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Úvod 

 
„Dle ustálené praxe v soukromém právu právnické osoby odpovídají za protiprávní 

jednání, jehož se dopustili jejich zástupci v rozsahu svěřených pravomocí. Je pravda, že 

existují trestné činy, které už ze své podstaty nemohou být spáchány právnickou 

osobou… ale existuje i značné množství trestných činů, u kterých neexistují dobré 

důvody, proč by za ně právnické osoby trestány být nemohly. Ani zákon, ani veřejná 

politika nepředstavují překážku toho, aby byly korporace, které mohou jednat jen 

prostřednictvím zástupců, trestněprávně postihovány. Vědomí a vůle subjektů, kterým 

právnická osoba svěřila pravomoc za ni jednat, jsou vědomím a vůlí této právnické 

osoby, za kterou je jednáno. Právo nemůže zavírat oči před faktem, že většina transakcí 

v obchodním styku je realizována právě korporacemi… Garantovat jim beztrestnost 

díky starobylé a překonané doktríně, která popírá způsobilost právnických osob páchat 

trestné činy, by znamenalo zbavit se jediných efektivních prostředků schopných 

kontrolovat tento typ kriminality.“1 

Ač by se to nemuselo na první pohled zdát, předcházející věty byly proneseny již 

před sto lety. Proč by se tak nemuselo zdát? Protože neztratily ani po uplynulém století 

na své aktuálnosti, a to ani v USA, v prostředí, z něhož pocházejí. Tato slova pocházejí 

z rozsudku tamějšího Nejvyššího soudu z roku 1909. Měl-li by tomuto judikátu být 

přiřazen nějaký vhodný přívlastek, pak by snad bez dlouhého váhání bylo možno zvolit 

označení „zásadní“. Obecně totiž vždy platilo a bude platit, že význam podané odpovědi 

se bude odvozovat především od složitosti, důležitosti a spornosti otázky, na kterou se 

odpověď podává. A v tomto případě se jednalo o řešení vskutku komplikovaného 

problému právní teorie – eventuální trestní odpovědnosti právnických osob. 

Trestní právo, alespoň co se týká jeho teoretické části, je systémem značně rigidním, 

opřeným o principy s ustálenými historickými kořeny. Za jeden z těchto principů byla 

považována i zásada římského práva societas delinquere non potest. Zásada, že trestní 

odpovědnost musí být individuální, a požadavek zaviněného vztahu pachatele k jeho 

skutku, který mu je vytýkán a za který je posléze trestán. Dolus nebo culpa jako druhy 

zavinění jsou ale psychickými stavy, kterých neoduševnělá entita stvořená pouze 

                                                 
1 Rozsudek U.S. Supreme Court z roku 1909 ve věci New York Central & Hudson River Rail Road CO. 
versus U.S. 
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právem není ze své podstaty schopna. Proto dle této maximy nemůže být právnická 

osoba podrobena trestnímu právu. Je však tato zásada onou starobylou a překonanou 

doktrínou, která brání využití jediných efektivních prostředků ke kontrole určitého 

druhu kriminality, jak se o tom hovoří ve zmíněném rozsudku? A proč by vlastně měla 

být považována za překonanou? 

Důvodem, který bývá nejčastěji uváděn ve prospěch prolomení tohoto principu 

trestního práva, je nutnost reagovat na faktický stav, v němž se dnešní svět nachází. 

Není možné rozporovat skutečnost, že právnické osoby (obzvláště velké nadnárodní 

korporace) získávají stále větší vliv a moc a s nimi i možnost prosazovat své zájmy na 

úkor zájmů společnosti, dostanou-li se s nimi do konfliktu. A k tomu dochází často. 

V souvislosti s tímto faktem se objevuje nový typ kriminality, který bývá nazýván 

kriminalita korporací (corporate crime), charakterizovaný tím, že individuální pachatel 

páchá trestnou činnost ve prospěch právnické osoby a v souladu s jejími záměry. 

Výsledkem tohoto druhu delikvence jsou nezřídka značné škody pro společnost typicky 

v oblasti ochrany životního prostředí nebo přidělování veřejných zakázek. Za 

právnickou osobu musí sice vždy jednat konkrétní osoba fyzická, která bude v tradičním 

pojetí trestněprávně odpovědná za své skutky. Avšak reakce společnosti spočívající 

pouze v potrestání individuálního pachatele se v praxi ukazuje jako nedostatečná, 

protože nezasahuje pravý původ nežádoucího jednání, který se nalézá v závadném 

vedení a organizační struktuře právnické osoby. Navíc nemá vliv na její budoucí jednání 

a selhává tak ve své preventivní funkci.  

Jestliže v zemích angloamerického právního systému bylo naše sporné téma 

vyřešeno již před delší dobou, na evropském kontinentu se diskuse rozvinula až 

v posledních dvou desetiletích a v důsledku toho byly zaváděny do konkrétních 

právních řádů různé varianty trestní odpovědnosti právnických osob především pod 

vlivem mezinárodních závazků. Pragmatický přístup tak zvítězil nad teoretickými 

koncepcemi. Nutnost dostát platným mezinárodním závazkům ale neřeší významnou 

pochybnost, která vyvstává již při čtení citace na začátku této práce. Opravdu jsou 

prostředky trestního práva těmi jedinými efektivními pro boj s kriminalitou právnických 

osob? Mezinárodní smlouvy a jiné dokumenty právě s respektem k národním pravidlům 

trestního práva většinou požadují pouze přijmout účinné, přiměřené a odstrašující 
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sankce. K jejich formálnímu charakteru se již nevyjadřují. Může se tedy teoreticky 

jednat i o sankce v prostředí práva správního, jako je tomu v Německu. 

Česká republika zůstává jednou z posledních evropských zemí, ve které ještě nebyla 

trestní odpovědnost právnických osob v jakékoli podobě zavedena. Právě i díky tomuto 

faktu je možno nahlížet do právních řádů okolních zemí a v nich hledat inspiraci pro 

budoucí české legislativní řešení. Autor této práce zastává spíše kritický a skeptický 

postoj vůči v poslední době často se vyskytující tendenci k přehnanému idealizování 

cizích právních řádů. Ne zřídka totiž bývá v literatuře věnována pozornost zahraničním 

úpravám právních institutů pouze proto, že se jedná o dotyčnou zemi, a už s menším 

zřetelem na kvalitu daného řešení. V jistých případech se tak může dít i přesto, že 

domácí úprava je vyhovující a zkušenost s ní dostatečná. U trestní odpovědnosti 

právnických osob je tomu však právě naopak a převzetí zahraničních poznatků a 

zkušeností se nabízí jako vhodný postup. V české odborné literatuře byly v souladu 

s tímto názorem postupně podávány zprávy o modelech fungujících v anglosaských 

zemích, v Německu, ve Francii, v Rakousku, ve Španělsku a v některých dalších. 

Stranou zájmu však byla ponechána Itálie, ačkoli se jedná o jednu z nejvýznamnějších 

evropských zemí. Italské trestní právo bývá v české literatuře až na výjimky opomíjeno 

zčásti kvůli jazyku, zčásti jistě z tradiční navázanosti spíše na trestní právo německé. 

Autor této práce měl možnost přesvědčit se o kvalitě italského trestního zákona při 

ročním studiu na Universita degli studi di Siena, kde pobýval v rámci studijního 

programu Erasmus/Sokrates. A právě díky znalosti jazyka a prostředí se rozhodl 

pojmout téma této práce sice užším, ale o to konkrétnějším způsobem. Cílem této práce 

je přiblížit v českých podmínkách dosud neznámou italskou právní úpravu se všemi 

jejími charakteristikami a významnými detaily. To však z důvodu omezeného rozsahu 

nutně znamená zaměřit méně pozornosti na obecné otázky s problematikou spojenými. 

Ohledně těch se odkazuje na odbornou literaturu, kde jim byl v minulosti věnován 

značný prostor.  

Práce je rozdělena do dvou částí: obecné a zvláštní. V obecné části budou stručně 

nastíněny a shrnuty základní rysy tématu. Nejprve budou rozlišeny tři typické podoby 

odpovědnosti právnických osob za trestné činy, tedy trestní odpovědnost pravá, nepravá 

a jejich alternativa v oblasti správního trestání. Dále budou stručně uvedeny v literatuře 

zmiňované důvody pro a proti pravé trestní odpovědnosti právnických osob tak, aby 
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bylo možné učinit si prostřednictvím pozic příznivců a odpůrců jejího zavedení 

představu o teoretické spornosti dotyčného právního institutu. Následný krátký popis 

odlišných úprav v národních právních řádech bude mít za účel demonstrovat řešení, do 

nichž tato teoretická spornost vyústila. Zároveň by tento popis měl prakticky ilustrovat 

pojmy pravé trestní, nepravé trestní a správní odpovědnosti právnických osob. Poslední 

kapitola obecné části se bude zabývat situací v domácím prostředí, ve kterém 

představitelé nauky a zákonodárce řešení našeho problému teprve hledají. 

Zvláštní část se již bude věnovat výhradně rozboru italské varianty trestní 

odpovědnosti právnických osob. Úvodem bude přiblížen stav předcházející jejímu 

přijetí a bude poukázáno na souvislosti, které měly vliv na její konečnou podobu. 

V dalších kapitolách již bude zaznamenán platný právní stav, jak ho obsahuje dekret 

231/2001. Vyjasněny by měly být otázky po odpovědných subjektech, předpokladech 

odpovědnosti, konstrukci zavinění (viny), aplikovatelných sankcích a procesním režimu 

trestání právnických osob. Zvláštní pozornost bude zaměřena na původně americký 

institut compliance programs a na jeho italskou adaptaci.  

V závěru této práce se autor pokusí o vyhodnocení poznatků o italské právní úpravě 

a zkušeností s ní.  
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1. Obecná část – Trestní odpovědnost právnických 

osob 

 
Fenomén kriminality právnických osob, jak byl nastíněn v úvodu, je v právních 

řádech reflektován různými způsoby. V rámci kontinentálního systému práva se 

v literatuře hovoří o základních třech typech veřejnoprávní odpovědnosti právnických 

osob za deliktní jednání.  

1. Prvním typem je pravá trestní odpovědnost právnických osob. Jelínek ji 

charakterizuje následovně: „úprava trestní odpovědnosti je obsažena buď 

v trestním zákoně, anebo ve zvláštních zákonech o trestní odpovědnosti 

právnických osob. Právnickým osobám jsou ukládány trestní sankce v trestním 

řízení.“2 Jedná se o nejčetnější variantu v rámci právních řádů zemí EU. Jako 

příklady mohou být zmíněny Francie, Nizozemí, Polsko, Maďarsko a mnohé 

další. 

2. Druhým typem je tzv. nepravá trestní odpovědnost právnických osob, která se 

vyznačuje možností postihnout právnické osoby sankcemi trestněprávního 

charakteru, ačkoli samotná trestní odpovědnost právnických osob v zákoně 

konstruována není. Za příklad se dává Španělsko. 

3. Třetí typ řešení bývá spatřován v regulaci mimo oblast trestního práva, kdy 

sankce uložená např. v režimu správního trestání je způsobilá naplnit požadavky 

vyplývající z mezinárodních závazků. Tento model funguje v Německu. 

 
 

1.1 Důvody pro zavedení pravé trestní odpovědnosti právnických 

osob3 

 
Moderní průmyslová společnost. Právo nemůže nereagovat na změněné společenské 

poměry a ustrnout bez odpovídající reflexe ekonomické reality. Dnešní doba je 

charakterizována vzrůstající ekonomickou, finanční i faktickou mocí nadnárodních 

                                                 
2 JELÍNEK, J.: Trestní odpovědnost právnických osob, Praha: Linde Praha, 2007, str. 22. 
3 Podrobněji viz např.: MUSIL, J.: Trestní odpovědnost právnických osob – ano či ne ?, Trestní právo, 
2000, č. 7-8, s. 2-10. Nebo JELÍNEK, J.: Trestní odpovědnost právnických osob, Praha: Linde Praha, 
2007. 
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korporací, v jejichž prostředí dochází k páchání značné části hospodářské kriminality. 

Důsledkem jejich činnosti mohou být (a často jsou) velmi závažné škody pro společnost 

např. v oblasti životního prostředí, a je proto nutné působit na ně nejúčinnějšími 

prostředky, kterými právo disponuje. 

Nemožnost prosazení individuální trestní odpovědnosti. Individuální pachatel se 

ztrácí ve stále komplikovanějších vztazích uvnitř právnické osoby. V důsledku tříštění 

odpovědnosti mezi jednotlivé pracovníky a různé hierarchické stupně v organizační 

struktuře PO nezřídka dochází k nemožnosti určení konkrétní fyzické osoby, jež by 

měla být trestněprávně odpovědná. S tím jsou spojeny i problémy s dokazováním a 

pochyby o spravedlnosti takového trestání.  

Potřeba aktivizovat kolektivní odpovědnost.4 Potrestání pouze jednotlivého pachatele 

„vytrženého“ z často složité organizační struktury právnické osoby nemá potřebné 

preventivní účinky. Je třeba prostřednictvím hrozby trestu motivovat řídící pracovníky 

dotčeného kolektivní subjektu, aby vedli korporaci z hlediska společenských zájmů 

žádoucím směrem. 

Rovnováha práv a povinností. V posledních desetiletích dochází k přiznávání stále 

rozsáhlejších oprávnění ve prospěch právnických osob, jehož důsledkem je přibližování 

jejich právního statutu ke statutu fyzických osob. Jak říká Jelínek: „…nebylo by 

spravedlivé učinit je pouze nositeli práv vznikajících na základě určitých právních 

vztahů, a zároveň je vyjmout z nevýhod, které z těchto vztahů vyplývají, například 

z dosahu trestní odpovědnosti.“5 

Nedostatečná úprava deliktní odpovědnosti právnických osob mimotrestními 

normami. Argument je založený na platném stavu zákonné úpravy českého správního 

trestání, které jsou oprávněně vytýkány následující nedostatky: roztříštěnost, 

nejednotnost, komplikovanost a absence základních institutů (okolnosti vylučující 

protiprávnost apod.).6 

Nedostatečná propracovanost mimotrestních řízení. Vzhledem k uvažovaným 

tíživým trestům pro právnické osoby je třeba jim poskytnout i odpovídající a dostatečné 

záruky uplatnění jejich práv. 

                                                 
4 MUSIL, J.: Trestní odpovědnost právnických osob – ano či ne ?, Trestní právo 2000, č. 7-8, s. 6. 
5 JELÍNEK, J.: Trestní odpovědnost právnických osob, Praha: Linde Praha, 2007, str. 93. 
6 Viz např. HENDRYCH, D. a kol.: Správní právo. Obecná část, 7. vydání. Praha: C. H. Beck, 2009, str. 
485 a násl. 
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1.2 Důvody proti zavedení pravé trestní odpovědnosti právnických 

osob 

 
Trestní systém je zcela zaměřen na osoby fyzické. Celý systém trestního práva byl 

vytvořen z antropomorfického hlediska, jeho terminologie (odpovědný pachatel, 

jednání, úmysl, nedbalost, společenská nebezpečnost atd.) i principy jsou přirozeně 

založeny na člověku a nemohou být bez dalšího použity na subjekt tak odlišného 

charakteru, jakým právnická osoba bezesporu je. 

Právnická osoba je jen fikcí. Tato námitka spočívá v tvrzení, že právnická osoba je 

pouhým výtvorem právního řádu. Z přirozenoprávního hlediska lze za jediné originární 

subjekty práva považovat lidské bytosti, u kterých je už samotným rozumem seznatelné, 

že jsou způsobilé mít práva a povinnosti. Právnická osoba je jen umělým, účelovým 

výtvorem, který musí spoléhat na uznání ze strany objektivního práva. Teorie fikce 

pochází od Friedricha Carla von Savigny. 

Právnické osoby nejsou způsobilé jednat v trestněprávním smyslu. Právnická osoba 

jedná vždy prostřednictvím fyzických osob, které jediné tak naplňují objektivní stránku 

skutkové podstaty trestného činu. Právnické osoby nejsou ve skutečnosti schopné mít 

vlastní vůli a navenek ji projevovat.  

Právnické osoby nejsou způsobilé jednat zaviněně. Zavinění se považuje za základ 

trestního práva a obligatorní požadavek vzniku trestní odpovědnosti, na který nelze 

rezignovat. Právnická osoba jako fiktivní subjekt ze své podstaty není vybavena 

intelektuální ani volní schopností. Nemůže tedy mít žádný psychický vztah ke skutku, 

který by jinak u fyzické osoby zakládal trestný čin. 

Trestní sankce nejsou vhodné pro právnické osoby. Sankce tradičně existující 

v trestním právu nelze aplikovat na právnické osoby (odnětí svobody, vyhoštění, zákaz 

pobytu) nebo je sice možné jejich použití, ale ty nebudou plnit svůj účel v podobě 

individuální a generální prevence. Právnická osoba může trestní sankci uniknout 

prostřednictvím svého účelového zániku. 

Trestání právnických osob je v rozporu se zásadou personality trestů. Uvalení 

trestu na právnickou osobu může zasáhnout i jiné subjekty, které budou muset nést 

negativní dopady sankce, ačkoli se na protiprávním jednání v žádné míře nepodílely. 
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Společenský zájem na potrestání právnické osoby tak bude uspokojen na úkor jejích 

nevinných zaměstnanců, akcionářů a věřitelů, případně i spotřebitelů, kteří všichni  

v důsledku trest zaplatí.  

K postihu právnických osob postačuje jejich odpovědnost v rámci správního práva 

Trestní právo je sice účinným nástrojem k ovlivňování společenských vztahů, ale musí 

fungovat jako ultima ratio. Není důvod porušovat princip subsidiarity trestní represe, 

jestliže právnické osoby mohou být postihovány odpovídajícím způsobem i prostředky 

správního práva.  

 

1.3 Zahraniční právní úpravy 

 
V této kapitole budou jen stručně popsány některé zahraniční právní úpravy 

odpovědnosti právnických osob pro ilustraci typických možných řešení zkoumané 

problematiky. Detailnější rozbory lze nalézt v literatuře.7 

Ve Francii je zavedena pravá trestní odpovědnost právnických osob od vydání 

nového trestního zákoníku účinného od 1. 3. 1994. Francouzský systém není postaven 

na zvláštním kodexu ad hoc, nýbrž je postaven na znění jednoho článku v trestním 

zákoně. Jeho článek 121-2 stanoví: „Právnické osoby, s výjimkou státu, jsou trestně 

odpovědné za podmínek stanovených v čl. 121-4 až 121-7, za trestné činy spáchané na 

jejich účet jejich orgány nebo zástupci.“8 Dále se uvádí, že územní samosprávné celky 

jsou trestně odpovědné pouze za trestné činy spáchané při vykonávání veřejných služeb, 

ohledně nichž se připouští, aby byly delegovány nebo smluvně převedeny na 

soukromoprávní subjekt. Trestní odpovědnost právnických osob nevylučuje trestní 

odpovědnost fyzických osob pro týž skutek. Původní znění článku 121-2 omezovalo 

jeho použití na taxativně určené trestné činy. Od 1.1.2006 došlo k rozšíření 

odpovědnosti na všechny trestné činy (které pojmově mohou být spáchány na účet 

právnické osoby jejími orgány či zástupci). Zákonodárce tak učinil další krok 

k přiblížení právnické a fyzické osoby ve francouzském trestním právu. Řešení v Code 

                                                 
7 Např.: KAVĚNA, M.: Trestní odpovědnost právnických osob ve vybraných státech EU. Praha: 
Parlament České republiky. Parlamentní institut, Studie č. 5.270, 2007. 
8 V české literatuře se vyskytují významné odlišnosti ohledně překladu: výraz pour leur compte překládá 
Kavěna jako „jménem“, Musil jako „ve prospěch“. Autor využívá překladu v práci Jelínka, který 
odpovídá i zjištěným překladům do italštiny.  
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penal se může zdát geniálně jednoduché, ale má samozřejmě své nedostatky. Hledání 

odpovědí na teoretické otázky se pouze přesunulo do soudních síní, kde bylo postupně 

upuštěno od automatického přičítání (v podstatě objektivní) odpovědnosti právnické 

osoby při splnění daných jednoduchých podmínek (tj. spáchání trestného činu 

zástupcem či orgánem na účet právnické osoby). I zde se ukazuje, že je žádoucí upravit 

nějakou formou zavinění právnické osoby v psaném právu.9  

V Německu nebyla zavedena trestní odpovědnost právnických osob. Přesto však 

německý právní řád dokázal naplnit požadavky plynoucí z mezinárodních závazků, aby 

byly v určitých případech právnickým osobám ukládány účinné, přiměřené a 

odstrašující sankce. Jádro úpravy je obsaženo v přestupkovém zákoně, jehož § 30 

stanoví, že právnické osobě může být uložena pokuta, jestliže její reprezentant (stat. 

orgány, zmocněnci a další) spáchá trestný čin nebo přestupek tím, že byly porušeny 

povinnosti, které se týkají právnické osoby nebo sdružení osob, nebo byla právnická 

osoba nebo sdružení osob obohacena nebo měla být obohacena.10 Prášková 

poznamenává, že se právnické osobě přičítá protiprávní jednání jako její vlastní 

zaviněné jednání. Nejedná se tedy o odpovědnost za jednání jiného. Podmínky takového 

přičítání tedy jsou: 1. pachatel trestného činu (přestupku) jednající jako reprezentant 

právnické osoby a 2. buď porušení povinností adresovaných právnické osobě nebo její 

obohacení (postačí zamýšlené). Primární sankcí je pokuta, ale možné jsou i další 

následky protiprávního jednání: propadnutí, odvod majetkového prospěchu, zabavení a 

dle zvláštních zákonů i zrušení právnické osoby.11 

Španělsko bývá uváděno jako příklad země, kde funguje model nepravé trestní 

odpovědnosti. Ta spočívá ve skutečnosti, že právnickým osobám je možno uložit sankce 

trestního charakteru, přestože jejich odpovědnost v zákoně není výslovně upravena. 

Základním pojmem obsaženým v čl. 129 Codigo penal jsou zde tzv. přídatné důsledky 

(consecuencias accesorias), které může soudce uvalit na právnickou osobu při splnění 

předpokladů stanovených zákonem. Jejich obsahem může být např. dočasné či trvalé 

                                                 
9 Autor vychází z článku: GIAVAZZI, S.: Brevi riflessioni sulla responsabilità penale delle persone 
giuridiche in Francia, La responsabilità amministrativa delle società e degli enti, 2007, č. 1. 
10 Překlad převzat z PRÁŠKOVÁ, H.: Správní trestání právnických osob v Německu, Trestněprávní 
revue, 2007, č. 9, str. 254. 
11 Blíže k německé úpravě viz článek, ze kterého autor čerpal: PRÁŠKOVÁ, H.: Správní trestání 
právnických osob v Německu, Trestněprávní revue, 2007, č. 9, str. 253-262. 
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uzavření podniku, zrušení právnické osoby, dočasný či trvalý zákaz činnosti. Účelem 

použití přídatných důsledky má být především individuální prevence.12  

V USA probíhá trestání korporací na základě doktríny respondeat superior původně 

pocházející z civilního práva. Civilněprávní odpovědnost korporace za protiprávní 

jednání zaměstnance (či zástupce) v rozsahu jeho pracovní činnosti byla rozšířena i na 

trestní právo, kde byla doplněna o některé aspekty vlastní tomuto oboru. Její aplikace 

v trestní oblasti se datuje od již citovaného rozsudku U.S. Supreme Court z roku 1909 

ve věci New York Central & Hudson River Rail Road CO. versus U.S.13 Nejvyšší soud 

v tomto judikátu vytvořil následující podmínky pro corporate criminal liability: 1. 

trestný čin musí být spáchán zaměstnancem korporace, 2. ten musí jednat v rozsahu své 

pracovní činnosti (within the scope of the employment), 3. jednání musí být alespoň 

částečně vedeno úmyslem opatřit právnické osobě výhodu. Blíže k americké úpravě v 

části týkající se institutu compliance models. 

 

1.4 Česká právní nauka a právní situace 

 
V České republice propukla živá akademická debata na téma trestní odpovědnosti 

právnických osob na přelomu tisíciletí v souvislosti s přípravou nového trestního 

zákona, který měl nahradit starý zákoník z roku 1961. Neméně významným impulsem 

byla situace na poli mezinárodních závazků, kde v posledních 15 letech značně vzrostla 

frekvence požadavků na postihování právnických osob za deliktní jednání. Předmětem 

diskursu se stala otázka po smyslu a potřebnosti takového institutu v českém právním 

řádu a hlavní pozornost se upřela na základní rozhodnutí ohledně charakteru takové 

odpovědnosti. Která z nabízejících se variant by se nejlépe hodila do českého prostředí? 

Pravá či nepravá trestní odpovědnost? Nebo by bylo lepší nevystupovat z prostředí 

správního trestání? 

Předmětu našeho zkoumání se věnovala řada autorů. Dlouhodobě se problematice 

věnuje Jan Musil. Ve svém příspěvku do sborníku Pocta Otovi Novotnému z roku 1998 

se zabývá historickým vývojem principu societas delinquere non potest a přibližuje 

českému čtenáři stav de lege lata v anglosaském právu, ve Francii a v Nizozemsku. 

                                                 
12 Čerpáno z JELÍNEK, J.: Trestní odpovědnost právnických osob, Praha: Linde Praha, 2007. 
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V závěru prozatím pouze upozorňuje na mezinárodní trend, ke kterému by měl český 

zákonodárce přihlédnout při reformě trestního práva.14 V dalším článku publikovaném 

v odborném tisku již zaujímá konkrétní stanovisko, kdy navrhuje zavést pravou trestní 

odpovědnost právnických osob, která by byla charakterizována spíše opatrným 

katalogem trestných činů, úzkým okruhem fyzických osob, jejichž jednání by bylo 

způsobilé založit tuto odpovědnost, širokou paletou trestů včetně zrušení právnické 

osoby.15 Dále se stal členem komise (ve složení Musil, Prášková, Faldyna) ustanovené 

ministerstvem spravedlnosti, která měla podat ucelenější zprávu o zkoumané 

problematice a o jejím nejvhodnějším řešení. Přestože je publikované závěrečné 

stanovisko komise bezesporu zajímavé a přínosné, trpí bohužel významným 

nedostatkem, poněvadž zmínění členové komise nedospěli ke shodě ohledně základní 

otázky, „jestli zavedení trestní odpovědnosti právnických osob je vůbec potřebné a 

vhodné“. V podmíněném stavu tak zůstávají následující doporučení ohledně některých 

detailů zvažované úpravy. Komise mimo jiné doporučuje: 

• trestání pouze korporací s výjimkou státu a jednotek územní samosprávy, 

• taxativní výčet trestných činů z počátku spíše menšího rozsahu, 

• připuštění možnosti paralelní trestní odpovědnosti právnické a fyzické osoby za 

týž skutek, 

• kriminalizovat pouze jednání ve prospěch nebo v zájmu právnické osoby, 

• obsažení alespoň stručné úpravy zavinění právnické osoby, 

• existenci jednotného katalogu trestů a jednotné sazby pro všechny trestné činy.16 

Z dalších českých autorů, kteří využili příležitost se k tématu vyjádřit, můžeme za 

všechny jmenovat Šámala17, Kratochvíla18, Krále19, Teryngela20, Jandu21 a Vaníčka.22 

                                                 
14 MUSIL, J.: Trestní odpovědnost právnických osob: Historický vývoj a mezinárodní srovnání. In Musil, 
J.Vanduchová, M. (red.): Pocta Otovi Novotnému, Praha: Codex, 1998. 
15 MUSIL, J.: Trestní odpovědnost právnických osob – ano či ne ?, Trestní právo, 2000, č. 7-8, s. 2-10. 
16 MUSIL, J. - PRÁŠKOVÁ, H. - FALDYNA, F.: Úvahy o trestní odpovědnosti právnických osob de 
lege ferenda, Trestní právo, 2001, s. 6-17. 
17 ŠÁMAL, P.: Trestní odpovědnost právnických osob de lege lata a de lege ferenda v České republice. in 
KRATOCHVÍL, V. - LOFF, M. (eds): Hospodářské trestní právo a trestní odpovědnost právnických 
osob. Brno: Masarykova univerzita, 2003. 
18 KRATOCHVÍL, V.: Trestní odpovědnost právnických osob a jednání za jiného (Stav de lege lata, de 
lege ferenda v České republice a Slovenské republice), Právny obzor, 2002, č. 4, s. 365-372. 
19 KRÁL, V.: K trestní odpovědnosti právnických osob – východiska, obsah a systematika zákonné právní 
úpravy, Trestněprávní revue, 2002, č. 8, s. 221-223. 
20 TERYNGEL, J.: K trestní odpovědnosti právnických osob a osob za ně jednajících, Trestní právo, 
1996, č. 1. 
21 JANDA, P.: Trestní odpovědnost právnických osob, Právní fórum, 2006, č. 5, s. 168-178. 
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Rezervovaný postoj zaujímají Císařová a Fenyk, když poznamenávají, že nejsou 

zásadními odpůrci úvah o této formě trestní odpovědnosti de lege ferenda, i když 

uznávají, že tato forma narušuje naše tradiční přístupy k trestní odpovědnosti.23 Snaha o 

vědecké uchopení problematiky byla završena vydáním obsáhlé a komplexní 

monografie Trestní odpovědnost právnických osob24 Jiřího Jelínka v roce 2007. 

Předmět zkoumání, důvody pro a proti zavedení trestní odpovědnosti jsou zde 

analyzovány vskutku vyčerpávajícím způsobem. Pro české prostředí klasické pohledy 

do právních řádů a nauky Německa, Francie a anglosaských zemí jsou rozšířeny i o 

osvěžující poznatky z u nás často opomíjených právních kultur, např.: z Ruska, 

Španělska atd. Zvláštní pozornost je věnována jednotlivým mezinárodním závazkům a 

úpravám v sousedních zemích. 

Obecně lze říci, že názory české právní nauky se vyznačují jistou dávkou opatrnosti 

a nerozhodnosti (v dobrém slova smyslu), kdy příčinu tohoto jevu nutno hledat 

v uvědomění si významu takového legislativního zásahu do kontinentálního pojetí 

trestního práva.  

Výše zmíněnou nerozhodností však netrpěla česká vláda a v roce 2004 předložila 

v Poslanecké sněmovně návrh zákona o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení 

proti nim. Návrh však byl poslanci zamítnut již v prvním čtení a další pokus o 

legislativní změnu (týkající se předmětu našeho zkoumání) se na půdě Parlamentu ČR 

do dnešních dnů neodehrál. Zkoumaný institut nakonec není obsažen ani v novém 

trestním zákoně účinném od 1.1.2010. Uvedenému návrhu byla věnována značná 

pozornost v literatuře, snad právě proto, že se jednalo o možnost zaměřit se hlouběji na 

detaily zvažované regulace. Pro účely této práce zde budou pouze uvedeny základní 

rysy předloženého návrhu.25 Z hlediska charakteru se jednalo o pravou trestní 

odpovědnost právnických osob obsaženou ve zvláštním zákoně. Odpovědnost se 

netýkala České republiky, ČNB, územních samosprávných celků. Součástí byl značně 

obsáhlý katalog trestných činů. Vztah právnické osoby k trestnému činu se v návrhu 

konstruuje na základě trestného činu spáchaného jejím jménem, v jejím zájmu nebo na 

                                                                                                                                               
22 VANÍČEK, D.: Trestní sankce ukládané právnickým osobám, Trestní právo, 2006, č. 7-8, s. 12-19. 
23 SOLNAŘ, V. - FENYK, J. - CÍSÁŘOVÁ, D. - VANDUCHOVÁ, M.: Systém českého trestního práva, 
Praha: Novatrix, 2009, část II., str. 267. 
24 JELÍNEK, J.: Trestní odpovědnost právnických osob, Praha: Linde Praha, 2007. 
25 Blíže k tématu viz např. JELÍNEK, J.: Trestní odpovědnost právnických osob, Praha: Linde Praha, 
2007, str. 8, 9, 219 a násl.  
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úkor či v zájmu jiného, přičemž pachatel musí mít kvalifikovaný vztah k právnické 

osobě oslabeným až na úroveň zaměstnance plnícího pracovní úkoly. O právnické 

osobě se hovoří jako o pachateli. Rejstřík možných trestů je po vzoru zahraničních 

úprav rozsáhlý a obsahuje i zrušení společnosti. Rozpětí výměry trestů není stanoveno 

pro každý jednotlivý trestný čin, ale je určeno obecně u druhu trestu (např. zákaz 

činnosti od jednoho do dvaceti let), kdy se nejspíše předpokládá, že podobně rozsáhlá 

diskrecionalita svěřená soudu bude prospěšná. Zjišťování odpovědnosti se má odehrávat 

v trestním řízení se zvláštními ustanoveními týkajícími se zastupování, obhajoby a 

některých jiných institutů procesního práva.  
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2. Zvláštní část – Italská právní úprava 

2.1 Nauka a historie 

V Itálii podobně jako v ostatních zemích kontinentálního právního systému 

probíhala debata o zavedení trestní odpovědnosti právnických osob několik desetiletí. O 

princip societas delinquere non potest se vedla rozsáhlá a dlouhá akademická bitva, 

která pravidelně provází pády dříve neporušitelných dogmat. Argumenty na obou 

stranách nesmiřitelných táborů rozdělené právní nauky byly obdobné jako v jiných 

zemích, jen okořeněné místními specifiky. Už samotný trestní zákon Codice rocco 

platný od roku 1930 vždy předurčoval italskou penalistiku k určité dávce 

konzervativismu a k přirozené nedůvěře k novotám. Tradiční byly i námitky stavěné 

proti změně zavedených pořádků: nemožnost zavinění právnické osoby, nemožnost 

dosáhnout převýchovného účelu trestu, dopad případného trestu na nevinné fyzické 

osoby a navíc přímo ústavní zakotvení zásady, že trestní odpovědnost je osobní. 

Minoritní část nauky ale ve své snaze vytrvala a nakonec se jí povedlo demonstrovat, 

slovy G. Tona jak se postupem času princip societas delinquere non potest stal na jedné 

straně prázdným a na druhé slepým.26 Prázdným ve smyslu postrádajícím napojení na 

kriminologickou analýzu moderní delikvence v prostředí globalizované ekonomiky. A 

slepým ve smyslu neschopným vidět zavedená legislativní řešení v okolních právních 

řádech a porovnat se s nimi. Nakonec to však byla až nutnost plnit závazky 

z mezinárodních smluv, která se postarala o to, že vstoupil v platnost legislativní dekret 

č. 231 ze dne 8.7. 2001. Tím vznikla v Itálii disciplína pojmenovaná opatrně: 

odpovědnost právnických osob za správní delikty odvislé od trestných činů.  

Na počátku dlouhého procesu směřujícího k přijetí této právní úpravy stály 

kriminologické analýzy poukazující na fenomén delikvence právnických osob, tzn. na 

trestné činy spáchané představiteli právnické osoby, jež se nedaly jednoduše označit za 

plody iniciativy jednotlivých fyzických osob, které se fakticky trestných činů dopustily. 

Kriminalita tohoto typu vyplývala z rozhodnutí vzniklých uvnitř těchto právních entit, 

byla projevem a zhmotněním jejich organizace či politiky. Postihování pouze 

konkrétních fyzických osob znamenalo nepřijatelné zjednodušování při hledání reálně 

                                                 
26 TONA, G:, La responsabilità degli enti collettivi nel d. Lgs. 231/2001, příspěvek na konferenci konané 
v Palermu 23.5.2005 k dispozici na stránkách Consiglio Superiore della Magistratura: www.csm.it 



 19 

odpovědného subjektu a vedlo nutně k odsouzení této represe ke krátkozrakosti a 

neúčinnosti. Obzvláště vzhledem k faktu, že každý individuálně potrestaný pachatel je 

ve struktuře právnické osoby snadno nahraditelný, a jeho postižení tedy nebude mít 

zpravidla vliv na prostředí, ze kterého impuls pro páchání kriminality vzešel. Právnická 

osoba je sice pouhou právní fikcí, ale fikcí, která je schopna prostřednictvím svých 

orgánů (konkrétních a existujících lidí) jednat a také za svoje (jejich) jednání právně 

odpovídat. Tak tomu je v mnoha oblastech práva. Avšak lze vypozorovat, že v oblasti 

nedodržování předepsaných povinností, zřetelně např. v právu daňovém či právu 

sociálního zabezpečení, vzniká neodůvodněné odtržení nositele mimotrestních 

povinností (právnická osoba) a adresáta trestní sankce (orgán právnické osoby). Někteří 

autoři mluví o tom, že tedy individuální pachatelé jsou odpovědni za jednání, které je 

právně připisováno jinému subjektu, a že se tedy fakticky jedná o odpovědnost za 

jednání jiného. Proti tomuto menšinovému názoru se namítalo, že právnická osoba 

může plnit povinnosti, jejichž je nositelem, pouze prostřednictvím fyzické osoby, ale ta 

že bude mít vždy dostatek svobodné vůle, aby mohla dle svého úsudku dodržet či 

nedodržet příkazy trestního práva. Přes nespornou logičnost se ale toto tvrzení bude 

v dnešní ekonomické realitě (charakterizované značnou složitostí vztahů uvnitř 

právnické osoby) ukazovat jako abstraktní a příliš zjednodušující. V důsledku aplikace 

tohoto přístupu dochází k rozmachu rozmělňování odpovědnosti za jednotlivá 

rozhodnutí a k vzrůstu výskytu tzv. „bílých koňů“ jako obětních beránků. Trest bude 

stíhat poslední článek řetězu, tj. osobu, jejíž funkce spočívá i v třeba pouze v čistém 

vykonání úmyslu jiného. Italský trestní zákon obsahoval (a ještě obsahuje) jeden 

prostředek, který měl za účel vtáhnout právnickou osobu do dopadů trestaní 

individuálního pachatele. Článek 197 Codice penale ustanovuje civilní odpovědnost 

právnické osoby za zaplacení pokuty udělené pachateli, který spáchal trestný čin v její 

prospěch a který trest neplní nebo plnit nemůže. Výraznější aplikace se tento institut 

nikdy nedočkal už jen proto, že soud musí při určení výše pokuty vycházet 

z ekonomického postavení pachatele.  

Nauka se zabývala i kritikou teorie fikce pocházející z práce von Savignyho, kdy do 

protikladu k této staví Gierkeho organickou teorii s jejím pojetím právnické osoby jako 

subjektu majícího vůli a své orgány ne nepodobné člověku. Soudobější autoři ale 
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podobná zkoumání opustili s tím, že dogmata civilního práva nejsou nejlepším řešením 

problému, zda zavést či nezavést trestní odpovědnost právnických osob.27 

Nejvíce diskutovanou otázkou se ale stejně jako v jiných zemích stala problematika 

zavinění a účelu trestu. Specifikum italského právního řádu lze vidět v tom, že přímo 

Ústava stanoví v prvním odstavci svého článku 27, že trestní odpovědnost je osobní (la 

responsabilità penale è personale), což je vykládáno jako požadavek psychického 

vztahu mezi pachatelem a jeho skutkem v podobě zavinění/viny. A třetí odstavec 

stejného článku dodává, že veškeré tresty musí směřovat k převýchově pachatele. 

Existuje však ontologická neslučitelnost mezi právnickou osobou a zaviněním/vinou? 

Dříve byl tento názor zastáván, situace se změnila až používáním normativního pojetí 

viny – viz níže. Část autorů navrhovala vyhnutí se domnělé ústavní překážce pomocí 

ochranných opatření, kterými by mohla být právnická osoba zasažena na základě 

společenské nebezpečnosti. Ale i toto řešení se ukázalo býti neschůdným. Další slepou 

uličkou teoretického diskurzu byla i snaha o využití kolektivního vědomí pro 

vybudování subjektivní stránky. Tedy snaha o převzetí institutu fungujícího 

v anglosaském vnímání práva, kde se přijímá tvrzení, že právnická osoba má své 

vědomí a vůli, které jsou představovány souhrnem vůli jednotlivých fyzických osob. Co 

se týká vyhovění požadavku na výchovný účel trestu, bylo například navrhováno, aby 

se právnická osoba pojímala jako souhrnné označení jejích společníků, na které by již 

bylo možno trestem působit směrem k jejich nápravě. 

Nakonec nauka dospěla k názoru, že by bylo mnohem méně komplikované vydat se 

spíše směrem správního trestání, kde výše zmíněné požadavky na subjektivní stránku a 

účel trestu neexistují.  

Námitka, že trest může dopadnout ve svém důsledku na nevinné akcionáře, 

společníky nebo zaměstnance, také nezůstala bez povšimnutí. Bylo navrhováno, aby se 

zakotvila ochrana těchto osob obdobná té, která funguje ve Francii. A vskutku se 

později do zmocňovacího zákona dostalo i ustanovení o tom, že „nevinný“ společník by 

měl mít právo vystoupení ze společnosti v případě uvalení sankce. Toto ustanovení se 

do finální podoby úpravy ale nedostalo. Tona poznamenává, že se mu celá tato 

problematika jeví jako výsledek optického klamu, který penalisty postihuje a na základě 

kterého mají pocit, že pouze trestní sankce zasahuje nevinné společníky, věřitele či 
                                                 
27 DE FARIA COSTA, Contributo per una legittimazione delle persone giuridiche, Rivista italiana di 
diritto e procedura penale, 1993, str. 1246. odkazuji dle výše citovaného Tona.  
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zaměstnance. Ale ti přeci mohou být postiženi často mnohem výrazněji a také bez 

zavinění i odpovědností civilní nebo správní.28 

Významným krokem kupředu se ukázalo být ustanovení komise pro reformu 

trestního zákona, tzv. komise Grosso29, dne 1.10.1998. Komise považovala za 

nemyslitelné, aby po uvažované reformě neexistovala odpovědnost právnických osob 

v žádné podobě, ale byla si vědoma převládajícího odporu proti tomu, aby se tak stalo 

na půdě trestního práva. S vědomím, že v této oblasti „hrají velkou roli hlavně 

symbolické aspekty“, a zastávajíce názor, že „nálepkování má až sekundární význam“, 

přišla s kompromisem v podobě návrhu odpovědnosti právnických osob, jejíž 

vyšetřování by se odehrávalo v prostředí trestního procesu, ale nebyla by nazývána 

trestnou.30 Nelze totiž dle jejích závěrů opomíjet fakt, že tato odpovědnost je vždy úzce 

svázána s trestným činem a s jeho pachatelem, že musí tedy být posuzována především 

z hlediska penalistického a že i uvalované sankce musí být ovládány principy trestního 

práva, poněvadž jejich charakter je vlastní této oblasti právního řádu. Přičemž i procesní 

garance poskytované subjektu, jemuž hrozí, musí odpovídat charakteru těchto sankcí. 

Snahou komise bylo dosáhnout racionalizace celého problému a neohlížet se na 

dogmatické předsudky. Komise odmítla svůj návrh odpovědnosti orazítkovat atributem 

správní nebo trestní a nastínila jakousi střední cestu, která bývá označována výrazem 

tertium genus. Návrh byl obsahově velmi podobný tomu, který dnes v Itálii platí, včetně 

využití compliance programs a s největším rozdílem spočívajícím v obecné formulaci 

trestných činů, za které měla právnická osoba odpovídat.  

Rozhodujícím faktorem pro uvedení odpovědnosti právnických osob za trestné činy 

do právní praxe se stala ratifikace dvou mezinárodních smluv: Úmluvy o ochraně 

finančních zájmů Evropských společenství a Úmluvy o boji proti podplácení 

zahraničních veřejných činitelů v mezinárodních podnikatelských transakcích. 

Parlament po více než roce projednávání schválil dne 29.9.2000 zákon č. 300, kterým 

mimo jiné pověřoval prezidenta republiky k ratifikování těchto smluv a zmocňoval 

vládu, aby do osmi měsíců vydala dekret se silou zákona, ve kterém by upravila 

„správní“ odpovědnost právnických osob. Zákon obsahoval v článku 11 základní 

                                                 
28 TONA, G. citace výše, str. 9 
29 Commissione Grosso – nazývána dle svého předsedy, kterým byl prof. Carlo Federico Grosso 
30 Zpráva komise Grosso v plném znění viz 
www.ristretti.it/areestudio/giuridici/riforma/relazionegrosso.htm 
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principy a pravidla takové budoucí úpravy, kterých se vláda měla držet. Vláda tak 

učinila a dne 8. června 2001 vydala dekret č. 231, kterým odpovědnost zavedla.31 Na 

způsob českých důvodových zpráv byl samotný legislativní akt doprovozen tzv. 

ministerskou zprávou, která byla vypracována speciální komisí právních odborníků, 

v jejímž čele stál Giorgio Lattanzi (po něm bývá nazývána Commissione Lattanzi). 

Ministerská zpráva postupně probírá jednotlivá ustanovení dekretu a vykládá často 

nejasné záměry jeho tvůrce, pročež v praxi slouží jako významný interpretační nástroj.32 

 

2.2 Hmotněprávní úprava  

2.2.1 Charakter odpovědnosti 

Teoretická debata vstupem dekretu 231/2001 v platnost neutichla. Jestliže se dříve 

na akademické půdě řešilo, má-li mít budoucí právní úprava odpovědnosti právnických 

osob správní nebo trestní charakter, po aktu zákonodárce se začalo zkoumat, která 

varianta vlastně zvítězila. Marně vynaložené úsilí - mohlo by se zdát, vzhledem k faktu, 

že v názvu předpisu je k výrazu odpovědnost přidán atribut „správní“ a stejně tak ho 

nalezneme i u sankcí, které dekret zavádí. Ale není tomu tak. Samotná ministerská 

zpráva uvádí, že toto označení je produktem přehnané opatrnosti delegujícího 

zákonodárce, který se obával možného rozporu institutu s Ústavou. Dle autorů zprávy 

by k němu však nedošlo, ani kdyby si toto nálepkování Parlament odpustil. Na druhé 

straně se ale staví proti automatickému zařazení nového typu odpovědnosti do druhé 

kategorie, tj. do oblasti trestního práva. V souladu s doporučeními výše zmíněné komise 

Grosso zpráva mluví o jakémsi třetím druhu (tertium genus) odpovědnosti, který vznikl 

vystoupením z paradigmatu klasického správního deliktu, aby mohlo dojít k uspokojení 

požadavku dostatečných garancí poskytnutých právnické osobě. Pragmatické propojení 

správního práva s trestním za účelem optimální reakce na fenomén kriminality 

právnických osob. Část nauky však oponovala tím, že prvků správního práva je 

v dekretu tak málo, že není důvodu vytvářet jakési třetí druhy a bez ohledu na název lze 

přímo hovořit o trestní odpovědnosti právnických osob. Jiní autoři navrhují nezkoumat 

                                                 
31 Publikován v Gazzetta Ufficiale ze dne 19.6.2001 
32 Zpráva komise Lattanzi v plném znění k dispozici na 
http://www.confindustria.it/Aree/lineeg.nsf/773fb62eeee30d25c1256b17004ae231/bbb68a42156a0551c1
256ce10041b5b0/$FILE/Relazione%20231-2001.htm 
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podstatu deliktu a zaměřit se spíše na charakter následných sankcí, kterou označují třetí 

kolejí trestního práva vedle trestů a ochranných opatření.33 Vyjádřil se i italský Nejvyšší 

soud, jenž podotknul, že nomen iuris pouze maskuje trestní podstatu této odpovědnosti, 

ale víceméně přijal doktrínu tertium genus.34 Ať už však byl dekret zkoumán a nazýván 

jakkoli35, nic to nezměnilo na tom, že jestliže bylo jednou odhaleno, že dogma societas 

delinquere non potest nemá žádné ústavní krytí, pak je vhodnější se věnovat 

konkrétnímu obsahu úpravy než jejímu označení nebo charakteru.36 

 

2.2.2 Působnost dekretu 231/2001 

 
Působnost osobní 

Základní otázka, již musel italský zákonodárce vyřešit po rozhodnutí o zavedení 

odpovědnosti právnických osob za trestný čin, byla, které subjekty mají tomuto novému 

typu odpovědnosti podléhat. Stejně jako v jiných zemích byla použita kombinace 

pozitivního a negativního vymezení adresátů normy. Článek 1 odst. 2 námi zkoumaného 

dekretu říká, že: „ustanovení tohoto dekretu se použijí na právnické osoby (ente) 

vybavené právní subjektivitou a i na společnosti a sdružení, které právní subjektivitu 

postrádají.“  

Před samotným výkladem tohoto ustanovení je třeba se na chvíli pozastavit mimo 

jiné kvůli problematičnosti překladu. Ústředním pojmem italské právní úpravy je slovo 

„ente“, jehož český ekvivalent se hledá jen se značnými obtížemi – nejobsáhlejší 

italsko-český slovník ho překládá následovně: jsoucno, bytí, zřízení, organizace, 

instituce.37 Italský výkladový slovník Garzanti pojem definuje jako: „instituce mající 

právní subjektivitu“, tedy zjednodušeně řečeno jako právnickou osobu. Zákonodárce má 

však s tímto slovem v tomto dekretu jiný záměr, používá ho totiž v širším významu jako 

zkratku i pro další dva odlišné typy subjektů, které hodlá odpovědnosti za trestné činy 

podrobit. Konkrétně i na sdružení a společnosti, které italské právo za právnické osoby 

                                                 
33 GARUTI, G.:Responsabilità degli enti per illeciti amministrativi dipendenti da reato, Cedam, 2002, str. 
54. 
34 Rozsudek č. 3615 ze dne 20.12. 2005, sez. 2.  
35 Např. hybrid, hermafrodit, kentaur atd.  
36 Podobně PIERGALLINI, C., Societas delinquere et puniri non potest: la fine tardiva di un dogma, 
Rivista trimestrale di diritto penale dell'economia, 2002 
37 Kolektiv autorů: Dizionario ceco, Olomouc: Fin Publishing, 2001 
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neoznačuje. Proto je český překlad „právnická osoba“ od počátku problematický a je 

nutné ho brát jako nejbližší možný překlad a zároveň určitou zkratku.  

Další pojmem, který je třeba osvětlit, je spojení „společnosti a sdružení nemající 

právní subjektivitu“. V italské právní nauce se rozlišuje mezi způsobilostí k právům a 

povinnostem u fyzických a právnických osob na základě zřejmého poznatku, že 

právnické osoby nemohou být subjektem všech práv (a povinností), které právní řád 

přiznává osobám fyzickým (např. právo vstoupit do manželství apod.). Pro právnické 

osoby jakožto právním řádem uznané subjekty práv a povinností se užívá výrazu 

„personalità giuridica“ namísto „capacità giuridica“. Vedle právnických osob 

vybavených touto silnou subjektivitou, však existují ještě právní útvary, které sice 

nejsou uznány jako samostatné osoby, plnohodnotné subjekty práva, ale jejich existence 

má právní význam. Jedná se o různá sdružení a především o některé obchodní 

společnosti, např.: prostou společnost, veřejnou obchodní společnost a komanditní 

společnost. Těmto útvarům italský zákonodárce odpírá obecnou způsobilost k právům a 

povinnostem právnických osob a bez výslovného vyjádření je fakticky nechává na 

různém stupni majetkové autonomie. Tato autonomia patrimoniale bývá označována 

jako určitá forma právní subjektivity nižšího stupně. Na tyto subjekty míří tvůrce 

našeho zkoumaného dekretu, když mluví o sdruženích a společnostech bez právní 

subjektivity. Shrňme tedy, že v následujícím výkladu bude používáno slovo právnická 

osoba (ente) jako subjekt podléhající odpovědnosti dle článku 1.  

Po tomto pozitivním vymezení přichází omezení rozsahu působnosti v třetím 

odstavci článku 1, kde se říká, že ustanovení tohoto dekretu se nepoužijí na stát, uzemní 

samosprávné celky, neziskové veřejnoprávní právnické osoby, jakož i na subjekty 

vykonávají funkce ústavního významu. Ministerská zpráva poznamenává, že tato 

definice byla prakticky převzata ze zmocňovacího zákona, a s jistou míry nejistoty 

podotýká, že do skupiny subjektů vykonávajících funkce ústavního významu by měly 

patřit i politické strany a odborové organizace. Za důvod jejich vyřazení z dosahu 

dekretu označuje problematičnost použití sankcí zákazů činnosti na tyto subjekty. Na 

závěr ještě poznamenejme, že judikatura vyloučila použití dekretu na fyzické osoby 

podnikatele (imprenditore individuale) s poukazem, že by se jednalo o nepřípustnou 

analogii in malam partem. 
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Časová působnost a princip legality 

V článku 2 dekretu 231/01 můžeme nalézt vyjádření základního principu moderního 

trestního práva. Princip nullum crimen, nulla poena sine lege praevia, sine lege certa38 

je zde aplikován ve dvou stupních: jak na samotný trestný čin, tak i na právní následky 

na něj navazující. „Právnická osoba nemůže být shledána odpovědnou za skutek 

představující trestný čin, jestliže její správní odpovědnost týkající se daného trestného 

činu a případné sankce nebyly výslovně39 předvídány zákonem účinným v době spáchání 

skutku“.  

Další odstavec obsahuje pravidla, která je třeba použít v případech změn 

relevantních zákonů po spáchání daného trestného činu. V úvahu přicházejí tři 

možnosti: pozdější zákon: a) právnickou osobu odpovědnosti zbavuje, b) zlepšuje její 

postavení, c) její postavení zhoršuje.  

Ad a) Dekret stanoví, že právnická osoba nemůže být shledána odpovědnou za 

skutek, který dle pozdějšího zákona již nepředstavuje trestný čin, nebo sice představuje 

trestný čin, ale s jeho spácháním již není spojena odpovědnost právnické osoby. Jestliže 

již byl vynesen odsuzující rozsudek, pozastaví se jeho výkon a jeho právní účinky.  

Ad b) Dojde-li po spáchání trestného činu ke změně zákona, dle kterého se 

skutek (a následná odpovědnost) měl posuzovat, použije se zákon pro právnickou osobu 

nejpříznivější. Na rozdíl od předchozího případu však může pozdější zákon způsobit 

příznivé následky pouze do doby, než je vydán pravomocný rozsudek.  

Ad c) Použití takového nového zákona je nepřípustné, protože by se jednalo o 

porušení zákazu retroaktivity zákona in malam partem. 

 

Působnost místní 

Odpovědnost právnických osob je spojována především s trestnými činy 

spáchanými na italském území. Ale za určitých okolností40 rozšiřuje zákonodárce 

odpovědnost právnických osob majících hlavní sídlo41 v Itálii i na trestné činy spáchané 

                                                 
38 Zákaz retroaktivity trestního zákona je v Itálii zakotven v článku 25, věta druhá, Ústavy a v trestním 
zákoně v čl. 1,2.  
39 V originále použit výraz espressamente, který lze přeložit i slovy přesně, určitě, podrobně.  
40 Jedná se o splnění podmínek stanovených pro aplikaci Codice penale při spáchání trestného činu 
v zahraničí italským občanem nebo cizincem. Viz čl. 7 až 10 Codice penale 
41 Hlavním sídlem zde zákonodárce vhodně rozumí i sídlo dle faktického stavu, nikoli pouze právní. 
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v zahraničí, jestliže proti korporaci právně nepostupuje stát, na jehož území ke spáchání 

trestného činu došlo.  

 

2.2.3 Předpoklady odpovědnosti 

Jádrem každého systému sankcionování právnických osob za trestné činy bude 

odpověď na otázku, za jakých okolností by měla být právnická osoba shledána 

odpovědnou za skutek fyzické osoby. Zákonodárce musí rozřešit teoretickou otázku, za 

jakých podmínek má být vztah právnická osoba – trestný čin považován za natolik 

„důvěrný“, že by již měl být přičítatelný k tíži subjektu, který se ho dopustit nemůže. 

Anebo snad může? Různé právní řády evropských zemí nabízejí množství konkrétních a 

odlišných řešení. Podobně tak nauka. Zaměřme se nyní na řešení výše nastíněného 

problému v platné italské úpravě, jak je obsažena v dekretu 231. 

Skutková postata deliktu odvislého od trestného činu se dovozuje z různých 

ustanovení tohoto zvláštního zákona. Skutková podstata trestného činu fyzické osoby ve 

všech svých subjektivních a objektivních prvcích je z hlediska právnické osoby pouze 

výchozím bodem pro konstruování odpovědnosti právnické osoby. Pro její vznik se 

vyžaduje splnění několika dalších podmínek. Aby mohla být taková zvláštní 

odpovědnost platně určena, vyžaduje dekret 231/01 přítomnost následujících 

skutečností:  

1. způsobilou právnickou osobu (nesmí se jednat o subjekt vyloučený z dosahu 

dekretu) 

2. spáchání trestného činu (dokonaného nebo i jeho pokusu) fyzickou osobu, a to 

sice takového, který je výslovně způsobilý založit odpovědnost právnické osoby, 

tzn. je obsažen ve výčtu takových trestných činů v 1. hlavě 3. části dekretu,42 

3. existence kvalifikovaného vztahu mezi právnickou osobou a pachatelem, 

spočívající buď 

a. v zastávání vrcholové pozice v dané právnické osobě pachatelem, 

b. nebo v podřízenosti pachatele osobám ve vrcholových pozicích 

4. trestný čin byl spáchán v zájmu či k prospěchu právnické osoby, 

                                                 
42 Pro úplnost lze dodat, že trestnost trestného činu nesmí být dotčena amnestií 
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5. trestný čin je vyjádřením postoje (politiky) právnické osoby nebo byl umožněn 

její vinou 

Bod 1 již byl probrán v předešlé kapitole a katalog trestných činů následuje později. 

Nyní se budeme věnovat zbylým podmínkám odpovědnosti, obsaženým ve článcích 5, 6 

a 7 dekretu, které ministerská zpráva přiléhavě nazývá „srdcem“ celé právní úpravy. Dle 

těchto článků přičítání trestného činu právnické osobě vyžaduje současné vyhovění 

dvěma typům kritérií: první typ je označován jako objektivní (článek 5 – postavení 

pachatele a zájmový vztah právnické osoby k trestnému činu) a druhý jako subjektivní 

(články 5, 6 – vina právnické osoby). 

Zatímco u trestní odpovědnosti fyzických osob je jejím základem dvoučlenný vztah 

odpovědný pachatel – trestněprávně relevantní skutek, kdy tento vztah je 

charakterizován objektivní a subjektivní složkou mající předepsaný obsah, u 

odpovědnosti právnických osob za trestný čin bude tento vztah komplikovanější. Při 

konstruování odpovědnosti čistě fiktivní entity za trestný čin ospravedlnitelnost sankce 

už z laického pohledu vyžaduje, aby existoval určitý kvalifikovaný vztah právnické 

osoby jak k samotnému trestnému činu, tak k jeho pachateli.  

 

 

Pachatel trestného činu musí být logicky v určitém kvalifikovaném vztahu 

k právnické osobě, aby tato mohla být sankcionována za jeho jednání. Italský 

zákonodárce se rozhodl rozlišovat mezi pachatelem, který se nachází ve vrcholové 

pozici dané právnické osoby, a pachatelem, který je těmto pozicím podřízen.  

Nejprve je nutno ozřejmit, co se ve smyslu dekretu rozumí vrcholovou pozicí. 

Osobami ve vrcholových pozicích budou dle článku 5 písm. a) osoby, které v právnické 

osobě nebo v její funkčně a finančně autonomní organizační jednotce43 zastávají řídící 

                                                 
43 Autor zde záměrně nevyužívá nabízející se překlad „organizační složka“.  

Právnická osoba 

Pachatel 

Skutek 



 28 

či správní funkce, nebo mají pravomoc jednat jejím jménem.44 Osobou ve vrcholové 

funkci bude dále i ten, kdo vykonává řízení a kontrolu právnické osoby (případně její 

organizační jednotky) pouze fakticky bez ohledu na jakýkoli formálněprávní vztah. Tato 

definice bývá v literatuře označována za natolik elastickou, aby dokázala zahrnout členy 

odpovědného vedení všech druhů právnických osob bez dlouhého výčtu jednotlivých 

rozdílně pojmenovaných pozic.  

Druhou kategorií pachatelů trestných činů jsou ostatní osoby podřízené řízení a 

kontrole osobám ve vrcholových pozicích. Nepřehlédnutelným cílem tvůrce normy je 

zahrnout mezi potencionální pachatele kromě zaměstnanců i další osoby, jejichž vztah 

k právnické osobě je jiný než pracovněpravní, např. obchodní zástupce, komisionáře, 

zprostředkovatele atd. Rozlišení mezi těmito dvěma skupinami možných pachatelů není 

pouze teoretická otázka a v praxi bude velmi důležité, protože při stanovení 

odpovědnosti právnické osoby za trestný čin se postupuje v obou případech rozdílně. 

Druhou složkou objektivní části skutkové podstaty deliktu dle dekretu 231 je vztah 

právnické osoby k trestnému činu. Aby mohl být trestný čin přičten k tíži právnické 

osobě, vyžaduje italská právní úprava, aby byl spáchán v jejím zájmu nebo k jejímu 

prospěchu. V italské literatuře se vedou diskuse, jestli se jedná o dvouslovné vyjádření 

jednoho pojmu (endiadi) či jde o rozdílné právní pojmy. Rozebírání této problematiky 

však vzhledem k účelu této práce nemá praktický význam. Bez zajímavosti naproti 

tomu nebude nahlédnutí do struktury pojmu „zájem“. Jaké jsou nezbytné vlastnosti 

takového zájmu na trestném činu? D’Angelo vyjmenovává tři: 

a) objektivnost: zamýšleno jako nezávislost na subjektivních přesvědčeních 

jednajícího, 

b) konkrétnost: zájem se nesmí promítat do vztahů čistě hypotetických, nýbrž do 

reálně existujících, 

c) aktuálnost: zájem musí existovat a být rozpoznatelný v době jednání.45 

Při rozboru pojmu „zájem“ je třeba ještě upozornit na jednu souvislost, která není 

úplně zjevná, ale o to může být v praxi významnější. Konstruování odpovědnosti, tak 

jak byla doposud nastíněno, tedy obligatorní existencí vztahu právnické osoby 

k pachateli a zároveň požadavkem zájmu právnické osoby na jeho protiprávnímu činu, 

totiž opomíjí výrazný fenomén dnešní doby – existenci skupin obchodních společností, 
                                                 
44 V českém smyslu statutárního orgánu 
45 D'ANGELO, N.: Responsabilità penale di enti e persone giuridiche, Maggioli S.p.A., 2008, str. 90. 
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které jsou navzájem provázané (tzv. holdingů). Pro názorné ilustrování problematiky 

můžeme uvést příklad: při zadávání veřejné zakázky jednatel obchodní společnosti 

patřící do takové skupiny slíbí rozhodujícímu státnímu úředníku úplatek za přidělení 

této zakázky jiné společnosti, která patří do stejné skupiny. Na první pohled je zřejmé, 

že takové jednání nebude v praxi výjimečné, i kdyby se zrovna nejednalo o prostředek, 

jak se vyhnout odpovědnosti právnické osoby. V Itálii zákonodárce na holdingy 

pozapomněl, přesto si nakonec soudy cestu k sankcionování právnických osob za 

podobná jednání našly. V literatuře se nejprve diskutovaly různé možnosti překonání 

tohoto nedostatku právní úpravy za pomocí interpretace (např. vykonávání faktické 

funkce, argumentace principy právní úpravy atd.), nicméně problematičnost takového 

rozšiřování odpovědnosti extenzivním výkladem je více než zřejmá. Nakonec soudní 

praxe prosadila pečlivé zkoumání zájmů jednotlivých subjektů v rámci holdingu a 

vytvořila pojem společný zájem skupiny.46 „V rámci holdingu korupční činnost 

pácháná jednatelem kontrolující společnosti (matky) za účelem přidělení veřejné 

zakázky ve prospěch kontrolované společnosti (dcery) zakládá odpovědnost kontrolující 

společnosti dle dekretu 231/01, poněvadž taková činnost slouží k uspokojení společného 

zájmu skupiny.“47 

Jak jsme se do této chvíle věnovali předpokladům odpovědnosti pouze v objektivní 

rovině (postavení pachatele, zájem, prospěch), nyní můžeme přejít ke kritériím 

odlišného druhu, které italská nauka nazývá subjektivními. Následující odstavce se 

budou věnovat tzv. vině právnické osoby.  

D’Angelo poznamenává, že z právně dogmatického pohledu je zavedení pojmu viny 

právnické osoby do italského právního systému nejvýznamnější novinkou, kterou dekret 

231 přinesl48. Ministerská zpráva hovoří o přepracování pojmu viny, který byl původně 

ve smyslu Ústavy a jejího článku 27 („trestní odpovědnost je osobní“) zamýšlen jako 

vztah psychického charakteru mezi pachatelem a jeho skutkem a vytvářel tak překážku 

pro ustanovení trestní odpovědnosti právnických osob. Vina49 jako ústřední prvek 

trestního práva je oproti jiným evropským zemím50 platnému českému trestnímu právu 

                                                 
46 L’Interesse comune del gruppo 
47 Rozsudek Tribunale di Milano ze dne 20.9.2004 
48 D'ANGELO, N.: Responsabilità penale di enti e persone giuridiche, Maggioli S.p.A., 2008, str 97. 
49 Colpevolezza 
50 Institut viny (Schuld) je využíván např. v Německu, kde hraje v trestním právu podobnou roli jako 
v Itálii. Viz JELÍNEK J.: Trestní odpovědnost právnických osob, Praha: Linde Praha, 2007, str. 62 
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neznámá. Pro ilustraci můžeme uvést, že v italské právní nauce se hovoří o dvou 

různých pojetích pojmu vina. Starší je psychologické pojetí viny jakožto psychického 

vztahu mezi pachatelem a skutkem. Dnes je však dominantní doktrína normativního 

pojetí viny, která vinu definuje jako „úsudek o vytýkatelnosti postoje vůle, k němuž 

neexistovala právní povinnost a který bylo možno nezaujmout.“ Vina fyzické osoby 

v tomto pojetí má následující čtyřčlennou strukturu: a) přičítatelnost, b) znalost či 

alespoň poznatelnost trestního předpisu, c) úmysl nebo nedbalost, d) absence 

skutečností vylučujících vinu. 51 

Právě toto normativní pojetí viny umožňuje připodobnit právnické osoby osobám 

fyzickým. Zatímco hledání a nalézání psychického vztahu mezi fiktivním subjektem a 

skutkem by bylo od reality odtrženou teoretickou konstrukcí, posuzování postoje 

právnické osoby ve smyslu možné vytýkatelnosti takového postoje nebude ani laikovi 

činit větší obtíže. Samozřejmě za předpokladu, že se dostatečně vyjasní, co je míněno 

výrazem postoj právnické osoby. Právnickou osobu si lze představit jako organizační 

strukturu, jako prostředí, ve kterém v závislosti na předmětu její činnosti v různé 

intenzitě působí kriminogenní faktory. Samotná právnická osoba (její vedení, 

společníci, akcionáři atd.) prakticky nemá možnost vyloučit spáchání jednotlivého 

trestného činu jejím zaměstnancem či jinou závislou osobou v její prospěch, nicméně 

má vždy možnost pravděpodobnost takového konání ovlivnit. K existenci rizika bude 

odpovědné vedení vždy stát v určitém poměru – od snahy toto riziko minimalizovat 

(např. zavedením přiměřených kontrolních mechanismů), přes neurčité laxní stanovisko 

až k přeměně rizika v jistotu v případě právnické osoby čistě kriminálního charakteru. 

Tento poměr právnické osoby k potencionálnímu výskytu trestné činnosti v jejích 

strukturách je odpovědí na otázku, co se rozumí oním postojem právnické osoby, který 

jí má být vytýkán a který má být předmětem její viny.  

Podstata viny právnické osoby v tomto pojetí tedy spočívá ve faktu, že nepřijala 

preventivní opatření, kterými by riziko spáchání trestného činu minimalizovala. Vina 

bude dalším předpokladem odpovědnosti právnické osoby za trestný čin. Ministerská 

zpráva k tomu dodává, že požadavek předpokladu odpovědnosti v subjektivní rovině je 

sdílen i v dalších zemích, a uvádí jako příklad Francii, kde se sice text právní úpravy 

                                                 
51 Podrobněji viz MANTOVANI, F.: Principi di diritto penale, Cedam, 2002, str. 133 a násl. 
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omezuje pouze na objektivní rovinu, ale subjektivní kritéria jsou doplňována právní 

naukou.  

Vina právnické osoby nemá být jen dalším filtrem pro vytřídění postihnutelných 

právnických osob, ale má plnit i nezastupitelnou funkci preventivní. Má být adekvátní 

reakcí na námitku odpůrců tohoto typu odpovědnosti, kteří oprávněně kritizovali 

faktické vykázání právnické osoby do role pasivního subjektu, jemuž nezbývá nic 

jiného než rezignované a fatalistické čekání na sankci, jelikož její uvalení nemá 

možnost ovlivnit. Specifičnost italské právní úpravy spočívá v tom, že zákonodárce, 

místo stanovení obecné povinnosti dohledu a kontroly, dal této povinnosti konkrétní 

obsah v podobě tzv. compliance programs. Autoři dekretu 231 se netají tím, že jde o 

adaptaci institutu fungujícího v USA. Po právnické osobě je vyžadováno, aby zavedla 

organizační modely nastavené takovým způsobem, aby výrazně snížily či pokud možno 

odstranily riziko spáchání konkrétních trestných činů. Jedinou sankcí za nepřijetí či 

neefektivní provádění takového modelu je právě hrozba odpovědnosti za trestný čin 

v případě naplnění objektivních předpokladů. Konkrétní náplní organizačních modelů 

se budeme věnovat v příští kapitole, nyní se zaměříme na jejich právní dopady pro 

odpovědnost dané právnické osoby. Jak jsme již zmínili výše, dekret rozlišuje mezi tím 

jestli pachatel trestného činu zastával vrcholovou pozici či ne.  

Článek 6 dekretu se zabývá situací, kdy pachatelem trestného činu byla osoba ve 

vrcholové pozici. Právnická osoba se zbaví odpovědnosti, jestliže prokáže, že  

a) řídící orgán před spácháním trestného činu přijal a efektivně prováděl modely 

organizace a řízení schopné předejít trestným činům daného druhu 

b) úkol dohlížet nad fungováním a dodržováním modelu a úkol jeho 

aktualizování byl svěřen orgánu právnické osoby vybavenému autonomními 

pravomocemi kontroly a iniciativy, 

c) trestný čin byl spáchán podvodným uniknutím modelu organizace a řízení 

d) dohled kontrolního orgánu nebyl zanedbán nebo nebyl vykonáván 

nedostatečně 

Spojení „ … se zbaví odpovědnosti, jestliže prokáže“ musí být beze všech pochyb 

vykládáno jako přenesení důkazního břemene na právnickou osobu. V případě, že 

trestný čin byl spáchán pachatelem postaveným ve vrcholové pozici, musí právnická 

osoba prokázat, že požadavek viny z její strany nebyl naplněn. Takové přenesení 
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důkazní povinnosti bylo podrobeno rozsáhlé kritice ze strany nauky, protože se zjevně 

jedná o institut v trestním právu neobvyklý. Ministerská zpráva argumentuje tím, že 

v případě, kdy pachatel trestného činu je postaven ve vrcholové pozici, zastupuje danou 

právnickou osobu natolik výrazným způsobem, že naplnění předpokladu jejího zájmu 

na trestném činu je postačující okolností pro vznik odpovědnosti. Při zkoumání, zdali 

odpovědnost za trestný čin existuje či ne, se má vycházet z pozice, že subjektivní 

předpoklad odpovědnosti byl naplněn, právě vzhledem k tomu, že právnická osoba 

vyjadřuje svoji vůli prostřednictvím těchto vysoce postavených osob.  

Oproti tomu v případě, že se trestného činu dopustí druhá kategorie osob, které 

mohou založit odpovědnost právnické osoby za trestný čin, tzn. osoby podřízené řízení 

a dohledu vrcholových pozic, vina právnické osoby se konstruuje odlišným způsobem. 

Článek 7 odst. 1 stanoví, že právnická osoba odpovídá za trestný čin takové osoby, 

jestliže ten byl umožněn nedodržením povinností při řízení či dohledu. Přičemž takové 

nedodržení povinnosti při řízení či dohledu je vyloučeno, jestliže právnická osoba před 

spácháním trestného činu přijala a účinně prováděla model organizace, řízení a kontroly 

schopný předejít trestným činům daného druhu. Při odpovědnosti za trestnou činnost 

jiných osob než těch ve vrcholových pozicích je tedy zavedení a účinné provádění 

modelů organizace okolností vylučující vznik takové odpovědnosti. Pro vyloučení 

odpovědností však není obligatorní podmínkou jako u pachatelů ve vrcholových 

pozicích. Navíc důkazní břemeno bude v těchto situacích ležet na obžalobě, která bude 

muset prokázat, že organizační model v efektivní podobě zaveden nebyl a že spáchání 

trestného činu bylo umožněno nedodržením povinností při řízení a dohledu.  

K charakteru odpovědnosti právnické osoby můžeme ještě zmínit jednu její 

podstatnou vlastnost. A to její autonomii. Podle článku 8 bude tato existovat, i když 

konkrétní pachatel nebude identifikován, samozřejmě pouze za předpokladu, že budou 

splněny ostatní požadavky právní normy stanovené pro její vznik. Ministerská zpráva 

k tomu poznamenává, že zatímco trestně neodpovědný pachatel bude v prostředí 

právnických osob výjimečným úkazem, nekonkrétní, neindividualizovatelný pachatel je 

proti tomu fenoménem typickým pro tento druh kriminality. Za příklad je dávána 

situace, kdy orgány činné v trestním řízení spolehlivě prokážou, že trestného činu se 

dopustil kolektivní orgán obchodní společnosti, ale důkazy proti jeho jednotlivým 

členům k odsouzení nestačí. V tomto případě není důvod, proč by neměla být postihnuta 
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právnická osoba, v jejíž prospěch se členové jejího orgánu trestného činu dopustili. 

Oproti tomu autonomie odpovědnosti právnické osoby nebude přicházet v úvahu 

v situaci neznámého pachatele, poněvadž nebude moci být prokázáno vyžadované 

postavení pachatele k právnické osobě. Autonomie však bude fungovat i u trestně 

neodpovědného pachatele nebo v případě, že trestnost činu z nějakého důvodu zanikla. 

Lze tedy závěrem konstatovat, že i když pachatel a právnická osoba stojí v trestním 

řízení bok po boku, jejich osudy nejsou nerozdělitelné.  

 

2.2.4 Compliance programs 

Compliance programs v USA 

Institut modelů organizace a řízení způsobilých zajistit dodržování právních 

předpisů, anglicky compliance programs, mají původ v anglosaském právním systému, 

konkrétně v USA. Vznik moderní úpravy trestání právnických osob se v USA datuje od 

roku 1909, kdy byl vynesen rozsudek ve věci New York Central & Hudson River Rail 

Road Co. versus U.S. a počal se tak proces vytváření tzv. respondeat superior doctrine 

– viz první část této práce. Příčiny vzniku institutu compliance programs však musíme 

hledat až v osmdesátých letech minulého století. Richard S. Gruner ve své práci52 

dokládá, že trestání korporací na začátku osmdesátých let 20. století v USA sice na 

federální úrovni probíhalo, ale se značně rozporuplnými výsledky. Vzhledem ke 

skutečnosti, že trest odnětí svobody nemohl být z podstaty věci aplikován, zbýval 

soudcům jako prostředek nápravy peněžitý trest, který byl u řady federálních trestných 

činů až do roku 1984 nepřiměřeně nízký53. Nemožnost uvalení vysokých pokut, které 

by alespoň dosahovaly výše zisků z trestné činnosti, zapříčinilo, že často docházelo 

k situaci, kdy i po odsouzení mohla právnická osoba konstatovat, že se jí kriminální 

chování vyplatilo. Počátkem změny bylo přijetí Sentencing Reform Act v roce 1984, 

který výrazně zvýšil horní sazby pokut pro korporace a zřídil U.S. Sentencing 

Commission, již pověřil vydáním pokynů pro trestání (nejen) korporátních hříšníků. 

Senate Judiciary Commitee popisuje smysl těchto pokynů následovně: „The sentencing 

guidelines system will not remote all of the judge’s sentencing discretion. Instead, it will 
                                                 
52 GRUNER, R. S.: Corporate Criminal Liability and Prevention, New York: ALM Properties, Inc., Law 
Journal Press, 2005 
53 Gruner dává za příklad podvod při využití elektronických prostředků, kde horní hranice byla stanovena 
na 5 let, ale u pokuty byla pouze $1000. 
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guide the judge in making his decision on the appropriate sentence… The purpose of 

the sentencing guidelines is to provide a structure for evaluating the fairness and the 

thoughtful imposition of individual sentences.“54 Komise zahájila práce na pravidlech 

trestání pro korporace na začátku roku 1986. Tento její úkol se záhy ukázal jeko velmi 

složitý, protože neexistovala základní shoda na kritériích pro vyměřování pokut ani v 

odborné veřejnosti, ani v samotné komisi. Nakonec byl výsledek práce komise odeslán 

do kongresu až 1. května 1991 a vzhledem k tomu, že američtí zákonodárci nevyužili 

jejich práva tento dokument odmítnout, vstoupil půl roku na to v platnost. 

Vzhledem k tomu, že výsledný United States Sentencing Commission, Guidelines 

Manual je obsáhlý a složitý materiál55, bude pro potřeby této práce dostatečné 

v krátkosti nastínit jeho základní principy a větší pozornost věnovat pouze části týkající 

se zkoumaným compliance programs.56 Trestání organizací57 se věnuje kapitola osmá. 

Základní principy trestání jsou následující: 1. soud musí organizaci nařídit, aby, je-li to 

možné, napravila škody vzniklé proviněním, 2. funguje-li organizace pro primárně 

kriminální účely, pak pokuta má být takové výše, aby tuto organizaci zcela zbavila 

majetku, 3. v případě nekriminální organizace má být výše pokuty založena na 

závažnosti provinění a vině organizace. Závažnost provinění se bude posuzovat dle 

peněžních zisků z provinění, peněžních škod u poškozených a dalšími faktory. Vina 

organizace bude stanovena dle opatření, které organizace podnikla před spácháním 

trestného činu, aby zabránila trestnému jednání a odhalila ho, dle míry účasti řídících 

pracovníků na trestné činnosti či jejich toleranci vůči ní a dle postoje organizace při 

vyšetřování po odhalení trestného činu.  

Při určování pokuty v konkrétním případě se používá na kontinentální zvyklosti 

nezvykle exaktní matematická metoda. Ve třech fázích se nejprve stanoví základní výše 

pokuty, která by měla odrážet závažnost provinění, poté se za pomocí přičítání a 

odčítání různě vážených polehčujících či přitěžujících okolností stanoví „indikátor“ 

míry viny organizace pohybující se na škále 0-10. Každému koeficientu na této stupnici 

je přiřazeno rozpětí dolní a horní sazby v procentech základní výše pokuty.58 Soud poté 

                                                 
54Senate Report No. 225, 98th Cong., 2d Sess. 79 otisknuto v U.S.C.C.A.N. 3182 - .citováno dle výše 
uvedeného Grunera 
55 Originální verze má 677 stran! 
56 United States Sentencing Commission, Guidelines Manual lze stáhnout na www.ussc.gov 
57 Organizace je definována jako "a person other than an individual.“ USSG §8A1.1., comment. n.1 
58 Základní pokuta (base fine) se pohybuje od $ 5,000 do $72,500,000 viz USSG §8C2.4. d) 
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rozhodne o konkrétní výši pokuty ve vypočítaném rozpětí, případně může pokutu 

v odůvodněných případech zvýšit nad horní sazbu. Výchozím bodem při určování viny 

organizace je vždy koeficient 5, odpovídající 100 – 200% základní pokuty. Zajímavější 

než střed oné stupnice jsou ale oba extrémy, nejnižší míra viny organizace (koeficient 0) 

je ohodnocena 5 – 20 % základní pokuty a nejvyšší možná vina (k = 10) předpokládá 

uložení pokuty v rozmezí 200 - 400%. Je-li stanovenou základní pokutou částka 

$100,000, pak po aplikování nejnižšího a nejvyššího multiplikátoru, dospějeme 

k možnému rozsahu pokuty od $5,000 do $400,000. Lze tedy pozorovat, že jedné 

korporaci může být v extrémní situaci uložen až osmdesátkrát vyšší trest než druhé, 

ačkoli jejich provinění bylo stejné závažnosti (stejná výše základní pokuty). Tento fakt 

bude dostatečnou motivací pro všechny korporace „v ohrožení“, aby se o stupnici viny a 

případný pohyb na ní zajímaly. A co tedy konkrétně dle amerického trestního práva 

zvyšuje vinu korporace? Bude to především okolnost, že do trestné činnosti byl zapojen 

člen vedení nebo takové konání toleroval (v závislosti na velikosti korporace se přičítá 

od 1 do 5 bodů), dále recidiva (+1 až 2 body), obstrukce při vyšetřování (+3 body). 

Zbývá otázka, jaké chování požaduje americký zákonodárce po korporaci, aby její vina 

(a tedy i případný trest) byla co nejnižší. A v tomto bodě se vracíme zpět k tématu 

compliance programs. Chce-li právnická osoba v USA zmírnit dopady odpovědnosti za 

trestný čin, musí totiž především přijmout a zavést compliance and ethics programs před 

spácháním trestného činu (-3 body), po jeho výskytu a odhalení by měla nejlépe sama 

sebe udat (-5 bodů), poté spolupracovat při vyšetřování (- 2 body) a nakonec přijmout 

vlastní odpovědnost(-1 bod).59 Je zřejmé, že compliance programs mají v USA stejný 

motivační a preventivní charakter jako v Itálii, ale praktické dopady jsou rozdílné. 

Zatímco na Apeninském poloostrově jejich efektivní zavedení a provádění brání vzniku 

odpovědnosti a může mít i různorodé důsledky post factum, v USA mají vliv převážně 

na výši peněžní sankce. Jaké konkrétní vlastnosti má požadovaný compliance and ethics 

program v americkém provedení splňovat? Nejspíš jako důsledek novosti tohoto 

institutu a také variability organizačních uspořádání jednotlivých typů právnických osob 

jsou požadavky víceméně obecného charakteru, kdy důraz je kladen především na 

náležitou péči při prevenci a odhalovaní kriminálního chování, prosazování firemní 

kultury povzbuzující etické chování a dodržování právních předpisů, kontrolu 

                                                 
59 Viz USSG §8C2.5. znění na http://www.ussc.gov/2007guid/8c2_5.html 
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prováděnou nadřízenými pracovníky, disciplinární důsledky porušení povinností a 

pravidelné hodnocení efektivity daného compliance programu.60 

 

Compliance programs v Itálii 

Po stručném prozkoumání americké úpravy, která byla inspirací italskému 

zákonodárci, se nyní můžeme vrátit k její evropské adaptaci, která je předmětem této 

práce. Jak jsem poznamenali výše, při posuzování odpovědnosti právnických osob za 

trestný čin se rozlišuje dle toho, jestli pachatelem je někdo postavený ve vrcholové 

pozici, nebo někdo těmto pozicím podřízený. V prvním případě je zavedení efektivního 

compliance programu součástí jediné možnosti, jak může právnická osoba svoji vinu 

vyloučit, přičemž platí, že se tato její vina předpokládá. V druhém případě se vina 

právnické osoby bude muset v řízení prokázat a tato její vina bude spočívat v zanedbání 

povinností při řízení a dohledu. Efektivně prováděný compliance program zanedbání 

těchto povinností vylučuje. Navíc v tomto případě jsou na organizační modely kladeny 

menší požadavky. V následujícím textu bude věnována pozornost compliance programs 

a nárokům na ně z hlediska přísnější varianty, tj. vysoce postaveného pachatele ve 

strukturách korporace. Pro srovnání obou možností konstruování viny právnické osoby, 

postavení compliance programs v tomto procesu a nárokům na ně viz příloha 1.  

V článku 6 odst. 2 jsou vyjmenovány následující konkrétní požadavky na 

organizační model, aby ten mohl způsobit vyloučení viny právnické osoby při spáchání 

trestného činu pachatelem ve vrcholové pozici. Daný organizační model musí 

a) identifikovat činnosti, při kterých mohou být páchány trestné činy, 

b) stanovit specifické postupy při přijímání a provádění rozhodnutí, při kterých by 

mohlo hrozit spáchání trestného činu (preventivní systém), 

c) určit takový způsob správy finančních prostředků, který by byl schopný zabránit 

páchání trestných činů, 

d) zabezpečit informační povinnost vůči orgánu určenému k dohledu nad 

dodržováním organizačního modelu, 

e) zavést disciplinární řád postihující nedodržování povinností vyplývajících 

z organizačního modelu.  

                                                 
60 Viz USSG §8B2.1. znění na http://www.ussc.gov/2007guid/8b2_1.html 
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Platí, že všechny vyjmenované požadavky musí být splněny současně, aby daný model 

mohl být považován za efektivní. Nakolik je samotný text dekretu stručný, o to větší 

odezvu měl v právní nauce. Pro podrobnější výklad bude využit článek respektovaného 

a často citovaného soudce Paola Iela.61 Ve své práci analyzuje znaky efektivního 

organizačního modelu z obecného i konkrétnějšího hlediska. Poznamenává, že takový 

program musí nutně vykazovat tři znaky, jimiž jsou: 1. efektivita, 2. specifičnost, 3. 

aktuálnost.  

Efektivita modelu je založena na vybudování mechanismů kontroly, které budou 

schopny výrazným způsobem ovlivňovat a redukovat rizikové oblasti v činnosti 

právnické osoby. Takové mechanismy, které budou působit jak preventivně, tak 

dodatečně a budou schopny odhalit podezřelé operace vykazující oproti ostatním 

anomálie. Základem fungování modelu musí být vymezení rizikových oblastí a určení 

konkrétních trestných činů, které přicházejí v úvahu v případě dané právnické osoby. U 

těchto trestných činů je nutno se zaměřit na typické průvodní znaky, které provázejí 

jejich páchání. Například u korupce či finanční kriminality budou takovými syntomy: 

přijímání a proplácení faktur za nezvyklé či vůbec neexistující plnění, provádění 

obchodů za ceny neodpovídající trhu, chybějící rekonciliace účetních položek větších 

hodnot, provádění platebních operací přes offshore společnosti (tzn. příznaky vytváření 

černých fondů). Podobné ukazatele musí být efektivní compliance program schopen 

odhalit a zaručit jejich prověření. 

Specifičnost bude spočívat v přizpůsobení modelu konkrétním podmínkám 

právnické osoby tak, aby účinně reflektoval vykonávanou činnost právnické osoby, její 

organizační strukturu a s tím spojené rozprostření odpovědnosti na pracovníky 

jednotlivých stupňů hierarchického uspořádání.  

Aktuálnost má charakterizovat efektivní compliance program ve vztahu k běhu času. 

Sebelepší model organizace a kontroly ztratí své účinky, nebude-li průběžně sledován, 

hodnocen a pružně doplňován tak, aby odpovídal reálnému stavu. V životě právnické 

osoby probíhají neustálé změny, ať už v její struktuře a fungování, či v oblasti (části 

trhu), ve které vykonává svou činnost. Z těchto důvodů musí být zajištěno, aby byl v 

modelu zakotven mechanismus vhodné a včasné reakce na tyto změny.  

                                                 
61 IELO, P.: Compliance programs: Natura e funzione nel sistema della responsabilita degli enti, La 
responsabilità amministrativa delle società e degli enti, 2006, č.1 str. 99-114.  



 38 

Zajímavým institutem je možnost vstupu orgánu veřejné správy do procesu tvorby 

modelů organizace. Článek 6 odst. 3 stanoví, že ministerstvo spravedlnosti ve 

spolupráci s ostatními dotčenými ministerstvy může podávat stanoviska k obecným 

kodexům chování vypracovaným asociacemi zaměstnavatelů z hlediska jejich 

schopnosti předejít trestným činům. Přestože účel normy, který spočívá v možnosti 

apriorního hodnocení modelů orgánem veřejné správy, je chvályhodný, samotné 

provedení tohoto záměru je pochybné. Schválení onoho obecného modelu chování totiž 

nemůže závažnějším způsobem ovlivnit soud při posuzovaní účinnosti takového modelu 

u konkrétních právnických osob. Ten se bude vždy zabývat účinností verze 

přizpůsobené konkrétní právnické osoby a způsobilosti právě této verze zabránit 

trestným činům. Právní důsledky této normy jsou tedy značně diskutabilní. Literatura se 

shoduje v tom, že tyto obecné modely vypracované asociacemi zaměstnavatelů a 

později schválené ministerstvem spravedlnosti nemají normativní hodnotu a představují 

pouze vhodné parametry při posuzování konkrétních případů.62 Nehledě na to však 

nejvýznamnější svaz italských zaměstnavatelů Confindustria63 takový modelový kodex 

vypracoval a ten představuje bez pochyb zajímavý materiál pro studium problematiky.64 

Dokument se ve své obecné části zabývá modely organizace z dynamického 

pohledu. Poznamenává, že se fakticky jedná o systém správy rizik, tzv. risk managment, 

který se člení na dvě fáze: zmapování hrozících rizik a vytvoření preventivního a 

kontrolního systému. Pro ilustrování procesu vytváření preventivního a kontrolního 

systému následující diagram převzatý z tohoto dokumentu.65 

 

                                                 
62 Např. již výše citovaný článek Iela nebo D’Angelo, str. 129 
63 Celým názvem Confederazione Generale dell'Industria Italiana založená v roce 1910 dnes sdružuje 
okolo 116.000 zaměstnavatelů 
64 Dokument je nazýván Linee guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e 
controllo ex D.Lgs. 231/2001 a v plném znění na 
http://www.confindustria.it/Aree/lineeg.nsf/0/1f77a3860529403ec125742600577c2b/$FILE/Linee%20Gu
ida%20231_2008.pdf. 
65 Linee guida, viz výše, str. 13.. 
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Problémem při aplikování teorie risk managmentu na tuto oblast je, jak definovat 

přijatelné riziko (v jiných situacích spočívající v porovnání nákladů na odstranění rizika 

s možnými náklady rizika)? Řešení této otázky lze nalézt v samotném dekretu, kde 

jednou z okolností vylučujících vinu právnické osoby je, že pachatel trestného činu 

unikne podvodným způsobem organizačnímu modelu. Preventivní systém by tedy měl 

být na takové úrovni, aby ho bylo možné obejít jen podvodným způsobem. Konkrétní 

preventivní systém by měl obsahovat následující prvky: 

• Etický kodex zahrnující jednání, při nichž hrozí riziko trestné činnosti. 

• Systém organizace, který bude dostatečně jednoznačný ohledně pracovních 

úkolů a z nich vyplývající odpovědnosti jednotlivých osob. 

• Procedury práce a informační systém, který umožní dostatečné množství 

kontrol v jednotlivých úsecích činnosti. Důraz je kladen na rozdělení 

rizikových úkolů mezi více osob a přiměřený oddělený dozor, obzvláště při 

hospodaření s peněžními hodnotami.  

• Pravomoc autorizace spojená s kontrolou přenesená na vyšší stupně 

v hierarchii právnické osoby při výkonu rizikových úkolů. 



 40 

• Informovanost jednotlivých pracovníků. 

• Kontrolní systém schopný zaznamenat a signalizovat typické příznaky 

kriminálního jednání.  

Celý systém musí být schopný zajistit, aby každá prováděná operace byla ověřitelná a 

řádně zdokumentovaná. Dále musí zajistit, aby byly jednotlivé funkce a pravomoci 

dostatečně odděleny, tak aby nikdo nemohl provádět autonomně celý rizikový proces 

sám. Navíc i každá kontrola by měla být pečlivě zdokumentována, aby bylo jasné kdo, 

kdy a v jakém rozsahu takovou kontrolu prováděl.  

Kromě preventivního systému jsou požadovanými součástmi modelů organizace i 

existence orgánu dohledu a disciplinárního řádu. Dekret vyžaduje pro vyloučení 

odpovědnosti právnické osoby za trestné činy pachatelů ve vrcholových pozicích vznik 

orgánu dohledu, kterému budou svěřeny dostatečné pravomoci pro dohled nad 

fungováním organizačního modelu. Ten by měl vyhovět požadavkům autonomie a 

nezávislosti, profesionality a kontinuity. Aby orgán dohledu mohl provádět svoji 

činnost efektivně, je nutné, aby byl nezávislý na managmentu právnické osoby a byl 

vybaven přiměřenými osobními a věcnými prostředky. Neměl by se věnovat aktivitám, 

které by potencionálně mohly podléhat jeho kontrole. Dohled musí provádět osoby na 

dostatečné profesionální a morální úrovni odpovídající složitosti jejich úkolů. 

Předpokládá se, že orgán dohledu bude pověřen péčí o samotný organizační model a 

bude dbát o jeho aktuálnost. Dekret výslovně vyžaduje zajištění informační povinnosti 

vůči orgánu dohledu, aby ten měl možnost dozvědět se o všech skutečnostech, které 

potřebuje k plnění úkolů jemu svěřených. Poznamenejme však, že tato ustanovení 

týkající se orgánu dohledu jsou mířena především na podniky střední a velké úrovně, 

pro zbylé podniky se předvídá, že tyto úkoly budou vykonávány standardním řídícím 

orgánem. Disciplinární řád jako poslední požadavek pro vyloučení odpovědnosti má 

zajistit dodržování povinností vyplývajících z organizačního modelu.  

Na závěr této kapitoly vyjmenujme další možné právní efekty spojené s aplikováním 

organizačních modelů po spáchání trestného činu: 

• Je-li organizační model zaveden před zahájením hlavního líčení, může 

tento fakt přispět k tomu, aby se právnická osoba vyhnula sankci zákazu 

činnosti nebo aby dosáhla podstatného zmírnění peněžité sankce. 
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• I pouhé prohlášení o vůli zavést organizační model může společně se 

splněním dalších podmínek způsobit přerušení zajišťovacího opatření (čl. 

49 odst. 1). 

• Zavedení organizačního modelu způsobuje společně se splněním dalších 

podmínek odvolání zajišťovacího opatření (čl. 49 odst. 4 a čl. 50 odst. 1). 

• Zavedení organizačního modelu i po odsouzení může způsobit přeměnu 

sankce zákazu činnosti na sankci peněžitého charakteru (čl. 78). 

 

2.2.5 Sankce 

Dekret 231/01 blíže upravuje sankční arzenál66 ve článcích 9 až 23. V zásadě může 

být charakterizován jako dvoukolejný, kdy základem jsou zřetelně sankce peněžité, 

doplněné sankcemi zákazů činnosti. Nezařazeny zůstanou pro svůj zvláštní charakter 

sankce konfiskace a zveřejnění rozsudku. Primární postavení sankce peněžitého typu lze 

dovodit z faktu, že zákazy činnosti jsou aplikovatelné pouze v případech zvláštní 

závažnosti. Z povahy celého sankčního aparátu je zřejmé, že bez výjimky míří na 

ekonomické postavení právnické osoby. Buď přímo v podobě peněžité sankce a 

konfiskace, nebo nepřímo v podobě sankcí zákazů činnosti, jejichž dopady na 

ekonomický život obzvláště obchodní společnosti mohou být bezpochyby i mnohem 

tíživější. Systém se snaží působit na vedení právnické osoby před pácháním trestné 

činnosti i po něm. Nejprve od ní odrazuje právě pohrůžkou citelných trestů, ale i 

následně se snaží zajistit zamezení dalších deliktů ze strany právnické osoby 

prostřednictvím různých bonusů (v podobě zmírnění sankcí, či dokonce upuštění od 

jejich aplikace), dojde-li k žádoucí změně postoje právnické osoby. V sankčním 

systému je zakotven i zvláštní mechanismus ochrany veřejného zájmu v podobě osoby 

soudního komisaře, který může být ustanoven do vedení společnosti namísto dočasného 

přerušení činnosti podniku. Zákonodárce se těmito způsoby snaží rozptýlit obavy 

z možných negativních dopadů na ekonomiku či zájmy třetích osob a zároveň nastolit 

prevenci jakožto hlavní účel právní úpravy.  

 

                                                 
66 Výraz z ministerské zprávy 
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Sankce peněžitá 

Základním pilířem systému trestání právnických osob je ze zjevných důvodů 

peněžitý trest. Ten vždy bude nejvhodnější odpovědí společnosti na specifický fenomén 

kriminality právnických osob. Jestliže totiž u fyzických osob bývají důvody páchání 

trestné činnosti různorodé, u právem stvořených entit bude motivací v naprosté většině 

případů ekonomický prospěch. Tak v italském právu je peněžitá sankce předvídána u 

všech deliktů vznikajících v návaznosti na spáchání trestného činu. Zmocňovací zákon67 

určil vládě finanční limity, ve kterých by se sankce pro právnické osoby měly 

pohybovat, když za spodní limit označuje částku 50 milionů lir ( € 25800) a za horní tři 

miliardy lir (€1549000). Ke kriteriím, kterých by se měl soudce držet při určení výše 

sankce v konkrétním případě, se pouze stručně poznamenává, že by mělo být 

zohledněno ekonomické postavení subjektu a dále brán zřetel k dosaženým ziskům 

z trestné činnosti. Parlament tímto odkazoval na obecnou úpravu správního trestání, 

která je v Itálii zakotvena v zákoně č. 589/1981, kde jsou tato kritéria vyjmenována 

v následujícím pořadí: závažnost porušení předpisů, snaha pachatele o odstranění či 

zmírnění následků takového porušení a i samotné poměry pachatele a jeho ekonomická 

situace.68 Vláda se však v rámci ústavních mezí zmocnění vydala trochu jiným, velmi 

ambiciózním směrem. Jestliže parlament počítal s tradiční úpravou peněžitého trestu a 

somma complessiva, jak ji zná italský trestní zákon, tvůrce dekretu 231 zavádí do 

italského práva novinku v podobě složitějšího, ale zároveň transparentnějšího výpočtu 

sankce. Tento systém spočívá v oddělení objektivních a subjektivních ukazatelů 

závažnosti deliktu od hodnocení ekonomického postavení subjektu, který má být sankci 

podroben. V článku 10 našeho dekretu se stanoví, že právnická osoba bude potrestána 

sankcí od 100 do 1000 kvót, jejichž hodnotu soudce stanoví v rozsahu od € 258 do € 

1549. V tomto ustanovení je tedy formálně vyhověno požadavkům zmocňovacího 

zákona ohledně výše možného trestu. Postup a kritéria při jeho určení jsou obsažena 

v článku 11, který bývá literaturou prohlašován za „uhelný kámen“69 celé úpravy a je 

charakterizován jako dvoufázový pomocí kvót. Soudce má nejprve určit počet kvót dle 

závažnosti skutku, stupni odpovědnosti právnické osoby, její činnosti směřující 

                                                 
67 Zákon ze dne 29. září  2000 č. 300 – čl. 11 odst. 1 písm. g 
68 Článek 11 zákona č. 589/1981 G.U.  
69 PULITANO, D.: La responsabilità da reato degli enti nell’ordinamento italiano, La responsabilità degli 
enti per i reati commessi nel loro interesse, suppl. a Cass. Pen., 2003, č. 6. 
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k odstranění nebo zmírnění následků skutku a opatření k zabránění páchání dalších 

deliktů a teprve poté stanovit hodnotu jedné kvóty na základě ekonomických a 

majetkových poměrů právnické osoby tak, aby byla zajištěna účinnost sankce. Výše 

sankce je tedy násobkem počtu kvót (závažnosti deliktu) a hodnoty jedné kvóty 

(ekonomického postavení právnické osoby).  

Ministerská zpráva se nejprve zabývá již dříve citovanou úpravou v zákoně 

589/1981, o které prohlašuje, že je odkázána k nedokonalému fungování, jelikož 

směšuje dva druhy kritérií, které jsou svojí podstatou odlišné, a podrobuje kritice fakt, 

že ex post nelze zjistit jejich jednotlivý podíl na výši sankce. Dále zmiňuje článek 

133bis Codice penale, který umožňuje, aby soudce zvýšil peněžitý trest fyzické osobě 

za trestný čin až na trojnásobek, jestliže by se výše trestu stanovená ve zvláštní části 

minula účinkem vzhledem k ekonomickému postavení dané osoby. Tento institut však 

nepřinesl zákonodárcem očekávané plody a navíc jeho použití i v oblasti právnických 

osob by příliš omezovalo samotné základní sazby za jednotlivé druhy deliktů, protože 

jejich horní hranice by nesměla přesáhnout třetinu maximální možné sankce stanovené 

ve zmocňovacím zákoně. Specifický systém kvót by měl být odrazem ekonomické 

reality, kdy potenciálními objekty trestání jsou vedle malých a středních podniků, i 

velké nadnárodní společnosti disponující mimořádnými kapitálovými prostředky. 

Zákonodárce poznamenává, že nereagovat na tento fakt by znamenalo „zavést model 

slepé odpovědnosti, který mluví stejným jazykem na extrémně odlišné subjekty“.  

Máme-li se pokusit o hodnocení tohoto modelu, musíme ho hodnotit jednoznačně 

pozitivně. Jedná se o využití kladné zkušenosti se zavedením tzv. denních pokut 

především v severských zemích s tím rozdílem, že se opomíjí časový aspekt takového 

trestu. Hlavní přínos lze však identifikovat ve zvýšení transparentnosti při rozhodování 

soudů. Má-li totiž být peněžitá sankce efektivně aplikována na právnickou osobu, musí 

být schopna ji zasáhnout skutečně citelným způsobem a právě proto musí být, vzhledem 

k výše zmíněné rozdílnosti jednotlivých subjektů, spodní a horní hranice sankce 

dostatečně vzdálena. Nežádoucím důsledkem této vzdálenosti by však byla přílišná 

diskrecionalita soudce v jednotlivých případech a nutná rozdílnost v rozhodování soudů. 

Proto konkretizování alespoň jednoho kritéria při výpočtu výše trestu, navíc kritéria, 

které není závislé na subjektivním vnímání, přispívá ke zprůhledňování motivů 

rozhodnutí a samotné justice vůbec.  
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Snížení peněžité sankce pod spodní hranici 

Kromě základní sazby peněžitého trestu existují ještě zvláštní případy, ve kterých 

tvůrce právní úpravy uznává, že potřeba trestání deliktního chování je nižší než za 

normálních okolností. Vskutku porovnáme-li spodní hranici peněžité sankce (€ 25800) 

se škálou možných trestných činů, které mohou založit odpovědnost právnické osoby, a 

především, zaměříme-li se na možné důsledky uvalení sankce v této minimální výši, 

nutně dospějeme k názoru, že pro mnoho právnických osob může být likvidační. 

Takováto faktická likvidace má však svoje opodstatnění pouze u organizací založených 

s čistě kriminálními úmysly. V jiných případech je nutno vnímat právnickou osobu jako 

nositele ekonomického bohatství, na kterém bývají minimálně její zaměstnanci 

existenčně závislí. Jestliže je účelem právní úpravy odpovědnosti právnických osob 

redukce kriminality u těchto subjektů, pak účelem každé uvalené sankce musí být po 

odčerpání nelegálních zisků především prevence opakování trestné činnosti. Ale nikoliv 

prostřednictvím jejich likvidace. Právnické osobě má být dána možnost (a zároveň 

dostatečná motivace) změnit postoj k trestné činnosti a jejím důsledkům i poté, co 

samotné jednání nelze již vzít zpět. Dále je vždy třeba uvažovat situace, ve kterých jsou 

škodlivé následky protiprávního jednání minimální, a ač jsou naplněny formální 

podmínky odpovědnosti, uvalení sankce v jejích standardních mezích by bylo na první 

pohled nesprávné. O těchto dvou zvláštních případech pojednává dekret v článku 12. 

Prvním případem bude nepatrná závažnost deliktu, kterou můžeme nalézt v prvním 

odstavci uvdeného článku. Sankce se snižuje na polovinu a nesmí být vyšší než € 

103291, jestliže: 

• pachatel trestného činu ho spáchal převážně ve prospěch svůj či třetích osob a 

zároveň z něho právnická osoba nezískala žádnou nebo jen minimální výhodu, 

• způsobená majetková škoda je nepatrná. 

Protože dekret nestanoví, jestli mají tyto podmínky pro redukci sankce nastat 

společně či alternativně, odpověď musela být nalezena na půdě jurisprudence. Ta 

pomocí interpretace textu dovodila, že se jedná o podmínky alternativní.70Dalším 

důsledkem nepatrné závažnosti deliktu je, že dochází k derogaci ustanovení týkající se 

                                                 
70 Viz např. BERNASCONI, A. - PRESUTTI, A. – FIORIO, C.:, La responsabilità degli enti, Wolters 
Kluwer Italia, 2008. 
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určování hodnoty jedné kvóty dle ekonomického a majetkového postavení právnické 

osoby. Dle odstavce 4 článku 11 se stanoví hodnota jedné kvóty na € 103,29. 

Druhým případem bude náležitá změna postoje právnické osoby. Tak se sankce 

snižuje o polovinu až třetinu, jestliže právnická osoba před zahájením hlavního líčení: 

• z velké části nahradila škodu a odstranila škodlivé nebo nebezpečné následky 

trestného činu nebo se o to alespoň účinně pokusila, 

• přijala a zavedla model organizace schopný zabránit páchání trestných činů 

daného druhu. 

V odstavci 3 článku 2 je stanoveno, že jsou-li naplněny podmínky obou případů, výše 

sankce bude snížena o polovinu až dvě třetiny. V každém případě peněžitý trest nemůže 

být nižší než € 10329. 

 

Sankce zákazů činnosti 

Druhou fakultativní kolejí sankcí jsou různé typy zákazů a omezení aplikovatelných 

na dotčenou právnickou osobu. Italské souhrnné označení le sanzioni interdittive 

bohužel nemá v češtině obecně srozumitelný ekvivalent, významově nejbližší by byl 

příliš archaický překlad „sankce zápovědi“. Vzhledem k tomu, že i pojem „omezující 

opatření“ má v českém trestním právu jiný význam, autor (i s vědomím značné 

nepřesnosti) bude v zájmu srozumitelnosti v dalším textu nazývat tuto skupinu sankcí 

jako zákazy činnosti.  

Jak jsme zmínili v předešlé kapitole, základním postihem při aplikování 

odpovědnosti za trestný čin je peněžitá sankce, ta míří především na ekonomické 

bohatství společnosti v určitém okamžiku a její výše a potencionální dopad je 

předvídatelný. Z tohoto důvodu se může stát součástí ekonomických analýz při 

zvažování potencionálních rizik trestné činnosti právnické osoby a i přes hrozbu jejího 

použití může racionálně uvažující subjekt dospět k závěru, že se mu trestná činnost 

vyplatí i přes riziko aplikace pokuty. Navíc tento nestandardní výdaj peněžních 

prostředků bude často nepřímo zaplacen zaměstnanci či spotřebiteli. Z těchto důvodů 

zákonodárce zavádí druhou kolej sankci, u které je předvídatelnost a přenositelnost 

dopadů mnohem složitější.  

Dekret 231/2001 vyjmenovává možné sankce této druhé koleje v druhém odstavci 

článku 9, jsou jimi:  
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• zákaz činnosti, 

• pozastavení nebo odebrání autorizací, licencí, koncesí využitých při spáchání 

deliktu, 

• zákaz uzavírat smlouvy s veřejnou správou, s výjimkou získávání veřejných 

služeb, 

• vyloučení z programů podpory, příspěvků a financování nebo případné odvolání 

téhož, 

• zákaz propagování výrobků či služeb. 

U zákazů činnosti vždy platí, že se aplikují vedle peněžité sankce – mají tedy 

doplňkovou povahu a mohou být právnické osobě uloženy, jen jestliže je taková sankce 

výslovně pro daný delikt předvídána. Zákazy činnosti mohou být uloženy na dobu od tří 

měsíců do dvou let. Nicméně ač se jedná o sankce svojí povahou typicky dočasné, je 

upraveno i použití těchto sankcí definitivním způsobem, tj. způsobem vylučujícím 

společnost z určité činnosti jednou pro vždy.71 Je zřejmé, že jejich důsledkem může být 

paralýza právnické osoby či její významné ovlivnění prostřednictvím omezení její 

právní způsobilosti nebo za pomocí uzmutí finančních zdrojů z určité činnosti. Jedná se 

tedy o sankce velmi invazivní a je očividné, že každá jejich aplikace i pouze přechodná 

může zasažené právnické osobě způsobit vážné existenční problémy. Navíc účinky 

každého takového zákazu mají nastat až v budoucnosti, což nutně znamená určitý 

stupeň nejistoty ohledně konkrétních dopadů sankce a tedy i její konkrétní výše. Z této 

nejistoty pramení riziko, že efekt aplikace bude za hranicí nutné odpovědi společnosti 

na protiprávní jednání. Zároveň lze označit zákazy činnosti za sankci nejvíce obávanou 

(pomineme-li možnost zrušení). Právě proto zákonodárce předvídá aplikaci těchto 

sankcí jen v závažnějších případech.  

Použití sankcí zákazu činnosti je v konkrétním případě vázáno na splnění dvou 

podmínek. První podmínka, kterou bychom mohli nazvat formální, spočívá v tom, že 

pro daný typ deliktu musí být tento druh sankce ve zvláštní části dekretu výslovně 

předvídán. Druhou (materiální) podmínkou je dosažení určitého, zvýšeného stupně 

závažnosti protiprávního jednání. Posuzování, zdali byl v daném případě již tento 

stupeň dosažen, však není ponecháno na volném úsudku soudce. Naopak, ten se musí 

                                                 
71 I v tomto případě se obtížně hledá vhodný překlad pro italský termín in via definitiva. Dále bude 
používán termín trvalé zákazy činnosti. 
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při rozhodování držet striktních kritérií vymezených v článku 13, odst. 2, kde je 

stanoveno, že aplikace zákazů činnosti je vázána na přítomnost alespoň jedné ze dvou 

následujících okolností: 

a) právnická osoba získala z trestného činu zisk významného rozsahu72 a 

zároveň byl trestný čin spáchán subjektem ve vrcholové pozici nebo byl 

spáchán osobou podřízenou, ale v tomto případě bylo spáchání trestného 

činu způsobeno nebo usnadněno závažnými organizačními nedostatky, 

b) jedná se o recidivu. 

Vzhledem k faktu, že logicky v prvních letech účinnosti absolutně nové právní úpravy 

odstavec o recidivě nemohl být v praxi příliš použit, soustředila se právní nauka 

především na ustanovení o zisku významného rozsahu. Tento pojem není nikde legálně 

definován, a jak poznamenává D’Angelo, neměl by být zaměňován se ziskem 

v ustanoveních o konfiskaci.73 V tomto případě funguje zisk jako měřítko závažnosti 

deliktu a je jím míněno obecné obohacení, zlepšení ekonomického postavení právnické 

osoby v důsledku spáchání trestného činu. Na rozdíl od zisku u konfiskace je zde 

zamýšleno použití širšího významu tohoto slova. Nemusí docházet k jeho přesné 

kvantifikaci a ani dekret neobsahuje nějakou finanční částku, po jejímž překročení by se 

již mělo jednat o zisk významného rozsahu. Je tedy zřejmé, že tvůrce dekretu zde nechal 

značný prostor pro soudce a právní nauku, aby tento pojem interpretovali a fakticky ho 

tak naplnili konkrétnějším obsahem. Pro ilustraci problematiky můžeme uvést rozsudek 

č. 32627 italského Nejvyššího soudu ze dne 23.6.2006. V tomto případě se jednalo o 

dvě společnosti, které prostřednictvím korupce chtěly získat veřejné zakázky bez 

výběrového řízení. Soudy nižšího stupně zastávaly názor, že zisk je nutno vnímat jako 

celkovou hodnotu veřejné zakázky a je třeba přihlédnout i k dalším faktorům, jako např. 

významné zvětšení podílu na trhu v důsledku trestného činu, v daném případě prakticky 

získání monopolu. Společnosti se hájily tím, že zisk je třeba vykládat dokonce pouze 

jako hodnotu čistého užitku, netto. Nejvyšší soud potvrdil široký výklad soudů nižších 

stupňů. Konstatuje, že na zisk ve smyslu článku 13 je třeba nahlížet jako souhrn všech i 

budoucích výhod kauzálně spojených s trestným činem a nelze ho v podobných 

případech automaticky omezovat na hodnotu kontraktu. 

                                                 
72 V originále profitto di rilevante entità – slovo rilevante lze přeložit i jako významný, relevantní 
73 D'ANGELO, N.: Responsabilità penale di enti e persone giuridiche, Maggioli S.p.A., 2008, str. 155. 
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Podobně jako v italském trestním právu i v úpravě odpovědnosti právnických osob 

nachází institut recidivy velké uplatnění. Opakování trestné činnosti po předchozím 

odsouzení totiž obecně značně zvyšuje nebezpečnost činu pro společnost, protože 

pachatel tak osvědčuje, že předchozí varování v podobě rozsudku a trestu nebylo 

dostatečné a že jeho nápravy nebylo standardním trestem dosaženo. Zatímco dle Codice 

penale opakování trestné činnosti má vliv na délku trestu odnětí svobody74, u deliktů 

právnických osob má vliv především na druh sankce. Pomocí recidivy zákonodárce 

buduje jakousi třístupňovou hierarchii trestání, kde základem je peněžitá sankce, 

nadstavbou dočasný zákaz činnosti a vrcholem definitivní zákaz činnosti. Recidivou se 

při zkoumání předpokladů použití dočasného zákazu činnosti rozumí dopuštění se 

dalšího deliktu odvislého od trestného činu v době pěti let po právní moci odsuzujícího 

rozsudku.75 K recidivě jako podmínce aplikace trvalých zákazů činnosti viz níže.  

Poté co soudce dospěje k závěru, že jsou naplněny předpoklady pro uvalení sankcí 

zákazů činnosti, má povinnost bez uplatnění diskrecionality jeden či více zákazů 

činnosti použít. Nicméně na něm je určení, který ze zákazů činnosti bude použit, 

v jakém rozsahu a na jak dlouhé období, nepůjde-li o zákaz trvalý. Základním obecným 

principem, který ovládá tuto disciplínu, bude princip přiměřenosti sankce. Zákazy 

činnosti mají mít za předmět určitou aktivitu, ke které se vztahuje delikt právnické 

osoby, a taková aktivita musí být dostatečně konkretizována tak, aby sankce zasáhla 

pouze výseč činnosti právnické osoby, v jejímž prostředí došlo k protiprávnímu jednání 

a kde tedy reálně hrozí její opakování. Zákonodárce zde nemá ambici vytvářet jiná 

kritéria než ta, jejichž použití předepisuje pro vyměření peněžité sankce v článku 11.76 

Na ten se výslovně odkazuje, ale vzhledem k odlišnému charakteru těchto sankcí se 

poznamenává, že je třeba vzít v úvahu schopnost daného druhu zákazu předejít dalším 

deliktům příbuzným tomu, pro který se sankce ukládá.  

  

 Soudní správce 

Zajímavým institutem je možnost ustanovení soudního správce (komisaře).77 Jak již 

bylo řečeno v první části této práce, v literatuře často zmiňovanou námitkou proti 

                                                 
74 Právní následky recidivy jsou v Itálii mnohem tíživější než v ČR, může dojít ke zvýšení trestu odnětí 
svobody až o dvě třetiny jeho délky – viz čl. 99 codice penale. 
75 Čl. 20 dekretu. 
76 Jak bylo řečeno výše, jedná se o závažnost skutku, stupeň odpovědnosti právnické osoby atd. 
77 Commissario giudiziale. 
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zavedení trestní odpovědnosti právnických osob bývá tvrzení, že trestem uvaleným na 

fiktivní osoby jsou v konečném důsledku postiženi nevinní lidé, např. akcionáři, 

spotřebitelé, zaměstnanci atd. Tuto námitku nelze jednoduše opominout obzvláště u 

zákazů činnosti, kde dopad na ostatní subjekty není pouze jednorázový. Jako 

hypotetický příklad nezamýšlených, ale o to reálnějších dopadů takových zákazů 

můžeme vzít větší obchodní společnost X působící nejen v automobilovém průmyslu, 

ve kterém funguje jako dodavatel pro velkého výrobce A a zároveň i jako odběratel 

menších součástek od společnosti B a C. Bude-li aktivita X dočasně právně vykázána 

mimo oblast tohoto průmyslu jako důsledek trestné činnosti jejího managmentu, kromě 

toho, že budou omezeny její zisky a zhoršen její hospodářský výsledek (zasažení 

akcionářů X), společnost X bude pravděpodobně nucena propustit své zaměstnance 

specializované na tuto výrobu. Dále však dojde k výpadku odběru výrobků od jejích 

dodavatelů B a C, kteří nebudou mít pro koho vyrábět, jelikož bude scházet mezičlánek 

mezi nimi a samotným výrobcem automobilů A. Velký výrobce A bude nucen zastavit 

produkci automobilů, protože se jeho automatizovaný provoz bez potřebných součástek 

neobejde. Přestože by taková situace byla pouze dočasná, než by došlo k nahrazení X 

jiným výrobcem, ekonomické dopady takového zákazu na jednoznačně 

nezainteresované akcionáře a zaměstnance společností A, B, C jsou více než zřetelné. 

Jako reakci na obavy tohoto charakteru přichází tvůrce italské právní úpravy právě 

s institutem soudního správce, který by měl odstranit nežádoucí důsledky sankce na 

ostatní ekonomické subjekty. Článek 15 dekretu předpovídá možnost nahradit zákaz 

činnosti ustanovením soudního správce, který bude řídit aktivitu právnické osoby 

v oblasti, jíž by se za jiných okolností týkal zákaz činnosti. Soudce může o tomto 

dočasném opatření rozhodnout, jestliže  

a) právnická osoba vykonává veřejnou službu nebo službu pro veřejnost 

nezbytnou, jejíž přerušení by znamenalo vážné škody pro společnost78, 

b) vzhledem k dimenzím právnické osoby a k ekonomickým podmínkám regionu, 

ve kterém působí, by přerušení její činnosti mohlo mít významné důsledky po 

zaměstnanost. 

Postačí, bude-li naplněna pouze jedna z předešlých podmínek. Soudce má ve svém 

rozhodnutí určit konkrétní úkoly a kompetence ustanoveného správce, který však 

                                                 
78 Alla colettività 
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v žádném případě nemůže provádět akty mimořádné správy. Správce se má dále zasadit 

o zavedení organizačních modelů. Dočasné působení soudního správce ale nelze označit 

jinak než jako opatření pro právnickou osobu tíživé.79 Charakter trestu je totiž 

zachován, protože veškerý zisk ze spravované činnosti je konfiskován ve prospěch 

státu. Při hodnocení tohoto jistě zajímavého institutu italského práva však autor zastává 

spíše rozpačité stanovisko. Samotná úprava zřetelně míří na určité vybalancování 

protichůdných zájmů (potrestání právnické osoby a ochrana zájmů třetích osob), což je 

už z podstaty věci náročné a takováto náročnost se násobí, když zákonodárce ve snaze 

nezanedbat určitou oblast možné aplikace používá matné pojmy jako veřejná služba, 

služba pro veřejnost nezbytná, vážné škody pro společnost. Nicméně samotná myšlenka 

alternativy k trestu zákazu činnosti, např. u dodavatelů zdravotnického materiálu či u 

zaměstnavatele regionálního významu, stojí za zvážení i v českých poměrech.  

 

Vyloučení zákazů činnosti v důsledku nápravného chování. 

I poté, co je trestná činnost dokonána a podmínky pro uložení trestů zákazů činnosti 

naplněny, má však dotčená právnická osoba možnost dodatečně vyhnout se jejich 

aplikaci. Jak jsme konstatovali výše, italský zákonodárce spojuje zákazy činnosti pouze 

se zvýšenou úrovní nebezpečnosti a závažnosti jednání připisovatelných právnické 

osobě. Tato úroveň však není stanovena jednou pro vždy po dokonání trestné činnosti, 

okamžik pro určení této úrovně je totiž až zahájení hlavního líčení. V období mezi 

naplněním skutkové podstaty a zahájením hlavního líčení může právnická osoba 

dosáhnout na „odměnu“ v podobě vyloučení aplikace zákazů činnosti. Může dosáhnout 

na odměnu, kterou tvůrce právní úpravy vypisuje za sérii reparačních jednání, jimiž by 

dotčená právnická osoba vytvořila protihodnotu ke skutku, který je jí vytýkán. Dalo by 

se mluvit o prvcích tzv. restorativní justice. Právnická osoba je motivována k tomu, aby 

ex post částečně napravila deliktem narušené sociální vztahy. Zmíněná bonifikace je 

podmíněna třemi skutečnostmi: 

Právnická osoba musí dokázat, že 

a) provedla v plném rozsahu odškodnění a odstranila škodlivé a nebezpečné 

následky trestného činu, nebo se o to alespoň efektivně pokusila, 

                                                 
79 BERNASCONI, A. - PRESUTTI, A. – FIORIO, C.:, La responsabilità degli enti, Wolters Kluwer 
Italia, 2008, str. 207. 



 51 

b) odstranila organizační nedostatky, které umožnily spáchání trestného činu, 

prostřednictvím zavedení a provádění organizačních modelů schopných předejít 

trestné činnosti daného typu, 

c) dala k dispozici dosažený zisk k účelům konfiskace. 

Tedy kromě toho, že je vyžadováno, aby se právnická osoba přičinila o odstranění 

důsledků svých hříchů v minulosti, má zaujmout i určitý náležitý postoj směrem do 

budoucna. I zde se totiž pod písmenem b) objevuje červená nit individuální prevence, 

která prostupuje celou právní úpravou. Jak jinak než prostřednictvím organizačních 

modelů.  

 

Trvalé zákazy činnosti 

Po probrání peněžité sankce a dočasných zákazů činnosti se dostáváme k vrcholu 

třístupňového sankčního arzenálu, kterým jsou zákazy činnosti definitivní určené pro 

nejzávažnější případy. Dočasné zákazy činnosti, které tvoří onen druhý stupeň, mohou 

být uloženy na období tří měsíců až dvou let. Jejich účelem má být zasáhnout možnost 

právnické osoby dosahovat v určené době zisků z nelegální činnosti, jejich účelem ale 

nemá být eliminovat možnost a ani jejich způsobilost působit v dané oblasti po vypršení 

trestu. Naopak schopnost působit a vytvářet zisk (či ztrátu) má být zachována. Ve 

článku 74 je umožněno, aby příslušný soudce na žádost právnické osoby autorizoval 

akty řádné správy, pokud nebudou znamenat pokračování v zapovězené aktivitě. 

Naproti tomu článek 16 dekretu míří na výjimečné případy, kdy neexistuje žádný zájem 

společnosti na tom, aby právnická osoba někdy v budoucna pokračovala v činnosti, 

v jejímž prostředí se dopouštěla deliktů. Jedná se o sankci obzvláště tíživou a ve většině 

případů půjde o faktickou corporate death penalty, a proto je její aplikace omezená jen 

na pro společnost nejnebezpečnější a nenapravitelné subjekty.  

Z dikce dekretu můžeme vyčíst, že za pro společnost nejnebezpečnější situaci je 

považována právnická osoba nebo její organizační jednotka, jež je soustavně používána 

s jediným či převažujícím cílem, který spočívá v umožnění či usnadnění páchání trestné 

činnosti (za kterou je předvídána odpovědnost právnické osoby). Za složitou definicí 

třeba hledat čistě kriminální subjekty: buď různá právně formalizovaná zločinecká 

uskupení, nebo obchodní společnosti fungující jako kamufláž či prostředek páchání 
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trestné činnosti. V tomto případě nemá soudce na výběr a musí rozhodnout o 

definitivním zákazu činnosti v užším slova smyslu.  

Druhou situací budou případy nejzávažnější recidivy spočívající ve spáchání 

deliktu, přestože právnická osoba byla již v předešlých sedmi letech třikrát potrestána za 

delikty dle dekretu 231/2001. Bez dalšího toto platí pro aplikaci zákazu uzavírat 

smlouvy s veřejnou správou a zákaz propagace výrobků a služeb. Pro použití zákazu 

činnosti v užším slova smyslu je doplňující podmínkou dosažení zisku značného 

rozsahu. I zde je použití nejtíživější sankce ospravedlnitelné80, právnická osoba totiž 

v minulosti musela prokázat, že její ochota či schopnost reagovat na dočasné sankce je 

minimální, a ačkoli nejde o čistě kriminální subjekt, její organizační struktura není 

dlouhodobě schopná čelit a zabránit páchání trestných činů. V obou těchto případech 

však má soudce právo (nikoliv povinnost) použít sankci definitivního charakteru. 

Spočívá na něm samotném, aby posoudil závažnost provinění, učinil si úsudek o 

pravděpodobném budoucím chování trestaného subjektu a dle toho rozhodl, zdali je 

definitivní zákaz činnosti nutný pro ochranu společnosti. Soudce tak může být označen 

za poslední pojistku spravedlnosti a vhodnosti takové ultimátní sankce.  

 

Konfiskace 

Další sankcí, která má zasáhnout právnickou osobu jako součást odpovědnosti za 

trestný čin, je konfiskace upravená ve článku 19. V odsuzujícím rozsudku má být vždy 

nařízeno zabavení odměny či zisku z trestného činu. S interpretací trochu matoucího 

spojení „odměna za trestný čin“81 měla problémy i italská právní nauka, která nakonec 

dospěla k názoru, že se jedná o věci, peníze a jiné výhody slíbené nebo dané za účelem 

přimět či podnítit někoho ke spáchání trestného činu82. Naproti tomu ziskem se rozumí 

přímý ekonomický důsledek spáchání trestného činu. Srovnáme-li tuto zvláštní úpravu 

konfiskace s ochranným opatřením stejného názvu používaným v italském trestním 

právu na fyzické osoby, nelze přehlédnout větší přísnost aplikovanou na právnické 

osoby. U „tradičních“ pachatelů není totiž zabavení zisku pocházejícího z trestného činu 

obligatorní83. Pro případ, že by se právnická osoba již věcí získaných z trestné činností 

                                                 
80 D'ANGELO, N.: Responsabilità penale di enti e persone giuridiche, Maggioli S.p.A., 2008,  str. 175. 
81 Prezzo 
82 D'ANGELO, N.: Responsabilità penale di enti e persone giuridiche, Maggioli S.p.A., 2008, str. 176. 
83 Úprava obsažena v článku 240 Codice penale. 
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zbavila či je již neměla ve své moci, může být nařízeno zabrání náhradní hodnoty 

v podobě jiných obdobných věcí či finanční částky odpovídající původnímu předmětu 

konfiskace. Z dosahu konfiskace jsou vyloučeny věci, které mohou být vráceny 

poškozenému, a práva třetích osob získaná v dobré víře.84  

 

Zveřejnění odsuzujícího rozsudku 

Doplňkem celého sankčního systému je zveřejnění odsuzujícího rozsudku v tisku na 

náklady odsouzeného. Na rozdíl od peněžité sankce a konfiskace, jejichž povinná 

aplikace vyplývá přímo z dekretu, u zveřejnění bude pouze na soudci, aby posoudil 

vhodnost a přiměřenost takového opatření. Sankce má doplňkový charakter vzhledem 

k okolnosti, že nemůže být uvalena samostatně, ale pouze v případě, že došlo k uvalení 

jednoho ze zákazů činnosti. Což implicitně znamená, že její použití je vyhrazeno na 

vážnější nebo opakovaná pochybení ze strany právnické osoby, tedy v situacích, kdy 

zájem veřejnosti na tom, aby se o odsouzení a potrestání dozvěděla, bude vysoký. 

Rozsudek může být zveřejněn pouze jednou, celý nebo jeho část, v jednom i více 

denících, případně vyvěšen v obci, kde má právnická osoba své hlavní sídlo. 

 

Souběh deliktů 

Problematika souběhu deliktů je u právnických osob řešena odchylně od 

standardního italského trestního práva. V tomto případě se odkazuje na ustanovení 

správního trestání.85 Souběhem se zde rozumí odpovědnost právnické osoby za více 

trestných činů spáchaných jedním konáním či opomenutím, případně v rámci totožné 

aktivity až do vyhlášení odsuzujícího i nepravomocného rozsudku. Je-li tato hypotéza 

naplněna, pak se použije peněžitá sankce stanovená pro nejzávažnější z deliktů a 

zvýšená až na trojnásobek. Jestliže přichází v úvahu zákaz činnosti za více deliktů, jeho 

druh a délka odpovídá tomu, který je stanoven pro delikt nejzávažnější.  

 

 

 

 

                                                 
84 Blíže k tématu viz FONDAROLI, D.: Le ipotesi speciali di confisca nel sistema penale, Bologna: 
Bononia University Press, 2007. 
85 Konkrétně na článek 8,  z. č. 689/1981 G.U. 
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Trestný čin nedodržování sankcí zákazů činnosti 

Na závěr této kapitoly ještě stojí za poznámku, že v dekretu se nachází i speciální 

trestný čin86 týkající se maření výkonu sankce zákazu činnosti. Jeho skutková podstata 

spočívá v porušování povinností a zákazů stanovených v rozhodnutí o uvalení sankce 

zákazu činnosti dle dekretu 231. Takového trestného činu se může dopustit každý při 

vykonávání činnosti právnické osoby. Pachateli bude uložen trest odnětí svobody na 6 

měsíců až 3 roky. Navíc za toto jednání bude odpovědná i daná právnická osoba, 

jestliže byl trestný čin spáchán v její prospěch či v jejím zájmu.  

 

2.2.6 Trestné činy jako předpoklad odpovědnosti 

Každý zákonodárce, který přistoupí k záměru zavést odpovědnost právnických osob 

za trestné činy, musí nutně zvážit, v jakém rozsahu by měla existovat. Jinými slovy, za 

které trestné činy bude právnická osoba odpovídat. Na výběr se nabízejí dvě možnosti. 

Buď lze obecnou formulí v zákoně stanovit, že právnická osoba bude odpovídat za 

veškeré trestné činy obsažené v daném právním řádu, nebo lze vypracovat zvláštní 

katalog, který bude obsahovat pouze trestné činy, u kterých je žádoucí, aby za ně 

právnické osoby odpovídaly. Obě řešení této otázky mají své výhody i nevýhody a obě 

řešení mají svá zastoupení v právních řádech zemí kontinentálního systému.87 V případě 

obecné klauzule bývá oprávněně namítáno, že s některými trestnými činy nemají 

jednoduše z podstaty věci právnické osoby nic společného (např. incest, dvojí 

manželství atd.) a není tedy důvod připouštět možnost jejich trestání za podobná 

jednání. Samozřejmě nelze toto řešení kritizovat odděleně od podmínek odpovědnosti, 

jejichž nedostatek by ve většině případů vzniku takové odpovědnosti bránil (jak si 

představit například incest v zájmu či ku prospěchu obchodní společnosti?). Nicméně 

nelze opomíjet fakt, že při zavádění tak závažného a průlomového institutu, jakou 

trestní odpovědnost právnických osob beze sporu je, by měl být zákonodárce schopen 

jasně definovat účely takové úpravy. Úroveň kriminalizace právnických osob by měla 

odpovídat společenským potřebám a neměla by dávat apriorní důvody k pochybám o 

jejím smyslu, jak se tomu stalo například v ČR u neschváleného vládního návrhu 

                                                 
86 Úpraven v článku 23 dekretu. 
87 Viz JELÍNEK, J.: Trestní odpovědnost právnických osob, Praha: Linde Praha, 2007, str. 48 
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zákona o trestní odpovědnosti právnických osob v roce 2004, který byl kritizován právě 

za nepříliš zdařilý a obhajitelný katalog trestných činů.  

Italský zákonodárce při projektování úpravy trestní odpovědnosti právnických osob 

za trestné činy zvolil variantu druhou a šel tedy cestou vypracování katalogu trestných 

činů. Jak jsme již zmínili v úvodu, celý proces tvorby normy byl rozložen mezi 

parlament a vládu. Parlament se shodl na základních obrysech úpravy, které vtělil do 

zmocňovacího zákona, jímž pověřoval vládu dopracováním detailů a vyhlášením 

dokončené normy v podobě vládního dekretu majícího sílu zákona. Ve zmocňovacím 

zákoně č. 300/2000 byl obsažen i výčet konkrétních trestních činů, za které měly být 

právnické osoby v budoucnu odpovědny. Zmocňovací zákon dále vyzýval prezidenta 

republiky k ratifikování mezinárodních smluv, které sankcionování korporací 

požadovaly. In concreto se jednalo o Úmluvu o ochraně finančních zájmů Evropských 

společenství a dvou protokolů doplňujících tuto úmluvu, Úmluvu o boji proti 

podplácení zahraničních veřejných činitelů v mezinárodních podnikatelských 

transakcích (OECD) a Úmluvu o boji proti korupci úředníků Evropských společenství 

nebo členských států Evropské unie. Kromě odpovědnosti za trestné činy, která byla 

vyžadována těmito úmluvami, však zmocňovací zákon předpokládal zavedení 

odpovědnosti i za další tři kategorie trestných činů. Z důvodů pochopitelných snad jen 

osobám pohybujícím se v každodenní realitě veřejných záležitostí v Itálii, vláda tento 

výslovný pokyn zmocňovacího zákona nerespektovala a s minimalistickým přístupem 

k věci v dekretu zakotvila odpovědnost pouze za trestné činy, u nichž požadované 

následky vyžadovaly výše zmíněné úmluvy.88 

Dekret 231 v původní verzi zakotvoval odpovědnost právnických osob pouze za 

několik vybraných trestných činů, a to: zpronevěra peněz z veřejných fondů (čl. 316bis 

CP), podvodné získání peněz z veřejných fondů (čl. 316ter, 640bis CP), podvod ke 

škodě státu či jiné veřejnoprávní korporace (čl. 640 c. 2 CP), podplácení a přijímání 

úplatku (čl. 318, 321, 322 CP). Záhy po uvedení právní úpravy v život se však začal 

katalog významným způsobem rozšiřovat. V souvislosti se zavedením nové měny euro 

byly zákonem č. 409 ze dne 23.11.2001 přidány trestné činy padělání a pozměňování 

                                                 
88 K této problematice velmi kritický článek: CARMONA, A.:, La responsabilità amministrativa degli 
enti: reati presupposto e modelli organizzativi, La responsabilità amministrativa delle società e degli enti, 
2006, č.1. 



 56 

peněz (čl. 453,454 CP), udávání a dovážení padělaných peněz (čl. 455, 457 CP), 

padělaní známek (čl. 459 CP), výroba a držení padělatelského náčiní (čl. 460,461 CP).  

Významné rozšíření dosahu dekretu 231/2001 však přinesl až rok 2002, kdy byla 

uzákoněna odpovědnost právnické osoby i za skupinu tzv. reati societari, za trestné 

činy neplnění povinností při správě a řízení obchodních povinností.89 Jde o zvláštní 

skupinu trestných činů, které v ČR částečně pokrývá oddíl druhý hlavy druhé zvláštní 

části trestního zákona č. 140/1961 Sb. V Itálii je tato skupina trestných činů týkající se 

fungování obchodních společností atypicky obsažena v občanském zákoníku ve 

článcích 2621 až 2638. Pro italskou právní nauku se jedná o zvláštní obor trestního 

práva tradičně nazývaný diritto penale commerciale (trestní právo obchodní).  

Další krok, kterým byla rozšířena zvláštní část dekretu, následoval po ratifikaci 

Úmluvy o potlačování a financování terorismu. Od roku 2003 právnická osoba 

odpovídá i za trestné činy spáchané se záměrem terorismu či odstranění demokratického 

zřízení. Konkrétní skutkové podstaty zde nejsou vyjmenovány. A ještě v roce 2003 byly 

přidány trestné činy zotročení a obchodování s lidmi (čl. 600, 601, 602 CP), dětské 

prostituce (čl. 600bis CP), dětské pornografie (čl. 600 ter CP), držení dětské pornografie 

(čl. 600 quater CP) a virtuální pornografie (čl. 600 quater 1 CP).  

V roce 2006 byl nejprve katalog rozšířen o v českých poměrech nezvyklý trestný čin 

praktik pozměňování ženských pohlavních orgánů (583bis CP), ale jen těžko 

odhadovat, bude-li toto ustanovení vůbec někdy v budoucnu aplikováno. Mnohem 

významnější dopad bude mít zákon č. 146/2006 reflektující Úmluvu OSN proti 

nadnárodnímu organizovanému zločinu (tzv. Palermská úmluva). Zde byla do dekretu 

zanesena pouze odkazující klauzule a samotná úprava je obsažena ve zvláštním zákoně, 

kde je stanoveno, co se rozumí nadnárodním organizovaným zločinem a které trestné 

činy mohou být v tomto režimu spáchány (např. zločinné spolčení, zločinné spolčení 

mafiánského typu, praní špinavých peněz a další). 

V roce 2007 byl do dekretu přidán článek 25 octies, který zakládá odpovědnost 

právnické osoby i za trestné činy praní špinavých peněz (648bis CP), podílnictví (čl. 

648, 648 ter CP). 

                                                 
89 Překlad převzat z TOMAŠČÍNOVÁ, J.: Italsko-český právnický slovník, Praha: Leda, 1997. 
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A konečně v roce 2008 došlo k rozšíření zvláštní části dekretu o trestné činy týkající 

se ochrany osobních informací a informačních systémů v důsledku ratifikace Úmluvy 

Rady Evropy o boji proti počítačové kriminalitě.  

V chronologickém přehledu změn právní úpravy byla vynechána jedna z roku 2007, 

protože zasluhuje více pozornosti. V tomto roce došlo k nejzajímavější a zároveň 

nejdiskutovanější novele dekretu 231, když byla ustanovena odpovědnost právnické 

osoby za ublížení na zdraví s následkem smrti a těžkou újmu na zdraví 

následkem porušení předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci. Vzhledem 

k tomu, že v tomto případě se jedná o odpovědnost za trestné činy nedbalostní, v praxi 

nutně dochází k četným interpretačním problémům při aplikování obecné části, která 

byla vytvořena pouze s ohledem na jednání úmyslná. Nutno říci, že trestní důsledky 

pracovních úrazů pro právnickou osobu v této podobě existovaly již v původním 

zmocňovacím zákoně, nicméně nejspíše na nátlak svazů zaměstnavatelů byly trestné 

činy týkající se bezpečnosti práce z dosahu dekretu vyřazeny (dekret byl schvalován 

v předvolebním období). Tento fakt byl podroben velké kritice odborné veřejnosti. 

Například Angelo Carmona upozorňuje, že zahrnutí pracovních úrazů mělo své reálné 

opodstatnění, a své tvrzení dokládá statistikou z roku předcházejícího schválení 

zmocňovacího zákona č. 300/2000. V roce 1999 měly pracovní úrazy v Itálii tyto 

následky: 1282 mrtvých a 30315 trvale invalidních zaměstnanců.90 Porovnáme-li tato 

čísla s aktuálnější statistikou z roku 2007, která vykazuje 1207 mrtvých, je zřejmé, že 

zpřísnění čistě pracovněprávních bezpečnostních předpisů ke snížení počtu obětí 

nevedlo.91 Oblast úrazů při práci nebývá v odborné literatuře zahrnována mezi ty, kvůli 

kterým by měla trestní odpovědnost právnických osob existovat. Námitkou bude, že 

dodržování BOZP lze jistě dosáhnout i za pomocí správního dozoru a trestání. Přesto 

v některých závažných případech může být trestní sankce nezpochybnitelně adekvátní 

reakcí na přístup právnické osoby/jejího managmentu k pracovněprávním rizikům. 

Čerstvým příkladem budiž neštěstí, které se přihodilo 6.prosince 2007 tedy krátce po 

účinnosti příslušné novely dekretu. Při požáru továrny ThyssenKrupp v Turíně uhořelo 

sedm dělníků. Během vyšetřování se ukázalo, že odpovědný manažer dotčené pobočky 

                                                 
90 CARMONA, A.:, La responsabilità amministrativa degli enti: reati presupposto e modelli organizzativi, 
La responsabilità amministrativa delle società e degli enti, 2006, č. 1, str. 205. 
91 Statistika převzata z publikací Národního institutu pro pojištění proti pracovním úrazům viz 
www.inail.it 
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nadnárodní obchodní společnosti odložil pro období 2006-2008 investice do 

protipožárních zařízení, protože věděl, že továrna má být přemístěna. Dále odložil 

seřízení linky až na dobu po přemístění, přestože to požadovala jak vnitřní kontrola, tak 

pojišťovací společnost. Přes upozornění zaměstnanců byly na pracovišti, kde se 

zacházelo s vysoce hořlavými látkami, nefunkční či nezkontrolované hasicí přistroje. 

Dotčený manažer byl na začátku roku 2009 obžalován dokonce z vraždy, kdy mu je 

vytýkán eventuální úmysl, a dalších šest vedoucích pracovníků ze zabití se zaviněním 

v podobě vědomé nedbalosti. Společně s nimi je proces veden i proti ThyssenKrupp.92 

Meritorní rozhodnutí soudu se v době dokončování této práce teprve očekávalo.  

Právní nauka se však k praktické aplikaci právní úpravy v platné podobě na tyto 

nedbalostní trestné činy staví velmi skepticky. Především podmínka prospěchu či zájmu 

na trestném činu je považována za překážku, která bude muset být nejspíše odstraněna 

až legislativním zásahem. Námitka zní: může někdy mít právnická osoba prospěch 

z pracovního úrazu nebo zájem na něm? Jistě že může mít zájem a prospěch z toho, že 

dojde k úspoře nákladů při zanedbání předpisů na ochranu zdraví při práci. Ale toto 

zanedbání tvoří pouze jednu část objektivní stránky skutkové podstaty u daných 

trestných činů, kde je mimo toho vyžadován i účinek v podobě smrti nebo těžké újmy 

na zdraví. 

Za další zvláštnost italské úpravy odpovědnosti právnických osob může být 

považováno, že v katalogu deliktů nejsou obsaženy trestné činy týkající se poškozování 

životního prostředí, přestože v mnoha evropských zemích bylo právě předpokládané 

posílení ochrany přírody jedním z nejvýznamnějších důvodu pro zavedení celého 

institutu do právního řádu. V Itálii byly tyto trestné činy obětí onoho minimalistického 

přístupu vlády, jak o něm bylo psáno výše, a nebyly převzaty ze zmocňovacího zákona 

do textu dekretu. Přesto se s jejich zařazením do zvláštní části dekretu počítá. Už proto, 

že odpovědnost právnických osob za tyto trestné činy vyžaduje Směrnice Evropského 

parlamentu a Rady 2008/99/ES o trestněprávní ochraně životního prostředí, jejíž cíle 

mají být v jednotlivých členských státech naplněny do 26.10.2010.  

 

 

                                                 
92 Čerpáno z článku a obžaloby na http://www.portale231.com/ 
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2.3. Procesněprávní úprava 

 
Další fundamentální otázkou, které se zákonodárce nemůže vyhnout, bude, v jakém 

právním prostředí se má stanovení odpovědnosti právnické osoby odehrávat. Vezmeme-

li v úvahu názvosloví (správní odpovědnost, správní sankce), které tvůrce dekretu 

používá, nabízelo by se více než přirozeně prostředí správního řízení. Ale v tomto 

okamžiku se italský zákonodárce chytá do pasti, kterou sám sobě přichystal. Platný 

systém správního trestání v Itálii (zákon č. 689/1981) totiž nenabízí správním orgánům 

dostatečné pravomoci, které by nutně potřebovaly k vyšetřování a projednávání 

podobně závažných deliktů. Literatura mluví o požadavku efektivity, který by nebyl 

naplněn. S tímto tvrzením lze sice polemizovat, ale je nutné vzít v úvahu skutečnost, že 

jedním z předpokladů odpovědnosti právnické osoby je spáchání trestného činu a že 

hmotněprávní část dekretu nepožaduje určení konkrétního pachatele. Možnost odložení 

trestání právnických osob správních orgánem až na dobu, kdy o pachateli trestného činu 

a jeho vině pravomocně rozhodne v trestním řízení soud, by tedy bylo nejen 

nepřiměřeně zdlouhavé, ale v případě neindividualizovatelného pachatele i nemožné. 

Další požadavek, který z povahy věci musí být kladen na procesněprávní úpravu, 

můžeme nazvat požadavkem garance. Jestliže právnické osobě při kladném shledání její 

odpovědnosti hrozí sankce natolik tíživého charakteru, jako je např. definitivní zákaz 

činnosti v určité ekonomické oblasti, musí jí být garantována i dostatečná spravedlnost 

procesu předcházejícího uvalení takové sankce.  

Zákonodárce nakonec oba oprávněné nároky na procesněprávní úpravu respektoval 

a shodně se závěry komise Grosso93 stanovil, že určení, zdali právnická osoba za trestný 

čin odpovědná je či ne, má probíhat v trestním řízení. D’Angelo94 hovoří o 

freudianském lapsu, kterého se zákonodárce dopustil, když fakticky přiznal, že sankce, 

které obecně nazývá správními, mají vlastně trestní charakter.  

Dekret se procesněprávními otázkami zabývá ve své třetí kapitole, která představuje 

více než polovinu celého dekretu (čl. 34 až 85). Obecný vztah k trestnímu řízení je 

vyjádřen v článcích 34 a 35, kde se stanoví, že při řízení o správních deliktech odvislých 

od trestných činů se použije třetí kapitoly dekretu a dále trestní řád (Codice di 

                                                 
93 Viz kapitola 2.1 Nauka a historie. 
94 D'ANGELO, N.: Responsabilità penale di enti e persone giuridiche, Maggioli S.p.A., 2008, str. 257. 
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procedura penale)95, je-li kompatibilní s charakterem úpravy. Na právnickou osobu 

jako procesní subjekt mají být aplikována ustanovení trestního řádu týkající se 

obžalovaného (opět s výhradou kompatibility). Nepoužitelnost některých částí trestního 

řádu bude pramenit z přirozené odlišnosti právnické osoby od fyzické, kdy například 

rekognice nebo konfrontace nepřicházejí v úvahu. Ministerská zpráva deklaruje snahu 

přiblížit právnickou osobu standardnímu pachateli nejvíce, jak jen to je možné, proto, 

aby i ona mohla požívat procesních práv původně náležejících právě obžalovanému. 

Výslovně připouští možnost, aby prostřednictvím svého právního zástupce byla 

právnická osoba podrobena výslechu96, kdy by mohla využít tradičních práv, např. 

práva nevypovídat.  

Další detaily procesněprávní zde budou pouze nastíněny v souladu s rozsahem a 

účelem této práce. Místní a věcná příslušnost soudu se řídí ustanoveními platnými pro 

trestný čin, za nějž má právnická osoba odpovídat. Stejně tak i obsazení, ve kterém má 

soud rozhodovat. V souladu s principy efektivity a procesní ekonomie se bude zásadně 

postupovat ve společném řízení. Před soudem se má společně rozhodovat o pachateli 

trestného činu i o deliktu právnické osoby, jenž je na něm závislý, ale výjimky jsou 

připuštěny. Dekret se dále postupně zabývá průběhem trestního řízení a zvláštnostmi 

způsobenými postavením právnické osoby v něm od přípravného řízení, předběžného 

projednání obžaloby, hlavního líčení až po výkon sankce.  

Soud může rozhodnout o uvalení zajišťovacích opatření na žádost státního zástupce, 

a to za předpokladu, že závažná znamení potvrzují domněnku, že odpovědnost 

právnické osoby za trestný čin vznikla a konkrétní okolnosti nasvědčují tomu, že 

existuje nebezpečí páchání dalších deliktů stejného druhu. Soud při naplnění těchto 

předpokladů může rozhodnout o uvalení zajišťovacích opatření v podobě některého ze 

zákazů činnosti, jak o nich bylo pojednáno v kapitole o sankcích. Literatura dovozuje, 

že tato zajišťovací opatření přicházejí v úvahu pouze v případech, kdy právnická osoba 

čelí hrozbě uvalení sankce mající charakter zákazu činnosti, tzn. že by v případě 

odsuzujícího rozsudku naplnila podmínky pro jejich uvalení (zisk významného rozsahu, 

recidiva…). V opačném případě by došlo k protiústavní situaci, kdy zajišťovací opatření 

by mělo tíživější charakter než hrozící sankce. Ukládání zajišťovacích opatření, jejich 

druh a délka trvání má být ovládáno principem přiměřenosti. 
                                                 
95 Dekret prezidenta ze dne 22. září 1988, č. 447. 
96 V překladu doslova: výslech na účet právnické osoby. 
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Závěr 

Trestní odpovědnost právnických osob je významnou otázkou právní teorie, kterou 

se bude muset domácí zákonodárce v budoucnosti opět zabývat, jelikož není únosné 

dlouhodobě nereflektovat mezinárodní závazky České republiky. Bude nutné zavést do 

českého právního řádu takový systém odpovědnosti právnických osob, který umožní 

ukládat právnickým osobám přiměřené, účinné a odstrašující sankce v případě spáchání 

trestných činů. V literatuře bývají rozlišovány tři typické druhy takového systému: 

pravá trestní, nepravá trestní a správní odpovědnost. Vzhledem k absenci takového 

systému odpovědnosti v českém právním řádu může být přínosné poučit se ze 

zkušeností ze zahraničních zemí, kde různé modely trestní odpovědnosti právnických 

osob již léta fungují. Cílem této práce bylo přiblížit českému čtenáři dosud neznámou 

italskou právní úpravu s jejími základními rysy a podstatnými detaily. Nyní je na čase 

se pokusit o její hodnocení.  

První sporná otázka se nabízí již při úvaze, do kterého typu odpovědnosti italská 

úprava postihování právnických osob za trestné činy spadá. Z opatrnosti italský 

zákonodárce použil termíny správní odpovědnost, správní delikty, přestože se většina 

nauky shoduje, že se jedná buď o odpovědnost materiálně trestní, nebo o jakýsi třetí 

druh odpovědnosti odlišné od té správní a trestní. Budeme-li považovat rozdělení druhů 

odpovědnosti učiněné na začátku této práce za úplné, pak je nutno konstatovat, že 

italská úprava je nejblíže pravé trestní odpovědnosti právnických osob, i když je možné 

si představit i odlišnou argumentaci, která by však byla postavena více na formálních 

označeních než na materiální podstatě věci. Právě zde je snad možné demonstrovat, že 

vždy nemusí být prospěšné trvat na zavedených kategoriích: trestněprávní odpovědnost, 

správněprávní odpovědnost a tertium non datur. V Itálii se do budoucna počítá s tím, že 

odpovědnost právnických osob za trestné činy bude oproštěna od jakýchkoli přívlastků 

a zákonodárce tímto dále podpoří sílící názor o třetím druhu odpovědnosti. Fenomén 

kriminality právnických osob si žádá pragmatické řešení, které pro naplnění požadavku 

efektivity předpokládá účinné sankce a zároveň řízení, které bude svými zárukami a 

využitelnými prostředky odpovídat tíživosti těchto sankcí. V trestním právu se tento 

požadavek střetává s tradičním principem individuálního pachatele se zaviněným 

vztahem ke svému jednání a ve správním právu naráží na nevhodný typ procesu. Dle 

autorova mínění je z hlediska efektivity nejlepší cestou vytvoření systému 
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veřejnoprávní odpovědnosti právnických osob za trestné činy, který nebude zatížen 

označením svého druhu, protože taková nálepka v lepších případech vede k diskusi nad 

její oprávněností a v horších ke kompromisům při jeho tvorbě, kterými přirozeně utrpí 

samotná kvalita normy.  

K předpokladům odpovědnosti bylo řečeno, že v Itálii se k jejímu vzniku vyžaduje 

splnění následujících podmínek: spáchání trestného činu obsaženého v katalogu osobou, 

která má kvalifikovaný vztah ke způsobilé právnické osobě, přičemž trestný čin musí 

být spáchán v jejím zájmu nebo k jejímu prospěchu. Poslední podmínkou je existence 

viny. Tou se zde rozumí určitý vytýkatelný postoj právnické osoby k dané trestné 

činnosti. Právnická osoba je tak nucena k tomu, aby „své“ kriminalitě aktivně 

předcházela, chce-li se v budoucnu vyhnout postihu za konkrétní trestný čin. Ve 

velkých obchodních společnostech se vyžaduje zavedení tzv. compliance programs, 

institutu pocházejícího z USA. Jedná se o modely řízení a kontroly zaměřené právě na 

monitorování rizik páchání trestné činnosti. Podmínky odpovědnosti lze až na tu 

poslední (vinu) označit za standardní i v jiných zemích a v obdobné podobě by jistě 

měly být obsaženy i v budoucí české úpravě. Ohledně viny autor zastává názor, že se 

jedná o podmínku přínosnou jak z teoretického, tak z praktického pohledu. V případě 

její absence by totiž právnická osoba neměla žádnou možnost, jak ovlivnit případný 

budoucí vznik své odpovědnosti. Důležité je, že zavedení preventivních opatření není 

povinnost, která by v určitých případech znamenala zbytečně vynaložené finanční 

náklady, ale pouze zákonodárcem nabízená alternativa k rezignovanému čekání na 

možné tresty. Italské úpravě snad lze vytknout přílišnou složitost konstrukce, když 

kumulace více podmínek nutně musí vést k problémům při dokazování (či vyvracení) 

viny. V méně komplikované podobě by zavinění (vina) právnické osoby jistě mohlo být 

přínosem i v domácích podmínkách. 

Rozpětí možných sankcí je v Itálii dostatečně rozsáhlé a důraz na peněžité tresty 

odpovídající povaze tohoto druhu kriminality. Při závažnějších či opakovaných 

prohřešcích se ukládají dočasné zákazy činnosti. Není předvídáno zrušení právnické 

osoby, ale to může být ve svém důsledku nahrazeno uložením trvalých zákazů činnosti.  

Součástí italského modelu je i katalog trestných činů, které jsou způsobilé 

odpovědnost založit. Tento katalog se v průběhu let rozšiřuje a je postupně doplňován o 

další trestné činy. Podobný postup by byl nejvhodnější i v České republice, má-li být 
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trestní odpovědnost právnických osob v dohledné době zavedena. Právě příliš rozsáhlý 

katalog obsahující i sporné skutkové podstaty může totiž snadno vést k rychlému a 

krátkozrakému zamítnutí normy zákonodárným sborem.  

Z procesněprávního hlediska bylo konstatováno, že v Itálii se shledávání 

odpovědnosti a ukládání sankcí právnickým osobám děje v prostředí trestního řízení, 

které je modifikováno nutnými odchylkami reflektujícími povahu subjektu. Autor se 

domnívá, že trestání právnických osob za trestné činy by se mělo odehrávat právě 

v trestním řízení, a to z důvodů eventuálních prostředků vyšetřování, nutných 

procesních záruk pro postihovaný subjekt a i z důvodu vhodnosti tak, aby o osobě 

fyzické a právnické bylo rozhodováno ve společném řízení.  

Přejdeme-li od jednotlivých detailů k celku, dá se říci, že italská zkušenost se 

zavedením trestní odpovědnosti právnických osob je vcelku pozitivní. Relativní 

komplikovanost úpravy vede k tomu, že aplikace normy není zrovna častá a omezuje se 

převážně na závažné a očividné případy protiprávních jednání právnických osob, u 

kterých je společenský zájem na jejich postihování nejvyšší a kvůli kterým byla 

původně přijata. Oproti např. Francii je četnost odsouzení právnické osoby za delikt 

odvislý od trestného činu řádově nižší, ale samozřejmě s rozšiřováním katalogu 

trestných činů dochází k postupnému nárůstu.  

Závěrem lze shrnout, že italský model trestání právnických osob představuje 

zajímavé řešení námi zkoumané problematiky a jistě by mohl být v některých 

konkrétních aspektech inspirací pro českého zákonodárce. 
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Příloha 1 

Odpovědnost právnické osoby z hlediska vztahu k pachateli trestného činu 

 Pachatelem trestného činu osoba ve vrcholové 

pozici dané právnické osoby 

Pachatel podřízený řizení a 

dohledu osobě ve vrcholové pozici 

Podmínky 

odpovědnosti 

v objektivní rovině 

Postavení pachatele + trestný čin v zájmu či 

k prospěchu p.o. 

Postavení pachatele + trestný čin 

v zájmu či k prospěchu p.o 

Podmínky 

odpovědnosti 

v subjektivní rovině 

Vina Vina 

Existence viny 

v daném případě 

Se předpokládá Musí být prokázána 

Kdo bude dokazovat? Právnická osoba Obžaloba 

Co bude předmětem 

dokazování? 

a) zavedení a provádění organizačních modelů 

schopných zabránit páchání trestných činů 

daného druhu 

b) svěření úkolu nad fungováním a dodržováním 

modelů orgánu dohledu vybavenému 

dostatečnými pravomocemi 

c) pachatel se dopustil trestného činu vyhnutím 

se organizačnímu modelu podvodným způsobem 

d) orgán dohledu neopomenul či nezanedbal své 

povinnosti týkající se dohledu 

Spáchání trestného činu bylo 

umožněno nedodržením povinností 

při dohledu a řízení.  

Organizační model 

z hlediska vyloučení 

viny 

Obligatorní, je jednou z více podmínek Fakultativní, vinu bez dalšího 

vylučuje 

Nároky na 

organizační model a 

jeho provádění, aby 

mohl způsobit 

vyloučení viny 

 

a) musí identifikovat činnosti, při kterých mohou 

být páchany trestné činy 

b) musí stanovit specifické postupy při přijímání a 

provádění rozhodnutí, při kterých by mohlo hrozit 

spáchání trestného činu (preventivní systém) 

c) musé určovat takový způsob správy finančních 

prostředků, který by byl schopný zabránit páchání 

trestných činů 

d) musí zabezpečit informační povinnost vůči 

orgánu určenému k dohledu nad dodržováním 

organizačního modelu 

e) musí zavést disciplinární řád postihující 

nedodržování povinností vyplývajících 

z organizačního modelu.  

 

a) musí být schopen zajistit výkon 

činnosti v souladu se zákonem a být 

schopen odhalit a odstranit rizikové 

situace 

b) musí být zajištěna periodická 

kontrola a případná modifikace 

organizačního modelu při 

závažnějších porušeních pravidel 

nebo při změně organizace či 

aktivity 

c) existence disciplinárního řádu 

schopného postihovat porušení 

povinností vyplývajících 

z organizačního modelu 
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Abstract 

The purpose of my thesis is to analyse the question of the criminal liability of 

corporations. The Czech Republic still refuses to accept the criminal liability of 

corporations and remains loyal to the old maxim societas delinquere non potest 

although in almost all states of the European Union corporations can currently be held 

criminally liable. 

The thesis is composed of two parts – general and special. The general part deals 

with the topic in theoretical perspective. The goal of this part is to demonstrate 

arguments for and against the implementation of genuine criminal liability of 

corporations and describe in brief various potential solutions of the problem.  

The special part examines the Italian legal regulation of corporate criminal liability 

which can be found in Legislative Decree No. 231/2001. The Decree is a 

comprehensive attempt to deal with the potential criminal liability of corporations for 

the crimes of its employees. The Italian concept is based on „administrative“ liability of 

corporations for crimes committed by their management or representatives, on the 

assumption that the relevant criminal conducts are committed in the company’ 

s interest. A company is liable even when the employee himself is unidentifiable or has 

not been charged.  The provisions of the Decree require an effective and independent 

organizational model (compliance program) that should above all be able to identify the 

activities that may lead to the perpetration of crimes. In case of violations of the Decree 

the main sanctions which may be imposed on company are: the pecuniary fine and the 

interdiction of the company’s activities. The prosecution of a company is confined to 

certain types of offences which are enumerated in the Decree. The proceeding against a 

company does not significantly differ from that against an individual suspect. 

 

Název práce v anglickém jazyce: Criminal Liability of Corporations. 

Klíčová slova v jazyku práce: trestní odpovědnost, právnická osoba, Itálie. 
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