází k popisu a rozboru některých problémů, včetně návrhů možných 

legislativních opatření, či čistě úvah de lege ferenda. Předkládaná diplomová práce reflektuje 

právní stav ke dni 31. 5. 2021, přičemž data části čtvrté vycházejí ze stavu k 30. 4. 2020.
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1. Kriminologie a kriminalita 

Pro potřeby zpracování tématu této diplomové práce, a to kriminality páchané 

právnickými osobami, je nutné se nejprve podrobněji zabývat obecným pojetím 

kriminologie a kriminality jako fenoménů dlouhodobě a teoreticky důkladně prostudovaným 

a následně přejít ke konkrétnějšímu pojetí uvedených pojmů ve vztahu k právnickým 

osobám. 

Kriminologie je společenskovědní disciplína, jejímž předmětem je jak jedinec 

(pachatel, oběť), tak i společnost jako celek i sociální skupiny, ze kterých je tvořena. Zkoumá 

kriminalitu jako takovou, pachatele a oběti kriminality a její kontrolu. 

 

1.1. Pojem, předmět a úkoly kriminologie 

Pojem kriminologie je odvozen od latinského slova crimen neboli zločin a řeckého 

slova logos – učení. Převažuje názor, že tento pojem poprvé použil francouzský antropolog 

Paul Topenard v roce 1879. První kniha zabývající se touto disciplínou byla vydána v roce 

1885 s názvem Criminologia právníkem a kriminologem Raffaelem Garofalem1. Je tak 

poměrně mladou vědní disciplínou.   

Existuje řada definic samotného pojmu kriminologie. Německý kriminolog Günther 

Kaiser ji definuje jako „uspořádaný celek empirického vědění o zločinu, zločinci, negativní 

sociální „nápadnosti“ a o kontrole tohoto chování“2. Dle Kaisera lze pole její vědecké 

činnosti výstižně charakterizovat takovými základními pojmy jak zločin, zločinec a kontrola 

zločinnosti, k tomu ještě přidává zájmy oběti a prevenci kriminality3. Novotný a Zapletal ji 

jednoduše definují jako „vědu o kriminalitě (zločinnosti), o jejích pachatelích a obětech a o 

její kontrole“4. Pro Kuchtu a Válkovou je společenskovědní disciplínou, „zabývající se jak 

jednotlivci (pachatelem, obětí, orgánem trestní justice, apod.), tak společností jako celkem i 

sociálními skupinami, které ji tvoří (např. preventivní programy určené pro konkrétní 

sociální komunity, statistické analýzy zahrnující vybrané regiony nebo celé státní území)“5.  

                                                           
1 GŘIVNA, T., SCHEINOST, M., ZOUBKOVÁ, I., a kol. Kriminologie. 4. vydání. Praha: Wolters Kluwer. 

2014, s. 21 
2 KAISER, G. Kriminologie. Úvod do základů kriminologie: Eine Einführung in die Grundlagen. Translated 

by Válková, H. 1. vyd. Mnichov, Praha: Beck, 1994, s. 1 
3 tamtéž 
4 NOVOTNÝ, O. Kriminologie. 2., přeprac. vyd. Praha: ASPI, 2004, s. 15 
5 KUCHTA, J. a VÁLKOVÁ, H. Základy kriminologie a trestní politiky. Praha: C.H. Beck, 2005. Beckovy 

mezioborové učebnice, s. 1 
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Podle Malka je kriminologie sociálněprávní, všeobecně teoretická a aplikační věda 

zkoumající kriminalitu jako sociální jev, jeho podstatu a způsoby projevu, zákonitosti 

vzniku, existenci a změny, její příčiny a další determinanty (konkrétní faktory/okolnosti, 

které vyvolávají jev), osobnosti pachatelů, systém opatření vedoucích k předcházení 

trestných činů.6 

Hlavním úkolem kriminologie je získat odpovědi na otázky, a to proč dochází k 

páchání trestné činnosti a jak jí předcházet. Kriminologie proto získává empirické poznatky 

o kriminalitě a zjišťuje její příčiny. Kriminologie dále zkoumá vývojové tendence svého 

předmětu kriminální fenomenologii čili stav, strukturu a dynamiku kriminality a příčiny 

kriminality tak zvanou etiologii.7 Na základě analýzy těchto poznatků lze pak realizovat 

efektivní opatření pro odstranění příčin kriminality, a to prostřednictvím trestní represe a 

prevence.8  

 

1.2. Pojem kriminality 

Jak bylo uvedeno výše, kriminalita je jednou ze součástí předmětu kriminologie. 

Odborných pohledů na ni existuje hned několik.  

Svatoš na kriminalitu nahlíží jako na sociálně patologický jev. Jeho pojetí následně 

rozděluje do více rovin.. Jednání pachatele posuzované jako trestný čin dělí na legální 

(juristické, právnické) pojetí, a jednání odchylné, deviantní, takzvané sociologické 

(sociologizující) pojetí kriminality. Juristické pojetí kriminality přináší výhodu spočívající 

v určitosti pojmů, terminologické přesnosti a celkové jednoznačnosti. Nevýhodou je, že 

nezahrnuje některé nežádoucí společenské jevy, které jsou považovány za trestné činy, ale 

může se jednat o faktory, které vedou k trestné činnosti. Sociologické pojetí přináší daleko 

větší komplexnost, jelikož zahrnuje též faktory, které předcházejí trestné činnosti či ji 

doprovázejí, což s sebou na druhou stranu  přináší nevýhodou neurčitosti, nepřesnosti a 

nejednoznačnosti.9 

Podle Kaisera je kriminalita sociální jev, který „je úhrnem činu neschválených 

trestním právem“. Je to porušení práva spojená se zvláštním difamujícím odsudkem. 

                                                           
6 MALKO, V. D.: Kriminologija: Učebnik dlja vuzov, 27. vydání. ZAO Justicinform, 2006, s. 6-7 
7 SVATOŠ, R. Kriminologie. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2012. Vysokoškolské 

učebnice (Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk), s. 17-18 
8 tamtéž, s. 22 
9 tamtéž, s. 25 
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Kriminalita je obvykle popisována podle prostoru a času, a také rozsahu, struktury a 

dynamiky10.  

Kuchta a Válková uvádí, že v případě, jestliže zvolíme legální pojetí kriminality, 

které zločinem rozumí pouze to, co je upraveno trestním právem, pak rozsah 

kriminologického výzkumu bude výrazně užší, než u sociologického pojetí, u kterého do 

kriminality jsou zahrnované i takové sociálně patologické jevy, které nemusí být upravené 

trestním právem, avšak ve značné míře úzce souvisejí s trestnou činnosti nebo ji podmiňuji, 

jako například (konzumace drog, alkoholismus, prostituce, extremismus, domácí násilí 

apod.)11   

Vedle kriminality v juristickém pojetí jsou další pojmy. Delikvence (z lat. delinquere 

= provinit se) je širší pojem, neboť obsahuje i činy, které nejsou trestnými činy podle 

trestního zákoníku. Jedná se například o přestupky, nebo činy jinak trestné spáchané  osobou 

mladší 15 let či osobou trestně neodpovědnou pro nepříčetnost.  

Další pojem negativní společenské jevy neboli sociálně patologické jevy znamená 

jevy, které se negativně odchylují od norem a hodnot uznávaných v dané společnosti. Tyto 

jevy se vyznačují se určitou masovostí, trvalostí a rozšířeností ve shodných sociálních 

podmínkách (sebevražednost, alkoholismus, toxikománie, sexuální promiskuita a další).  

Přirozené zločiny (lat. crimen naturale – zločiny samozřejmé) jsou to jednání, která 

jsou vždy a ve všech společnostech považována za trestná. Jde především o vraždu, 

znásilnění, loupež a krádež. Opakem přirozených zločinů jsou jednání chápaná jako trestná 

pouze v konktrétně dané společnosti, v níž jsou nepřijatelná, a proto jsou zakázaná.  

Delikty bez oběti jsou to jednání hodnocená ve společnosti jako škodlivá a nežádoucí, 

která ve většině případů porušují platné trestní právo, ale nejsou primárně zaměřena na 

bezprostřední konkrétní oběti. Tato oběť bývá spíše v pozici „klienta“, který od pachatele 

odebírá určitou službu nebo zboží (kupec pašovaného, padělaného či odcizeného zboží, 

nelegálně přepravovaný migrant, konzument drog, sázkař nelegálních sázek). Tito „klienti“ 

jsou většinou v závislém a nevýhodném postavení vůči pachateli, nicméně dostávají za 

zaplacenou cenu určitou protihodnotu. Poškozeným v těchto případech bývá obvykle stát a 

společnost vcelku z důvodu porušování platných norem, neodvádění daní, cel a poplatků 

                                                           
10 KAISER, Günther. Kriminologie. Úvod do základů kriminologie: Eine Einführung in die Grundlagen. 

Translated by Válková, H. 1. vyd. Mnichov, Praha: Beck, 1994, s. 144 
11 KUCHTA, J. a VÁLKOVÁ, H. Základy kriminologie a trestní politiky. Praha: C.H. Beck, 2005. Beckovy 

mezioborové učebnice, s. 1 
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apod.12 

 

Pole zkoumání kriminologie je velice široké, a proto tato práce dále se bude zabývat 

především kriminalitou v juristickém pojetí, tedy jako souhrnem trestných činů spáchaných 

na určitém území za určitou dobu. Pro studium kriminality páchané právnickými osobami je 

třeba pak využit určité specifika, spočívající především v samotném postavení právnických 

osob, jako osob dle českého právního řádu fiktivních. 

1.2.1 Členění kriminality 

Existuje řada hledisek, podle kterých lze kriminalitu třídit. Tak podle povahy 

kriminalitu můžeme třídit na obecnou (která zahrnuje násilnou, mravnostní, majetkovou, 

zbývající a ostatní) a hospodářskou.13 S ohledem na specifičnost zvlášť můžeme vyčlenit 

kybernetickou kriminalitu, drogovou kriminalitu a organizovanou kriminalitu. Podle osoby 

pachatele kriminalitu třídíme na kriminalitu dospělých, kriminalitu mladistvých, dětskou 

kriminalitu, a k tomu můžeme dodat kriminalitu právnických osob. 

Z hlediska způsobu poznání rozlišujeme kriminalitu: 

a) zjevnou neboli zaregistrovanou kriminalitu, o které získáváme poznatky hlavně na 

základě oficiálních statistik a která vyšla najevo tím, že se o ní orgány činné v trestním řízení 

dozvěděly14, 

b) skrytou neboli latentní (neregistrovanou) kriminalitu, o které se orgány činné 

v trestním řízení nedozvěděly a která tak není uvedena v oficiálních statistikách. Skutečná 

neboli celková kriminalita je taková, která zahrnuje jak skrytou, tak zjevnou kriminalitu15. 

Zvláštní pozornost si zasluhuje latentní kriminalita, jelikož je nebezpečnější než 

zjevná, a to z důvodu vysokého stupně pravděpodobnosti jejího pokračování či opakování, 

případně zvýšení její aktivity. Děje se tak z důvodu, že část pachatelů nepřestane z vlastní 

vůle páchat trestnou činnost, a naopak ji zintenzivňuje. A protože v takových případech 

                                                           
12 Úvod do kriminologie. [online]. [cit. 2021-03-20]. Dostupné z:  https://www.uhk.cz/file/edee/pedagogicka-

fakulta/pdf/pracoviste-fakulty/ustav-socialnich-

studii/dokumenty/studijni_opory/socialni_patologie_a_prevence/uvod-do-kriminologie.pdf 
13 SVATOŠ, R. Kriminologie. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2012. Vysokoškolské 

učebnice (Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk), s. 34 
14 tamtéž, s. 27 
15 tamtéž, s. 27 
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nepůsobí individuální prevence k odstrašení dalších potenciálních pachatelů, nelze ani její 

páchání spolehlivě zastavit. 

Nejvyšší míra latence je u trestních činů pohlavního zneužití a násilných trestných 

činu uvnitř rodin, dále u úplatkářství, kde ani jedna ze stran nemá zájem na zveřejnění. Vyšší 

míru latentnosti mají ve značné míře i tzv. bagatelní majetkové trestné činy, které poškození 

ani sami nehlásí. Určitý vliv na výši latentní kriminality má také snaha společnosti 

bagatelizovat určitá protiprávní jednání. 

Na míru latentnosti také má vliv vytíženost policejních orgánů, které nemají možnost 

z důvodu šetření oznámených případů aktivně vyhledávat trestnou činnost. S tím souvisí 

vyšší míra latentnosti ve velkoměstech než v malých městech.16 Opačné případy, kdy se sice 

orgány činné v trestním řízení dozvědí o trestných činech, avšak je dále neregistrují 

z důvodů nesprávného právního posouzení věci, nezabýváním se oznámeným případem, či 

z důvodu korupce17, nazýváme umělá latence.  

K základním metodám zjišťování latentní kriminality patří expertní odhady 

odborníků, dotazování respondentů ohledně trestné činnosti jiných osob, dotazování 

samotných pachatelů ohledně jeho předchozí trestné činnosti. Obecně je ale značně obtížně 

zjišťovat množství skryté kriminality exaktními prostředky.18  

Latentní kriminalita, o které se orgány činné v trestním řízení nedozvěděly, 

nazýváme také jako tzv. „černá čísla“ a latentní kriminalita, o které se sice orgány činné 

v trestním řízení sice dozvěděly, ale do statistiky nebyly tyto případy z různých důvodů 

zaneseny, označujeme jako tzv. „šedá čísla“19. 

 

 1.2.2. Zkoumání kriminality 

Pokud má kriminologie sloužit jako vědní obor k efektivní kontrole kriminality, je 

třeba mít dostatek zdrojů poznání. Kriminologie při zkoumání kriminality využívá zejména 

fenomenologický (morfologický) přístup a etiologický přístup k poznání rozhodujících 

skutečností. 

                                                           
16 SVATOŠ, R. Kriminologie. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2012. Vysokoškolské 

učebnice (Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk), s. 27-28 
17 tamtéž  
18 tamtéž 
19 tamtéž, s. 22 
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Fenomenologický (morfologický) přístup se zabývá jevovou stránkou kriminality. 

Základem tohoto přístupu je analýza dat získaných z kriminálních statistik i z jiných zdrojů. 

Za účelem poznání a popsání kriminality jako jevu slouží řada ukazatelů. Těmito jsou stav, 

úroveň, struktura a dynamika. 

Stav (rozsah) kriminality je základní kvantitativní charakteristikou kriminality, 

vyjadřuje v absolutních číslech počet trestných činů spáchaných na určitém území za určité 

období, popisuje jen registrovanou kriminalitu. Na stav kriminality má velké množství 

faktorů, proto tento ukazatel k nejproměnlivějším. 

Úroveň (intenzita) kriminality je stav kriminality přepočtený na určitý počet 

obyvatelstva na rozhodném území. Úroveň kriminality se vyjadřuje v indexech na 10 000 

nebo 100 000 obyvatel. Na rozdíl od stavu kriminality je úroveň kriminality objektivnějším 

ukazatelem. Na základě vlastního výzkumu bude v dalších kapitolách této práce  kriminality 

specifikována úroveň kriminality páchané právnickými osobami v porovnání s počty 

existujících právnických osob.   

Struktura kriminality je kvalitativním charakteristikou kriminality, je to vlastně 

rozložení kriminality podle určitých hledisek. Struktura může být determinována podle 

různých kritérií, například podle druhů, a to podle taktiko-statistické klasifikace 

(uplatňované v policejní statistice) či podle hlav zvláštní části trestního zákoníku 

(uplatňované v justiční statistice), podle osoby pachatele, osoby poškozeného, podle 

kriminalistických kritérií, územních a dalších. Analýza struktury kriminality má klíčový 

význam, jelikož konkretizuje poznatky o kriminalitě a umožňuje ji lépe charakterizovat, 

jelikož příčiny kriminality i typy pachatelů se u jednotlivých druhů kriminality mohou být 

značně odlišné.20 Na strukturu kriminality má v případě právnických osob vliv i rozsah 

kriminalizace stanovený platným právem tím, že obsahuje výčet trestných činů, které mohou 

být spáchány právnickou osobou. 

Dynamika kriminality se zabývá vývojem a změnou kriminality v průběhu určité 

doby na rozhodném území. V rámci ukazatele dynamika kriminality se používají pojmy 

tendence či trend kriminality. Prostřednictvím tohoto ukazatele sledujeme stagnaci, pokles 

nebo růst kriminality.21 

                                                           
20 NOVOTNÝ, O. Kriminologie. 2., přeprac. vyd. Praha: ASPI, 2004, s. 57 
21 SVATOŠ, R. Kriminologie. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2012. Vysokoškolské 

učebnice (Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk), s. 31-38 
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Etiologický přístup se oproti tomu zabývá vysvětlením vzniku a vývojem 

kriminality, zkoumáním příčin vzniku, kriminogenních faktorů, jednotlivých druhů 

kriminality, vysvětlení jejího původu.22 Na tomto místě je vhodné připomenout, že důvody 

vzniku kriminality právnických osob mohou být odlišně od kriminality osob fyzických, což 

je způsobeno určitými odlišnostmi postavení právnických osob, toto bude podrobněji 

popsáno v další kapitole. 

Pro zkoumání kriminality mají nezastupitelnou úlohu kvalifikované informační 

zdroje. Hlavními zdroji informace o registrované kriminalitě v České republice jsou: 

policejní statistiky kriminality, které zpracovává Policejní prezidium ČR. Jedná se o 

podrobné statistiky obsahující registrované trestné činy členěné podle objektu a jejich 

pachatele. Dalším zdrojem jsou justiční statistiky, které zpracovává Ministerstvo 

spravedlnosti ČR obsahující údaje státních zastupitelství a soudů.  

Své statistiky zpracovává také Probační a mediační služby ČR, obsahující informace 

o počtu řešených případů, a Generální ředitelství Vězeňské služby ČR, poskytující údaje o 

vazbách a výkonech trestů odnětí svobody. Tento výčet však není vyčerpávající, jelikož 

existují i statistiky dalších orgánů i instituci. 

Na vypovídací hodnotu těchto statistik však má vliv celá řada faktorů, a to umělá 

latence, demografické vlivy, legislativní změny (např. začlenění nových skutkových podstat 

trestných činů do trestního zákoníku, které může způsobit razantní zvýšení kriminality 

v určitém časovém okamžiku), amnestijní rozhodnutí prezidenta republiky, změny v trestní 

politice a v pohledu na kriminalitu ze strany policie, změny způsobu statistického 

vykazování, chyby statistického zpracování a výkazů, umělé zkreslování údajů, časová 

prodleva mezi spácháním trestního činu a jeho registraci.23 Kvalita těchto statistických dat 

má nezastupitelný význam pro kontrolu kriminality. 

 

1.3. Kontrola kriminality 

Pod kontrolou kriminality chápeme úsilí státu i společnosti o udržení kriminality v 

přijatelných mezích. Kontrola kriminality je uskutečňována prostřednictvím represivních 

strategií (potlačování trestné činnosti) a preventivních strategií (předcházení trestné 

                                                           
22 GŘIVNA, T., SCHEINOST, M., ZOUBKOVÁ, I., a kol. Kriminologie. 4. vydání. Praha: Wolters Kluwer. 

2014, s. 23 
23 SVATOŠ, R. Kriminologie. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2012. Vysokoškolské 

učebnice (Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk), s. 29-31 
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činnosti). Obě tyto strategie se vzájemně doplňují. Účinná prevence snižuje potřebu 

represivních metod, a na druhou stranu represe pozitivně posiluje prevenci. Proto lze říct, že 

prevence a represe jsou dva vzájemně propojené pilíře udržování vnitřní bezpečnosti24.   

 

1.3.1. Trestní represe 

Trestní represi můžeme charakterizovat jako prostředek pro kontrolu kriminality, 

který je nejintenzivnější formou reakce státu na pro společnost nežádoucí jednání. Na trestní 

represi se podílejí všechny složky trestní justice jako takové (soudy, policejní orgány, státní 

zastupitelství, atd.). Má též preventivní charakter, jelikož tomuto účelu slouží i samotný 

průběh trestního řízení. Důležitou funkcí trestní represe je trestání, neboli uložení trestní 

sankce za prokázané protiprávní jednání. Jednotlivé druhy trestů jsou vždy uváděny trestních 

kodexech a tvoří tzv. katalog trestů. Jak bude v této práci podrobněji rozvedeno, katalog 

trestních sankci fyzických osob je odlišný od osob právnických. 

1.3.2. Prevence kriminality 

Prevence kriminality vychází z obecně známého přístupu, že předcházet problémům 

je lepší, než řešit již vznikly problém. Nejpropracovanější definici prevenci kriminality 

uvádí Zapletal: „Prevence kriminality představuje pokus eliminovat trestnou činnost ještě 

před jejím započetím nebo před jejím pokračováním. Do prevence kriminality tak náležejí – 

v našem pojetí – veškeré aktivity směřující k předcházení páchání trestných činů, k snižování 

jejich výskytu cestou zamezení páchání nebo neutralizací příčin a podmínek vzniku trestných 

činů (kriminogenních faktorů). Patří sem opatření, jejichž cílem je zmenšování rozsahu a 

závažnosti kriminality, ať již prostřednictvím omezení kriminogenních příležitosti nebo 

působením na potenciální pachatele a oběti trestných činů.“25 

Podle obsahového zaměření můžeme prevenci kriminality třídit na sociální, situační 

a viktimologickou.  

Sociální prevence je orientována na osobu pachatele, kdy působí na sociální integraci 

jednotlivce, a na změnu příčin kriminality, kdy působí na změnu sociálních kriminogenních 

faktorů.26 

                                                           
24 ZAPLETAL, J. Prevence kriminality. 2., přeprac. vyd. Praha: Policejní akademie České republiky, 2005, s. 

7 
25 ZAPLETAL, J. Prevence kriminality. 2., přeprac. vyd. Praha: Policejní akademie České republiky, 2005, s. 

8 
26 NOVOTNÝ, O. Kriminologie. 2., přeprac. vyd. Praha: ASPI, 2004, s. 173 - 180 
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Situační prevence je orientována na samotný trestný čin, chápe jej jako výsledek 

motivace a příležitosti, a proto je a zaměřena na odstraňování kriminogenní situace, 

omezování příležitostí ke spáchání trestného činu, zvyšování rizika dopadení pro 

pachatele.27 

Viktimologická prevence se orientuje na osoby, u kterých je vysoce pravděpodobné, 

že se dopustí trestné činnosti, a zároveň zabývá se osvětovou a poradenskou činnosti.28 

Podle okruhu adresátů můžeme prevenci dělit na primární, sekundární a terciální. 

Primární je adresována veškerému obyvatelstvu státu či některým širokým skupinám 

obyvatelstva, působí na příčiny kriminality cestou sociální, kulturní a právní politiky. 

Sekundární je adresována na potenciální pachatele, potenciální oběti a na 

kriminogenní situace.  

Terciární (postdeliktní) je pak zaměřená na předcházení recidivy u konkrétního 

pachatele.29 

Pro prevenci kriminality právnických osob má velký význam oblast tzv. compliance 

programů, a proto této problematice bude věnovaná zvláštní pozornost v další části této 

práce. 

 

1.4. Oběť trestného činu 

Trestná činnost poškozuje společnost jako celek, ale taktéž působí újmu 

individuálním osobám, nebo ohrožuje na životě, zdraví, majetku, cti, svobodě a jiných 

právech. Osoby bezprostředně dotčené trestnou činností se v kriminologickém pojetí obecně 

označují jako oběti.30 

Oběť je také právním pojmem, a to trestně-hmotným, využívaným v zákoně č. 

45/2013 Sb., o obětech trestných činů, který navíc je definuje také pojem zvlášť zranitelná 

oběť. Přitom oběti může být pouze fyzická osoba. Pojem oběť nelze zaměňovat s trestně-

procesním pojmem poškozený, který je definován v § 43 TŘ. 

Problematikou obětí se zabývá vědní obor viktimologie, který je považován za 

součást kriminologie, i když existují odlišné názory, které pokládají jí za samostatnou  

                                                           
27 NOVOTNÝ, O. Kriminologie. 2., přeprac. vyd. Praha: ASPI, 2004, s. 180 - 187 
28 tamtéž, s. 188 
29 tamtéž, s. 189 - 191 
30 tamtéž, s. 139 
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interdisciplinární vědu. Viktimologie zkoumá osobu oběti, vztahy mezi ní a pachatelem, 

proces viktimizace, v němž se potenciální oběť stává skutečnou, její role v procesu 

odhalování, vyšetřování a soudního projednání věci. Současně také zkoumá pomoc obětím, 

způsoby odškodnění, rehabilitace, a zároveň ochranu občanů před viktimizaci. Přispívá také 

k doplnění znalosti o etiologii trestné činnosti. Výsledky viktimologických výzkumů jsou 

přínosné pro prevenci kriminality.31 

 

 1.5. Pachatel trestného činu 

Další součástí předmětu kriminologie je pachatel. Kriminologické pojetí pachatele je 

odlišné od trestněprávního. Obecně v trestněprávním pojetí je pachatelem osoba, která 

spáchala svým jednáním trestný čin. V užším slova smyslu je pachatelem trestního činu 

trestně odpovědná osoba. Přitom „trestně odpovědnou osobou může být osoba fyzická, která 

bezprostředně spáchala trestný čin, anebo osoba právnická.“32 

Podle § 22 odst. 1 Zákona č. 40/2009 Sb., TZ pachatelem trestného činu je ten, kdo 

svým jednáním naplnil znaky skutkové podstaty trestného činu nebo jeho pokusu či 

přípravy, je-li trestná. 

Kriminologické pojetí pachatele je širší. Kriminologie pod pojmem pachatele chápe 

nejen osoby, které spáchaly činy označené v zákoně jako trestné. Kriminologie věnuje 

pozornost osobám s nedostatkem věku nebo příčetnosti, osobám, které již odpykaly trest, 

osobám, které jsou označované jako potenciální pachatele trestných činů, osobám, které se 

vyznačují sociálněpatologickým chováním (např. drogově závislí, extremisté, gambleři). 

Kriminologické poznatky o pachateli jsou využívané v kriminalistice, soudní psychiatrii, 

psychopatologií a trestním právu.33  

Ve vztahu k pachateli využívá kriminologie pojmy, jako osobnost pachatele 

(posuzující rysy pachatele v porovnání s jinými) a typologie pachatelů, jako metody 

umožňující rozdělit pachatele trestných činů podle určitých kritérií a znaků do určitých 

skupin. Existuje větší množství typologií a do dnešního dne chybí jejích přesná 

systematizace. Nejčastěji se využívá dělení na základě toho, jaké vlivy nejčastěji působí na 

                                                           
31 GŘIVNA, T., SCHEINOST, M., ZOUBKOVÁ, I., a kol. Kriminologie. 4. vydání. Praha: Wolters Kluwer. 

2014, s. 112-114 
32 JELÍNEK, J. Trestní právo hmotné: obecná část, zvláštní část. 7. aktualizované a doplněné vydání. Praha: 

Leges, 2019. Student (Leges), s. 200 
33 NOVOTNÝ, O. Kriminologie. 2., přeprac. vyd. Praha: ASPI, 2004, s. 113 
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vytváření osobnosti pachatele, může se jednat o biologické dispozice, psychické dispozice a 

vliv sociálního prostředí.34  

Analýzy a výzkum pachatelů umožňuji využívat získané poznatky a využívat je 

v trestním právu hmotném a procesním, při individuálním rozhodování, prognózování, mají 

velký význam pro tvorbu trestní politiky státu.35 

Do nedávné doby se pojem pachatele vztahoval pouze na osoby fyzické, dnešní pojetí 

pachatele však jíž zahrnuje i osoby právnické. 

 

1.5.1 Právnická osoba jako pachatel trestného činu 

Po obecném vymezení pojmu pachatele je nutné se věnovat též právnické osobě jako 

pachateli trestného činu.  

Za tímto účelem je nutné nejprve říct co to je právnická osoba. Pojetí právnické osoby 

je otázkou teorie práva, a sice konkrétně občanského práva, kde je institut a pojem právnické 

osoby historicky zakotven. 

 Ještě ze starých římských dob známe existenci umělých (morálních) osob, avšak 

jejich pojetí bylo ještě odlišné. Důvodem je, že nemůžeme dohledat, že tyto entity měly 

právní osobnost, tj. byly nositelem práv a povinností v dnešním pojetí. Pokud v historickém 

vývoji pomineme specifické případy jako koloniální společnosti, či jiné, pak  Vznik 

skutečných právnických osob přišel až v 18. a 19. století spolu s rozvojem průmyslové 

revoluce.36  

Existuje několik teorií, které se zabývají povahou právnických osob. Je proto třeba 

zmínit tři nejvýznamnější z nich.37 

Teorie fikce, jejíž hlavním představitelem je Friedrich Carl von Savigny, vychází 

z myšlenky, že pouze člověk může být přirozenou osobou. Podle této teorie právnické osoby 

                                                           
34 GŘIVNA, T., SCHEINOST, M., ZOUBKOVÁ, I., a kol. Kriminologie. 4. vydání. Praha: Wolters Kluwer. 

2014, s. 87-88 
35 SVATOŠ, R. Kriminologie. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2012. Vysokoškolské 

učebnice (Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk), s. 22 
36 ELIÁŠ, K. a kol. Občanské právo pro každého. Pohledem (nejen) tvůrců nového občanského zákoníku. 2., 

doplněné a aktualizované vydání. Praha: Wolters Kluwer, a. s., 2014. 360 s.. s. 118 
37 DVOŘÁK, J., ŠVESTKA, J. a ZUKLÍNOVÁ, M. Občanské právo hmotné. 2., aktualizované a doplněné 

vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2016, s. 268 - 269 
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jsou neexistující entity, a aby mohly fungovat, jsou zapotřebí právní konstrukce, které je 

personifikují, přitom lze zvolit velmi mnohotvárné a různorodé právní konstrukce.38 

Teorie reality, jejíž hlavním představitelem je Otto von Gierke, vychází z myšlenky, 

že určité útvary (svazy, sdružení) vznikají samostatně a reálně (fakticky) existují nezávisle 

na vůli zákonodárce. Právo umožňuje jejich existenci po právní stránce.39 

Třetí, kompromisní teorie, je kombinací podstatných prvků prvních dvou teorií. 

Právnické osoby lze dělit podle různých kritérií. Prvním kritériem můžeme uvést to, 

podle jaké právní úpravy se opírá jejích existence. Tak můžeme je rozdělit na právnické 

osoby veřejného práva a právnické osoby soukromého práva. Typickým příkladem 

právnické osoby veřejného práva je stát (který na jedné straně je subjektem právotvorným, 

a na druhou subjektem, kterému právo je adresováno), dále lze uvést územní samosprávní 

celky, stavovské samosprávní komory.40 

Podle povahy útvaru právnické osoby lze rozdělit na uskupení osob (korporace), 

majetku (fundace) nebo o právnickou osobu za účelem provozování společensky nebo 

hospodářsky užitečné činnosti s využitím osobní a majetkové složky (ústav).41 

V každém případě právnické osoby se vyznačují právní osobnosti (jsou subjektem 

práva, jsou způsobilé mít práva a povinnosti), vnitřní organizovanosti a majetkovou 

autonomii, mají deliktní způsobilost.42  

Relativně krátkou dobu jsou právnické osoby v mnoha státech světa subjektem trestní 

odpovědnosti a mohou tak spáchat trestný čin. V dalších kapitolách jsou proto podrobněji 

popsána východiska, ze kterých vycházela celá řada států, zejména těch s kontinentálním 

právním systémem, při postupném zavedení institutu trestní odpovědnosti právnických osob 

do svých právních řádů. 

  

                                                           
38 DVOŘÁK, J., ŠVESTKA, J. a ZUKLÍNOVÁ, M. Občanské právo hmotné. 2., aktualizované a doplněné 

vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2016, s. 268 - 269 
39 tamtéž 
40 KNAPP, Viktor. Teorie práva. Vyd. 1., 3. dot. Praha: C.H. Beck, 1995. Beckovy právnické učebnice, s. 70 

- 73 
41 tamtéž 
42 tamtéž 
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2. Historické a teoretické aspekty trestní odpovědnosti a kriminality 

právnických osob 

Pokusy o zavedení odpovědnosti tzv. society (jako předchůdce dnešních právnických 

osob) existovaly již ve středověku. Průmyslová revoluce a s tím související zavádění nových 

technologií do výroby zapříčinily zásadní změny ve společnosti, neboť průmysl proměnil 

každodenní život lidí. Změny ve společnosti se projevily novou úpravou právních poměrů 

společnosti v národních právních řádech a s tím související postihy za jejich porušení. 

Základní otázkou pro vznik trestní odpovědnosti tak bylo, zda i právnické osoby mohou být 

trestně postižitelné. 

 

2.1. Historický vývoj institutu trestní odpovědnosti právnických osob ve světě 

V době starověku platila zásada societas et universitas delinquere non potest 

(sdružení a spolky nemohou jednat protiprávně). Přitom takové spolky, jako předchůdci 

dnešních právnických osob, vůbec neměly právní osobnost. Existovaly však výjimky, kdy 

např. v době starověkého Římu byla založena odpovědnost celých měst za vraždy 

legionářů.43 Ve středověku se stejný princip kolektivní viny celého města uplatňoval při 

ukrývání členů Řádu templářů, kteří byli francouzským králem pronásledování, 

pronásledování Židů ve Španělsku v 15. století atd.  

Po Velké francouzské revoluci v roce 1789 nastala změna, spočívající v uplatnění 

principu individuální a zaviněné odpovědnosti osoby za trestné činy, což bylo největším 

výsledkem vývoje trestněprávního myšlení. Tento princip stal základem naprosté většiny 

trestněprávních kodexů, které nahradily středověké zákony, připouštějících odpovědnost 

spolků a cechů.44 

Princip individuální a zaviněné odpovědnosti se nejprve uplatňoval pouze vůči 

jednotlivcům. Problematika odpovědnosti organizací se začala řešit především v okamžiku 

jejich expanze, diverzifikace obchodních činností a postupného prorůstání do veškerých 

odvětví společenského života. Zvlášť ostře byla diskutována během průmyslové revoluce ve 

Velké Británii. Během tohoto období britské soudy se odmítaly zabývat odpovědností 

korporací, čímž de facto docházelo k tolerovaní jejich protiprávního jednání. Hlavní důraz 

                                                           
43 ŠELLENG, D. Právnická osoba jako pachatel trestného činu. Praha: Leges, 2019. Teoretik, s. 18 
44 VOLŽENKIN, B. V. Ugolovnaja otvetstvennost juridičeskich lic, Sankt-Peterburg, 1998, s. 7 
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byl totiž během počátků průmyslové revoluce kladen na rozvoj a růst, a jakákoliv regulace 

byla zapříčinila opak.45 

V polovině 19. století v zemích systému obecného práva (Anglie, USA), které 

neměly právo kodifikováno, došlo k razantnímu růstu vlivu korporací na ekonomický rozvoj 

těchto států, soudy v jednotlivých případech začaly uznávat jejich odpovědnost za neplnění 

zákonných povinností, a pak i za činy nebezpečné či nevhodné pro společnost. V roce 1827 

zavedl anglický Parlament do trestního zákoníku formulaci, podle které slovo „osoba“ bude 

také znamenat nejen fyzickou, ale i právnickou osobu. Nejednalo se sice o trestní 

odpovědnost právnických osob jako takovou, ale jednalo o první náznak tohoto institutu. 

Soudci se však zabývali tím, že chtěli uplatňovat spíše existující právo nežli vytvářet nové, 

a snažili se proto komparovat zavinění a skutkovou podstatu z trestních činu fyzických osob 

na osoby právnické, jelikož „nebyl důvod, proč by se zavinění a skutkové podstaty měly 

aplikovat i na právnické osoby.“46 

Průlomovým případem v otázce rozvoje trestní odpovědnosti právnických osob bylo 

uložení odpovědností za nedbalost ve věci Birmingham and Gloucester Railway Co. z roku 

1842, kdy společnost byla uznána vinnou za nesplnění zákonné povinnosti. Ve věci The 

Queen v. Great North of England Railway Co (Královna proti Společnosti Velká železnice 

Severu Anglie) z roku 1846 rozhodl Lord Thomas Denman (významný právník, soudce a 

politik, který v letech 1832 až 1850 působil jako Lord hlavní soudce Anglie a Walesu), že 

korporace mohou být uznány trestně odpovědnými za neodpovídající plnění zákonných 

povinnosti, a to nejen za opomenutí, ale i za konání. V odůvodnění rozhodnutí nicméně 

podotkl, že korporaci nelze obvinit z těžkého zločinu, vlastizrady, křivého svědectví nebo 

zločinů proti fyzickým osobám.47  

Nastolil však myšlenku, zda společnost může odpovídat za nemorální jednání, neboť 

nemorálně jednají lidé, nikoliv společnost. Z tohoto výroku logicky plyne, že porušení práva 

zaměstnancem jde k tíži zaměstnavatele, a společnost tak není odpovědná jako celek a půjde 

                                                           
45 T.K. BHASKAR, V. Umakanth. Corporate Criminality and Law, Vol. 38:2, 1996 [online]. [cit. 2021-03-

15]. Dostupné z https://www.jstor.org/stable/i40161810 
46 GOBERT, James J., PUNCH, M. Rethinking corporate crime. Dayton, Ohio: Butterworths, LexisNexis, 

2003, s. 53-55  
47 BALAKRISHNAN, K. Corporate Criminal Liability – Evolution of the Concept. 1998, s. 260, [online] 

[cit. 2020-05-10]. Dostupné z: 

http://dspace.cusat.ac.in/jspui/bitstream/123456789/10911/1/Corporate%20criminal%20liability%20-.PDF 
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tak o tzv. nepřímé jednání. Koncept nepřímé odpovědnosti se využíval i nadále, poněvadž 

bylo obtížné prokázat, zda jednání zaměstnance bylo skutečně na příkaz zaměstnavatele.48 

Podobné případy řešily i soudy ve Spojených státech. Vzhledem k tomu, že v USA 

se aplikovala soudní praxe z Velké Británie, byl převzat i tam koncept odpovědnosti 

korporací.  Na začátku 20. století zformuloval Kongres USA ustanovení v tzv. Elkinsově 

zákoně (Elkins Act), že jednání nebo opomenutí pracovníka korporace, který jedná v rámci 

svých pracovních povinností, jsou považována za jednání nebo opomenutí korporace 

samotné. Soulad tohoto ustanovení s Ústavou projednal Nejvyšší soud USA v roce 1909 ve 

věci New York Central and Hudson River Railroad Co. vs. USA. V řízení o odvolání proti 

odsuzujícímu rozsudku společnosti New York Central and Hudson River Railroad Co., 

uloženému za porušení Elkinsova zákona, upozorňoval obhájce odsouzené společnosti na 

rozpor tohoto zákona s Ústavou s odůvodněním, že sankcionování korporací za jednání 

pracovníků pokutou vede k odebrání peněz u nevinných akcionářů a k jejich potrestání bez 

řádného soudního procesu. Nejvyšší soud však v následném zamítavém rozhodnutí s touto 

argumentací nesouhlasil, čímž založil možnost odpovědnosti korporací za trestné činy 

spáchané zaviněně.49  

S postupem času začaly americké soudy uznávat korporace trestné odpovědnými za 

různé činy v případech, kdy podle názoru soudu bylo obtížné sjednat nápravu bez takové 

odpovědnosti. Kongres USA následně přijal množství zákonů, které umožňují využití trestní 

odpovědnosti korporací z různých odvětví trhu, a to za porušení zákonů o ochraně životního 

prostředí, finančních zákonů, dodání spotřebitelům nebezpečných pro život a zdraví potravin 

atd.50 

Výzkumný Institut amerického práva vypracoval a zveřejnil v roce 1962 Vzorový 

trestní zákoník USA, který byl doporučen jako vzor pro trestní zákoníky jednotlivých států. 

Obsažená doporučení, týkající se odpovědnosti korporací, neinkorporovaných celků a osob, 

které jednají v jejich zájmu, byla přijata řadou států. Podstatná ustanovení Vzorového 

trestního zákoníku USA jsou obsažená v čl. 2.07. Trestně odpovědné jsou nejen korporace 

(právnické osoby), ale také i neinkorporovaná sdružení, která ve smyslu tohoto článku 

nejsou právnickými osobami, tj. organizace založené za účelem výkonu pravomocí vládního 

                                                           
48 GOBERT, James J., PUNCH, M. Rethinking corporate crime. Dayton, Ohio: Butterworths, LexisNexis, 

2003, s. 53-55 
49 tamtéž, str. 56 
50 tamtéž, str. 56 
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orgánu (popř. založené vládním orgánem pro plnění vládního programu). Trestní 

odpovědnost korporace je založena splněním jakékoliv z následujících podmínek: 

1. korporace porušuje zákon, jehož explicitním účelem je uložení odpovědnosti 

korporaci; 

2. zástupce (tzv. „agent“) korporace jednající v zájmech této korporace a v rámci 

svého služebního postavení se dopustil protiprávního chování; 

3. porušení bylo schváleno, vyžádáno, nařízeno, provedeno nebo vykonáno 

v nedbalosti kolektivním orgánem jednatelů nebo zástupcem (řídící osobou ve 

vysokém postavení jednající v zájmech této korporace, v rámci svého služebního 

postavení nebo své funkce). V ostatních případech zákonem přímo definuje 

zástupce, za jejichž chování je korporace odpovědna, popřípadě okolnosti, za 

nichž vzniká její odpovědnost; 

4. porušení spočívá v neplnění zákonem uložené povinnosti vykonávat činnost tak, 

aby nedocházelo k porušením. 51 

Výše uvedený pojem zástupce znamená jakéhokoliv jednatele, ředitele, řídící či 

úřední osobu, zaměstnance nebo jinou osobu oprávněnou k jednání v zájmu korporace a 

zástupce, který je vlivnou osobou mající natolik podstatný vliv, že jeho chování může být 

vyloženo jako chování samotné korporace. Vzorový trestní zákoník pojednává i o přenesené 

odpovědnosti, kdy zástupce korporace odpovědný za plnění povinností uložených korporaci 

je zároveň odpovědný za neuvážené nekonání korporaci uložené povinnosti, a to ve stejném 

rozsahu, jako kdyby tato povinnost byla uložena samotnému zástupci. Korporace jsou tedy 

odpovědné za jednání svých zástupců, pokud tito jednali v rámci svých pravomocí podle 

pracovní smlouvy (tedy v rámci svého postavení) a snažili se tímto chováním přinést 

korporaci užitek.52 

Myšlenka zavedení trestní odpovědnosti právnických osob do právních řádů států 

kontinentální Evropy se poprvé objevila v roce 1929 na Mezinárodním kongresu trestního 

práva. Jelikož trestněprávní kodexy jednotlivých států byly založeny na klasickém principu 

individuální trestní odpovědnosti, byl jejich postoj k myšlence zavedení trestní odpovědnosti 

právnických osob spíše odmítavý.  Pro další vývoj byla podstatná rozhodnutí Mezinárodního 

                                                           
51 VOLŽENKIN, B. V. Ugolovnaja otvetstvennost juridičeskich lic, Sankt-Peterburg, s. 13-14 
52 tamtéž 
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vojenského tribunálu v Norimberku, který v procesu s nacistickými zločinci uznal, že stát a 

jeho organizace mohou být subjekty mezinárodních zločinů.53 

Dalším milníkem bylo Doporučení Evropského výboru pro problematiku zločinnosti 

Rady Evropy z roku 1977 uznávat právnické osoby odpovědnými za ekologické zločiny a 

v roce 1985 toto doporučení bylo potvrzeno na 7. kongresu OSN pro předcházení kriminality 

a zacházení s pachateli.54 

Následovalo Doporučení Výboru ministrů členských států Rady Evropy ohledně 

odpovědnosti podniků a jiných právnických osob za delikty spáchané při výkonu jejich 

aktivit, které bylo v roce 1988, vypracované výborem expertů v oblasti trestní odpovědnosti 

právnických osob podle rozhodnutí Evropského výboru pro problematiku kriminality. 

V tomto dokumentu byly uvedeny hlavní důvody pro zavedení trestní odpovědnosti 

právnických osob, které jsou následující: 1) rostoucí počet porušení zákonů při činnosti 

právnických osob, což poškozuje jednotlivce a celou společnost; 2) potřeba sankcionování 

v případech, kdy je výhoda dosažena prostřednictvím nezákonné činnosti; 3) obtížného 

stanovení konkrétních osob, které mají nést odpovědnost za spáchaný trestný čin, spojené se 

složitou strukturou korporativního řízení; 4) nedostatečná efektivita sankcionování 

jednotlivých osob za účelem předcházení trestné činnosti právnických osob; 5) potřeba 

sankcionování právnických osob za nezákonnou činnost za účelem předcházení dalších 

porušení zákona a vymáhání způsobené škody. Právnické osoby provozující hospodářskou 

činnost, by měly být sankcionovány, v souladu s výše uvedeným dokumentem, za porušení 

zákona i v tom případě, kdy porušení zákona nebylo spojeno s cílem právnické osoby. Měly 

by nést odpovědnost nezávisle na tom, byla-li zjištěna konkrétní osoba, v jednání 

(opominutí) kterým je naplněna skutková podstata trestného činu. V případě, kdy taková 

osoba byla zjištěna, neměla by odpovědnost právnické znamenat zbavení odpovědnosti 

fyzické osoby, která zavinila porušení zákona. Osoby, které mají ve strukturách právnické 

osobě řídící funkci, by měly být odpovědné za porušení svých povinností v případě, kdy to 

vedlo k porušení zákona. Právnická osoba by neměla být odpovědnou v případě, kdy její 

vedení nebylo účastné porušení zákona a podnikalo veškeré kroky za účelem předcházení 

takového porušení. Výbor dále doporučoval ukládání sankcí právnickým osobám ve formě 

napomenutí, důtky, povinnosti zapsané v soudním protokolu, rozhodnutí o vině bez 

potrestání, peněžitý trest nebo jiná finanční sankce, propadnutí majetku, zákaz činnosti, 

                                                           
53 VOLŽENKIN, B. V. Ugolovnaja otvetstvennost juridičeskich lic, Sankt-Peterburg, s.15 
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ztráta výhod a dotací, zákaz propagace zboží či služeb, zbavení licenci, odvolání řídících 

osob z funkce, vnější správa, zrušení podniku, likvidace společnosti, vymáhání odškodnění, 

návrat k původnímu stavu a zveřejnění rozhodnutí. Podle Doporučení by mělo k trestnímu 

stíhání právnických osob docházet v případech, kdy povaha deliktu, míra zavinění 

korporace, společenské následky deliktu vyžaduje uložení trestu, nebo je potřeba zamezit 

pokračovaní trestné činnosti. Sami autoři Doporučení považují odchýlení od tradiční 

koncepce viny a zavinění za nezbytné, a podle jejich názoru je třeba využít systému 

odpovědnosti založeného na kolektivní vině.55 Dále následovala celá řada mezinárodních 

úmluv a aktů OECD, Rady Evropy a OSN, které se tykají kriminality a trestní odpovědnosti 

právnických osob. Řáda států přijala uvedené výše doporučení a mezinárodních závazků, a 

do svých právních řádů tak zavedly komplexní úpravu trestní odpovědnosti právnických 

osob.  

První taková úprava byla přijata v Nizozemí v roce 1976. Následně v Norsku v roce 

1991, ve Francii v roce 1992, na Islandu v roce 1993, ve Finsku v roce 1995, v Dánsku v 

roce 1996, v Portugalsku v roce 1998, v Belgii v roce 1999, ve Španělsku, Švýcarsku v roce 

2003, na Slovensku v roce 2005, v Rakousku v roce 2006, a také v České republice s 

účinnosti od roku 2012.56 

 

2.2. Modely trestní odpovědnosti právnických osob 

 Nové poznatky studia trestní odpovědnosti právnických osob nejen v USA a Velké 

Británii, ale i po celém světě, umožnily zavést tento druh odpovědnosti do dalších právních 

řádů. Základním problémem byla odlišnost národních právních úprav, a proto byly základní 

rysy trestní odpovědnost právnických osob shrnuty do tří modelů: 

1. Americký model zakládá odpovědnost právnické osoby za jakékoliv porušení práva 

zaměstnancem (či skupina zaměstnanců), pokud takový jednal v rámci své pracovní 

náplně a jménem právnické osoby; 

2. Anglofrancouzský model zakládá odpovědnost právnické osoby, jedná-li jejím 

jménem jedinec zastávající vysokou pozici nebo mající podstatný vliv na 

rozhodování v rámci společnosti; 
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3. Německý model zakládá odpovědnost právnické osoby pouze z hlediska správního 

práva. Využívá tzv. koncepci přičitatelnosti (podrobněji viz kapitola 2.6), kdy 

právnická osoba odpovídá za činy jiných osob (statutárního orgánu, předsedy 

představenstva, společníků, generálního zmocněnce či jiných osob odpovědných za 

vedení závodu či podniku) tak, jako kdyby se tohoto protiprávního jednání dopustila 

sama.57 

V rámci kontinentálního právního systému lze uvést další členění koncepcí trestní 

odpovědnosti právnických osob. Můžeme rozlišovat: 

 pravou trestní odpovědnost právnických osob, kdy je odpovědnost právnických 

osob obsažena přímo v trestním zákoně nebo ve zvláštních zákonech o trestní 

odpovědnosti právnických osob. Právnickým osobám jsou ukládány sankce 

v trestním řízení. Tento model platí mimo jiné ve většině evropských států a 

vyžaduje tzv. trestní řešení implikující specifické předpoklady pro postih 

právnických osob, který je oddělen od trestní odpovědnosti fyzických osob;  

 nepravou trestní odpovědnost právnických osob umožňující ukládání 

trestněprávní (přesněji quasi trestněprávní) sankce bez výslovného vymezení 

trestní odpovědnosti v trestním zákoně, a takové sankce se neoznačují jako tresty. 

Postih právnické osoby je v podobě zákazu, pozastavení činnosti či soudní 

kontrole nad činností právnické osoby;  

 jiný způsob regulace protiprávní činnosti právnických osob, kterým může být 

správněprávní trestání právnických osob. Příkladem je výše uvedená německá 

úprava.58 

 

2.3. Teoretické aspekty kriminality právnických osob 

Význam potřeby zkoumání kriminality páchané právnickými osobami a následného 

zavedení trestní odpovědnosti těchto osob, stoupal s érou globalizace, nástupem 

elektronického obchodu a peněz, rozvojem průmyslové a dopravní infrastruktury a exportem 

vysoce rizikových technologií do rozvojových zemí. Vzhledem k tomu, že jednání 

právnických osob mnohdy prakticky beztrestně ohrožovalo lidské životy, sílily hlasy, aby 
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trestní odpovědnost právnických osob byla postavena na stejnou úroveň jako odpovědnost 

fyzických osob za spáchané zločiny, jelikož trestní řízení vedená proti vedení právnických 

osob byla neúčinná.  

Studium trestní odpovědnosti právnických osob se datuje od roku 1939. V tomto roce 

Edwin Hardin Sutherland, který se považuje za hlavního autora myšlenky o tom, zda 

právnické osoby mohou a musejí být trestně odpovědné, poprvé použil ve svém projevu před 

Americkou sociologickou asociaci pojem kriminalita bílých límečku (angl. „white collar 

crime“). Svůj výzkum završil v monografii White-Collar Crime publikované v roce 1949, 

reflektující stovky shromážděných případů porušená práva, kterých se dopustilo 70 

největších amerických korporací své doby. Tyto společnosti podle něj porušují zákon a 

prochází jim to. Svojí vědeckou prací podnítil další rozsáhlý výzkum v oblasti kriminality a 

trestní odpovědnosti právnických osob. 59 

Teoretické pozadí raného studia kriminality bílých límečků osob ve svém souhrnu 

spočívalo na sloučení kriminalistiky, sociologie a sociálněprávních studií.  

 

2.3.1. Kriminalita bílých límečků – změna v pojetí kriminality 

Kriminalita bílých límečků je obecný pojem, odkazující na širokou na širokou škálu 

protiprávních činů spáchaných zdánlivě slušnými lidmi v podnikatelském prostředí v rámci 

jejich profesních rolí. Jde o výchozí pojem v oblasti zkoumání kriminality právnických osob, 

který byl zaveden již zmiňovaným Sutherlandem. Existuje mnoho různých typů zločinů 

bílých límečků zahrnující především finanční podvody, antimonopolní trestné činy, 

poškození životního prostředí, podvody ve zdravotnictví a další. Tyto druhy trestné činnosti 

vyžadují zvýšenou pozornost, protože jednotlivcům, komunitám a společnosti obecně 

způsobují obrovské finanční, sociální škody a škody na zdraví. Výsledky četných výzkumů 

prokazují, že kriminalita bílých límečků je všudypřítomná, rozšířená a rostoucí.60 

V počátcích studia kriminality se většina kriminologů zaměřovala převážně na 

patologie na straně jednotlivých zločinců, zejména na psychologické nebo osobnostní rysy, 
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a na dopady sociálně ekonomických faktorů (např. chudoba) na jednotlivce.61 Sutherland 

však s tímto názorem nesouhlasil a tvrdil, že i slušní lidé z vyšších společenských vrstev se 

ve svém povolání a při podpoře vlastních hospodářských a obchodních zájmů dopouštějí 

velkého množství trestných činů. Prohlásil, že vláda a veřejnost ignorují zločiny vyšší třídy 

z toho důvodu, že takoví pachatelé se svým profilem nehodí do stereotypu zločince, a navíc 

kriminalita vyšší třídy byla považována za přípustné obchodní praktiky.62  

Sutherland vyšel při stanovení pojmu z teze, že bílý límeček označuje respektované 

fyzické osoby s vysokým společenským statusem, mezi které lze zařadit obchodníky, 

politiky, bankéře, úředníky, a oproti tomu je dělnická třída představována tzv. modrými 

límečky (angl. „blue-collar worker“). Podle něj nebylo možné aplikovat na zločiny takto 

definovaných osob poznatky a postupy běžné kriminologie získané na základě zločinů 

páchaných tzv. na ulici, poněvadž šlo o páchání zločinu v prostředí zcela odlišném. Ve své 

práci stanovil dvě empirické zákonitosti:  

1) některé druhy průmyslu byly „úrodnější půdou“ pro zločin než jiné,  

2) v rámci určitého průmyslu některé společnosti jsou více zapojené do protiprávního 

konání než ostatní.63  

Jako důvod Sutherland uváděl kriminogenitu samotného podnikatelského prostředí a 

tvrdil, že ke zločinům bílých límečků dochází proto, že kultura uvnitř podniku poskytuje jak 

normativní schválení nezákonného konání a strukturu odměňování za dodržování těchto 

norem (a postihu za jejich nedodržování), tudíž samotní zaměstnanci jsou motivování 

k páchání zločinů, neboť v opačném případě hrozí postih z důvodu nedodržení firemní 

kultury a zavedených postupů.64 

V této souvislosti také vyvstávala otázka, zda firemní kultura mění člověka natolik, 

že z něj dělá zločince, a jak vůbec dochází k tomu, že zdánlivě „dobrý člověk“ začíná páchat 

zločiny. Uvádělo se, že velkou roli hraje schopnost a ochota riskovat za účelem 

maximalizace zisků, schopnost manažerů přizpůsobovat své rozhodovací mechanismy 

aktuálním podmínkám může vést za následek také změnu morálních hodnot. To ostatně 
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uvádí Gross, když poukazuje, že některé společnosti měly nastavená výběrová řízení do 

řídících pozic tak, že byli záměrně voleni lidé s určitými povahovými rysy, kteří 

v podmínkách ztíženého dosažení cíle mohou rozhodovat i tak, že se uchýlí ke spáchání 

zločinu.65 

Lze tedy podle výše uvedeného shrnout, že zločiny bílých límečků, stejně jako 

kterékoliv jiné zločiny, vznikají v průsečíku tří faktorů:  

1) existence motivovaných delikventů, kdy motivací v případě obchodních 

společností je touha po zisku, síle, slávě, risku a všemu, co nese nebo slibuje 

potenciálně vysokou úroveň blahobytu – ať již osobního, nebo firemního. Škoda 

způsobená protiprávním jednáním může být spíše dána jak nedbalostí či 

neznalostí, tak i vědomým činem (např. krácení daní); 

2) existence vhodných cílů nebo obětí, kdy jde spíše o různorodost možností, jak 

spáchat zločin, které poskytuje současné globalizované prostředí, a to jak 

z hlediska pole působnosti (nejen na vnitrostátní úrovni, ale i v několika státech 

současně), tak i z hlediska možností, které poskytují moderní technologie. 

Z důvodu vzájemné závislosti a provázanosti států světové ekonomiky, mohou 

mít korporátní zločiny, za kterými stojí bílé límečky, dopad na celosvětovou 

ekonomiku jako takovou (viz např. úvěrové skandály v USA v roce 2005), nebo 

podkopat důvěru v ekonomiku daného státu; 

3) absence účinných obranných mechanismů, kdy absence účinného 

mechanismu potírání korporátního zločinu na legislativní úrovni a 

odpovídajících trestního postihu, který odstraní důvody ke vzniku motivace 

delikventa. Velkou roli v tom hrají také i různé zájmové nebo kontrolní 

organizace, které vystupují např. jako ochránci spotřebitelů (které řeší se 

zákazníky situace či škody způsobené vadnými výrobky nebo podvodnými 

službami a pomáhají iniciovat trestní řízení), podporovatelé férové hospodářské 

soutěže, subjekty bojující s korupcí, sdružení podniků apod. Tyto organizace 

mohou být zřizovány buď přímo státem nebo působit jako mezinárodní entity.66 
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 Z dalšího studia kriminality bílých límečků následně vznikl pojem tzv. korporátní 

kriminality. 

 

2.3.2. Korporátní kriminalita 

Tento pojem byl poprvé použit kriminology Clinardem a Quinneym, kteří vyzvali 

k rozlišování mezi druhy kriminality bílých límečků. Autoři identifikovali korporátní 

kriminalitu (corporate crime) a kriminalitu zaměstnanců (occupational crime), tedy situaci, 

kdy jednotliví zaměstnanci páchají trestné činy proti společnosti, zaměstnavateli nebo 

spotřebiteli při svém zaměstnání, jako hlavní druhy kriminality bílých límečků.67 Vzhledem 

zaměření předmětu této práce bude dále pojednávat pouze o korporátní kriminalitě. 

 Podle jmenovaných autorů může být korporátní kriminalita chápána jako protiprávní 

činy uskutečňované jménem korporace jejími zástupci nebo samotnými vedoucími osobami, 

kteří využívají oficiální status korporace s cílem vytváření zisku a hájení její zájmů. 

Korporátní kriminalita se týká především situací, kdy se představitelé korporace dopouštějí 

trestného činu ve prospěch korporace, ne ve svůj vlastní prospěch.68 

Další teoretické úvahy publikovali v roce 1993 Calavita a Pontell, kteří navrhli, aby 

korporátní kriminalita byla pojatá podobně jako organizovaná trestná činnost se zaměřením 

spíše na organizaci než na status pachatele.69 

Kramer v roce 2002 vytvořil další pojem, který lze podřadit pod problematiku 

korporátní kriminality, a to státní korporátní kriminalita (state-corporate crime). Tento 

pojem označuje škodlivé činy státního režim jako typ korporátní kriminality.70 

Korporátní kriminalita má následující vlastnosti: 

Korporátní kriminalita je historicky proměnlivý jev. Institut trestní odpovědnosti 

právnických osob se vyvíjel v čase, reflektovalo ekonomický vývoj, vznik potřeby ochrany 

osob, společnosti a státu před společensky škodlivými činy korporací, které se stávají 
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častějšími a závažnějšími. S postupem času se rozšiřuje okruh trestných činů, za které 

mohou odpovídat nejen fyzické osoby, ale i korporace.71 

Korporátní kriminalita je poměrně rozšířeným jevem, je to masový jev.  Sutherland 

ve své analýze soudních rozhodnutí proti největším obchodním korporacím USA zjistil, že 

v historii každé společnosti bylo alespoň jedno pochybení ze strany korporace a průměrný 

počet takových pochybení bylo 14. Větší část firem (60 %) byla za dobu své existence 

čtyřikrát odsouzena v trestní věci. Clinard a Yeager zkoumali 1529 případů uložení sankcí 

477 velkých amerických výrobních podniků a tím získali podobné výsledky. Ross 

prozkoumal údaje o 1043 největších společnostech za deset let.72 

Korporátní kriminalita má vyšší společenskou nebezpečnost. Je více škodlivá, než 

pouliční kriminalita celkově. Clinard a Yeager při analýze hospodářské kriminality 582 

velkých podniků zjistili, že za období od roku 1975 do roku 1976 v nich zemřelo více lidí, 

než z důvodu trestných činů spáchaných fyzickými osobami jako pachateli. Simpson 

analyzoval 178 případů korporátních zločinů a zjistil, že průměrná škoda vzniklá jako 

důsledek trestného činu korporace činil 565 tis. USD. Přitom škoda ve smyslu hmotné újmy 

z jedné loupeže na ulici činila 400-1000 USD. Kromě toho zjistil, že se ročně obětmi vražd 

stává 22 tis. lidí, což je pětina počtu osob, které každoročně zemřou v důsledku nemocí 

způsobených nevhodnými pracovními podmínkami. Mimo to o společenské nebezpečnosti 

korporátní kriminality svědčí negativní sociální důsledky, které způsobuje, a to smrt, újma 

na zdraví, poškození životního prostředí (např. hromadné uhynutí živočichů, zamořování 

radiaci atd.). Neméně důležité je, že korporátní kriminalita porušuje zájmy neurčitého 

okruhu osob (chybí individualizovaná oběť), a to obzvlášť v případě hospodářské 

kriminality. Např. v případě daňových trestných činů poškozeným je stát, a tím pádem i celá 

společnost. Dle svého charakteru tak korporátní kriminalita může být ekologickou, 

hospodářskou, násilnou (např. smrt či ublížení na zdraví lidí), majetkovou.73 Na druhou 

stranu však veřejnost nedostatečně vnímá závažnost korporátní kriminality a význam její 

potrestání. Pro obyčejné lidi je více pochopitelné potrestání konkrétního zloděje nebo vraha, 

než velké korporace.  
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Korporátní kriminalita má vysokou úroveň latentnosti. Již Sutherland vypočítal, že 

pouze v 9 % případů justice uznává jednání „bílých límečků“ a korporací trestnými. Latentní 

charakter korporátní kriminality je determinován také tím, že ne všechny osoby si 

uvědomují, že stali jejími obětmi. Např. nesprávné vrácení peněz v obchodě, kdy zákazníci 

soustavně dostávají o pár drobných méně, než by měli dostat od obchodníka, který tak činí 

za účelem se obohatit. Řada z nich situaci ani nerozpozná a ti kteří ano, nebudou vnímat 

možnou trestněprávní rovinu, a tudíž bude minimum těch, kteří to budou řešit.74  

Motivem korporátní kriminality je zpravidla získání hospodářského výhody. Přitom 

fyzická osoba, která páchá trestný čin jménem nebo v zájmu právnické osoby, nemusí 

sledovat osobní prospěch, ale vždy jedná v zájmu právnické osoby.75  

Na druhou stranu trestné činy se páchají nejen za účelem zisku či jiné hospodářské 

výhody, ale také i z osobních pohnutek jako např. osobní msta jiným společnostem v podobě 

špionáže, sabotáže, porušení práva duševního vlastnictví atd.76 

Korporátní kriminalita má ze své podstaty organizovaný charakter. Mechanismus 

fungování korporací je tvořen systémem vazeb a sociálních rolí vytvořených v souladu 

s určitým plánem za účelem dosažení určitého cíle, pro který je charakteristická pevnost 

vnitřních spojení, odolností ve vztahu k vnějším vlivům, přesným určením pozic členů 

organizace. U korporací je rozvinutá struktura řízení a kontroly, neosobnost statusů, pevné 

mocenské vztahy založené na formálních normách. Neosobnost statusů spočívá v samotné 

pozici (např. ředitel), která není závislá na konkrétním člověku, neboť pro organizaci je 

důležitý právě onen status. Formální normativní kodex fungování organizace s přesně 

stanovenými právy a povinností umožňuje fungování organizační struktury, zajišťuje stálost 

organizačního chování.77 

Korporátní kriminalitě napomáhá ve velké míře kriminální korporátní kultura, tj. 

politika, způsob řízení, směr činnosti nebo celková korporátní praxe, v rámci které je 

páchána protiprávní činnost. Za účelem dosažení zisku, udržení tržního podílu, snížení 

nákladů nebo odstranění konkurence se korporace dopouští znečištění životního prostředí, 

finančních podvodů a manipulací, fixací cen, vytváří nebezpečné pracovní podmínky, 
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vědomě vyrábí nebezpečné výrobky. Toto se odehrává na základě pokynů nebo tichého 

souhlasu vedení. Motivace k protiprávnímu chování spočívá v připravenosti jednotlivého 

člena korporace upřednostnit zájmy korporace před zájmy celé společnosti, a toto je 

podporováno samotnou korporací.78 Jako příklad lze uvést první případ v americké justici, 

kdy byla projednávána před soudem odpovědnost právnické osoby za smrt člověka. V roce 

1978 obžaloval generální prokurátor státu Indiana společnost Ford z důvodu smrti třech žen, 

které uhořely v automobilech modelu Pinto. Bylo zjištěno, že vedení společnosti spustilo 

prodej těchto aut, ačkoliv vědělo, že palivová nádrž byla umístěna na nebezpečném místě a 

mohla explodovat pří dopravní nehodě. Vyřešení konstrukčního problému by vyžadovalo 

značnou úpravu výrobních linek a bylo by spojeno se značnými výrobními náklady. Ve 

výsledku však porota rozhodla o nevině společnosti. Později podobné kauzy, které měly za 

následek úmrtí civilního obyvatelstva z důvodu fatálních chyb a záměrného chování 

společností, získaly název „korporátní vraždy“ (corporate killing).79 

Korporátní útvary, které jsou pod kontrolou organizovaného zločinu, jsou nuceny 

páchat trestnou činnost, která je nejčastěji hospodářského či korupčního charakteru. 

Kriminální (zločinecké) skupiny s využitím sofistikovaných technologií a postupů (např. 

praní špinavých peněz) se přetransformovaly v na první pohled legální struktury a získaly 

postavení legálních entit - právnických osob. Toto jim umožňuje výrazně zvýšit možnosti 

pro zastírání páchání trestné činnosti s využitím oficiálně uznaného právního postavení. 80 

 Všechny tyto charakteristiky jsou vzájemně propojené a vytváří systém korporátní 

kriminality. Základním příznakem tohoto systému je korporace jako subjekt trestného činu.  

S ohledem na výše uvedené, můžeme pod pojmem korporátní kriminality  chápat 

poměrně rozšířený, v čase proměnlivý, společensky nebezpečný jev, který se skládá 

z trestných činů páchaných za účelem dosažení hospodářských či jiných výhod korporátními 

(kolektivními) celky na území určitého státu nebo regionu za určité časové období. 

 

2.4. Pozdější vývoj teorie kriminality právnických osob 

 Vědecká činnost Sutherlanda v oblasti kriminality právnických osob byla dále 

rozpracována. Nejrozsáhlejší výzkum kriminality právnických osob uskutečnili v polovině 
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sedmdesátých let na Univerzitě ve Wisconsinu výzkumníci Yeager a Clinard, kteří zkoumali 

582 největší průmyslových korporací.81 Podařilo se jim zjistit, že jednoduchost komunikace 

uvnitř společnosti a efektivita interní kontroly závisí na velikosti korporace: čím je 

společnost větší, tím je komunikace složitější, což skýtá více příležitostí pro protiprávní 

jednání. Yeagerovi a Clinardovi se podařilo definovat některé charakteristické rysy 

korporátní kriminality: 

1. protiprávní jednání není radikálním odklonem od pracovního procesu, nýbrž je 

součástí běžného pracovního procesu;  

2. protiprávní jednání je důsledkem úmyslného jednání manažerů sledujících splnění 

firemního cíle, který je důležitější než dodržování právních norem; 

3. fyzická osoba v rámci korporátního prostředí se socializuje tak, že přebírá firemní 

cíle jako své osobní a je k tomu motivována, jelikož je za takové jednání odměněna 

korporací; 

4. finanční situace společnosti neovlivňuje míru páchání protiprávního jednání, neboť 

prvotní úlohou obchodní společnosti je sledování zisku bez ohledu na ekonomicky 

úspěšné či neúspěšné období. Tento poznatek kontroval názor některých odborníků, 

že čím horší je finanční situace společnosti, tím je náchylnější k páchání zločinů.82 

Cohen a Alexander oproti tomu zkoumali odsouzené obchodní společnosti v letech 

1984-1990 a zjistili zákonitost mezi podílem managementu ve vlastnické struktuře 

společnosti a možností spáchání trestného činu. Čím je podíl větší, tím je podle nich nižší 

pravděpodobnost spáchání trestného činu. Odůvodňují to systémem vnitřní kontroly, kterou 

mají vlastníci a akcionáři preciznější, jelikož své investice hlídají pečlivěji, a navíc stále 

udržují vysokou kvalitu své práce a nenechávají prostor pro možnou protiprávní činnost. 

Vlastnická struktura takových společností je navíc přehlednější a dohledatelná, což jim 

zajištuje větší důvěru vnějších investorů a burz. Ani zveřejnění informací v médiích o 

spáchání korporátního zločinu těchto korporací tak např. téměř vůbec neovlivnilo ceny jejich 

akcií.83 
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Šelleng uvádí následující současné teorie kriminality právnických osob, které jsou 

jednak shrnutím dlouholeté práce badatelů kriminality právnických osob a které mohou být 

velice solidním základem pro zavedené této odpovědnosti v legislativě: 

1. Teorie racionální volby: jedinec na základě svých morálních kvalit si vybírá sám, 

zda spáchat onen protiprávní čin či nikoliv. Podle Simpsona a Paternostera velkou 

roli hraje uvědomění si následků, které může jeho jednání způsobit. Domnívám se, 

že tzv. „lidský faktor“ je základem jakéhokoliv protiprávního jednání – neboť jedná 

člověk, a ani v tomto případě není jinak. Rozumová schopnost jedince odlišovat „zlo 

a dobro“, chápat v čím zájmu jedná – zda ve svém zájmu (motivem je zisk, ať se 

jedná o jednání jedince ve vrcholovém managementu, nebo zaměstnance, který získá 

naplněním firemního cíle bonus) nebo v zájmu těch osob, které mohou být jeho 

jednáním poškozeny, je hlavním faktorem, který určí, zda ke spáchání trestného činu 

dojde či nikoliv.84 

2. Teorie rovnováhy kontroly pojednává o mechanismech vnitřní kontroly ve 

společnosti. Jak je známo, že osoba, která má větší autonomii (nezávisí na kontrole 

druhých, nýbrž kontroluje sama), je náchylnější k páchání protiprávního jednání. 

V takovém případě ona autonomie zakládá nerovnováhu kontroly – nadbytek 

(jedinec vykonává kontrolu ve větším měřítku, než v jakém je on sám kontrole 

podrobován) a deficit (opačný případ). 85 

3. Teorie napětí Roberta Agnewa pojednává o tom, že protiprávní jednání vzniká 

v důsledku rozporu mezi pozitivně definovanými cíli a jedincem žádoucími 

hodnotami, které však nemůže dosáhnout legálně (ztráta motivace, nedosažení 

životního cíle atd.) U právnických osob těmito pozitivními cíli jsou (mimo jiné) silná 

pozice na trhu a zisk, a proto vedení společnosti „tlačí“ na management tak, že je 

nucen jednat protiprávně, neboť organizační systém společnosti stanoví postihy za 

nedosažení vedením vytýčených finančních cílů, což je opět v souznění s principy 

mechanismů vnitřní kontroly ve společnosti a odměňování za určitý výkon (čím je 

vyšší, tím vyšší bude inklinace ke spáchání protiprávního jednání).86 

 

2.5. Etiologie kriminality páchané právnickými osobami 
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 S ohledem na specifika korporátní kriminality je třeba vysvětlit příčiny jejího vzniku. 

Podle Clinarda a Yagera existují dva modely vzniku korporátní kriminality. Prvním 

modelem je organický model, který zdůrazňuje vztah mezi korporacemi a ekonomicko-

politickým prostředím zahrnujícím dodavatelsko-odběratelský řetězec, konkurenci, vládu, 

veřejnost atd. Podstatou tohoto modelu je to, že právnická osoba přizpůsobuje své chování 

požadavkům a potřebám majícím vznik v ekonomicko-politickém prostředí. Korporace 

kromě dosažení zisku může mít i jiné cíle. 87  

 Druhý je ekonomický model, který sleduje snahu maximalizovat zisk. Tato snaha je 

hlavním motivem ve všech případech protiprávního chování, buď to fixace cen, nekalá 

konkurence, výroba nebezpečných výrobků, nelegální využití autorského práva a práv 

duševního vlastnictví atd.88 Využití ekonomického modelu pak by mělo zdůvodňovat 

uložení peněžitých sankcí právnické osobě, a to v určité výši. 

 Na vznik korporátní kriminality mají vliv tzv. kriminogenní faktory, tj. 

rizikové činitele, které motivují, vyvolávají, usnadňují nebo podporují páchání trestných 

činů. 

 Gobert a Punch uvádějí pět skupin kriminogenních faktorů, a to 1) socioekonomické 

podmínky, 2) korporátní kulturu a strukturu organizace, 3) cíle společnosti, 4) racionalitu 

při rozhodování a schopnosti vedoucích pracovníků, 5) druh odvětví, ve kterém korporace 

působí.89 

 Na korporátní kriminalitu má vliv chování jednotlivých fyzických osob uvnitř 

korporace, dále tržní podmínky, postavení korporace na trhu, na kterém působí. Můžeme 

zkoumat příčiny vzniku korporátní kriminality ve třech úrovních, a to 1) na úrovní trhu 

(makro úroveň), na úrovní korporace (meso úroveň) a na individuální úrovni (mikro 

úroveň).90 

 Mezi kriminogenní faktory na úrovni trhu patří společenské a ekonomické 

podmínky, které mají vliv na chování korporací. Korporátní kriminalita je průvodním jevem 
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tržního hospodářství. Konkurenčně složité a dynamické tržní podmínky nutí korporace činit 

kroky, které jsou racionální pro udržení či zlepšení pozice na trhu, přitom i za cenu porušení 

zákonů. Na chování korporací, stejně jak u fyzických osob, může mít vliv ekonomická 

situace. Nelze však říct, že korporace páchají trestnou činnost ve finanční tísni. Spíše naopak 

se úspěšné společnosti dopouštějí opakované trestné činnosti. Socioekonomické podmínky 

mají vliv na chování korporací, avšak nelze tím vysvětlit, proč při stejných okolnosti některé 

společnosti páchají trestnou činnost a jiné ne.91  

 Dalším významným kriminogenním faktorem je druh oboru, ve kterém podniká 

korporace. Podle studii Clinarda a Yeagera se trestní činnost objevovala nejvíc v ropném, 

automobilovém a farmaceutickém průmyslu.92 Přitom je třeba poznamenat, že nejvyšší 

peněžitý trest v historii byl uložen právě ropné společnosti Exxon Mobil, a to ve výši 3,5 

mld. USD za podvod.93 

 Mezi kriminogenní faktory na úrovní právnické osoby patří organizační struktura 

korporace, její velikost a složitost. Toto může vest k nedostatečné vnitřní kontrole, vzniku 

deviantních subkultur, nedostatečné komunikace mezi články organizační struktury, a tím 

vznik kriminogenního prostředí. Ve složité a nepřehledné struktuře mohou mít potenciální 

individuální pachatelé pocit anonymity a nedotknutelnosti. Další vliv může mít stanovení 

nesplnitelných cílů ze strany vedení, stanovení způsobu odměňování zaměstnanců na 

výkonnostním základě, což vytváří tlak na volbu protiprávních prostředků ke splnění.94  

 Co se týče kriminogenních faktorů na úrovní individuálního pachatele – fyzické 

osoby, tak k protiprávnímu jednání uvnitř korporace může vést řada mechanismu vyhýbání 

se trestní odpovědnosti, jak na úrovní vedení, tak i na úrovní celé korporace. Individuální 

pachatel v rámci korporace se snaží zakryt svou protiprávní činnost a tím předejít vyvození 

své trestní odpovědnosti. Například vedoucí pracovník za účelem dosažení osobního 

prospěchu (finančního či mocenského) určí až příliš ambiciózní cíl a pověří splnění svým 

podřízeným. Přitom ponechá na podřízených, jak se má tohoto cíle dosáhnout. Jestliže tito 

zvolí pro splnění stanovených úkolů protiprávní prostředky, pak bude těžké dovodit 

individuální odpovědnost vedoucího pracovníka. Osoby, které se běžně nedopouštějí trestné 

                                                           
91 BOHUSLAV, L. Kriminalita páchaná právnickými osobami. In: GŘIVNA, T., SCHEINOST, M., 

ZOUBKOVÁ, I., a kol. Kriminologie. 4. vydání. Praha: Wolters Kluwer. 2014s. 489 
92 DANKOVÁ, K. Kriminologické aspekty trestní odpovědnosti právnických osob. In. Acta Universitatis 

Carolinae. Iuridica. Praha: Karolinum, č. 2, 2017, s. 62 
93 FEDOROV, A. Ju. Korporativnaja prestupnost. Saratov: Vuzovskoje obrazovanije, 2019, s. 52 
94 BOHUSLAV, L. Kriminalita páchaná právnickými osobami. In: GŘIVNA, T., SCHEINOST, M., 

ZOUBKOVÁ, I., a kol. Kriminologie. 4. vydání. Praha: Wolters Kluwer. 2014, s. 490 



34 
 

činnosti, jsou náchylnější k páchání trestné činnosti prostřednictvím korporace. Tomu ještě 

prospívá pocit anonymity ve velké korporátní struktuře. 95  

 Zvláštním kriminogenním faktorem je kognitivní disonance. Jedná se o záměrné 

bagatelizování důkazů o negativních důsledcích jednání a jejich racionalizace za účelem 

zmírnění rozporů mezi vůli subjektu a předvídatelnými důsledky jeho jednání. Korporace 

odmítají negativní signály, které mohou být výstrahou před negativními důsledky, a místo 

preventivních opatření zvyšuji marketingové snahy.96 Příkladem je případ léku Thalidomid, 

který měl značné nepříznivé účinky pro těhotné ženy. V tomto případě byly nashromážděny 

důkazy o nebezpečnosti tohoto prostředku, výrobce však místo stažení z trhu ignoroval tyto 

informace a zvětšil marketingové akce.97  

 Mezi příčiny vzniku korporátní kriminality lze dále uvést teorii neutralizace od 

Matze a Sykese, kdy pachatele neutralizují negativní pocity spojené s trestným činem a 

racionalizují své jednání tak, že popírají odpovědnost se slovy „není to moje vina“, popírají 

vznik újmy se slovy „vždyť se nikdo nezranil“, popírají existenci oběti „sám za to může“, 

omlouvají své jednání jednáním jiných „všichni to dělají stejně jako já“, omlouvají své 

jednání vyššími hodnotami „já jsem chránil dobré jméno společnosti.“98 Podobné lze 

extrapolovat na případy státní kriminality, kdy diktátorské a totalitní režimy obhajují své 

zločiny proti lidskosti vyšším zájmem státu a celého národu.   

 Lze shrnout, že výzkum kriminogenních faktorů korporátní kriminality umožňuje 

vytvářet programy kriminální prevence, a to zejména vytvářením tzv. compliance programů, 

což bude v této práci dále popsáno. V neposlední řádě má svůj význam při volbě prostředků 

kontroly korporátní kriminality prostřednictvím trestní represe, obzvlášť z hlediska 

generální prevence. 
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ZOUBKOVÁ, I., a kol. Kriminologie. 4. vydání. Praha: Wolters Kluwer. 2014, s. 491 
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3. Trestní odpovědnost právnických osob v České republice 

Právní úprava trestní odpovědnosti právnických osob byla do českého právního řádu 

zavedena zákonem č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti 

nim (ZTOPO). 

 

3.1. Přijetí zákona o trestní odpovědnosti právnických osob 

Přijetí tohoto právního předpisu zavádějícího trestní odpovědnost právnických osob 

bylo komplikované a zdlouhavé. Již v roce 2000 byla v rámci probíhající rekodifikaci 

trestního práva hmotného ustavena specializovaná komise, která měla rozhodnout o 

možnosti včlenění trestní odpovědnosti právnických osob do právního řádu České republiky. 

Její závěry byly nejednoznačné. Bylo konstatováno, že žádný mezinárodní dokument 

nezavazuje Českou republiku zavést trestní odpovědnost právnických osob a neukládá to ani 

právo Evropské unie, proto absence úpravy nebyla překážkou pro vstup ČR do EU. Komise 

zvážila argumenty pro a proti zavedení trestní odpovědnosti právnických osob, avšak nebyla 

jednoznačně zodpovězena otázka, zda tyto důvody jednoznačně odůvodňují společenskou 

potřebu k tomuto zavedení.99 

Naopak jednoznačně konstatovala, že v činnosti právnických osob se vyskytují 

jednání, které mají negativní důsledky pro společnost. Významným sporným bodem však 

bylo jakou zvolit cestu k postihu těchto negativních jednání, jakou zvolit koncepci deliktní 

odpovědnosti právnických osob, zda jít cestou správněprávní úpravy, anebo zavést trestní 

odpovědnost a trestněprávní postih. Dále bylo vymezeno, že předpokládané zavedení trestní 

odpovědnosti právnických osob se mělo týkat jen obchodních korporaci. Výslovně byla 

vyňata Česká republika jako stát a územně samosprávné celky. Bylo doporučeno stanovit 

taxativní výčet trestných činů, kterých se právnické osoby mohly dopustit. Byla navržena 

souběžná trestní odpovědnost právnické osoby a fyzické osoby za týž skutek. Bylo 

doporučení zachovat u trestní odpovědnosti právnických osob princip zavinění. Problémem 

však bylo, jak přesně definovat subjekty, jejichž jednání může založit trestní odpovědnost 

právnických osob. Závěrem zaznělo, že model trestní odpovědnosti právnických osob může 
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36 
 

být jednou z variant řešení, a druhou variantou může být správní trestání právnických osob. 

Nakonec Legislativní rada vlády České republiky doporučila trestněprávní model.100  

Výsledný návrh zákona byl však zamítnout již v prvním čtení v Poslanecké 

sněmovně Parlamentu České republiky. Poslancům se nelíbila samotná koncepce trestní 

odpovědnosti právnických osob, například poslanec Jiří Pospíšil v rozpravě zdůrazňoval, že 

se jedná o „velmi zásadní průlom do chápání trestního práva na našem území […], který 

zde nenastal za posledních sto let. Opouštíme totiž princip individuální trestní odpovědnosti 

fyzické osoby a přikláníme se k tomu, že i právnická osoba může být trestně odpovědná. 

Přikláníme se k tomu, že umělý útvar, který sám v zásadě není schopen generovat vlastní 

vůli, ale vždy někdo jiný, nějaká jiná fyzická osoba za něj generuje vůli, může být trestně 

odpovědný.“101 Zmíněný poslanec považoval, že navržená úprava je nadbytečná, že postačí 

úprava „která umožňuje postihnout jednotlivé fyzické osoby, které za právnickou osobu 

činí“102 a dále že „neobsahuje ochranu práv třetích osob, které se nikterak nepodílejí na 

trestné nebo protiprávní činnosti, ale jsou určitým způsobem spojeny s právnickou osobou 

a v případě, že právnická osoba bude postižena, například majetkovým trestem, tak také ony 

budou postiženy“.103  

Poslankyně Vlasta Parkanová v rozpravě uvedla, že návrh zákona překračuje 

odpovědnost právnických osob podle legislativy EU, která je zaměřena na podvody, korupci 

a praní špinavých peněz, kdyžto návrh zákona obsahuje daleko širší okruh skutkových 

podstat, jde nad rámec požadavků Evropské unie. Kritizovala zvolenou koncepci trestní 

odpovědnosti, která byla podle její názoru založena na objektivní odpovědnosti bez ohledu 

na zavinění. Místopředsedkyně Poslanecké sněmovny Miroslava Němcová prezentovala 

stanovisko Ústavu práva a právní vědy ve vztahu k tomuto návrhu zákona. Podle něj by 

trestní právo mělo být upraveno jen v jedné právní normě, a nemělo by být rozeseto po 

několika normách. Dále uvádělo, že návrh vytváří rozdíly mezi soukromoprávními a 

veřejnými subjekty, a dokonce i mezi veřejnoprávními subjekty. Navíc nerovnováha 

v postavení osob, které mohou zavazovat právnickou osobu, když některé jsou z působnosti 
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101 Stenografický zápis 37. schůze, 2. listopadu 2004 Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR [online][cit. 

2020-03-24] Dostupné z: https://www.psp.cz/eknih/2002ps/stenprot/037schuz/s037045.htm#r4 
102 tamtéž 
103 Stenografický zápis 37. schůze, 2. listopadu 2004 Poslanecké sněmovní Parlamentu ČR [online][cit. 2020-

03-24] Dostupné z: https://www.psp.cz/eknih/2002ps/stenprot/037schuz/s037046.htm 



37 
 

zákona vyňaty, především ty, jejichž ustanovení do funkce bylo založeno aktem orgánu 

statní moci, například správce konkursní podstaty, správce podniku a další.104  

Ve výsledku byl tento vládní návrh byl zamítnut v poměru 69 ku 43105, čímž fakticky 

skončil první pokus o zavedení institutu trestní odpovědnosti právnických osob do českého 

právního řadu. 

Po zamítnutí prvního návrhu nebyl nový předložen. Mezitím proběhla úvaha o řešení 

této problematiky prostředky správního práva, od čehož bylo upuštěno z důvodu 

nedostatečné úpravy deliktní odpovědnosti právnických osob mimotrestními normami a 

nejednotnosti a komplikovanosti české hmotněprávní úpravy správních deliktu právnických 

osob. V oblasti správního trestání navíc nejsou uzavřeny mezinárodní smlouvy umožňující 

poskytování mezinárodní právní pomoci. Dalším známým problémem bylo to, že o stejném 

jednání v případě fyzické osoby by rozhodovaly orgány činné v trestním řízení a na druhou 

stranu správní orgány v případě osoby právnické. V té době navíc správní řízení 

neposkytovalo obviněnému dostatečnou ochranu jeho práv jako v trestním řízení.106 

Vláda usnesením č. 380 ze dne 30. března 2009 uložila ministru vnitra ve spolupráci 

s ministrem spravedlnosti zpracovat analýzu a mezinárodní srovnání právní úpravy 

problematiky odpovědnosti právnických osob za jednání, k jehož postihu zavazují 

mezinárodní smlouvy.107 Analýza doporučovala „aby za účelem splnění mezinárodních 

závazků České republiky k postihu právnických osob za protiprávní jednání obsažená 

v mezinárodních smlouvách a právních předpisech Evropské unie byl připraven návrh 

zákona umožňujícího postih právnických osob za trestné činy, pod jejichž skutkové podstaty 

jsou protiprávní jednání podřaditelná, přičemž sankce by měly být právnické osobě ukládány 

trestním soudem v trestním řízení. Přípravou uvedeného legislativního návrhu bylo 

pověřeno ministerstvo spravedlnosti, z jehož působnosti jako ústředního orgánu státní 
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správy pro soudy a státní zastupitelství vyplývá odpovědnost za právní úpravu trestní 

odpovědnosti a trestního řízení.“108  

V roce 2010 jako součást tzv. protikorupčního balíčku byl vypracován návrh zákona 

o trestní odpovědnosti právnických osob. Tento návrh byl schválen vládou dne 23. 2. 2011109 

a byl odeslán do poslanecké sněmovny. Zákon byl přijat poslaneckou sněmovnou na 

zasedání ze dne 27. 9. 2011.110 Zákon byl schválen Senátem, problém však nastal u 

tehdejšího prezidenta republiky Václava Klause, který jej vetoval. Své rozhodnutí odůvodnil 

tak, že podle jeho názoru „Zákon popírá vazbu mezi pachatelem a trestem a je spíše 

příkladem alibismu než důsledné snahy potrestat viníky trestných činů. Protože stát nebývá 

schopen odhalit konkrétní iniciátory a pachatele trestných činů konaných prostřednictvím 

činnosti právnických osob, hodlá trestat tyto právnické osoby jako takové. Trestné činnosti 

se však může dopustit pouze konkrétní člověk, nikoliv instituce. Jsem přesvědčen, že proti 

alibismu v podobě nehledání konkrétního viníka má stát bojovat a ne mu dávat průchod. 

Zákon, který mi byl předložen k podpisu, tento nezodpovědný přístup posiluje.111 Dále 

k tomu uvedl, že: „...konkrétní podoba zákona je špatně zpracována, neboť představuje jen 

velmi hrubou kostru procesních otázek trestního stíhání právnických osob. V praxi to 

nemůže stačit a soudy budou nuceny v konkrétních kauzách improvizovat a dikci zákona 

dotvářet. Jsem přesvědčen, že soudy takovou moc mít nemají a že by to bylo v příkrém 

rozporu se základním principem právního státu, kterým je právní jistota. Každý, kdo má být 

potrestán, má znát pravidla předem. To platí obecně a v trestním právu to musí platit ještě 

silněji. Připouštím, že některá odsouzeníhodná jednání jsou v praxi prováděna 

prostřednictvím právnických osob. Zavedení jejich trestní odpovědnosti však nic neřeší, 

velmi pravděpodobně jen postihuje nevinné.“112 

Poslanecká sněmovna přehlasovala prezidentské veto, zákon byl přijat a stal účinným 

ke dni 1. 1. 2012, do dnešního dne byl několikrát novelizován. 
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3.2. Koncepce zákona o trestní odpovědnosti právnických osob 

Předmět zákonné úpravy je vymezen v ustanovení § 1 odst. 1 ZTOPO, které stanoví, 

že zákon upravuje podmínky trestní odpovědnosti právnických osob, tresty a ochranná 

opatření, které lze za spáchání stanovených trestných činů právnickým osobám uložit, a 

postup v řízení proti právnickým osobám. 

Zákon o trestní odpovědnosti právnických osob má smíšenou povahu, jelikož 

obsahuje hmotněprávní a procesní normy. Typově připomíná zákon o soudnictví ve věcech 

mládeže, který také obsahuje hmotněprávní a procesní ustanovení. První tři části zákona 

obsahují hmotněprávní ustanovení, a to podmínky trestní odpovědnosti právnických osob a 

sankce. Další části obsahuji procesní pravidla řízení proti právnickým osobám. Zákon není 

samostatným zákonem, navazuje však na další trestní zákony, zejména na trestní zákoník a 

trestní řád. Někdy bývá označován jako „vedlejší trestní zákon“ a je v poměru speciality 

k obecné právní úpravě.113 

Pro naplnění vlastního předmětu práce bude podrobně rozebrána pouze 

hmotněprávní část zákona. První část „Obecná ustanovení“ vymezuje předmět úpravy a její 

vztah k jiným zákonům, místní působnost, vyloučení odpovědnosti některých právnických 

osob za trestný čin (vyloučení z osobní působnosti zákona). Druhá část „Základy trestní 

odpovědnosti právnických osob“ obsahuje rozsah kriminalizace jednání právnických osob, 

ukotvení konceptu přičitatelnosti jednání fyzických osob osobám právnickým, ustanovení o 

pachateli, spolupachateli a účastenství. Dále stanovuje zásadu souběžné a nezávislé trestní 

odpovědnosti právnických a fyzických osob, zásadu trestní odpovědnosti právního nástupce 

právnické osoby, ustanovení o účinné lítosti, promlčení. Třetí část „Tresty a ochranná 

opatření“ obsahuje obecná pravidla pro ukládání trestů, které lze uložit právnickým osobám, 

jednotlivé druhy trestů, jejich systém, ustanovení o promlčení výkonu trestu a výjimkách 

z promlčení, ustanovení o ochranných opatřeních, ustanovení o zániku účinků odsouzení.114 

Koncepce zákona je založena na tzv. pravé trestní odpovědnosti, tedy na podmínkách 

odpovědnosti a sankcionování obsažených v trestním zákoně, resp. ve zvláštním zákoně o 

trestní odpovědnosti právnických osob. Právnickým osobám jsou sankce ukládány 

v trestním řízení. Podle Jelínka byl tento koncept zvolen správně, jak uvádí „právnickou 
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osobu lze uznat vinnou i v případě, kdy se nepodaří prokázat, která konkrétní fyzická osoba 

spáchala trestný čin, i když je zcela zjevně, že k spáchání trestného činu došlo v rámci 

právnické osoby a v jejím zájmu a pro její prospěch“.115  

3.3. Právnická osoba jako pachatel trestného činu v českém právu 

Podle ustanovení § 20 odst. 1 OZ právnickou osobou je organizovaný útvar, o kterém 

zákon stanoví, že má právní osobnost, nebo jehož právní osobnost zákon uzná. České právo 

uplatňuje tzv. teorii fikce, kdy zákon stanoví, který organizovaný útvar má právní osobnost, 

ale zákon také stanoví, že právnickou osobou je i organizovaný útvar, jehož právní osobnost 

zákon uzná.116 Jak již bylo uvedeno výše, může se jednat o korporace, fundace nebo ústav. 

Právnické osoby jsou subjektem práva a mají deliktní způsobilost. Je velké množství 

různých typů právnických osob – právnické osoby soukromého práva a veřejného práva – 

obchodní korporace, spolky, zájmové sdružení právnických osob, společenství vlastníků 

jednotek,  školy, vysoké školy, ústavy, profesní komory, zdravotnická zařízení, nadace a 

nadační fondy, právnické osoby nadační povahy, politické stany a hnutí atd. 

 Nejtypičtějším příkladem právnických osob jsou obchodní společnosti, kterými jsou 

podle českého práva veřejná obchodní společnost, komanditní společnost, společnost 

s ručením omezeným, akciová společnost, družstvo117, evropská společnost118, a dále pak 

také spolky.119 Územně samosprávné celky (kraje a obce) jsou také právnickými osobami 

(veřejnoprávní korporace).120  

Z ustanovení § 21 OZ plyne, že i Česká republika je právnickou osobou, avšak pouze 

v soukromoprávní oblasti. Na druhou stranu některé entity vůbec právnickými osobami 

nejsou, například svěřenské fondy. 

Pro stanovení okruhu právnických osob, které jsou nositeli trestní odpovědnosti, je 

třeba na začátku vysvětlit pojem působnost trestních zákonů. Je to okruh společenských 

vztahů, na které se vztahují trestní zákony, a podmínky, za kterých se tato norma uplatní. 

Takové podmínky mohou být časové, místní, osobní a věcné, proto rozlišujeme časovou, 
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120 čl. 101 odst. 3 Ústavního zákona č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky 



41 
 

místní, osobní a věcnou působnost. Zákon o trestní odpovědnosti právnických osob nemá 

speciální ustanovení o časové působnosti, proto se uplatní základní pravidlo obsažené v čl. 

40 odst. 6 LZPS a ustanovení § 2 odst. 1 TZ. Podle tohoto pravidla trestnost činu se posuzuje 

podle zákona účinného v době spáchání činu a pozdější zákon bude použit v případě, jestliže 

je to pro pachatele příznivější. Abychom určili dobu spáchání trestného činu trestní zákoník 

má speciální pravidlo obsažené v § 2 odst. 4 TZ, které stanovuje, že dobou spáchání činu je 

doba dokončení jednání, není rozhodujícím to, kdy následek nastal nebo měl nastat. Podle 

Jelínka absence speciální úpravy časové působnosti a doby spáchání trestného činu v 

ZTOPO je legislativním nedostatkem, který je třeba řešit doplněním tohoto pravidla do 

ZTOPO.121 Absence tohoto pravidla může působit určité potíže například pří posouzení 

trestné odpovědnosti právnické osoby za jednání zaměstnance, který jednal na pokyn orgánu 

právnické osoby.122 

Místní působnost znamená rozsah, v jakém trestněprávní normy budou použity s 

ohledem na místo spáchání trestného činu. Základním principem místní působnosti ZTOPO 

je zásada teritoriality. Tento princip je obsažen v § 2 odst. 1 až 3 ZTOPO. Podle § 2 odst. 1 

ZTOPO trestnost činu spáchaného na území České republiky bude posuzována podle 

českého zákona, jestliže tento čin spáchala právnická osoba, která má v České republice 

sídlo, podnik nebo organizační složku a dále alespoň vykonává v České republice svoji 

činnost nebo má v České republice majetek. Tato místní působnost je vymezená velice 

široce, dopadá jak na české, tak i na zahraniční právnické osoby, u kterých postačí mít na 

území České republiky podnik nebo organizační složku, vykonávat činnost či vlastník 

majetek. V § 2 odst. 2 ZTOPO jsou upravené tzv. distanční delikty, u kterých jednání bylo 

zcela nebo zčásti v České republice, a následek nastal v cizině, a naopak jednání bylo 

v cizině, a následek, byť jen zčásti, nastal v České republice. Takové distanční delikty jsou 

posuzovány jako trestné činy spáchané na území České republiky. Ustanovení § 2 odst. 3 

ZTOPO upravuje účastenství. Dále je v § 3 ZTOPO vyjádřena zásada personality, kdy podle 

zákona České republiky bude posuzována trestnost činu, který spáchala právnická osoba se 

sídlem v České republice, bez ohledu na místo spáchání. To znamená, že českou právnickou 

osobu lze stíhat i za trestné činy spáchané v zahraničí. Ustanovení § 4 ZTOPO zakotvuje 

zásadu ochrany, která vyjadřuje požadavek stíhat taxativně vymezené trestné činy proti 

zvlášť důležitým zájmům, a to bez ohledu na místo činu a osobu pachatele, tj. není důležité, 

                                                           
121 JELÍNEK, J, HERCZEG, J. Zákon o trestní odpovědnosti právnických osob: komentář s judikaturou. 2., 

aktualiz. a přeprac. vyd. Praha: Leges, 2013, s. 80-82 
122 ŠELLENG, D. Právnická osoba jako pachatel trestného činu. Praha: Leges, 2019. Teoretik, s. 82 
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kde právnická osoba má sídlo či kde byl spáchán trestný čin. V § 4 odst. 2 ZTOPO je 

upravena subsidiární zásadu universality „podle zákona České republiky se posuzuje 

trestnost činu spáchaného v cizině právnickou osobou, která nemá sídlo v České republice, 

též tehdy, byl-li čin spáchán ve prospěch právnické osoby, která má na území České 

republiky sídlo“, tj. čin spáchaný zahraniční právnickou osobou v cizině ve prospěch české 

právnické osoby. Ustanovení § 5 ZTOPO rozšiřuje nebo zužuje působnosti ZTOPO s 

ohledem na mezinárodní závazky České republiky, tedy smluv, které jsou součásti českého 

právního řádu.123  

Úprava místní působnosti ZTOPO je poměrně složitá ve vztahu k tomu, jaká 

právnická osoba může být pachatelem trestného činu. Zpracované statistiky odsouzených 

právnických osob uvedené v další části této práce však jednoznačně potvrzují, že prozatím 

nebyla odsouzená žádná zahraniční právnická osoba. 

Osobní působnost znamená, na které právnické osoby dopadá ZTOPO. Úprava je 

obsažena v § 6, kde se jedná o tzv. negativní vymezení osobní působnosti ZTOPO. Podle 

odst. 1 tohoto ustanovení není trestně odpovědná Česká republika (včetně všech 

organizačních složek státu), územně samosprávné celky (obce, kraje, Hlavní město Praha), 

avšak tyto pouze při výkonu veřejné moci čili v tom případě, když jednají v rámci 

samostatné nebo přenesené působnosti. Územní samosprávné celky mohou zakládat jiné 

právnické osoby (typicky se mže jednat o školské zařízení, nemocnice, ústavy atd.), které 

však již budou trestně odpovědné. Ustanovení § 6 odst. 2 ZTOPO stanoví, že majetková 

účast České republiky či územních samosprávních celků na právnické osobě nevylučuje 

trestní odpovědnost právnických osob. Dále na základě mezinárodního práva je vyloučená 

trestní odpovědnost a stíhání cizích států a mezinárodních organizací veřejného práva.124 

Je možné konstatovat, že zákon dopadá na všechny právnické osoby, až na výjimky 

výše uvedené, a proto škála právnických osob, které mohou být pachatelem trestného činu, 

je velice široká.125   

 

 3.4. Rozsah kriminalizace trestní odpovědnosti právnických osob 

                                                           
123 JELÍNEK, J, HERCZEG, J. Zákon o trestní odpovědnosti právnických osob: komentář s judikaturou. 2., 

aktualiz. a přeprac. vyd. Praha: Leges, 2013, s. 41-48 
124 tamtéž, s. 49-58 
125 tamtéž, s. 53-54 
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Po významné novele provedené zákonem č. 183/2016 Sb. účinným od 1. prosince 

2016 se česká právní úprava vydala cestou negativního výčtu trestných činů, za které 

právnická osoba nemůže být trestně odpovědná. Právnická osoba je tak odpovědná za 

všechny trestné činy vyjma uvedených v ust. § 7 ZTOPO. Nemůže tak spáchat trestný čin 

zabití (§ 141 TZ), vraždy novorozeného dítěte matkou (§ 142 TZ), účasti na sebevraždě (§ 

144 TZ), rvačky (§ 158 TZ), soulože mezi příbuznými (§ 188 TZ), dvojího manželství (§ 

194 TZ), opuštění dítěte nebo svěřené osoby (§ 195 TZ), zanedbání povinné výživy (§ 196 

TZ), týrání osoby žijící ve společném obydlí (§ 199 TZ), porušení předpisů o pravidlech 

hospodářské soutěže podle § 248 odst. 2 TZ, vlastizrady (§ 309 TZ), zneužití zastupování 

státu a mezinárodní organizace (§ 315 TZ), spolupráce s nepřítelem (§ 319 TZ), válečné 

zrady (§ 320 TZ), služby v cizích ozbrojených silách (§ 321 TZ), osvobození vězně (§ 338 

TZ), násilného překročení státní hranice (§ 339 TZ), vzpoury vězňů (§ 344 TZ), 

nebezpečného pronásledování (§ 354 trestního TZ), opilství (§ 360 TZ), proti branné 

povinnosti uvedených ve zvláštní části hlavě jedenácté TZ, vojenských uvedených ve 

zvláštní části hlavě dvanácté TZ a použití zakázaného bojového prostředku a nedovoleného 

vedení boje (§ 411 TZ). 

Uvedené trestné činy lze rozdělit do několika skupin, první skupinou jsou trestné 

činy, které de facto může spáchat pouze fyzická osoba, a přitom je vyloučené i účastenství 

právnických osob. Jako příklady takových trestných činů lze uvést vražda, zabití, 

novorozeného dítěte matkou, opilství, opuštění dítěte nebo svěřené osoby, nebezpečné 

pronásledování. U další skupiny je vyloučená trestní odpovědnost z důvodu, že znaky 

skutkových podstat těchto trestných činů jsou navázány na fyzickou osobu - pachatele a 

nelze vytvořit konstrukci, že by šlo o jednání v zájmu nebo v rámci činnosti právnické 

osoby. Například půjde o trestný čin soulože mezi příbuznými nebo trestný čin dvojího 

manželství.  Třetí skupinou jsou trestné činy s konkrétním nebo speciálním subjektem, u 

kterých postačuje uplatnit trestní represi pouze vůči konkrétním fyzickým osobám a není 

vhodné přičítat jednání fyzických osob právnickým osobám. Příkladem takových trestných 

činů je zneužití zastupování státu a mezinárodní organizace a trestný čin vlastizrady.126  

 

3.5. Přičitatelnost trestného činu právnické osobě 

                                                           
126 ŠELLENG, D. Právnická osoba jako pachatel trestného činu. Praha: Leges, 2019. Teoretik, s. 97-98 



44 
 

Koncepce přičitatelnosti vytváří oproti obecné úpravě zvláštní fikci zavinění, 

odlišného od zavinění fyzických osob. 

V případě fyzických osob je pachatelem živý člověk, tj. osoba, která myslí, cítí, má 

vůli. Právnická osoba je však umělým útvarem, a proto nemůžeme ve vztahu k ní používat 

stejná kritéria jako u osoby fyzické. Právnická osoba fakticky nemůže sama od sebe projevit 

vůli, její vůli musí projevit fyzická osoba nebo několik fyzických osob. Proto z hlediska 

trestní odpovědnosti právnických osob je třeba stanovit pravidla přičitatelnosti jednání 

těchto fyzických osob osobě právnické. Čili je třeba stanovit způsob jednání fyzických osob, 

které vede ke vzniku trestní odpovědnosti právnických osob.127  

Úprava přičitatelnosti je obsažena v § 8 ZTOPO. Ustanovení § 8 odst. 1 stanoví, že 

trestným činem spáchaným právnickou osobou je protiprávní čin spáchaný v jejím zájmu 

nebo v rámci její činnosti, a dále následuje výčet osob, jednání, kterých lze přičítat právnické 

osobě. 

Podle odst. 1 je trestným činem spáchaným právnickou osobou protiprávní čin 

spáchaný v jejím zájmu nebo v rámci její činnosti, jednal-li tak: 

a) statutární orgán nebo člen statutárního orgánu, anebo jiná osoba ve vedoucím 

postavení v rámci právnické osoby, která je oprávněna jménem nebo za právnickou 

osobu jednat, 

b) osoba ve vedoucím postavení v rámci právnické osoby, která u této právnické osoby 

vykonává řídící nebo kontrolní činnost, i když není osobou uvedenou v písmenu a), 

c) ten, kdo vykonává rozhodující vliv na řízení této právnické osoby, jestliže jeho 

jednání bylo alespoň jednou z podmínek vzniku následku zakládajícího trestní 

odpovědnost právnické osoby, nebo 

d) zaměstnanec nebo osoba v obdobném postavení (dále jen „zaměstnanec“) při plnění 

pracovních úkolů, i když není osobou uvedenou v písmenech a) až c),  

jestliže jí ho lze přičítat podle odstavce 2. 

 Podle odst. 2 lze právnické osobě přičítat spáchání trestného činu uvedeného v § 7, 

jestliže byl spáchán: 

                                                           
127 JELÍNEK, J, HERCZEG, J. Zákon o trestní odpovědnosti právnických osob: komentář s judikaturou. 2., 
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a) jednáním orgánů právnické osoby nebo osob uvedených v odstavci 1 písm. a) až c), 

nebo 

b) zaměstnancem uvedeným v odstavci 1 písm. d) na podkladě rozhodnutí, schválení 

nebo pokynu orgánů právnické osoby nebo osob uvedených v odstavci 1 písm. a) až 

c) anebo proto, že orgány právnické osoby nebo osoby uvedené v odstavci 1 písm. a) 

až c) neprovedly taková opatření, která měly provést podle jiného právního předpisu 

nebo která po nich lze spravedlivě požadovat, zejména neprovedly povinnou nebo 

potřebnou kontrolu nad činností zaměstnanců nebo jiných osob, jimž jsou nadřízeny, 

anebo neučinily nezbytná opatření k zamezení nebo odvrácení následků spáchaného 

trestného činu. 

 Podle odst. 3 nebrání trestní odpovědnosti právnické osoby, nepodaří-li se zjistit, 

která konkrétní fyzická osoba jednala způsobem uvedeným v odstavcích 1 a 2. Podle odst. 

4 se ustanovení odstavců 1 a 2 se užijí i tehdy, jestliže: 

a) k jednání uvedenému v odstavcích 1 a 2 došlo před vznikem právnické osoby, 

b) právnická osoba vznikla, ale soud rozhodl o neplatnosti právnické osoby, 

c) právní úkon, který měl založit oprávnění k jednání za právnickou osobu, je 

neplatný nebo neúčinný, nebo 

d) jednající fyzická osoba není za takový trestný čin trestně odpovědná. 

 Podle odst. 5 se právnická osoba trestní odpovědnosti podle odstavců 1 až 4 zprostí, 

pokud vynaložila veškeré úsilí, které na ní bylo možno spravedlivě požadovat, aby spáchání 

protiprávního činu osobami uvedenými v odstavci 1 zabránila. 

 Z toho plyne, že předpokladem trestní odpovědnosti právnické osoby je jednání 

těchto osob učiněné v zájmu nebo v rámci činnosti právnické osoby. V případě zaměstnance 

je trestný čin přičitatelný i tehdy, když zaměstnanec nebyl v postavení zástupce právnické 

osoby.128 

 Určitý problém vyvolává ustanovení spáchání trestného činu „v jejím zájmu“ nebo 

„v rámci její činnosti“. Tak podle Berana, s ohledem na teorii fikce páchání trestného činu, 

nemůže být nikdy v zájmu právnické osoby, ale vždy na její úkor. Proto navrhoval nahradit 

pojem „zájem“ pojmem „ve prospěch“. Naopak Šamal a Eliáš zastávají názor, že  pojem 

„zájem“ je třeba ponechat, že je širší pojem, než „prospěch“, jelikož existují trestné činy 

                                                           
128 ŠELLENG, D. Právnická osoba jako pachatel trestného činu. Praha: Leges, 2019. Teoretik, s. 102 



46 
 

neobsahující znak prospěchu, avšak mohou být spáchání v zájmu právnické osoby. Jako 

příklad uvádějí třeba spolky, které financují aktivity směřující k šíření nenávisti k určitým 

skupinám, nebo shromažďuji či legalizují prostředky takové trestné činnosti.129 K tomu lze 

dodat i nedávný případ obvinění právnické osoby v České republice, a to spolku 

v souvislosti s podporou teroristické činnosti na východě Ukrajiny.130 Co se týká další 

alternativní možnosti „v rámci její činnosti“, lze uvést, že se nejedná pouze o deklarovanou 

činnost, třeba ve stanovách či zřizovací listině, ale se jedná o činnost faktickou.131  

 Co se týče přičitatelnosti trestného činu spáchaného zaměstnancem, tak takové 

jednání může být na podkladě schválení nebo pokynu orgánů právnické osoby nebo osob 

uvedených v § 8 odst. 1 písm. a) až c) ZTOPO, anebo proto, že orgány právnické osoby nebo 

osoby uvedené v odstavci 1 písm. a) až c) neprovedly taková opatření, která měly provést 

podle jiného právního předpisu nebo která po nich lze spravedlivě požadovat, zejména 

neprovedly povinnou nebo potřebnou kontrolu nad činností zaměstnanců nebo jiných osob, 

jimž jsou nadřízeny, anebo neučinily nezbytná opatření k zamezení nebo odvrácení následků 

spáchaného trestného činu.   

 Ve většině případů však zaměstnanci páchají trestnou činnost nikoliv v zájmu 

právnické osoby, ale ve vlastním zájmu. Na první pohled se může zdát, že v takových 

případech je na právnickou osobu přeneseno důkazní břemeno, že musí prokázat, že 

nedopustila nedostatku v rámci kontroly činnosti svých zaměstnanců, což může být 

v rozporu se zásadou presumpce neviny.132 Avšak z tohoto ustanovení vyplývá, že 

podmínkou vzniku trestní odpovědnosti právnických osob je organizační selhání a 

prokazovat toto je úkolem orgánů činných v trestním řízení.133 

 Možnosti právnické osoby se zprostit trestní odpovědnosti je stanovena v poněkud 

nešťastně zformulovaném ustanovení § 8 odst. 5 ZTOPO. Řáda názorů poukazuje na to, že 

důkazní břemeno je přeneseno na právnickou osobu. Problematická formulace „právnická 

osoba se trestní odpovědnosti (...) zprostí, pokud vynaložila veškeré úsilí (…)“ vyžaduje 

určitou aktivitu ze strany právnické osoby, avšak na druhou stranu nestanovuje, že to musí 
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prokázat. Okolnosti uvedené v § 8 odst. 5 ZTOPO musí být předmětem dokazování ze strany 

orgánů činných v trestním řízení.  

 Další problematickou formulací je „které na ní bylo možno spravedlivě požadovat“. 

Výklad tohoto slovního spojení je velice důležitý pro rozhodování o tom, zda bude trestný 

čin přičítán právnické osobě, či nikoliv. Přitom posuzování toho, co lze spravedlivě 

požadovat je značně subjektivní, je třeba perfektně znát poměry právnické osoby, její 

organizační strukturu, předmět činnosti, finanční poměry, neboť toto všechno má vliv na 

přijetí odpovídajících opatření uvnitř právnické osoby. A navíc formulace „na ní“ s ohledem 

na to, že právnické osoby jsou umělé útvary, které samy nejednají, nemají vůli, není vhodná, 

jelikož na ní nelze požadovat úsilí. Co se týče obsahu samotného úsilí, jednalo by se v první 

řádě o dodržování všech zákonů a ostatních předpisů, dále vytvoření vnitřních předpisu a 

jejich důsledné plnění na všech odpovídajících organizačních úrovních právnické osoby a 

vytvoření systému vnitřní kontroly.134  

 

3.6. Kontrola kriminality páchané právnickými osobami 

 Jak již bylo uvedeno v první části této práce, kontrola kriminality se skládá ze dvou 

částí, a to sankcionování za spáchání trestných činů a prevence páchání trestných činů. 

V první je třeba provést popis sankcí, které lze uložit právnické osobě na základě ZTOPO, 

obzvlášť se zaměřením na to, jaké druhy trestů jsou specifické pro právnické osoby. 

 

3.6.1. Trestní represe kriminality páchané právnickými osobami 

 Spolu se zavedením institutu trestní odpovědnosti právnických osob, musela být 

současně řešena otázka jejich sankcionování. Zavedení trestní odpovědnosti právnických 

osob má svůj význam pouze v případě, když budou existovat efektivní trestní sankce. 

ZTOPO v souvislosti s trestněprávním postihem za spáchané trestné činy právnickou osobou 

užívá označení „trest“, popřípadě „ochranné opatření“. Podle Jelínka však v souvislosti 

s právnickými osobami by bylo vhodnější použit ne „trest“, ale „sankce“ pro právnické 
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osoby, protože potrestat lze pouze fyzickou osobu. Trest je spjat s individuální vinou 

pachatele. Proto Jelínek navrhuje, že by bylo vhodnější hovořit o sankcích svého druhu.135 

 Trest je prostředek státního donucení, který lze uložit výhradně pachateli trestného 

činu, výhradně soudem a v důsledku uložení trestu pachateli je způsobena újma. Tresty jsou 

přizpůsobeny povaze právnické osoby a jsou zaměřeny především na ty stránky její činnosti, 

které mohou být z hlediska trestu nejúčinněji postiženy, a také jsou směřovány na potřebu 

prevence.136 

 Podle § 15 odst. 1 ZTOPO za trestné činy spáchané právnickou osobou lze ji uložit 

následující tresty: 

a) zrušení právnické osoby,  

b) propadnutí majetku, 

c) peněžitý trest, 

d) propadnutí věci, 

e) zákaz činnosti, 

f) zákaz držení a chovu zvířat, 

g) zákaz plnění veřejných zakázek nebo účasti ve veřejné soutěži, 

h) zákaz přijímání dotací a subvencí, 

i) uveřejnění rozsudku. 

 Podle § 15 odst. 2 ZTOPO za trestné činy spáchané právnickou osobou ochranné 

opatření zabrání věci nebo zabrání části majetku. 

 Výčet trestů je taxativní a v souladu se zásadou nulla poena sine lege jej nelze 

žádným způsobem rozšiřovat. V porovnání s výčtem trestů, které lze uložit fyzickým 

osobám je tento výčet užší. Z devíti druhů trestu, které lze uložit právnickým osobám, čtyři 

jsou specifické pro právnické osoby, a nelze jej uložit na osoby fyzické. Jsou to trest zrušení 

právnické osoby, zákaz plnění veřejných zakázek nebo účasti ve veřejné soutěži, zákaz 

přijímání dotací a subvencí, uveřejnění rozsudku. Zbývající druhy trestů jsou stejné, jak pro 

osoby fyzické.137 

                                                           
135 JELÍNEK, J, HERCZEG, J. Zákon o trestní odpovědnosti právnických osob: komentář s judikaturou. 2., 

aktualiz. a přeprac. vyd. Praha: Leges, 2013, s. 31 
136 JELÍNEK, J, HERCZEG, J. Zákon o trestní odpovědnosti právnických osob: komentář s judikaturou. 2., 

aktualiz. a přeprac. vyd. Praha: Leges, 2013, s. 122-123 
137 JELÍNEK, J, HERCZEG, J. Zákon o trestní odpovědnosti právnických osob: komentář s judikaturou. 2., 

aktualiz. a přeprac. vyd. Praha: Leges, 2013, s. 123 
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 Podle Jelínka lze tresty, které ZTOPO umožňuje uložit právnickým osobám rozdělit 

na čtyři skupiny: 

- Trest výjimečný – zrušení právnické osoby; 

- Tresty majetkové - propadnutí majetku, peněžitý trest, propadnutí věci; 

- Tresty zákazové – trest zákazu činnosti a jeho dvě samostatné obdoby (zákaz 

 plnění veřejných zakázek nebo účasti ve veřejné soutěži, zákaz přijímání 

 dotací a subvencí). Nově k tomu přibyl speciální trest zákaz držení a chovu 

 zvířat, který platí i pro osoby fyzické; 

- Trest s difamujícími účinky – uveřejnění rozsudku.138 

 Za nejpřísnější trest lze považovat trest zrušení právnické osoby. Je to obdoba trestu 

smrti u fyzické osoby. Někdy je také označován jako sociální smrt právnické osoby. 

Základní podmínkou tohoto trestu je to, že činnost právnické spočívala zcela nebo převážně 

v páchání trestného činu nebo trestných činů, avšak jsou stanoveny i další podmínky. Tato 

osoba musí mít sídlo v České republice, a uložení tohoto trestu nesmí vylučovat její povaha. 

Podle Jelínka je problematické, že pro uložení tohoto trestu nejsou stanoveny konkrétní 

trestné činy, a také neurčitost kritéria „zcela nebo převážně“ co do rozsahu trestné 

činnosti.139 

 Podobný efekt jako trest zrušení právnické osoby může mít trest zákazu činnosti a 

také trest zákazu plnění veřejných zakázek nebo účasti ve veřejné soutěži, obzvlášť v situaci, 

kdy například jediným předmětem činnosti právnické osoby je plnění veřejných zakázek. 

Dále je diskutabilní efektivita uložení tohoto druhu trestu právnické osobě typu tzv. „prázdné 

schránky.“ Takové fakticky sami o sobě nic nemají, a byly „pouhými nástroji“ pro páchání 

trestné činnosti.  

 V případě peněžitého trestu představuje hlavní typ trestní sankce postihující majetek 

právnické osoby, a je určen zejména pro postih úmyslných trestných činů. Jedinou 

podmínkou pro uložení peněžitého trestu právnické osobě, že soud odsuzuje právnickou 

osobu za úmyslný trestný čin nebo za trestný čin spáchány z nedbalosti. Nevyžaduje se snaha 

získat pro sebe nebo pro jiného majetkový prospěch.140 V porovnání s peněžitým trestem 

                                                           
138 JELÍNEK, J, HERCZEG, J. Zákon o trestní odpovědnosti právnických osob: komentář s judikaturou. 2., 

aktualiz. a přeprac. vyd. Praha: Leges, 2013, s. 123 
139 JELÍNEK, J, HERCZEG, J. Zákon o trestní odpovědnosti právnických osob: komentář s judikaturou. 2., 

aktualiz. a přeprac. vyd. Praha: Leges, 2013, s. 127 
140 JELÍNEK, J, HERCZEG, J. Zákon o trestní odpovědnosti právnických osob: komentář s judikaturou. 2., 

aktualiz. a přeprac. vyd. Praha: Leges, 2013, s. 135-137 
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pro fyzikou osobu ZTOPO stanovuje výši denní sazby od 1000 Kč do 2 000 000 Kč, 

nestanovuje však rozsah denních sazeb. Proto je třeba použit rozsah dle § 68 odst. 1 TZ. 

 Zvláštním druhem trestu je trest uveřejnění rozsudku. Lze jej považovat za zcela 

nový typ trestu, který je zakotven v řadě mezinárodních dokumentů. Trest spočívá 

v uveřejnění rozsudku ve veřejných sdělovacích prostředcích na vlastní náklady právnické 

osoby, což může být účinným prostředkem při postihu určitého druhu trestné činnosti, 

například trestného činu v oblasti životního prostředí či závažného hospodářského trestného 

činu. Smyslem tohoto trestu je poskytnou veřejnosti informaci o tom, že se právnická osoba 

dopustila trestné činnosti v oblasti, které se veřejnosti dotýká. To je obzvlášť důležité 

v případech, kdy trestná činnosti právnické osoby ohrožovala život nebo zdraví lidí nebo 

majetek.141 

 

3.6.2. Prevence kriminality páchané právnickými osobami 

Jak bylo uvedeno výše, právnické osoby mohou předcházet vlastní trestné činnosti na 

základě ustanovení § 8 ZTOPO tím, že vynaloží veškeré úsilí k zabránění spáchání 

protiprávního činu, což působí jako významný preventivní prvek.  

 V této souvislosti je vhodné zmínit velmi důležitou oblast tzv. compliance programů. 

Nejedná se o právní pojem, nýbrž o podnikový či manažerský. Rozumíme jím dodržování 

právních norem právnickými osobami.142 Samotný compliance program lze charakterizovat 

jako zavedení a realizaci řídícího a kontrolního systému právnické osoby, který je zaměřen 

na dodržování právních a vnitřních norem, podle kterých právnická osoba je povinná 

postupovat.143 Můžeme rozlišovat soft-compliance, což je vytvoření a dodržování pravidel 

morálního a etického charakteru, a hard-compliance, což je vytvoření systému pro zajištění 

dodržování právních norem. V případě primárního cíle compliance programu vyhnout se 

trestní odpovědnosti můžeme hovořit o trestněprávním compliance (criminal compliance či 

criminal law compliance).144  

 Předchozí zavedení compliance programů může v konkrétních případech k vyvinění 

právnické osoby ve smyslu § 8 odst. 5 ZTOPO. Následné zavedení odpovídajících opatření 

                                                           
141 JELÍNEK, J, HERCZEG, J. Zákon o trestní odpovědnosti právnických osob: komentář s judikaturou. 2., 

aktualiz. a přeprac. vyd. Praha: Leges, 2013, s. 158-159 
142 ŠELLENG, D. Právnická osoba jako pachatel trestného činu. Praha: Leges, 2019. Teoretik, s. 202 
143 BOHUSLAV, L. Kriminalita páchaná právnickými osobami. In: GŘIVNA, T., SCHEINOST, M., 

ZOUBKOVÁ, I., a kol. Kriminologie. 4. vydání. Praha: Wolters Kluwer. 2014, s. 491 
144 ŠELLENG, D. Právnická osoba jako pachatel trestného činu. Praha: Leges, 2019. Teoretik, s. 202 
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nepochybně může mít vliv na úvahy soudu při sankcionování právnické osoby analogicky 

jak v případě jak tomu je u chování pachatele – fyzické osoby po činu ve smyslu § 39 odst. 

1 TZ. Přitom rozsah a obsah compliance programů může být různý v závislosti na velikosti 

právnické osoby či oborech činností.145 

 Podle Bohuslava každý compliance program by se měl opírat o následující základní 

body: 

a) Plná podpora ze strany nejvyššího vedení společnosti. Tato podpora by měla být  

trvalá a transparentní. Tohoto lze dosáhnout například osobními dopisy 

zaměstnancům, ve kterých je zdůrazňována důležitost dodržování compliance 

programů, nebo včlenění základních bodů programu do cílů organizace, které tato 

deklaruje uvnitř i navenek; 

b) Vyhodnocení interních a externích rizik. Právnická osoba prvně musí identifikovat 

právní předpisy, které se vztahuji na její činnost, a následně identifikovat rizikové 

oblasti, kde může dojít k porušení těchto předpisů; 

c) Přijetí přiměřených pravidel a opatření pro odstranění či snížení rizik. Těmito 

opatřeními může být přijetí takových předpisů jako pracovní řád, etický kodex, 

protikorupční program a pravidla, transparentní pravidla pro používání majetku 

společnosti, archivační a skartační řád, linka důvěry pro oznamování podezření z 

protiprávního jednání;  

d) Jednoznačný a průhledný systém vnitřních předpisů. Je třeba mít přijaty vhodné 

vnitřní předpisy, které musí být jednoznačné, aktuální, v souladu s platným právním 

řádem. Tato vnitřní předpisy musí být závazné v rámci právnické osoby a jejich 

dodržování musí být vynucováno. Každý zaměstnanec k nim musí mít neomezený 

přístup, musí být s nimi prokazatelně seznámen a proškolen; 

e) Školení managementů a zaměstnanců o rizicích a odpovědnosti za své jednání a 

poskytování právní podpory. Právnická osoba by měla pravidelně provádět školení 

zaměstnanců, které se týká dodržování právních a vnitřních předpisů. Tyto 

vzdělávací akce musí být povinné a mají být prováděny kvalifikovanými lektory; 

f) Kontrolní mechanismus se schopností obdržet včas informaci o protiprávním 

jednání. Důležitým je vytvoření mechanismu pro obdržení relevantních informací, z 

nichž právnická osoba může být upozorněna na porušování právních a vnitřních 
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předpisů. Za tímto účelem může být zřízena linka důvěry, nebo může být umožněno 

oznámení o faktickém či potenciálním porušení v důvěrném režimu.146 

 Podle metodiky Nejvyššího státního zastupitelství k ustanovení § 8 odst. 5 ZTOPO147 

je požadované vynaložení veškerého úsilí pro vyvinění právnické osoby bude možno 

posuzovat prostřednictvím těchto úrovní compliance programů: 

a) Preventivní úroveň – opatření orientována na vyloučení, omezení a neutralizaci 

faktorů vedoucích ke spáchání protiprávního činu, který měl být právnické osobě 

přičítán; 

b) Detekční úroveň – opatření orientovaná na zavedení a prosazování faktorů vedoucích 

k odhalení protiprávního činu, který měl být právnické osobě přičítán; 

c) Represivní (reakční) úroveň – opatření orientovaná na zavedení a vynucování faktorů 

vedoucích k postihu protiprávního činu, který měl být právnické osobě přičítán. 148 

 Při vytváření compliance programů je důležité, aby sami zaměstnanci byli 

přesvědčení, že program je v zájmu nejen jejich zaměstnavatele, ale i v zájmu jich 

samotných.149 

 Pro účinné fungování compliance programů v rámci právnické osoby bývá vhodné 

zavedení nezávislého compliance kontrolora či podnikového ombudsmana, kteří odpovídají 

za identifikací rizik, řešení jednotlivých případů porušení právních a vnitřních předpisů a 

slouží tak pro nestranné a nezávislé posuzování vzniklých problémů a sporů mezi 

zaměstnanci, vytváří návrhy na vylepšení systému. 

 Na závěr této kapitoly je třeba zmínit aktuální normu ISO 37301 Compliance 

management systems — Requirements with guidance for use.150 nahrazující dosud platnou 

                                                           
146 BOHUSLAV, L. Kriminalita páchaná právnickými osobami. In: GŘIVNA, T., SCHEINOST, M., 

ZOUBKOVÁ, I., a kol. Kriminologie. 4. vydání. Praha: Wolters Kluwer. 2014, s. 492-493 
147 Aplikace § 8 odst. 5 zákona o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim. Průvodce novou 

právní úpravou pro státní zástupce. Nejvyšší státní zastupitelství. [online][cit. 2021-06-10] Dostupné z: 
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149 tamtéž, s. 209 
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normu ISO 19600:2014 Compliance management systems — Guidelines, která byla prvním 

mezinárodním standardem zaměřeným na oblast comliance.151  

Tato mezinárodní norma specifikuje požadavky a poskytuje pokyny pro zavedení, 

hodnocení, udržování a zlepšování tzv. Compliance management systém. Ten lze definovat 

jako jednotný interní systém organizace a řízení korporátního souladu s pravidly, 

vyznačující se existencí jednotného, vzájemně propojeného systému interních procesů, 

opatření a nástrojů. Jeho cílem je pak zajistit soulad chování obchodní korporace s 

regulatorními, právními a etickými požadavky na její podnikatelskou a provozní činnost. 

Compliance management systém je celistvý, jednotný systém, který v sobě zahrnuje jednak 

stanovenou strategii a cíle korporátní compliance, vyjádřené v Compliance programu, tak i 

její interní organizaci, procesy, opatření a nástroje nezbytné pro řízení identifikovaných 

compliance rizik, včetně zajišťování průběžné vnitřní i vnější komunikace a kontroly.152 

Compliance management systém poskytuje společnostem strukturovaný a jednotný přístup 

k plnění povinností, které vyplývají z obecně závazných právních předpisů, související 

judikatury, licencí, smluvních závazků či jiných povolení, ale také interně zavedených 

norem řízení, kodexů chování, interních předpisů, postupů apod.153  

Nová norma ISO 37301 je určená pro všechny typy organizací a společností, které 

mohou byt soukromé či veřejné, bez ohledu ne jejich velikost. Důležitým je především to, 

že norma ISO 37301 umožňuje provedení certifikace Compliance management systému, 

když její předchůdkyně ISO 19600:2014 měla spíše doporučující charakter. Norma klade 

zásadní důraz na roli compliance manažera a compliance oddělení velkých společností, a u 

těch malých na osoby, které odpovídají za tuto oblast. 

Norma rozšiřuje pojetí compliance tím způsobem, že klade nejen důraz na 

dodržování zákonných předpisů, ale též prosazování strategických cílů společnosti. Moderní 

Compliance management systém musí zohledňovat dodržování právních předpisů, úředních 

rozhodnutí, smluv, interních směrnic, koncernových a podnikových procesů, oborových 

ujednání a mnoho dalších aspektů fungování organizace. Nová norma zdůrazňuje důležitost 
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compliance kultury organizace, zaměřuje se na všechny úrovně, a to od vrcholového 

managementu po nejniže postavené pracovníky. Zároveň také vyžaduje cílenou a efektivní 

komunikací. V neposlední řadě dále řeší i problematiku oznamování protiprávní činnosti 

(whistleblowing).154 

Certifikace Compliance management systému podle normy ISO 37301 může být 

účinným nástrojem k ochraně organizace a jejího vedení ve vztahu k aplikaci ZTOPO, a to 

svým zaměřením na prokázaní existence funkčního a účinného systému řízení compliance. 

Dalším přínosem certifikace může být zvýšení důvěryhodnosti v očích obchodních partnerů, 

a v neposlední řadě i konkurenční výhoda založená celosvětovou působností této normy.155 
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4. Kriminalita právnických osob v České republice – analýza dat a 

příklady z praxe 

 Následující část představují zpracované statistiky spojené s kriminalitou páchanou 

právnickými osobami. Jako podklad jsou zahrnuty policejní statistiky, statistiky soudní 

soustavy a státních zastupitelství včetně rejstříku trestů právnických osob. Dále byly použity 

rozsudky jednotlivých soudů, které se týkají odsouzených právnických osob. Statistiky jsou 

zpracovány v období od účinnosti ZTOPO do dubna roku 2020. 

 Výsledkem zpracování těchto statistik je popis stavu, dynamiky a struktury 

kriminality páchané právnickými osobami. Poskytnout odpověď na otázku, jaká je míra 

kriminality páchané právnickými osobami v celkové registrované kriminalitě a pokusit se o 

vytvoření obecných profilů právnických osob jako pachatelů trestné činnosti. Závěrem bude 

popsána poněkud sporná problematika násilné trestné činnosti páchané právnickými 

osobami. 

 

4.1.  Policejní statistiky trestné činnosti právnických osob 

 Na základě žádosti o informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 

k informacím, zaslané Policejnímu prezidiu policie České republiky, byly poskytnuty 

statistiky o trestním stíhání právnických osob za roky 2013 – 2020, resp. i část roku 2020, 

jelikož je trestná činnost právnických osob evidována ve statistikách od roku 2013.  

 Nejprve je třeba se zaměřit na stav a dynamiku registrované kriminality od roku 2013 

a podíl objasněných skutků spáchaných právnickými osobami. 

Tab. č. 1 Stav registrované kriminality v České republice: 

  2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

1.1.-

30.4.2020 

registrované skutky 325 366 288 660 247 628 218 162 202 303 192 405 199 221 60 642 

- z toho objasněno 129 182 126 239 112 141 101 678 94 890 92 795 93 202 20 629 

 procento objasněnosti 39,70 % 43,73 % 45,29 % 46,61 % 46,90 % 48,23 % 46,78 % 34,02 % 
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- z toho spácháno 

právnickými osobami 

(objasněných) 85 201 282 303 398 319 439 39 

podíl objasněných 

skutků spáchaných 

právnickými osobami 0,07 % 0,16 % 0,25 % 0,30 % 0,42 % 0,34 % 0,47 % 0,19 % 

 

 Z tabulky č. 1. je vidět klesající trend registrované kriminality v České republice. 

Počet objasněných skutků spáchaných právnickými osobami má růstový trend, nicméně 

jejich podíl nedosahuje ani 0,5 % z celkového počtu všech objasněných zaregistrovaných 

skutků (fyzických a právnických osob). Z toho můžeme vyvodit závěr o zdánlivé 

bezvýznamnosti kriminality páchané právnickými osobami, nebo o vysoké míře latentní 

kriminality. Podíl objasněnosti kriminality právnických osob nicméně roste v čase. 

 Policejní prezidium dále poskytlo statistické údaje za jednotlivé roky s rozdělením 

dle tzv. takticko-statistické klasifikace (TSK) a dle jednotlivých krajských ředitelství a 

územních odbor. 156 

 TSK je zvláštní rozdělení trestných činů podle trojmístných kódů, které je odlišné od 

členění ve zvláštní části trestního zákoníku. TSK obsahuje celkem 999 činů, které jsou dále 

členěny do několika skupin (okruhů) kriminality, což je uvedeno v následující tabulce.157  

Tab. č. 2 Souhrnná takticko-statistická klasifikace (TSK)  

  

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 1.1.-

30.4.2020 

Celkem 

100-106 Vraždy          

100-199 Násilná kriminalita 3  1 4 1  3  12 

200-299 Mravnostní kriminalita          

300-399 Krádeže vloupáním          

                                                           
156 Statistické přehledy kriminality Policie České republiky [online][cit. 2021-04-24] Dostupné z: 

https://www.policie.cz/statistiky-kriminalita.aspx 
157 tamtéž  
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400-499 Krádeže prosté     1    1 

500-599 Ostatní majetková kriminalita 1 2 1 31 59 1 1 1 97 

300-599 Majetková kriminalita          

600-699 Ostatní kriminalita 2 3 4 1 4 14 2  30 

100-699 Obecná kriminalita          

700-799 Zbývající kriminalita  1 2 1 5 4 7 2 22 

800-899 Hospodářská kriminalita 79 195 274 266 328 300 426 36 1904 

900-999 Vojenské a protiústavní činy          

100-999 

CELKOVÁ REGISTROVÁNA 

KRIMINALITA 

85 201 282 303 398 319 439 39 2066 

  

 Z údajů v tabulce je zřejmé, že jednoznačnou převahu má hospodářská kriminalita, 

což činí 96 % celkové objasněné registrované kriminality páchanou právnickými osobami. 

Dále je třeba se podrobněji zaměřit na strukturu hospodářské kriminality páchané 

právnickými osobami.  

Tab. č. 3 Hospodářská kriminalita páchána právnickými osobami, skupina 800 až 899 TSK  

 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

1.-4. 

2020 

803 neoprávněné podnikání (§ 251)         2 1 1   

808 zkreslování údajů o stavu 

hospodaření a jmění (§ 254) 
5 16 15 24 29 20 39 5 

810 porušení povinnosti v 

insolvenčním řízení (§ 225) 
        2 

      

811 porušení povinnosti při správě 

cizího majetku (§ 220, 221) 
          

  
1 

  

815 podvody v sociálním zabezpečení 

a nemocenském pojištěni (§ 209) 
2 3 4 1 2 

  
1 

  

819 zkrácení daně (§ 240) 14 40 28 55 69 113 81 7 

821 úplatkářství - přijetí úplatku (§ 

331) 
2 

          
2 

  

822 poškození věřitele (§ 222)         1 2 4   

823 padělání a pozměnění veřejné 

listiny (§ 348)   
2 

        
4 

  

825 ohrožování zdraví závadnými 

potravinami (§ 156, 157)   
  

  
1 
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826 vystavení nepravdivého potvrzení 

a zprávy (§ 259, 260) 
2 1 16 2 6 9 17 2 

829 zpronevěra (§ 206)       2 4 8 13 1 

830 podvod (§ 209) 14 28 34 46 70 52 43 7 

831 pletichy při veřejné soutěži a 

dražbě (§ 256, 257, 258) 
10 3 22 2 5 7 8 4 

834 neoprávněné provozování 

hazardní hry (§ 252) 
        1 1 

    

835 porušení předpisů o nálepkách k 

označení zboží (§ 244)   
2 

            

839 porušení předpisů zahraničního 

obchodu s vojenským materiálem (§ 

265, 266, 267)   

  

      

1 

    

846 úplatkářství - podplácení (§ 332) 12 3 1 2 6 1 5 1 

847 úplatkářství - nepřímé 

úplatkářství (§ 333)     
2 

          

848 zvýhodnění věřitele (§ 223)             1 1 

850 ohrožení životního prostředí - 

úmyslné (§ 293, 294a, 295, 297, 298, 

298a, 299, 301) 

1 

    

1 

        

851 ohrožení životního prostředí - 

nedbalostní (§ 294, 294a, 295, 297, 

298, 298a, 300, 301) 

1 

    

2 

      

1 

852 způsobení úpadku (§ 224)               1 

860 podílnictví (§ 214, 215)   5 1 3 1       

861 porušení práv k ochranné známce 

a jiným označením (§ 268)   
      3 2 27 

  

863 porušení autorského práva, práv k 

databázím (§ 270, 271)   
6 15 45 7 2 1 

  

864 legalizace výnosů z trestné 

činnosti (§ 216, 217)   
4 4 1 9 5 4 1 

865 poškození a zneužití záznamu na 

nosiči informací (§ 230 - 232)   
        1 

    

871 havárie a provozní poruchy mimo 

DN-S-Ž-L-V - úmyslné (§ 228, 272, 

274, 276, 278, 293, 294a, 295, 298, 

298a, 299, 301, 360)   

      1 

      

880 pojistný podvod (§ 210)       3 14 1 4 1 

881 úvěrový podvod (§ 211) 1 6 19 4 8 3 2   

882 dotační podvod (§ 212)   16 9 8 6 11 38   

885 nesplnění oznamovací povinnosti 

v daňovém řízení (§ 243)   
      1 

      

886 neodvedení daně, pojistného na 

sociální zabezpečení a podobné 

povinné platby (§ 241) 

14 60 101 64 68 40 115 1 

890 ostatní hospodářské TČ (§ 181, 

183, 218, 227, 229, 247, 280, 305 - 

307, 337) 

1 

  

3 

  

13 20 15 3 

 

 Z tabulky je vidět, že nejčetnějším spáchaným trestným činem (463 případů) bylo 

neodvedení daně, pojistného na sociální zabezpečení a podobné povinné platby dle § 241 
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TZ, následovalo zkrácení daně dle § 240 TZ (407 případů), podvod dle § 209 TZ (294 

případů), zkreslování údajů o stavu hospodaření a jmění dle § 254 TZ (153 případů), dotační 

podvod dle § 212 TZ (88 případů), porušení autorského práva, práv souvisejících s právem 

autorským a práv k databázím dle § 270 TZ a padělání a napodobení díla výtvarného umění 

dle § 271 TZ (celkem 76 případů).  

 Mezi další trestné činy lze uvést neoprávněné podnikání § 251 TZ, porušení 

povinnosti v insolvenčním řízení § 225 TZ, porušení povinnosti při správě cizího majetku § 

220 a § 221 TZ, úplatkářství - přijetí úplatku § 331 TZ, poškození věřitele § 222 TZ, padělání 

a pozměnění veřejné listiny § 348 TZ, ohrožování zdraví závadnými potravinami § 156, 157 

TZ, vystavení nepravdivého potvrzení a zprávy § 259, 260 TZ, zpronevěra § 206 TZ, 

pletichy při veřejné soutěži a dražbě § 256, 257, 258 TZ, neoprávněné provozování hazardní 

hry § 252 TZ, porušení předpisů o nálepkách k označení zboží § 244 TZ, porušení předpisů 

zahraničního obchodu s vojenským materiálem § 265, 266, 267 TZ, úplatkářství - podplácení 

§ 332 TZ, úplatkářství - nepřímé úplatkářství § 333 TZ, zvýhodnění věřitele § 223 TZ, 

ohrožení životního prostředí - úmyslné § 293, 294a, 295, 297, 298, 298a, 299, 301 TZ, 

ohrožení životního prostředí - nedbalostní § 294, 294a, 295, 297, 298, 298a, 300, 301 TZ, 

způsobení úpadku § 224 TZ, podílnictví § 214, 215 TZ, legalizace výnosů z trestné činnosti 

§ 216, 217 TZ, poškození a zneužití záznamu na nosiči informací § 230 – 232 TZ, pojistný 

podvod § 210 TZ, úvěrový podvod § 211 TZ, nesplnění oznamovací povinnosti v daňovém 

řízení § 243 TZ, a ostatní hospodářské trestné činy. 

 Ze statistik vyplývá, že výčet hospodářských trestných činů spáchaných právnickými 

osobami je poměrně široký, avšak absolutní převahu mají daňové trestné činy.   

 

4.2.Statistika záznamů o zahájení úkonů trestního řízení vůči právnickým osobám 

v České republice 

 V této části jsou zpracovány statistiky Nejvyššího státního zastupitelství obsažené 

zejména ve Zprávě o činnosti za rok 2018 a rok 2019 zachycující také registrovanou 

kriminalitu fyzických i právnických osob.158 V následující tabulce je zachycen stav 

registrované kriminality v jednotlivých letech. 

                                                           
158 Nejvyšší státní zastupitelství. Zpráva o činnosti za rok 2019, [online][cit. 2021-05-08] Dostupné z: 

https://verejnazaloba.cz/nsz/cinnost-nejvyssiho-statniho-zastupitelstvi/zpravy-o-cinnosti/zprava-o-cinnosti-

za-rok-2019/ 
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Tab. č. 4 Počty záznamů o zahájení úkonů trestního řízení159 

Rok Fyzické osoby Právnické osoby Celkem % kriminality 

právnických 

osob v celkové 

registrované 

2012 305 700 1 185 306 885 0,39% 

2013 327 706 558 328 263 0,17% 

2014 291 665 626 292 291 0,21% 

2015 255 572 650 256 222 0,25% 

2016 236 075 867 236 942 0,37% 

2017 220 310 938 221 248 0,42% 

2018 209 892 1 013 210 905 0,48% 

2019 211 859 1 254 213 113 0,59% 

 

 Z výsledků zachycených v tab. č. 4, jsou zřejmé rozdíly v porovnání s policejní statistikou, 

způsobené odlišnou metodikou. Jak vidíme, podíl registrované kriminality právnických osob 

nedosahuje ani jednoho procenta z celkové registrované kriminality.  

 Získaná data v tabulce umožňují odvodit vývoj registrované kriminality právnických osob 

v čase za sledované období 

 

Graf č. 1 Vývoj registrované kriminality právnických osob v čase 

                                                           
159 Nejvyšší státní zastupitelství. Zpráva o činnosti za rok 2019, s. 33 [online][cit. 2021-05-08] Dostupné z: 

https://verejnazaloba.cz/nsz/cinnost-nejvyssiho-statniho-zastupitelstvi/zpravy-o-cinnosti/zprava-o-cinnosti-

za-rok-2019/ 
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 Z grafu č. 1 je zřejmý rostoucí trend registrované kriminality právnických osob. 

Významný pokles nastal mezi roky 2012 a 2013 a lze dovodit, byl způsoben aplikační praxí 

v prvním roce po zavedení institutu trestní odpovědnosti právnických osob v České 

republice. Následně lze pozorovat neustále rostoucí trend. Zajímavým poznatkem je, že 

rozšíření kriminalizace právnických osob v roce 2016 nemělo podstatný vliv na počet 

registrovaných případů.  

 Pro potřeby stanovení míry kriminality páchané právnickými osobami, bylo nutné 

mít povědomí o počtu právnických osob zaregistrovaných v České republice. Tyto 

statistické údaje byly získány od Českého statistického úřadu na základě žádosti podle 

zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů. Byly 

poskytnuty počty jednotlivých právnických subjektů vedených v Registru ekonomických 

subjektů spravovaným Českým statistickým úřadem. Souhrnné údaje jsou uvedeny 

v následující tabulce. 

 

Tab. 5 Počet právnických osob, zaregistrovaných v České republice. 

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Obchodní 

společnosti 

382 478 399 571 419 444 440 757 462 099 482 658 501 187 515 694 

Družstva 15 362 15 217 15 154 14 831 14 446 14 103 13 783 13 463 
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Celkem 

právnické 

osoby 

721 927 681 347 702 544 727 149 708 554 733 987 755 593 773 736 

  

 Z tabulky č. 5 je vidět rostoucí počet právnických osob v jednotlivých letech 2013 až 

2019, převážnou část právnických osob tvoří obchodní korporace, tj. přibližně 58-66 %.  

 S použitím údajů o počtu obyvatel160 můžeme vypočítat míru kriminality na 1000 

obyvatel a porovnat s mírou kriminality na 1000 právnických osob za období roků 2012 až 

2019. 

 

Tab. č. 6 Porovnání míry kriminality na 1000 obyvatel a na 1000 zaregistrovaných 

právnických osob 

 

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Registrovaná kriminalita 

FO na 1000 obyvatel 

29 31 28 24 22 21 20 20 

Registrovaná kriminalita 

PO na 1000 PO 

1,64 0,82 0,89 0,89 1,22 1,28 1,34 1,62 

 

 Z údajů v tabulce č. 6 vyplývá, že kriminalita právnických osob v přepočtu na 1000 

zaregistrovaných právnických osob je číselně na řád menší, než kriminalita fyzických osob 

v přepočtu na 1000 obyvatel, avšak na rozdíl od ní má stoupající trend.  

Tab. 7 Vývoj trestních řízení právnických osob161 

Rok Stíháno Obžalováno Zkrácené 

přípravné 

řízení 

 

Návrh na 

potrestání 

Návrh na 

schválení 

dohody o 

vině 

a trestu 

Podmíněné 

zastavení trestního 

stíhání a 

podmíněné 

odložení podání 

návrhu 

2012 20 4 0 0 0 0 

2013 42 15 5 5 0 4 

2014 88 81 39 36 4 5 

2015 224 209 8 6 1 6 

2016 239 213 6 6 1 9 

                                                           
160 Český statistický úřad. Obyvatelstvo - roční časové řad. [online][cit. 2021-05-08] Dostupné z: 

https://www.czso.cz/csu/czso/obyvatelstvo_hu  
161 Nejvyšší státní zastupitelství. Zpráva o činnosti za rok 2019, s. 30. [online][cit. 2021-05-08] Dostupné z: 

https://verejnazaloba.cz/nsz/cinnost-nejvyssiho-statniho-zastupitelstvi/zpravy-o-cinnosti/zprava-o-cinnosti-

za-rok-2019/ 
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2017 242 210 2 2 1 16 

2018 291 258 5 2 4 20 

2019 366 311 5 4 10 20 

 Uvedena v tab. č. 7 statistika trestního stíhání právnických osob jednoznačně svědčí 

o každoročním růstu počtu trestně stíhaných právnických osob. V prvním účinnosti ZTOPO 

bylo stíháno jen 20 právnických osob, a obžalováno bylo jen 4. Z vývoje v prvních letech je 

vidět, že orgány činné v trestním řízení ještě nebyly připravené k aplikaci ZTOPO. Od roku 

2015 je již zaznamenán výrazný nárůst počtu trestně stíhaných právnických osob, kdy bylo 

stíháno 224 právnické osoby a obžalováno 209, a tento trend je s každým rokem rostoucí.  

 Bohužel dostupné statistiky neobsahují konkrétní údaje o zproštění právnických osob 

trestní odpovědnosti na základě aplikace § 8 odst. 5 ZTOPO. Dokument Zvláštní zpráva o 

poznatcích z aplikace § 8 odst. 5 a dalších ustanovení zákona č. 418/2011 Sb., o ZTOPO, ve 

znění zákona č. 183/2016 Sb. ke dni 7. 5. 2019 od Nejvyššího státního zastupitelství 

obsahuje zmínku o tom, že v praxi je velice problematické ex offo prokazovat, zda právnická 

osoba vynaložila veškeré úsilí, které na ní bylo možno spravedlivě požadovat, aby spáchání 

činu příslušnými fyzickými osobami zabránila, zejména v situacích, kdy právnická osoba 

nebude spolupracovat s orgány činnými v trestním řízení. Dále chybí podrobná statistika 

účinnosti compliance programů. Dokument však uvádí, že byl zjištěn trend, že si velké 

prosperující společnosti za účelem zproštění trestní odpovědnosti nechávají od advokátních 

kanceláří zpracovat obsáhle dokumenty, které předkládají v rámci své obhajoby. Tyto 

společnosti avšak nezavadí je do své každodenní praxi a nenastavují reálné procesy 

fungování v souladu s těmito dokumenty.162 

Chybí podrobnější statistika o problematice trestního stíhání nečinných právnických 

osob, tzv. „prázdných schránek“. Nejvyšší státní zastupitelství ve své zprávě pouze uvádí, 

že v takových případech je „trestní odpovědnost právnických osob dovazována pouze ve 

skutkově zjevných případech, v nichž lze dovodit, že právnická osoba není pouhým nástrojem 

(prostředkem) k páchání trestné činnosti, bez kterého by ji spáchat nebylo možné, a zároveň 

se jedná o jediný a efektivní způsob jejího případného zrušení.“163 Dle údajů MSZ v Praze 

                                                           
162 Zvláštní zpráva o poznatcích z aplikace § 8 odst. 5 a dalších ustanovení zákona č. 418/2011 Sb., o trestní 

odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, ve znění zákona č. 183/2016 Sb. ke dni 7. 5. 2019, s. 32 

[online] [cit. 2021-05-28]. Dostupné z: https://verejnazaloba.cz/wp-

content/uploads/2020/01/Zvl%C3%A1%C5%A1tn%C3%AD-zpr%C3%A1va-o-poznatc%C3%ADch-z-

aplikace-%C2%A7-8-odst.-5-a-dal%C5%A1%C3%ADch-ustanoven%C3%AD-z%C3%A1kona-o-

trestn%C3%AD-odpov%C4%9Bdnosti-pr%C3%A1vnick%C3%BDch-osob-a-

%C5%99%C3%ADzen%C3%AD-proti-nim-k-7.-5.-2019.pdf 
163 tamtéž 
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mezi případy, kdy právnická osoba je pouhým nástrojem patří především daňová kriminalita 

včetně tzv. karuselových podvodů.164 

 

4.3. Soudní statistika odsouzených právnických osob 

Statistika odsouzených právnických osob v České republice byla zpracována na 

základě informací poskytnutých Ministerstvem spravedlnosti České republiky na základě 

žádosti o informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, a ze 

statistických listů zveřejněných v aplikaci infoData,165 obsahující podrobné informace za 

roky 2014 až 2019. 

Graf č. 2 Počet pravomocně odsouzených právnických osob. 

 

V prvním roce účinnosti ZTOPO nebyla odsouzena žádná právnická osoba. První 

právnická osoba v České republice byla odsouzena v březnu roku 2013, a to za přečin 

dotačního podvodu a poškození finančních zájmů Evropské unie.166 Na základě 

vzrůstajícího počtu registrovaných skutků se dalo předem předpokládat, že počet 

odsouzených právnických osob bude mít dále vzestupnou tendenci, což se také potvrdilo. 

Počet odsouzených právnických zaostává za počtem obžalovaných právnických osob 

                                                           
164 Zvláštní zpráva o poznatcích z aplikace § 8 odst. 5 a dalších ustanovení zákona č. 418/2011 Sb., o trestní 

odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, ve znění zákona č. 183/2016 Sb. ke dni 7. 5. 2019, s. 32 

[online] [cit. 2021-05-28]. Dostupné z: https://verejnazaloba.cz/wp-

content/uploads/2020/01/Zvl%C3%A1%C5%A1tn%C3%AD-zpr%C3%A1va-o-poznatc%C3%ADch-z-

aplikace-%C2%A7-8-odst.-5-a-dal%C5%A1%C3%ADch-ustanoven%C3%AD-z%C3%A1kona-o-

trestn%C3%AD-odpov%C4%9Bdnosti-pr%C3%A1vnick%C3%BDch-osob-a-

%C5%99%C3%ADzen%C3%AD-proti-nim-k-7.-5.-2019.pdf 
165 Statistika a výkaznictví InfoData [online][cit. 2021-03-14] Dostupné z: 

https://cslav.justice.cz/InfoData/uvod.html 
166 Rozsudek Krajského soudu v Ostravě ze dne 22. 3. 2013, sp. zn. 49T 10/2012 
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především z důvodu dlouhého řízení před soudy. Celkem za sledované období roků 2012 až 

2019 bylo odsouzeno 570 právnických osob. 

Soudní statistiky umožňuji stanovit strukturu kriminality páchané právnickými 

osobami na základě údajů o odsouzených právnických osobách., zpracovaná data pro 

přehlednost jsou uvedeny v grafu 3. 

 

Graf č. 3 Struktura odsouzených právnických osob podle hlav zvláštní části TZ 

 

Z grafu č. 3 je vidět, že nejvíc právnických osob bylo odsouzeno za hospodářské 

trestné činy, podíl kterých činí 62,7 %, dále následují majetkové trestné činy s podílem 31,2 

%. Podíl odsouzených právnických osob za ostatní trestné činy je relativně malý. Na jednu 

stranu to může být způsobené omezeným výčtem trestných činů, které mohla spáchat 

právnická osoba před změnou v roce 2016, a na druhou stanu specifikou vnímání kriminality 

právnických osob obecně, kdy korporátní kriminalita často spojována jen s hospodářskou.  

 Získaná data o struktuře odsouzených právnických osob dle jejích typů167 jsou 

zapracované v tab. č. 8. 

Tab. 8 Struktura odsouzených právnických osob podle typů 

                                                           
167 Statistické listy Z-SL-TPO za roky 2014 až 2019, Statistika a výkaznictví InfoData [online][cit. 2021-03-

14] Dostupné z: https://cslav.justice.cz/InfoData/prehledy-statistickych-listu.html 

0,3%
0,8%

0,2%

31,8%
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TČ proti životu a zdraví
TČ proti svobodě a právům na ochranu osobnosti, soukromí a listovního tajemství
TČ proti lidské důstojnosti v sexuální oblasti
TČ proti majetku
TČ hospodářské
TČ obecně nebezpečné
TČ proti životnímu prostředí
TČ proti pořádku ve věcech veřejných
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Typ právnické osoby 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Celkem v % 

obchodní společnost 50 50 76 90 105 123 494 81,92% 

družstvo 4   1  1 6 1,00% 

fundace (nadace, nadační fondy)        0,00% 

ústavy a obecně prospěšné 

společnosti   1  1  2 0,33% 

Jiné 12 17 14 19 25 14 101 16,75% 

 

Údaje z tab. č. 8 umožňuji učinit závěr o tom, že absolutní převahu mezi 

odsouzenými právnickými osobami mají obchodní korporace, a to přes 80 % z celkového 

počtu odsouzených právnických osob. Dále následují družstva (1 %) a ústavy a obecně 

prospěšné společnosti (0,33 %). Za sledovanou dobu nebyla odsouzena žádná fundace. 

Dostupné statistiky nic nepojednávají o složení druhé nejpočetnější skupině odsouzených 

právnických osob, kdy uvádějí souhrnně jako „jiné“. 

Dostupná data umožňuji získat alespoň základní obrázek, týkající se odvětví, ve 

kterých působily odsouzené právnické osoby168. 

Tab. č. 9 Struktura podle odvětví, ve kterých působily odsouzené právnické osoby 

Oblast činnosti odsouzených 

právnických osob 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Celkem v % 

finanční instituce 2 3 3 3  2 13 2,16% 

zdravotnictví     1  1 0,17% 

zemědělství a potravinářství 6  5 3 1 2 17 2,82% 

stavebnictví 4 10 12 13 5 16 60 9,95% 

energetika  2  1  2 5 0,83% 

zdrojní průmysl        0,00% 

doprava 6 2 1 8 9 11 37 6,14% 

strojírenství 6 5  1 1 3 16 2,65% 

hospodaření s odpady 2  2  2  6 1,00% 

jiné 40 45 68 81 112 102 448 74,30% 

Z tabulky č. 9 je vidět, že převahu má neurčitá oblast „jiné“. To může být způsobeno 

mimo jiné i tím, že určitá část odsouzených právnických osob byla bez určitého 

převažujícího oboru činnosti, či to byly tzv. „prázdné schránky“, které byly založené za 

účelem páchání hospodářských, především daňových trestných činů. Relativně větší podíl 

mají právnické osoby činné ve stavebnictví (9,95 %) a dopravě (6,14 %). 

                                                           
168Statistické listy Z-SL-TPO za roky 2014 až 2019, Statistika a výkaznictví InfoData [online][cit. 2021-03-

14] Dostupné z: https://cslav.justice.cz/InfoData/prehledy-statistickych-listu.html 



67 
 

Dále jsou dostupné statistické údaje, tykající se hlavních trestních sankcí, uložených 

právnickým osobám za spáchané trestné činy. Ve statistikách se používá  statistický údaj 

„hlavní sankce“, i když některým osobám bylo uloženo několik trestu vedle sebe. 

Tabulka č. 10. Statistiky uložených testů na právnické osoby – hlavní trestní  sankce169 

Hlavní trestní sankce 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Celkem v % 

Zrušení právnické osoby 

 

8 6 14 18 34 29 109 19,29% 

Propadnutí majetku 

 

    1 2 3 0,53% 

Peněžitý trest 

 

16 22 30 38 28 42 176 31,15% 

Propadnutí věci nebo jiné 

majetkové hodnoty 

 

   2 

 

1 3 0,53% 

Propadnutí náhradní majetkové 

hodnoty 

 

       0,00% 

Zákaz činnosti 

 

8 20 34 37 48 47 194 34,34% 

Zákaz plnění veřejných zakázek, 

účasti v koncesním řízení nebo ve 

veřejné soutěži 

 

  2 4   6 1,06% 

Zákaz přijímání dotací a subvencí 

 

  1 3 2 4 10 1,77% 

Uveřejnění rozsudku 2 8 17 8 5 15 9 64 11,33% 

Je vidět, že převahu mají tresty spočívající v zákazu činnosti. Především se jedná o 

tresty zákazu podnikání.  

Dalším nejvýznamnějším trestem je peněžitý trest, který v případě právnických osob 

lze považovat univerzálním, na rozdíl od osob fyzických, kde za univerzální je považován 

trest odnětí svobody, i když u těch jsou tendence směrem k alternativním trestům vč. 

peněžitým. Co se týče výše peněžitých trestu, dostupné statistiky uvádí, že nejmenší uložený 

peněžitý tresty byly ve výši 20 tis. Kč, a nejvyšší uložený trest za sledované období byl 5 

mil Kč, uložený Okresním soudem v Ostravě.170  

Trest zrušení právnické osoby, který lze přirovnat k trestu smrti u fyzických osob a 

je tak zvanou „právní smrti“ právnické osoby, byl uložen cca v 19 % případů odsouzení 

právnických osob, to znamená, že zhruba každá pátá odsouzena právnická osoba. První 

                                                           
169 Statistické listy Z-SL-TPO za roky 2014 až 2019, Statistika a výkaznictví InfoData [online][cit. 2021-05-

11] Dostupné z: https://cslav.justice.cz/InfoData/prehledy-statistickych-listu.html 
170 Nejvyšší státní zastupitelství. Zpráva o činnosti za rok 2019, tabulková část II, s. 204. [online][cit. 2021-

05-08] Dostupné z: https://verejnazaloba.cz/nsz/cinnost-nejvyssiho-statniho-zastupitelstvi/zpravy-o-

cinnosti/zprava-o-cinnosti-za-rok-2019/ 
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právnická osoba byla pravomocně odsouzena k trestu zrušení právnické osoby v roce 2014 

za spáchání daňového trestného činu. 171 Trest uveřejnění rozsudku byl uložen cca v 11 % 

případů.  

Vzácnějšími jsou tresty zákaz plnění veřejných zakázek, účasti v koncesním řízení 

nebo ve veřejné soutěži a zákaz přijímání dotací a subvencí jelikož to jsou specifické druhy 

trestů za trestné činy spojené s veřejnými zakázkami či dotacemi. 

 

4.4. Závěry statistik 

Z výše uvedených statistik a jejích zpracování můžeme učinit závěry o tom, že 

kriminalita páchána právnickými osobami kvantitativně je méně výrazná, než kriminalita 

páchaná fyzickými osobami, má však rostoucí trend. Co se tyče nejčastějšího typu právnické 

osoby, která páchá trestné činy, tak lze říci, že touto je obchodní korporace s blíže 

neurčeným oborem či odvětví působení. Často se může jednat o tzv. „prázdné schránky“. 

Mezí trestné činy bez ohledu na dost širokou škálu trestných činů, které může spáchat 

právnická osoba s ohledem na § 7 ZTOPO, nejvíc bylo spácháno hospodářských trestných 

činů, a to zejména spojených s daňovou oblasti. Nejčastějšími uloženými právnickým 

osobám tresty jsou zákaz činnosti, peněžitý trest a trest zrušení právnické osoby. 

Bohužel dostupné statistiky neumožňují učinit podrobnější závěry o profilech 

pachatelů-právnických osob, jako velikost, přesný obor činnosti, počet zaměstnanců atd. 

Proto by bylo nesmírně vhodné zavést i tuto podrobnou evidenci ve statistických listech. 

Pokud by taková data byla k dispozici, bylo by možné účinně vytvářet nejen programy 

prevence kriminality páchané právnickými osoba, ale též hlouběji prozkoumat tuto 

problematiku přímo v České republice. Přitom zvláštní pozornost je třeba věnovat tzv. 

„prázdným schránkám“, vytvořit speciální postup za účelem jednoznačné identifikace 

takových právnických osob. Takový zvláštní postup umožní nevynakládat značné finanční 

prostředky státu na trestní řízení proti takovým osobám, a řešit takové případy prostředky 

občanského práva, například s využitím ust. § 172 OZ.  

Je zřejmé, že stát má dostatek dat z kvantitativního hlediska, nicméně jejich kvalita 

se ve světle výše uvedených rozdělení jeví jako nedostatečná. V důsledku tohoto nedostatku 

pak stát nemůže volit dostatečně efektivní postupy ve věci kontroly kriminality páchané 

                                                           
171 Rozsudek Okresního soudu v Benešově ze dne 10.02.2014, sp. zn. 1 T 158/2013 ve spojení s usnesením 

Krajského soudu v Praze ze dne 15.04.2014, sp. zn. 13To 79/2014 
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právnickými osobami. Uvedené je znepokojující zejména s ohledem na nemalé prostředky 

vynakládané na prevenci kriminality jako součásti její kontroly.  

 

4.5. Násilné trestné činy spáchané právnickými osobami 

Násilnou kriminalitu páchanou právnickými osobami, jejíž koncept je laickou 

veřejností obtížně pochopitelný,  lze dobře ilustrovat nejen na známém případu Ford, který 

byl této práci podrobněji popsán.   

Jako hypotetický příklad mohu uvést trestný čin znásilnění dle § 185 TZ spáchaného 

právnickou osobou. K takovému by mohlo dojít v případě právnické společnosti produkující 

pornofilmy. Pokud jeden z pornoherců vyjádří během natáčení zcela jasně nesouhlas se 

souloží, která je nahrávána, ale druhý ji bez takového souhlasu vynutí a provede, dopustí se 

trestného činu znásilnění. Trestného činu znásilnění se ale taktéž dopustí právnická osoba, 

jejíž zaměstnanec jednal v rámci její činnosti a při plnění pracovních úkolů a společnost, 

resp. její vedení, neprovedlo odpovídající školení a kontrolu svých zaměstnanců, jak se 

chovat v podobných případech (nezavedla odpovídající systém řízení compliance). Jednání 

takového zaměstnance bude za výše uvedených podmínek přičitatelné konkrétní právnické 

osobě, která bude subjektem trestného činu znásilnění  

Ze skutečných případů násilné kriminality právnických osob lze zmínit případ 

společnosti ARIM-DL s.r.o.172 Společnost prostřednictvím svého jednatele vymáhala 

zaplacení faktur. O jiných požadovala uhrazení dlužných faktur za své služby pod pohrůžkou 

a v případě jejich nezaplacení hrozila způsobením těžké újmy na zdraví.   

Jednání jednatele bylo přičitatelné společnosti tím, že čin spáchal jejím jménem a 

v rámci její podnikatelské činnosti. Společnost a její jednatel tak byli uznány vinnými 

ze spáchání přečinu vydírání podle § 175 ods. 1 TZ. Jednatel byl odsouzen k trestu odnětí 

svobody v trvání 11 měsíců s podmíněným odkladem na zkušební dobu v trvání 4 let. 

Společnosti byl uložen peněžitý trest 50 denních sazeb po 1000 Kč. 

  

                                                           
172 Rozsudek Okresního soudu v Příbrami ze dne 9.6.2014, sp. zn. 3T 37/2014 
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Závěr 

Pokud bych měl celou předloženou práci stručně shrnout do pojetí expresního, určitě 

by mělo zaznít následující. Kriminalita páchaná právnickými osobami je fenomén, se kterým 

se lidská společnost potýká delší dobu, než by se mohlo na první pohled zdát, moderním 

právem je řešen minimálně od 19. století, přičemž kořeny má tato moderní úprava ve Velké 

Británii. Podstatnější zkoumání výše uvedeného fenoménu však proběhlo až v průběhu 

druhé poloviny 20. století, a to zejména zásluhou amerického sociologa Edwina Hardina 

Sutherlanda, který jako první použil termín kriminality bílých límečků a dále se podrobněji 

věnoval kriminologickým aspektům této kriminality, což pak v rámci dalších výzkumů 

převedlo k zavedení pojmu korporátní kriminalita, neboli kriminalita páchaná právnickými 

osobami.  

Nevzbuzuje spory to, že právnické osoby páchají trestné činy, a tato trestní činnost 

je obzvlášť nebezpečná pro společnost z důvodu své skrytosti, sofistikovanosti a rozsahu 

škodlivosti pro celou společnost. Už jen proto je třeba podrobné zkoumání tohoto jevu.   

Jelikož hlavním úkolem trestního práva je ochrana společnosti a jednotlivců před 

kriminalitou prostřednictvím trestního postihu, a v neposlední řádě také prevence vzniku 

kriminality, tak pro efektivní plnění tohoto úkolu je třeba pochopit korporátní kriminalitu, a 

hlavně pochopit příčiny její vzniku. Výsledkem této práce je zjištění, že můžeme pozorovat 

dva modely vzniku korporátní kriminality, a to model organický, založený na vztahu mezi 

korporacemi a ekonomicko-politickým prostředím, a ekonomický model, vycházející ze 

snahy maximalizace zisku. Dalším důležitým zjištěním je to, že lze vyčlenit pět skupin 

kriminogenních faktorů korporátní kriminality, mezi které můžeme zařadit 

socioekonomické podmínky, korporátní kulturu a strukturu organizace, cíle společnosti, 

racionalitu při rozhodování a schopnosti vedoucích pracovníků, a dále druh odvětví, ve 

kterém korporace působí. Tyto faktory pak můžeme seřadit do třech úrovní, a to úroveň trhu, 

úroveň uvnitř právnické osoby a úroveň individuální fyzické osoby v rámci právnické osoby. 

Sledování těchto faktorů by mělo napomáhat při sestavování compliance programů na 

úrovní společnosti a programů prevence kriminality. V neposlední řádě výsledky zkoumání 

těchto faktorů by měly být zohledňované v legislativním procesu ve vztahu k trestní 

odpovědnosti právnických osob.  

V případě České republiky je právní úprava trestní odpovědnosti právnických osob 

vtělena do zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti 

nim, kdy je na místě říci, že přijetí úpravy trestní odpovědnosti právnických osob trvalo déle 
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než 10 let.  Zákon je založen na koncepci pravé odpovědnosti právnických osob, tedy na 

podmínkách odpovědnosti a sankcionování obsažených v zákoně o trestní odpovědnosti 

právnických osob, kdy sankce jsou právnickým osobám ukládány v trestním řízení, aniž by 

musel být zjištěn konkrétní pachatel – fyzická osoba. Uvedený princip se též prolíná do 

přičitatelnosti, jako podmínky trestní odpovědnosti právnických osob. Zákon dále upravuje 

míru kriminalizaci protiprávních jednání právnických osob, to znamená, jaké trestné činy 

mohou právnické osoby spáchat, a dále pak jaké za ně lze uložit tresty s ohledem na 

specifika. Zde je důležité zmínit trest zrušení právnické osoby, který lze v případě pachatele-

fyzické osoby přirovnat k trestu smrti. Přestože by měl být trest zrušení právnické osoby 

ukládán jako výjimečný, dochází k jeho ukládání opakovaně, dalo by se říci téměř, že běžně. 

Uvedená skutečnost a její příčiny bohužel opět nejsou v podmínkách ČR blíže 

kriminologický popsány. Uvedený problém se objevuje poměrně často, přičemž objasnění 

některých kriminologických fenoménů (nepříliš vysoká senzitivita až tolerance kriminality 

právnický osob ze strany veřejnosti) by pro účely tvorby efektivních a pro dané území 

účinných programů předcházení vzniku kriminality bylo vhodné. Bohužel, komplexnější 

data v České republice nejsou k dispozici.  

První právnická osoba, která byla v ČR odsouzena za trestný čin, byla  ATHENA - 

Společnost pro vzdělávání a rozvoj žen, občanské sdružení (dnes spolek) v roce 2012, 

přičemž došlo k naplnění skutkové podstaty dle ustanovení § 212 odst. 1 a 4 TZ, poškození 

finančních zájmů Evropské unie a od té doby počet odsouzených právnických osob stoupá. 

Stejně jako šíře páchané trestné činnosti, přesto se dá vypozorovat značná inklinace 

k hospodářským trestným činům (zejména daňovým).  

Ve své práci jsem se věnoval kriminologickým aspektům kriminality právnických 

osob. V úvodu stanovené cíle, tedy představení konceptu právnické osoby jako pachatele 

trestného činu, podrobnější zkoumání přístupů ke kriminalitě právnických osob, včetně 

jejich motivů a s tím související možné prevence z právního pohledu, byly v práci 

zohledněny a dle mého názoru se je podařilo naplnit. Z evidovaných státem dat nelze 

jednoznačně sestavit modely, na jejichž základě by bylo zřejmé, které skupiny právnických 

osob lze označit jako rizikové, na kterou z oblastí páchané kriminality se zaměřit z hlediska 

prevence. Proto jedním z nejdůležitějších výsledků této práce je doporučení de lege ferenda 

pro vytvoření uceleného a podrobného systému statistického sledování případů trestně 

stihaných a odsouzených právnických osob, s podrobnějším uvedením takových ukazatelů 

jako jejích velikost, počet zaměstnanců, organizační struktura, odvětví. Jako další 
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doporučení de lege ferenda lze vyčlenit problematiků trestního stíhání „prázdných 

schránek“, kdy je třeba legislativně přesně vymezit postupy orgánů činných v trestním řízení 

a takových případech, což umožní dosáhnout významných finančních úspor.  

Zcela závěrem si dovolím říct, že korporátní kriminalita je fenomén, se kterým se 

setkáváme a v 21. století pravděpodobně budeme setkávat ještě o něco více, než doposud, a 

to obzvlášť v moderním globálním světě, kdy velké nadnárodní korporace s každým rokem 

mají větší a větší význam a vliv na celou společnost. 

Kriminalita jako taková je dynamický jev, objevují se nové způsoby páchání 

trestných činů, jako například kybernetická a informační kriminalita, podvody na akciových 

a finančních trzích,  sofistikované metody praní špinavých peněz a daňových úniků.   

Východiskem této myšlenky jsou jednak statistické údaje použité v této práci a dále 

i stále větší role, kterou právnické osoby, zejména globální korporace, celospolečensky hrají. 

Dle mého mínění uvedenou myšlenku podporují i mé osobní zkušenosti z doby 

pandemického lockdownu, a to ve smyslu působení právnických osob v online prostředí. 

Toto bylo umocněno v posledním roce, kdy v důsledku přesunu nákupů a dalších aktivit do 

online prostředí došlo též k rozvoji nepoctivého jednání ze strany některých právnických 

osob nabízejících své služby zejména prostřednictvím e-shopů. V mém případě, prodej 

zboží, které prodejce neměl k dispozici a následné zjištění ne zcela standardní a podvodné 

struktury prodejce. Postihování kriminality v online prostředí je obecně náročnější a 

myšlenka na zpracování tématu kriminality právnických osob v online prostředí směřuje 

k tématu natolik obsáhlému, že by si zasloužilo samostatné zpracování. 

S ohledem na tyto skutečnosti si dovolím svou práci zakončit známou latinskou 

poučku, která je dle mého názoru příhodná i pro zkoumání kriminologických aspektů 

kriminality právnických osob. Uvedená poučka zní Vigintabulis iura – právo přeje bdělým. 

Moc si přeji, aby naše společnost bdělá zůstala a v některých aspektech možná i na bdělosti 

přidala. 
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Seznam použitých zkratek 

EU  Evropská unie 

LZPS  Ústavní zákon č. 2/1993 Sb. ve znění ústavního zákona č. 162/1998 Sb. 

NSZ  Nejvyšší státní zastupitelství 

OECD Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj 

OSN  Organizace spojených národů 

OZ  Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění 

TKS  Takticko-statistické klasifikace 

TŘ  Zákon č. 141/1961 Sb., trestní řád, v platném znění 

TZ  Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, v platném znění 

ZOK  Zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, v platném znění 

ZTOPO Zákon č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti 

nim, v platném znění 
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