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Úvod

Tato diplomová práce práce si klade za cíl přiblížit problematiku trestní 

odpovědnosti právnických osob. Téma trestní odpovědnosti právnických osob mě 

oslovilo především jako téma v současnosti velmi aktuální, přesto stále kontroverzní. 

Příčiny této kontroverze jsou spatřovány především v narušení samotných základů a 

principů, na kterých tradičně spočívá evropské kontinentální trestní právo, které po 

staletí vychází ze zásady individuální trestní odpovědnosti fyzické osoby. „Trestní 

právo kontinentálního typu od počátku 19. století počítalo s pachatelem jako osobou 

fyzickou, tedy bytostí z masa a kostí, bytostí myslící, cítící, mající vůli, nikoliv s bytostmi 

neviditelnými a nemateriálními.“1 Zároveň však na druhé straně rozvoj moderní průmyslové 

společnosti dal vzniknout takové faktické síle a moci právnických osob v mnoha oblastech 

společenských vztahů. Hospodářská kriminalita podle celostátních statistik představuje 

dlouhodobě co do počtu přibližně desetinu všech zjištěných trestných činů (9 % v roce 

2010), které ale způsobují cca 60 % evidované celkové škody (58,7 % v roce 2010, 

60,3% v roce 2009).“2 Nelze zavírat oči nad faktem, že k trestné činnosti v hospodářské 

oblasti dochází převážně činností právnických osob. 

Vyřešit otázkou zda a do jaké míry se pustit do rizika moderní přestavby, 

hrozí-li narušení samotných základů stavby nebo budovu opatrně konzervovat, je 

odpovědí na střet pragmatiků a teoretických dogmatiků. Téměř všechny státy 

kontinentální Evropy již vykročily změnám vstříc a zavedly trestní odpovědnost 

právnických osob v té či oné podobě do svých právních řádů. Rovněž vývoj 

v mezinárodním právu nenechává na pochybách, kterým směrem se tendence ubírají. 

V oblasti anglosaského práva již je institut tradičně zdomácnělý, nepokládám však za 

vhodné, vzhledem ke značné odlišnosti právních systémů, hledat inspirační zdroje právě 

v těchto zemích. 

Téma trestní odpovědnosti právnických osob je v současnosti mimořádně 

aktuální, vzhledem k tomu, že Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky se 

                                               
1 Jelínek, J. Trestní odpovědnost právnických osob. Praha: Linde Praha, a.s., 2007, s. 7
2

www.mvcr.cz/soubor/iii-zprava2010-pdf.aspx Zpráva o situaci v oblasti vnitřní bezpečnosti a 
veřejného pořádku na území České republiky v roce 2010 (ve srovnání s rokem 2009), Ministerstvo 
vnitra, Praha 2011
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opět zabývá návrhem zákona trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim. 

Je tak vysoce pravděpodobné, že v nedaleké budoucnosti dojde k jeho schválení. De 

lege lata mohou být právnické osoby v České republice pouze pachateli správních 

deliktů v rámci správního trestání. 

Tato práce si klade za cíl především podrobně představit navrhovanou právní 

úpravu vládního návrhu zákona o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim 

z roku 2011 a změny, ke kterým došlo vzhledem k předchozímu návrhu z roku 2004.

V úvodní kapitole se nejprve zabývám vymezením základního pojmu právnické 

osoby, úpravy v našem právním řádu a její právní způsobilosti, především způsobu, jakým 

právnické osoby jednají. 

Následuje kapitola přibližující historický vývoj institutu v oblasti kontinentálního 

trestního práva. 

V další kapitole se pokouším předložit přehled argumentů pro a proti zavedení 

trestní odpovědnosti právnických osob, které zazněly v diskusích na toto téma. 

Čtvrtá kapitola pojednává o trestní odpovědnosti právnických osob v rámci úpravy 

mezinárodního práva a práva EU a podává přehled právních aktů, které se k problematice 

vztahují. 

V navazující kapitole se pokouším představit základní modely trestní 

odpovědnosti právnických osob v jednotlivých právních úpravách. Těmito modely je anglo-

americký model trestní odpovědnosti právnických osob a kontinentální model trestní 

odpovědnosti právnických osob, který dále člením na model pravé trestní odpovědnosti 

právnických osob, model nepravé trestní odpovědnosti právnických osob a model 

administrativněprávního trestání. V každém modelu jsem si pak zvolila jednu reprezentující 

zemi, jejíž právní úpravu se pokouším rozebrat podrobněji. Těmito státy jsou Anglie, 

Francie, Slovensko a Německo. Vzhledem k blízkosti a paralelám slovenské právní úpravy 

se podrobněji zabývám legislativním vývojem, který nakonec vedl k přijetí nepravé trestní 

odpovědnosti právnických osob. 

Poslední kapitola diplomové práce je zaměřena na úpravu trestní odpovědnosti 

právnických osob v ČR. De lege lata je zakotvena zatím pouze správní odpovědnost 

právnických osob za správní delikty. Podrobněji se pak zabývám vládním návrhem zákona 

o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim z roku 2004 a jeho srovnáním 

s novým vládním návrhem, který je nyní ve stádiu projednávání v Poslanecké sněmovně 

Parlamentu České republiky. 

Diplomová práce je zpracována dle právní úpravy platné a účinné ke dni 1. 6.2011.
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1. Základní pojmy

Předpokladem podrobnějšího zkoumání jakékoliv problematiky v oblasti práva 

je více než v jiných humanitních oborech žádoucí předchozí vymezení si základních 

pojmů. Přínos této přípravné fáze shledávám nejen v propedeutických důvodech, ale 

především ve snaze vyvarovat se těch potenciálních nejasností, které by z případných 

odlišných výkladů základních pojmů mohly následně vyplynout.  

1.1 Právnická osoba

Trestněprávní úmluva o korupci rozumí výrazem právnická osoba „subjekt 

mající takové postavení podle vnitrostátního práva….“3, z čehož je zřetelné, že znalost

postavení právnických osob v rámci vnitrostátního práva je pro práci s dalšími prameny 

práva podmínkou sine qua non. Pro účely této práce považuji za vhodné v rámci logické 

posloupnosti začít právě u pojmu právnické osoby, a to stručným přehledem

teoretických východisek určujících její pojetí, obecnou právní úpravou v rámci civilního 

práva včetně úpravy její právní subjektivity, způsobilosti k právním úkonům a deliktní 

způsobilosti. Nijak si však nekladu za cíl nalézat odpovědi na otázky týkající se 

právnických osob vyplývající odjakživa z teoretického bádání v této oblasti, která patří 

k jedněm z nejproblematičtějších v právní teorii. 

                                               
33 Trestněprávní úmluva o korupci (č.70/2002 Sb. m. s.) čl. 1 (d) výrazem „právnická osoba“ se rozumí 
subjekt mající takové postavení podle vnitrostátního práva, vyjma státu nebo jiných veřejných subjektů 
vykonávajících státní pravomoc a vyjma veřejných mezinárodních organizací.
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1.1.1 Pojem právnické osoby4

Právnické osoby jako útvary umělé, osoby fiktivní existovaly již v římském 

právu, Římané je označovali jako „personae vice fungitur“ – působí jako osoby, existují 

na místě osob. Důvody jejich vzniku se rekrutují vývojem společenských vztahů, které 

přinesly nové cíle, dlouhodobého charakteru, kdy již nebylo možné navázat jejich 

realizaci na jednotlivce. Proto byly vytvářeny různé fiktivní útvary se samostatnou 

existencí, které byly na fyzických osobách nezávislé a disponovaly vlastní právní 

existencí.5

V kontinentálním právním systému vzniká koncept právnických osob jako 

organizovaných útvarů (entit), jejichž účel slouží společným zájmům určité skupiny a 

jejichž juristická individualita se odlišuje od individuality lidí činných v těchto 

entitách.6 Přesto se však právní teorie až do konce 18. století stavila k právní 

subjektivitě právnických osob odmítavě. „Právní věda si ovšem nemohla a nemůže 

dovolit filozofický luxus ignorování skutečnosti a nemůže popřít skutečnost odporující 

ideji. Tak jí nezbylo než se s touto skutečností vyrovnat.“7 Země kontinentální právní 

kultury tak začaly věnovat ve svém zákonodárství v té době pozornost úpravě 

právnických osob.

Přes velký počet teoretických koncepcí právnických osob, se nakonec na 

vlnách pozitivistických a sociologických myšlenkových proudů vyprofilovaly dvě 

zásadní teorie – teorie fikce a teorie reality.

Teorie fikce odpovídající pozitivistickému právnímu myšlení prohlašuje 

právnickou osobu za fikci, za výtvor zákonodárce, na jehož vůli závisí, kterým 

organizovaným entitám právní subjektivitu udělí. Podle této teorie se popírá vlastní vůle 

právnických osob, možnost se určitým způsobem chovat a právnická osoba je 

                                               
4 Boguszak, J; Čapek, J; Gerloch, A. Teorie práva. Praha : EUROLEX Bohemia, 2001
Gerloch, A. Teorie práva. 4. upr. vyd. Plzeň : Aleš Čeněk, 2007
Knapp, V. Teorie práva. 1. vydání. Praha : C.H. Beck, 1995 
Knappová, M.; Švestka, J.; Dvořák, J. a kol. Občanské právo hmotné 1. 4. vydání. Praha: Aspi, 2005  
Pelikánová, I. a kol. Obchodní právo 1. díl. 2. vydání. Praha: Wolters Kluwer ČR, a.s., 2010 
5 Kincl, J.; Urfus, V.; Skřejpek, M. Římské právo. 1. vydání. Praha: C.H. Beck, 1995, s. 80
6 Knappová, M.; Švestka, J.; Dvořák, J. a kol. Občanské právo hmotné 1. 4. vydání. Praha: Aspi. 2005, s.
200
7Knapp, V. O právnických osobách. Právník. 1995, č. 10-11, s. 984
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redukována na nesourodou množinu fyzických osob.8 Tato teorie, která stojí u vzniku 

koncepce právnických osob je tradičně připisována Savignymu a jeho následovníkům. 

Teorie reality, která je historicky mladší než teorie fikce, je spjata se jménem 

von Gierkeho. Toto pojetí akceptuje právnickou osobu, která ve skutečném světě reálně 

existuje bez ohledu na právní řád. Z teorie reality vzešlá organická teorie pohlíží na 

právnické osoby jako na skutečné bytosti.9

Ačkoliv neexistuje všeobecná definice právnických osob, jsou obecně

uznávány některé společné definiční znaky, mezi které patří právní subjektivita, deliktní 

způsobilost, vnitřní organizace a majetková autonomie.10 Z mnoha dalších pohledů na 

výčet definičních znaků právnické osoby, se mi jeví výstižné pojetí Pelikánové, která za 

hlavní pojmové znaky považuje „organizační oddělenost a formální individualizující 

znaky, majetkovou samostatnost, rozhodovací samostatnost, relativní trvalost či 

dlouhodobost existence, strukturální stabilitu bez ohledu na změny v personálním a 

majetkovém substrátu, určitý a dovolený předmět činnosti.“11

1.1.2 Právní úprava právnické osoby v českém právu

Před rokem 1989 bylo pojetí právnické osoby značně deformováno a 

nahrazeno pojmem „socialistické organizace“. Návrat k pojmu právnické osoby přinesl

zákon č. 509/1991 Sb. novelizující občanský zákoník. Základní úprava právnických 

osob, která u nás vychází z teorie fikce, nalézající se v ustanovení §18 odst. 2 OZ 

stanoví, že právnickými osobami jsou a) sdružení fyzických nebo právnických osob b) 

účelová sdružení majetku c) jednotky územní samosprávy d) jiné subjekty, o kterých to 

stanoví zákon. Občanský zákoník se vůbec nesnaží definovat právnickou osobu, pouze 

vypočítává demonstrativně jednotlivé druhy právnických osob, ke kterým připojuje 

zbytkovou oblast jiných subjektů, které jsou právnickými osobami, stanoví-li to zákon. 

Ucelenější přehled právnických osob podává učebnice občanského práva hmotného, 

která právnické osoby třídí dle různých navzájem se prolínajících kritérií na tři skupiny 
                                               
8 Pelikánová, I. a kol. Obchodní právo 1. díl. 2. vyd. Praha: Wolters Kluwer ČR, a.s., 2010, s. 251
9 Knappová, M.; Švestka, J.; Dvořák, J. a kol. Občanské právo hmotné 1. 4. vydání. Praha: Aspi, 2005, s. 
202
10 Knappová, M.; Švestka, J.; Dvořák, J. a kol. Občanské právo hmotné 1. 4. vydání. Praha: Aspi, 2005, s. 
205
11 Pelikánová, I. a kol. Obchodní právo 1. díl. 2. vyd. Praha: Wolters Kluwer ČR, a.s., 2010, s. 254
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a) právnické osoby práva soukromého a práva veřejného b) korporace, nadace a ústavy 

c) právnické osoby ziskové a neziskové.12

V rámci soukromého práva má obecná úprava v občanském zákoníku význam 

především pro korporace obchodního práva upravené zejména v obchodním zákoníku,

tedy obchodní společnosti (§56 a násl. ObchZ) a družstva (§221 a násl. ObchZ),

v neposlední řadě však platí podpůrně i pro další právnické osoby upravené speciálními 

zákony. Na poli veřejného práva tomu není jinak. Předpisy správní, trestní, daňové, 

procesní staví taktéž na pojmech majících základ v občanském právu, kdy v mnohých

svých ustanoveních pouze předpokládají existenci právnické osoby, aniž by se zabývaly 

její definicí, přestože nelze nevnímat jistá specifika a modifikace příslušných ustanovení 

vyplývající z povahy veřejného práva. 13

Otázka jakým způsobem a kde bude vymezen pojem právnické osoby 

v případě zavedení trestní odpovědnosti právnických osob, patří k těm základním, které 

je třeba zodpovědět. Jelínek uvádí několik možností jak se s problémem vypořádat, a to

způsobem vyhovujícím požadavku jednoty právního řádu, kdy bude pojem právnické 

osoby vymezený v rámci civilního práva stejný rovněž v právu trestním, nebo bude pro 

účely trestněprávní odpovědnosti vymezen nový pojem právnické osoby, popřípadě 

budou pro účely trestněprávní odpovědnosti použity jen určité fragmenty z pojmu 

právnické osoby vymezené v občanském právu.14

1.1.3 Právní způsobilost právnických osob

Právní způsobilost subjektů v sobě zahrnuje nejen způsobilost k právům a 

povinnostem, ale rovněž způsobilost k úkonům, přičemž u právnických osob vznik a 

zánik způsobilosti k právům a povinnostem a způsobilosti k úkonům spadá v zásadě 

v jeden okamžik, kterým je vznik a zánik právnické osoby.

                                               
12 Knappová, M.; Švestka, J.; Dvořák, J. a kol. Občanské právo hmotné 1. 4. vydání.  Praha: Aspi, 2005, 
s. 208
13 Švestka, J; Spáčil, J.; Škárová M.; Hulmák M. a kol. Občanský zákoník. Komentář. 2. vydání. Praha: 
C.H. Beck, 2009 
14Jelínek, J. Trestní odpovědnost právnických osob jako předmět zkoumání. Kriminalistika. 2008, č. 1, 
s.38
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Stručné pojednání o právní způsobilosti právnických osob nepovažuji v rámci této 

práce za nikterak samoúčelné, neboť jednotlivé modely trestní odpovědnosti 

právnických osob, kterými se budu dále zabývat, se v hlavních bodech liší právě 

úpravou právní způsobilosti právnických osob a vymezením osob, jejichž protiprávní 

jednání zakládá jejich trestněprávní odpovědnost.     

1.1.4 Způsobilost k právům a povinnostem

Způsobilostí k právům a povinnostem, rovnající se pojmu právní subjektivity, se 

rozumí způsobilost mít subjektivní práva a povinnosti v mezích právního řádu neboli 

způsobilost všech osob v právním smyslu být jejich subjektem. Subjekty práva se 

rozumí fyzické a právnické osoby.

K některým právům a povinnostem jsou způsobilé všechny osoby, k jiným jen 

fyzické, k dalším jsou způsobilé jen právnické. Právní subjektivita, která zakládá 

faktickou existenci v reálném světě, patří k definičním znakům právnické osoby a je 

upravena v §18 odst. 1 OZ. Právnická osoba jí nabývá okamžikem svého vzniku a 

mimo přirozené limity dané její právní povahou, může být podle §19a OZ omezena jen 

zákonem.15

1.1.5 Způsobilost k úkonům

Způsobilost k právům a povinnostem mají všechny osoby, ale jen ty z nich, 

jejichž chování je uznáno za právně relevantní objektivním právem, mají způsobilost 

k úkonům. Podle české právní úpravy mají právnické osoby způsobilost k právním 

úkonům, nabývají tedy vlastním jednáním práva a zavazují se k povinnostem.

Způsobilost k úkonům lze rozlišit na způsobilost k právním úkonům a způsobilost 

k protiprávním úkonům (deliktní způsobilost).

                                               
15 Právní subjektivitu v hmotněprávním smyslu, si dovolím pro pořádek doplnit o pojem procesní 
subjektivity, kterou OSŘ přiznává v §19 každému, kdo má způsobilost mít práva a povinnosti; jinak jen 
tomu, komu ji zákon přiznává. Právnická osoba má způsobilost být účastníkem řízení od svého vzniku. 
[Winterová, A. a kol. Civilní právo procesní. 6. vydání. Praha: Linde, 2011, s. 134]
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Způsobilostí k právním úkonům se rozumí způsobilost subjektu práv a 

povinností nabývat práv a brát na sebe povinnosti, tedy vlastními úkony způsobit právní 

následky. Dle české právní úpravy jedná právnická osoba buď sama svým statutárním 

orgánem anebo za právnickou osobu jedná zástupce. První variantu upravuje §20 odst. 1

OZ (případně §13 odst. 1 ObchZ) dle kterého jedná právnická osoba svými statutárními 

orgány. Právní úkony statutárních orgánů, které jsou k tomu oprávněné smlouvou o 

zřízení právnické osoby, zakládací smlouvou nebo zákonem se považují za právní 

úkony právnické osoby.16 Působnost statutárního orgánu není nijak v českém právu 

omezena (např. doktrínou ultra vires). Statutární orgány rozhodují ve vnitřních věcech,

zastupují právnickou osobu navenek, v podstatě mohou činit právní úkony ve všech 

věcech. V případě podnikatelů je v ObchZ § 13 odst. 4 výslovně stanoveno, že i 

v případě překročení rozsahu předmětu podnikání je právnická osoba jednáním 

statutárního orgánu vůči třetím osobám vázána. Vstupem právnické osoby do likvidace 

přechází působnost statutárního orgánu jednat jménem společnosti na likvidátora, ten 

však až na výjimky činí jménem společnosti jen úkony směřující k likvidaci společnosti 

(§70 a násl. ObchZ).

Jako zákonní zástupci činí za právnickou osobu dle §20 odst. 2 OZ právní úkony 

i jiní její pracovníci nebo členové, pokud je to stanoveno ve vnitřních předpisech nebo 

je to vzhledem k jejich pracovnímu zařazení obvyklé. Pokud dojde k vybočení 

z rozsahu jejich zástupčího oprávnění, vznikají práva a povinnosti právnické osobě jen 

pokud se právní úkon týká předmětu činnosti právnické osoby a jen tehdy, jde-li o 

překročení, o kterém druhý účastník nemohl vědět. Pro podnikatele se v ObchZ (§ 15 

odst. 1) uplatňuje širší pojetí zákonného zástupce, kterým může být kdokoliv, kdo je při 

provozování podniku pověřen určitou činností, přičemž je zmocněn ke všem úkonům, 

k nimž při této činnosti obvykle dochází. Dojde-li k vybočení z rozsahu zmocnění, je 

takovým jednáním podnikatel vázán, jen pokud třetí osoba o překročení nevěděla a 

s přihlédnutím ke všem okolnostem vědět nemohla (§15 odst. 2). Obchodní zákoník za 

zákonného zástupce dále považuje vedoucího organizační složky podniku, který je 

zapsán do obchodního rejstříku a za podnikatele je zmocněn činit veškeré právní úkony 

týkající se této složky (§13 odst. 3).

                                               
16 Dle §13 odst. 2 ObchZ statutární orgány obchodních společností a družstev, jejichž jednání je jednáním 
podnikatele určují jednotlivá ustanovení Obchz. 
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Jen pro úplnost považuji za vhodné zmínit smluvní zastoupení při právním 

úkonu upravené v §31 OZ a násl., prokuru dle §14 ObchZ a procesní způsobilost 

právnické osoby.17

Způsobilost k protiprávním úkonům (deliktní způsobilost) je způsobilost nést 

nepříznivé právní následky vlastního jednání, které je v rozporu s právním řádem, tedy 

založit vlastními zaviněnými protiprávními úkony svou odpovědnost. Právnická osoba 

může být odpovědnostním subjektem z deliktů, jichž se dopustí již dnem jejího 

vzniku.18

Podle Hurdíka je deliktní způsobilost právnických osob kromě přístupu 

zákonodárce k této otázce v konkrétním právním řádu, závislá na míře přičitatelnosti 

deliktního chování osob jednajících jménem právnické osoby přímo těmto osobám nebo 

právnické osobě a tato míra přičitatelnosti vyplývá z rozsahu speciální právní 

subjektivity a tomu odpovídající způsobilosti k právním úkonům. Deliktní chování 

fyzických osob, plnících úkoly právnické osoby se považuje zpravidla za deliktní 

chování právnické osoby, pokud se toto chování uskutečňuje v rámci speciální právní 

subjektivity právnické osoby. Chování, které tento rámec překračuje, je považováno za 

exces a váže pouze jednající fyzické osoby.19

Názory na deliktní způsobilost právnických osob prošly určitým vývojem od 

římské zásady „societas delinquere non potest“20, přes středověké právní myšlení, které 

uznalo dokonce i trestní odpovědnost právnických osob, aby se opět vrátilo na přelomu 

18. a 19. století k romanistické zásadě výše uvedené. Nakonec však převážně 

z praktických důvodů byla deliktní odpovědnost vyvozena. V současné době se však 

deliktní způsobilost týká jen soukromoprávních deliktů a určitých správních deliktů, 

nikoli trestných činů a přestupků. 21

                                               
17 Procesní způsobilost znamenající způsobilost vykonávat samostatně procesní úkony jinými slovy 
způsobilost samostatně jednat před soudem, přiznává OSŘ v §20 každému v rozsahu v jakém má 
způsobilost k právním úkonům. Právnických osob se dále týká ustanovení §21 vypočítávající, kdo jedná 
za právnickou osobu v procesněprávních věcech. [Winterová, A. a kol. Civilní právo procesní. 6. vydání. 
Praha: Linde, 2011, s. 134]
18 Knappová, M.; Švestka, J.; Dvořák, J. a kol. Občanské právo hmotné 1. 4. vydání. Praha: Aspi, 2005, s. 
186
19 Hurdík, J. Právnické osoby (Obecná právní charakteristika). Brno: Masarykova univerzita, 2000, s. 144
20 „societas delinquere non potest“ – společnost (právnická osoba, korporace) nemůže jednat protiprávně 
21 Knappová, M.; Švestka, J.; Dvořák, J. a kol. Občanské právo hmotné 1. 4. vydání. Praha: Aspi, 2005, s. 
203
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2. Historický exkurs22

Historicky se institut trestní odpovědnosti právnických osob vyvíjel v závislosti 

na oblasti právního systému. Zatímco v zemích anglosaského práva je typický 

kontinuální vývoj od středověku po současnost, v zemích náležejících ke 

kontinentálnímu systému práva se institut trestní odpovědnosti právnických osob vydal 

po cestě historickými obdobími s několika zákrutami.

Romanistický princip, z kterého vycházely právní řády kontinentální Evropy, 

vyjádřený slovy „societas delinquere non potest“, tj. že právnické osoby nemohou 

spáchat delikt, tedy nemohou být trestně odpovědné, byl prolomen ve středověku 

v rámci stavovského práva, byť poměrně výjimečně ve formě kolektivní trestní 

odpovědnosti různých druhů spolků jako obce, cechy, náboženské sekty apod. 

V 18. století v období absolutistických států i po jejich pádu způsobeném vlnou 

buržoazních revolucí v 19. století, se v rámci rozvoje společenských a ekonomických 

vztahů vytvářela podoba právnické osoby ve své moderní podobě. Současně byla tato 

podoba akceptována stěžejními kodifikacemi evropského kontinentálního práva, a pod 

vlivem doktríny teorie fiktivní povahy právnických osob se opět kontinentální Evropa 

navrací k římskoprávní zásadě „societas delinquere non potest.“ Podle Musila k zániku 

kolektivní trestní odpovědnosti dochází z několika důvodů, kterými jsou především 

nové nástroje regulace společenských vztahů zejména administrativněprávními 

předpisy.23 V 19. století všechny významné trestní kontinentální kodifikace vychází 

z individuální trestní odpovědnosti fyzických osob. 

Až ve 20. století se myšlenka trestní odpovědnosti právnických osob pod 

vlivem nového nazírání na jejich právní subjektivitu a odpovědnost znovu vynořuje, 

připravena stát se opět tématem pro diskusi (poprvé projednávána na mezinárodním poli

v roce 1929 na 2. mezinárodním kongresu Mezinárodní společnosti pro trestní právo 

v Bukurešti). Státy kontinentální Evropy však rozhodně nebyly v té době zatím 

rozhodně připraveny změnit k této otázce svůj rezervovaný postoj.

                                               
22 Musil, J. Trestní odpovědnost právnických osob – ano či ne? Trestní právo, 2000, č. 7-8, s. 2-3
Musil, J. Trestní odpovědnost právnických osob: Historický vývoj a mezinárodní srovnání. In Musil, J.;  
Vanduchová, M. (red.): Pocta Otovi Novotnému. Praha: Codex, 1998, s. 76-98
23 Musil, J. Trestní odpovědnost právnických osob – ano či ne? Trestní právo, 2000, č. 7-8, s. 2-3
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Zavedení trestní odpovědnosti právnických osob by se možná státům 

kontinentální Evropy zdálo v té době zcela nemyslitelné, to se však netýkalo názoru na 

deliktní odpovědnost právnických osob za správní delikty, prosazující se čím dál častěji 

ve speciálních zákonech. „Podle právních tradic té které země se tyto právní normy 

systematicky zařazovaly buď do oblasti tzv. vedlejšího trestního práva 

(Nebenstrafrecht) nebo do oblasti práva správního, devizového a daňového apod.“24  

V československém právním řádu byl správní delikt právnické osoby upraven poprvé 

vládním nařízením č. 54/1954 Sb. o provozu na silnicích a od té doby počet 

administrativně právních předpisů upravujících správní delikty právnických osob stále 

narůstal.25

Enormní ekonomický rozvoj 20. století však spolu se vzrůstající životní úrovní 

přinesl i rostoucí hospodářskou kriminalitu a zejména v jeho poslední čtvrtině je již více 

než zřejmé, že s negativními důsledky ekonomického rozvoje je třeba bojovat 

účinnějšími zbraněmi, než poskytovalo správní trestání. V této souvislosti se v 70. 

letech 20. století prosazuje trestní odpovědnost právnických osob do právních řádů 

kontinentální Evropy. První zavedlo trestní odpovědnost právnických osob Nizozemí 

(1976), následované dále Portugalskem (1982), Norskem (1991), Islandem (1993), 

dalšími státy byla Francie (1994), Slovinsko (1994), Finsko (1995), Dánsko (1996), 

Belgie (1999), Polsko (2002), Švýcarsko (2003), Rakousko (2006).26 Ze zemí mimo 

evropský kontinent je možné uvést například Japonsko, Koreu či Čínu, které uznávají

trestní odpovědnost korporací od 70. let, ačkoliv ji málokdy uplatňují v praxi.27

                                               
24 Musil, J. Trestní odpovědnost právnických osob: Historický vývoj a mezinárodní srovnání. In Musil, J.; 
Vanduchová, M. (red.): Pocta Otovi Novotnému. Praha: Codex, 1998, s. 86
25 Prášková, H. Správní delikty právnických osob. Praha: Acta Universitatis Carolinae-Iuridica. 1992, č. 

4- 5, s. 6
26 Janda, P. Trestní odpovědnost právnických osob. Právní fórum, 2006, č. 5, s. 169
27 Huber, B. Trestní odpovědnost korporací. Trestní právo, 2000, č. 9, s. 2
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3. Argumentace pro a proti zavedení trestní 

odpovědnosti právnických osob28

Uvažovat o zavedení trestní odpovědnosti právnických osob znamená v první 

řadě odpovědět si na otázku, zda a proč je takový institut vůbec potřeba. Dále je nutné 

ujasnit si, jaký očekávat přínos, a zda vůbec je možné předpokládat ho v takové míře, že 

vyváží možná rizika plynoucí ze zavedení institutu, který tak zásadním způsobem 

zasahuje do základních zásad trestního práva. Kvalitativní zhodnocení dosavadní právní 

úpravy je toho základním předpokladem. Důvody, s kterými je nutné se vypořádat, by 

měly vycházet nejen z oblasti právně teoretické, ale měly by zohledňovat i 

kriminálněpolitická, kriminologická, ekonomická, psychologická a další hlediska.

Trestní odpovědnost právnických osob je v oblasti české právní nauky velmi 

široce diskutovaným tématem, kterému je v literatuře věnována značná pozornost. 

Bezesporu v mnoha případech pramení tato pozornost z čistě vědeckého zájmu a 

potřeby odborného bádání v této problematice, nicméně dle mého názoru, nikoli 

nedůležitou motivací autorů zde, spíše než u jiných témat, je možno spatřovat právě 

v oné dráždivé kontroverzi a diskutabilnosti tématu, vybízející k názorovým střetům.  

Autoři zabývající se tématem předkládají celou řadu argumentů, stojících proti přijetí 

trestní odpovědnosti právnických osob do našeho právního řádu, nebo naopak jeho 

přijetí jako vítaný institut podporují, popřípadě s víceméně neutrálním postojem 

argumentaci obou stran předestírají, přičemž se zdržují jednoznačného závěru ve 

prospěch či neprospěch zavedení trestní odpovědnosti právnických osob. S určitou 

mírou zjednodušení lze tábory zastánců i odpůrců rozlišit jako zastánce 

kriminálněpolitických hledisek na jedné straně a těch  právnědogmatických na straně 

druhé.29

S mnohostí názorů souviselo i ustavení specializované komise ministrem 

spravedlnosti České republiky, která se mimo jiné zabývala právě argumenty 

                                               
28 Jelínek, J. Potřebujeme trestní odpovědnost právnických osob? Karlovarská právní revue, 2007, č. 4, s. 
7-28
Musil, J.; Prášková, H.; Faldyna, F. Úvahy o trestní odpovědnosti právnických osob de lege ferenda.             
Trestní právo, 2001, č. 3, s. 10-13
Musil, J. Trestní odpovědnost právnických osob – ano či ne? Trestní právo, 2000, č. 7-8, s. 3-8
29 Jelínek, J. Trestní odpovědnost právnických osob. Praha: Linde Praha, a.s., 2007, s. 81
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podporující přijetí institutu trestní odpovědnosti právnických osob do českého trestního 

práva. Aniž bych jakkoliv měla v úmyslu zpochybňovat výsledky této komise, nezbývá 

mi než s politováním konstatovat, že práce z mého pohledu nesplnila základní cíl, který 

bych očekávala, tedy po vyhodnocení důvodů pro a proti, zaujmout v závěru stanovisko 

k úpravě trestní odpovědnosti právnických osob de lege ferenda. Shoda panovala v 

potřebě sankcionovat závažná protiprávní jednání vyskytující se v činnosti právnických 

osob, jako sporná se však ukázala otázka, zda k postihu jsou dostatečné mimotrestní 

nástroje nebo je třeba zavést trestněprávní odpovědnost a trestněprávní sankce, přičemž 

argumentaci je možné shledat stejně pádnou na obou stranách.30

V následujících podkapitolách se pokouším o shrnutí nejčastějších důvodů pro 

a posléze proti zavedení trestní odpovědnosti právnických osob.

3.1 Důvody pro zavedení trestní odpovědnosti právnických osob

3.1.1 Rozvoj moderní průmyslové společnosti, globalizace ekonomiky a sílící 

postavení právnických osob generující nové druhy protispolečenských 

aktivit

Prudký ekonomický rozvoj minulého století dal vzniknout zcela novému 

uspořádání společenských vztahů v oblasti ekonomiky, obchodu a hospodářství. 

Fenomén globalizace ovládl dosavadní ekonomické struktury a přinesl s sebou sílící růst 

a ekonomickou dominanci právnických osob. Právnické osoby získaly nejen významné 

postavení v oblasti hospodářství, obchodu a průmyslu, ale pronikly i do sféry politiky a 

dalších společenských vztahů. Takto získaná moc se však začala projevovat i v mnoha 

protispolečenských aktivitách oblast kriminality nevyjímaje. Hlavní oblasti, v kterých se 

realizují činnosti právnických osob, vedoucí ke kriminálnímu jednání jsou např. životní 

prostředí, bezpečnost práce, ochrana spotřebitele, zvláště výroba, distribuce a prodej 

výrobků, které mohou být nebezpečné pro život a zdraví, nakládání s odpady a 

nebezpečnými látkami, veřejné zakázky, ochrana hospodářské soutěže, daňové, 
                                               
30 Musil, J.; Prášková, H.; Faldyna, F. Úvahy o trestní odpovědnosti právnických osob de lege ferenda. 
Trestní právo, 2001, č. 3, s. 13
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úvěrové, dotační podvody, organizované praní špinavých peněz, obchod s drogami, 

obchod s bílým masem, s lidskými orgány, terorismus atd.

Závažnost protispolečenských aktivit, které právnické osoby realizují 

v jednotlivých oblastech, je bezpochyby velmi vysoká, především škodou a následky 

jednáním způsobenými, ať už je páchána trestní činnost úmyslná nebo nedbalostní. Jsou

však natolik závažné, že je třeba uvažovat o trestněprávní represi?  Členové komise 

ustavené ministrem spravedlnosti se shodují na kladné odpovědi. „Nové druhy 

protispolečenských aktivit jsou natolik závažné, že je zapotřebí čelit jim nejpřísnějšími 

nástroji, které má právní systém k dispozici.“31 Podle autorů téhož článku je tím 

právním odvětvím, disponujícím právě takovými nástroji, zahrnující i širší spektrum 

sankcí než jiné právní odvětví, tradičně trestní právo. Proto by trestní právo nemělo být 

suplováno právem správním, které by tak přebíralo jeho funkci. „Role správního práva 

by měla zůstat omezena na postih méně závažných deliktů mírnějšími sankcemi.“32

Páchání trestné činnosti právnickými osobami je v zásadě motivováno 

dosažením maximálního možného zisku, k čemuž jim dopomáhá jejich rostoucí reálná 

moc, finanční možnosti, personální základna, čítající zaměstnance, kteří se na páchání 

trestné činnosti podílejí ať už sami aktivně nebo pod tlakem svých nadřízených, dále 

disponují materiálním vybavením, nechybí jim většinou ani určité právní povědomí atd., 

přičemž právnická osoba sama v podstatě není vystavena jinému riziku než finanční 

ztrátě, popř. správnímu postihu ve formě peněžní pokuty, často v nepoměru 

s potenciálním ziskem anebo ještě hůře v nepoměru se ziskem dosaženým kriminální 

činností. Domnívám se, že pokud se právnické osobě protiprávní jednání tzv. vyplácí, 

aniž by riskovala více než jen finanční ztrátu ve formě peněžního postihu, která ale 

pořád může být zanedbatelná v poměru s potenciálním, popř. dosaženým ziskem, a 

nebude čelit žádným obavám ze sankcí, které by jí skutečně motivovaly předem své 

jednání zvážit vzhledem k důsledkům, které pro ni mohou vyplynout, bude se chovat 

v zásadě logicky, pokud bude kriminální činnost dále prostředkem k maximalizaci 

zisků. Především je třeba právnickou osobu motivovat k tomu, aby si uvědomila, že 

riziko protiprávního jednání pro ni není ekonomicky výhodné.

                                               
31 Musil, J.; Prášková, H.; Faldyna, F. Úvahy o trestní odpovědnosti právnických osob de lege ferenda. 
Trestní právo, 2001, č. 3, s. 10 
32 Musil, J.; Prášková, H.; Faldyna, F. Úvahy o trestní odpovědnosti právnických osob de lege ferenda. 
Trestní právo, 2001, č. 3, s. 10 
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3.1.2 Tzv. bariéra individuální trestní odpovědnosti33

Důležitým argumentem pro zavedení trestní odpovědnosti právnických osob 

tvoří nesnáze s dovozením individuální trestní odpovědnost fyzické osoby, která by 

nesla trestní odpovědnost za spáchání trestného činu. K těmto obtížím dochází zejména 

v případech složitých struktur korporací zejména při rozhodování kolektivního orgánu, 

při decentralizaci rozhodování, u rozsáhlých nadnárodních koncernů s organizačními 

složkami v různých státech, v korporacích s mnoha hierarchickými stupni, kde se 

odpovědnost dělí mezi jednotlivé zaměstnance. Proto při prokazování příčinné 

souvislosti mezi jednáním konkrétních fyzických osob a následky činu se orgány činné 

v trestním řízení dostávají do důkazních obtíží. 

Podle autorů ustavené komise „takovéto neprůhledné vztahy, označované 

v literatuře jako „strukturální individuální neodpovědnost“ jsou někdy důsledkem 

hrubých nedbalostí, někdy jsou však záměrně vytvářeny ve snaze uniknout trestní 

odpovědnosti, což je označováno jako „organizovaná neodpovědnost.“34 Důkazní obtíže 

mohou podle Jelínka vyplývat i pro časový odstup od spáchání trestného činu, často 

zejména u deliktů proti životnímu prostředí, kdy mezi jednáním a následkem jednání 

může dojít k časové prodlevě.35

Je však možné se na věc podívat i jinou optikou a namísto nemožnosti prosadit 

trestní odpovědnost právnických osob, vidět dosavadní neschopnost systému trestního 

soudnictví při stanovení individuální trestní odpovědnosti. Při zavedení trestní 

odpovědnosti právnických osob pak hrozí, že bude trestním soudům postačovat postih 

pouze právnické osoby a nebudou vyvíjet snahu po potrestání konkrétního pachatele.36       

S nemožností prosazení individuální trestní odpovědnosti souvisí naopak 

„potřeba aktivizovat kolektivní odpovědnost, kumulace obou tj. individuální i kolektivní 

odpovědnosti by měla zvýšit regulativní účinek trestního práva.“37 Hrozba kolektivní 

sankce se dotýká většího počtu pracovníků, účinkuje generálně preventivně, což může 

                                               
33 Musil, J.; Prášková, H.; Faldyna, F. Úvahy o trestní odpovědnosti právnických osob de lege ferenda. 
Trestní právo, 2001, č. 3, s. 11
34 Musil, J.; Prášková, H.; Faldyna, F. Úvahy o trestní odpovědnosti právnických osob de lege ferenda. 
Trestní právo, 2001, č. 3, s. 11
35 Jelínek, J. Trestní odpovědnost právnických osob. Praha: Linde Praha, a.s., 2007, s. 88
36 Jelínek, J. Trestní odpovědnost právnických osob.  Praha: Linde Praha, a.s., 2007, s. 91
37Musil, J. Trestní odpovědnost právnických osob – ano či ne? Trestní právo, 2000, č. 7-8, s. 6
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ovlivňovat pracovníky k žádoucímu jednání, zatímco individuální trestní sankce působí 

vůči užšímu okruhu fyzických osob.38 Proto i když se podaří dohnat k trestní 

odpovědnosti konkrétní fyzickou osobu, nemusí být její postih účinný žádoucím 

způsobem. „Zaměstnanci podniku, kteří byli odsouzeni za trestný čin spáchaný v zájmu 

organizace, mohou být po odsouzení pochváleni, povýšeni nebo jinak dodatečně 

odměněni právě tím podnikem, v jehož zájmu nebo k jeho prospěchu trestný čin 

spáchali.“39 Naopak možnost trestního postihu právnické osoby by měl zapojit 

kolektivní sílu jedinců, tak, aby se snažili vždy každý svým dílem ovlivňovat celkové 

chování korporace společensky žádoucím směrem.

3.1.3 Nedostatečnost úpravy deliktní odpovědnosti právnických osob 

mimotrestními normami. 

Trestání právnických osob v české právní úpravě se odehrává na poli trestního 

práva správního. Právní úprava správního trestání právnických osob v českém právním 

řádu se vyznačuje kvantitou právních předpisů, bohužel nekráčející ruku v ruce 

s žádoucí kvalitou.  Ustavená komise výstižně vyjmenovává nešvary úpravy správních 

deliktů právnických osob jako roztříštěnost, nejednotnost, komplikovanost, absence 

úpravy obecných institutů, jako jsou okolnosti vylučující protiprávnost a trestnost, zánik 

trestnosti, zásady pro ukládání sankcí apod. Úprava forem odpovědnosti ve vztahu 

k zavinění je nepřehledná a postrádá logiku, stejně také výše sankcí je naprosto 

chaotická. Vychází spíše z momentálního stavu inflace v době přijetí norem než 

z jiných rozumných kritérií a rozhodně dnes nesplňuje požadavek proporcionality 

sankce ve vztahu k závažnosti deliktů.40

Sankcemi za správní delikty se rozumí nejčastěji peněžní pokuty, jejichž výše 

mnohdy přesahuje peněžitý trest i dle nového trestního zákoníku. Na disproporci mezi 

možnou výší peněžitého trestu stanovenou tehdejším trestním zákonem upozorňoval 

                                               
38Musil J.; Prášková H.; Faldyna F.: Úvahy o trestní odpovědnosti právnických osob de lege ferenda. 
Trestní právo, 2001, č. 3, s. 11
39 Jelínek, J. Potřebujeme trestní odpovědnost právnických osob? Karlovarská právní revue, 2007, č. 4, 
s.12
40 Musil, J.; Prášková, H.; Faldyna, F. Úvahy o trestní odpovědnosti právnických osob de lege ferenda. 
Trestní právo, 2001, č. 3, s. 11
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Novotný, který pokládal za nelogické, aby za trestný čin byla možná maximální horní 

hranice peněžitého trestu třeba i několikanásobně nižší než u správního deliktu, přičemž 

trestný čin je nejzávažnějším typem deliktu.41 Nutno dodat, že peněžitý trest byl 

v novém trestním zákoníku zásadně inovován a maximální hranice zvýšena.

K sankcím je možné ještě doplnit, že trestní sankce jsou spojovány s vyšším 

stupněm difamace, která může mít dopad na další činnost právnické osoby např. ztrátou 

obchodních kontaktů, nedůvěrou v dobré jméno atd. a jsou spojeny také s vyšším 

preventivním účinkem. Trestněprávní postih tak má rovněž větší generálně preventivní 

účinek, jelikož vzbuzuje větší zájem pracovníků i širší veřejnosti, než neveřejné správní 

řízení a jeho samotná hrozba může vyvolat u osob s právnickou osobou spojených větší 

snahu ovlivňovat její chování žádoucím směrem. Podle mého názoru by však byl 

preventivní účinek správních sankcí v současné době mnohem vyšší, pokud by byly 

dostatečně efektivně vynucovány. 

Další námitka ve prospěch trestní odpovědnosti právnických osob je způsob 

úpravy odpovědnosti ve správním a trestním právu. Skutkové podstaty trestných činů se 

lépe vypořádají s případnými situacemi ve skutkových podstatách správních deliktů 

neupravených. „Trestní právo je schopno postihnout porušení i obecně formulovaných 

pravidel žádoucího chování osob (porušení obecného příkazu nepoškozovat lidské 

zdraví jakýmkoliv zaviněným jednáním). Naproti tomu skutková podstata správního 

deliktu spočívá v porušení přesně popsaných konkrétních příkazů a zákazů obsažených 

ve správních normách.“42

Ačkoliv není vyloučené, že dojde k ucelenější právní úpravě správních deliktů i 

tak by pravděpodobně nedošlo k úpravě institutů, jako jsou vývojová stádia deliktu, 

účastenství apod.

Dalším slabým místem správního trestání je jeho procesní úprava. Procesní 

úprava správního trestání v českém právu, která by postihovala specifika správního 

trestání právnických osob, je opět v zásadě nevyhovující. Bude-li správní právo dále 

suplovat roli trestního práva a postihovat nejvážnější případy nejcitelnějšími sankcemi, 

měly by být garantovány procesní práva srovnatelně s trestním řízením, kde se uplatňují 

některé základní zásady a principy rozdílné od správního řízení (např. zásada 

                                               
41 Novotný, O. O otázkách hospodářského trestního práva. Právní praxe, 1997, č. 6, s. 387
42 Musil J.; Prášková H.; Faldyna F. Úvahy o trestní odpovědnosti právnických osob de lege ferenda. 
Trestní právo, 2001, č. 3, s. 11



Univerzita Karlova v Praze
Právnická fakulta

- 23 -

obžalovací, kontradiktorní rysy).43 Zároveň trestní řízení disponuje instituty, které 

mohou velmi efektivně přispět k objasnění skutku jako např. odposlech a záznam 

telekomunikačního hovoru (§88 a násl. TŘ) a další zajišťovací instituty uvedené v TŘ

stejně jako propracovanější úpravou dokazování (§89 a násl. TŘ) včetně zajištění

ochrany svědků (§101a TŘ). 

3.1.4 Rovnováha práv a povinností

Porovná-li se rozsah práv a povinností, moc, vliv a zisk, jakými disponují 

právnické osoby s fyzickými, je třeba v tomto poměru porovnávat i rozsah 

odpovědnosti. Pokud právům, kterých právnické osoby v poslední době nabyly, 

neodpovídají relevantní povinnosti, narušuje se rovnováha práv a povinností, což je jistě 

nežádoucí stav.

Podle Hurdíka není důvod přiznávat právnické osobě veškeré atributy 

samostatně odpovědného subjektu právních vztahů na jedné straně a zároveň vylučovat 

právnickou osobu z trestní odpovědnosti.44 Nerovnost je navíc viditelná při postihu 

fyzických osob v rámci činnosti právnických osob. „Jsou-li trestně stíhány fyzické 

osoby za podíl na protispolečenských aktivitách v rámci právnické osoby, je nelogické, 

aby právnické osoby trestnímu postihu unikly.“45

                                               
43 Musil, J.; Prášková, H.; Faldyna, F. Úvahy o trestní odpovědnosti právnických osob de lege ferenda. 
Trestní právo, 2001, č. 3, s. 11
44 Hurdík, J. Trestní odpovědnost právnických osob? Časopis pro právní vědu a praxi, 1999, č. 1, s. 32-33
45 Musil, J.; Prášková, H.; Faldyna, F. Úvahy o trestní odpovědnosti právnických osob de lege ferenda. 
Trestní právo, 2001, č. 3, s. 11
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3.2 Důvody proti zavedení pravé trestní odpovědnosti právnických 

osob

3.2.1 Trestní systém je zcela zaměřen na fyzické osoby

Je třeba neopomíjet historický vývoj, tedy že po staletí bylo trestní 

kontinentální právo založeno na zásadě individuální trestní odpovědnosti fyzických 

osob. Celý systém trestního práva, včetně terminologie a principů tak byl a je zaměřen 

na člověka, který jedině byl představitelným možným pachatelem. 

Tradiční nazírání na subjekt trestného činu je skutečně hluboce zakořeněné, 

což dokládá následující Francův názor „celé trestní řízení, jeho instituty i formy jsou 

přizpůsobeny trestnímu stíhání fyzických osob. Pokud však bude zavedena trestní 

odpovědnost právnických osob, jejím důsledkem bude, že bude vedeno velice formální 

trestní řízení proti fikci, která sama o sobě žádného jednání schopna není, tím méně

zaviněného, a tedy není ani schopna se dopustit trestného činu, když zavinění je jedním 

z jeho zákonných znaků. Situace je zde obdobná, jako by se vedlo trestní řízení proti 

sekyře či jinému nástroji, kterým pachatel trestného činu vraždy usmrtil svoji oběť. Při 

páchání trestného činu může právnická osoba sloužit pouze jako nástroj k páchání 

trestné činnosti fyzickou osobou a pro jeho páchání má právě takový význam jako 

sekyra v rukou vraha pro spáchání trestného činu vraždy.“46

Přijmutí trestní odpovědnosti právnických osob znamená v první řadě se 

především vyrovnat s antropocentrickým nazíráním na subjekt trestného činu, což však 

v našich zeměpisných šířkách pod vlivem mnoho staletí trvajícího vývoje není otázkou 

pouhé změny právní úpravy. 

3.2.2 Teorie fikce právnických osob

Právnické osoby jsou fikcí, jsou umělým konstruktem, nemajícím reálný 

podklad, a proto je podle názoru Savignyho vyloučeno, aby figurovaly jako pachatelé 

                                               
46 Franc, P. Nad návrhem zákona o trestní odpovědnosti právnických osob. Soudce, 2010, č. 6-7, s. 37
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trestných činů.47 Teorie fikce, ačkoliv je datem předchůdkyní protichůdné teorie reality, 

zajisté není v české právní úpravě žádným archaickým přežitkem, neboť z této 

koncepce vychází i náš OZ v úpravě právnických osob. Domnívám se, že však není 

možné v současné době přehlížet faktický vliv a význam právnických osob na 

společenské vztahy, hospodářství, lidská práva a životní prostředí, jejich sílící moc a 

široké spektrum práv, které zpochybňuje a oslabuje pojetí právnické osoby v souladu 

s teorií fikce jako fiktivního subjektu bez vlastní vůle. 

3.2.3 Nezpůsobilost právnické osoby jednat v trestněprávním smyslu

Tento argument se zaobírá otázkou, zda právnická osoba vůbec může jednat 

v trestněprávním smyslu, neboť právnická osoba, jak namítají zastánci tohoto názoru,

není tím pachatelem, který naplní objektivní stránku skutkové podstaty trestného činu, 

ale protože za ni jedná vždy fyzická osoba, jedná se o zprostředkované jednání, které 

nemůže založit její trestní odpovědnost a nelze ho právnické osobě přičítat. 

Proti tomu Musil namítá, že i v případě individuální trestní odpovědnosti 

fyzických osob se připouští různé zprostředkované formy přičitatelného jednání, 

například v institutech spolupachatelství, účastenství a v jiných formách trestní 

součinnosti. Nelze však neuznat, že dovozování právní odpovědnosti za cizí jednání je 

vždy komplikované v teoretické oblasti i v praktické aplikaci.48

Domnívám se, že pokud uznává právní řád způsobilost osobního jednání 

právnických osob, navíc uznává i jejich způsobilost k protiprávnímu jednání v oblasti 

soukromoprávní a správního trestání není důvod neuznat přičitatelnost protiprávního 

jednání právnické osoby v trestněprávní oblasti. 

                                               
47 Musil, J.; Prášková, H.; Faldyna, F. Úvahy o trestní odpovědnosti právnických osob de lege ferenda. 
Trestní právo, 2001, č. 3, s. 12 
48 Musil, J. Trestní odpovědnost právnických osob – ano či ne? Trestní právo, 2000, č. 7-8, s. 3
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3.2.4 Zavinění 

Zavedením trestní odpovědnosti právnických osob se teorie musí vyrovnat 

s pachatelem, který nemá tvář, nedisponuje rozumem ani psychickými stavy. Neexistuje 

zřejmě oblast tématu trestní odpovědnosti právnických osob, kde by v teorii existovala 

menší pravděpodobnost konsensu a větší názorová rozmanitost než právě v otázce 

zavinění. „Tradiční individuální trestní právo je pevně spjato s psychickými stavy, 

vlastnostmi a projevy, vyjadřovanými takovými fundamentálními pojmy, jako je vina, 

zavinění, chtění, vědění, vytýkatelnost, sociálně etický odsudek. Všechny tyto pojmy 

mají svůj pevně ustálený smysl pouze ve vztahu k fyzickým osobám, jejich použití ve 

vztahu k právnickým osobám, které nemají psychiku, je nepřípadné.“49

V českém právním řádu je zavinění obligatorním znakem subjektivní stránky 

trestného činu, charakterizujícím trestný čin z pohledu psychiky pachatele, z hlediska 

jeho vnitřního vztahu ke skutečnostem, které trestný čin zakládají. Právnická osoba ze 

své podstaty nedisponuje psychikou ani psychickými stavy, přesto se však teorie 

s otázkou zavinění a odpovědností jen za zaviněné jednání jako základní zásadou 

trestního práva hmotného50 různým způsobem vyrovnává. 

Přívrženci trestní odpovědnosti právnických osob vytvořili několik 

teoretických konstrukcí, jimiž se snaží tuto námitku překlenout. V anglosaském právu 

se jedná např. o identifikační teorii, připodobňující vnitřní strukturu právnické osoby 

psychickému životu člověka, dále koncepci strict lability, vicarious lability, 

odpovědnost alter ego apod. V německém právu se vedle individuální viny fyzické 

osoby vytváří paralelní pojem „vina právnické osoby“ bez psychologického obsahu, 

popř. byl pojem „vina“ opuštěn a nahrazen pojmem „zavinění organizace“ nebo se lze 

setkat s pojetím, v kterém by subjektivní stránku trestného činu tvořila „vina vedení 

podniku“ spočívající v chybném výkonu managmentu apod. V Nizozemí naopak 

zákonodárce, aniž by se namáhal teoretickým zdůvodněním, ponechal problematiku 

zavinění výkladu soudů.51

Samozřejmě, že takto vytvářené nové konstrukce nezůstávají bez odezvy a 

dokonce se připodobňují k vytváření „jiného trestního práva, založeného na zcela 
                                               
49 Jelínek, J. Trestní odpovědnost právnických osob, Praha: Linde Praha, a.s., 2007, s. 100
50Zásada nullum crimen, nulla poena sine lege culpa.
51 Musil, J. Trestní odpovědnost právnických osob – ano či ne? Trestní právo, 2000, č. 7-8, s. 4
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odlišných principech. Tato „dvě trestní práva“ jsou vzájemně neslučitelná pod jednou 

„střechou“ trestního práva, jinak by hrozila kontaminace, eroze a degradace 

osvědčených hodnot, dosažených v dosavadním právním vývoji.“52

Navrhovatelé zákona TOPO2004 i TOPO2011 se s problematikou zavinění 

vypořádávají pomocí tzv. principu přičitatelnosti, tj. právnické osobě, která jakožto 

fiktivní útvar nemá vlastní vůli, kterou by mohla navenek projevovat, se přičítají právní 

následky projevů vůle, které činí jménem právnické osoby její určité orgány nebo 

zástupci jako fyzické osoby. V podstatě se konstruuje fikce zavinění, kdy projevy vůle 

určitých fyzických osob představují vlastní jednání právnické osoby. 

3.2.5 Postih nevinných fyzických osob, kolektivní vina

Právnická osoba často nebude jedinou osobou, na kterou dopadnou negativní 

důsledky trestněprávních sankcí, ale určitá újma může postihnout i její členy či 

pracovníky, kteří se na protiprávním jednání právnické osoby nijak nepodíleli. Jako 

velmi častý příklad se uvádí majetková ztráta, jež postihne drobné akcionáře, či ztráta 

pracovního místa pracovníků při likvidaci právnické osoby.53 Nicméně i při trestání 

fyzických osob se lze setkat se sociálně nežádoucími důsledky, např. snížení životní 

úrovně odsouzenou osobou vyživovaných osob. Domnívám se, že není přípustné 

argumentovat např. zvýšením nezaměstnanosti při postihu protiprávního jednání 

právnické osoby, jako není obdobná argumentace přípustná u fyzické osoby. 

Zvýhodňovat toho, jenž se svým protiprávním jednáním dopouští protispolečenských 

jednání jen proto, že na druhé straně působí společensky pozitivně je pastí, ve které se 

pro účel světí prostředky. Naopak je možné potenciální hrozbu negativních důsledků 

využít jako motivaci pro ty osoby, které mají možnost protiprávní jednání právnické 

osoby ovlivnit.  

Vypořádat se s tímto argumentem a minimalizovat nežádoucí dopady na nevinné 

fyzické osoby lze podle Musila i stanovením širokého katalogu trestů určených 

                                               
52 Musil, J.; Prášková, H.; Faldyna, F. Úvahy o trestní odpovědnosti právnických osob de lege ferenda. 
Trestní právo, 2001, č. 3, s. 12
53 Musil, J.; Prášková, H.; Faldyna, F. Úvahy o trestní odpovědnosti právnických osob de lege ferenda. 
Trestní právo, 2001, č. 3, s. 12
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alternativně, s pokud možno širokým rámcem trestních sazeb, který ponechá soudcům 

dostatečný prostor pro to, aby při výměře trestu přihlédli k možným rizikům vedlejších 

nežádoucích účinků trestů. Nemohu však říci, že bych sdílela podobně optimistický 

názor jako Musil spoléhající se na moudrost soudce při aplikaci práva a jeho 

porozumění pro sociální souvislosti trestní politiky.54

3.2.6 Správní trestání je postačující při postihu právnických osob

Trestní právo je prostředkem „ultima ratio“ mající subsidiární charakter, který je

přímo vyjádřený v TZ §12 odst. 255. Lze si tedy položit otázku, zda uplatnění 

odpovědnosti podle jiného právního předpisu, konkrétně právních předpisů správního 

trestání je při postihu protiprávního jednání právnických osob postačující. Trestní 

odpovědnost právnických osob je nevyzkoušený a tudíž riskantní prostředek, a ačkoliv 

je správní trestání v současnosti upraveno nevyhovujícím způsobem, lze tyto nedostatky

napravit legislativními změnami.56 Je však naproti tomu úlohou trestního práva ukládat 

přísné sankce za nejzávažnější protispolečenská jednání, kterou by nemělo přebírat 

správní právo.

Existuje argumentace, která nazírá na správní trestání jako na mnohem 

efektivnější, rychlejší a hospodárnější v porovnání s trestním řízením, které je oproti 

němu příliš formalizované, těžkopádné a nákladné a na rozdíl od úpravy správních 

deliktů, která je založena na objektivní odpovědnosti, je třeba se zabývat dokazováním 

zavinění. Správní orgány, které ve věci rozhodují, jsou lépe odborně kvalifikované pro 

řešení skutkových otázek, souvisejících s činností právnických osob.57 Myšlenku 

konstruovat deliktní odpovědnost jako tzv. odpovědnost správní zastává i Franc, podle 

kterého deliktní odpovědnost právnických osob ve správním právu není žádnou 

novinkou. Je zakotvena v celé řadě zákonů a správní orgány běžně ukládají sankce 

                                               
54 Musil, J. Trestní odpovědnost právnických osob – ano či ne? Trestní právo, 2000, č. 7-8, s. 6
55 §12(2) TZ Trestní odpovědnost pachatele a trestněprávní důsledky s ní spojené lze uplatňovat jen 
v případech společensky škodlivých, ve kterých nepostačuje uplatnění odpovědnosti podle jiného 
právního předpisu. 
56  Musil, J.; Prášková, H.; Faldyna, F. Úvahy o trestní odpovědnosti právnických osob de lege ferenda. 
Trestní právo, 2001, č. 3, s. 12
57 Musil, J.; Prášková, H.; Faldyna, F. Úvahy o trestní odpovědnosti právnických osob de lege ferenda. 
Trestní právo, 2001, č. 3, s. 13
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právnickým osobám, přičemž tento stav nepřináší problémy ani v teorii ani v praxi. 

Rozhodnutí správních orgánů pak podléhají přezkumu v soudním řízení, a je tedy 

dostatečná záruka zákonnosti správních rozhodnutí a spravedlivého procesu.58

Taková argumentace by se jistě uplatnila v ideálním případě fungování

správního trestání, bohužel se však obávám, že v našich podmínkách reálně není správní 

trestání spojeno s efektivností, rychlostí, hospodárností a odborností, ačkoliv je pro 

české právo tradiční. Naopak trestní řízení je mnohem propracovanější a oproti 

správnímu řízení disponuje větším množstvím institutů zajišťujících práva všech 

zúčastněných na řízení, přesto však nemohu nyní bez obav tvrdit, že v porovnání se 

správními orgány budou orgány činné v trestním řízení skutečně schopné efektivně 

odhalovat deliktní jednání právnických osob a fakticky vymáhat platné právo.

Je však třeba si zodpovědět i další praktickou otázku, zda vůbec trestní justice 

disponuje patřičnou kapacitou a jestli by v našich podmínkách nedošlo přidáním dalších 

úkolů k jejímu neúměrnému zatížení. Dle důvodové zprávy k zákonu TOPO2011 se sice 

počítá s určitým zvýšením trestní agendy, ale vzhledem k zahraničním zkušenostem se 

nebude jednat o zvýšení nějak markantní, aby bylo nutné rozšiřovat kapacitu orgánů 

trestního řízení.59 Takové tvrzení navrhovatelů však zpochybňuje Franc, který 

připomíná, že jelikož je trestní řízení v ČR ovládáno zásadou oficiality, lze 

předpokládat u hospodářských a fiskálních deliktů, v rámci kterých pachatel jedná jako 

statutární orgán či zástupce právnické osoby a jejím jménem, že bude nutné vést řízení 

jak proti fyzickým osobám, tak proti právnickým.60

3.2.7 Negativní působení na liberální zásady tržního systému

Hlavní oblastí společensky škodlivého jednání právnických osob je především 

hospodářská kriminalita. Jak poznamenává Jelínek, tak právě ekonomická, finanční a

obchodně-hospodářská oblast společenských vztahů je ta, kde se odborníci trestního 

                                               
58 Franc, P. Nad návrhem zákona o trestní odpovědnosti právnických osob. Soudce, 2010, č. 6-7, s. 38
59 Parlament České republiky. Poslanecká sněmovna. 2011. VI. Volební období. Tisk 285 – Vládní návrh 
zákona o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim. Důvodová zpráva
60 Franc, P. Nad návrhem zákona o trestní odpovědnosti právnických osob. Soudce, 2010, č. 6-7, s. 37
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práva orientují s velkými obtížemi.61 Aby se změna právní úpravy setkala se žádoucími 

výsledky, bude nutné, aby oblast hospodářské kriminality disponovala odborníky, kteří 

budou schopni reagovat na časté změny právní úpravy v dynamicky se vyvíjejících 

ekonomicko-obchodních vztazích.

Zároveň dochází ke střetu dvou zájmů, a to preventivního působení trestního 

práva a liberálních zásad tržního systému, který by mohl vést k nežádoucímu následku 

v podobě negativní limitování svobodného rozhodování právnických osob v oblasti 

jejich hospodářských zájmů. 62

Ačkoliv obecně veřejnoprávní zásahy tržní vztahy limitují a jejich nadužívání 

trhu nesvědčí, přesto si nemyslím, že by přijetí institutu trestněprávní odpovědnosti 

právnických osob mělo vést k nějaké zvlášť nadměrné kriminalizaci obchodních a 

ekonomických vztahů. V tomto smyslu mám pouze obavu před účelovým zneužíváním 

této právní úpravy, např. v konkurenčním boji mezi jednotlivými obchodními 

společnostmi. Jak konkrétně může takové zneužívání v praxi vypadat, nastínil Vaško ve 

svém článku „Přijde doba černých koní?“, ve kterém předvídá v rámci konkurenčního 

boje „nasazování“ předem domluvených záškodnických pracovníků jedné právnické 

osoby do konkurenční společnosti, kteří zde budou páchat trestnou činnost přičitatelnou 

právnické osobě ve snaze docílit jejího trestního postihu trestem jejího zrušení. 63

Osobně s ohledem na ustanovení o trestu zrušení právnické osoby v předchozím i 

v nynějším návrhu TOPO2011 považuji Vaškovu pesimistickou vizi za poněkud 

přehnanou. 

Naopak je pro mne nemožné ztotožnit se s druhým extrémem a to ve snaze 

minimalizovat veřejnoprávní zásahy v oblasti hospodářství nahradit celý systém deliktní 

odpovědnosti právnických osob pouze civilněprávními nástroji. Naprosto tak souhlasím

s Jelínkovým názorem, že institut náhrady škody nemůže nahradit systém deliktní 

odpovědnosti právnických osob, ať již trestněprávní nebo administrativněprávní, 

ačkoliv mohou působit vedle sebe a doplňovat se. 64

                                               
61 Jelínek, J. Trestní odpovědnost právnických osob jako předmět zkoumání. Kriminalistika. 2008, roč. 
41, č. 1, s.  37
62 Jelínek, J. Trestní odpovědnost právnických osob, Praha: Linde Praha, a.s., 2007, s. 29
63 Vaško, I. Přijde doba černých koní?  http://www.epravo.cz/top/clanky/prijde-doba-cernych-koni-
26317.html
64 Jelínek, J. Potřebujeme trestní odpovědnost právnických osob? Karlovarská právní revue, 2007, č. 4, s. 
25
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4. Mezinárodněprávní nástroje k trestní 

odpovědnosti právnických osob

Rozvoj moderní průmyslové společnosti s sebou přinesl nové společenské, 

ekonomické a politické poměry, ve kterých právnickým osobám patří významné místo. 

Jejich sílící vliv a moc se však projevuje i nežádoucími jevy jakými jsou korupce, 

organizovaný zločin a jeho prorůstání do státní správy, rozsáhlé ekologické havárie 

vyvolané činností právnických osob, ohrožení zdraví a života spotřebitele závadnými 

výrobky apod., které se v čím dál větší míře vyskytují nezávisle na státních hranicích.    

Není divu, že hlasy po jejich efektivním postihu našly odezvu v řadě 

mezinárodních dokumentů, v kterých se od konce 70. let objevuje požadavek deliktní 

odpovědnosti právnických osoby za protiprávní jednání v jednotlivých vnitrostátních

právních úpravách. Nejedná se jen o závazné mezinárodní smlouvy, ale velmi často jen 

o doporučení jako např. rezoluce XV. Mezinárodního kongresu trestního práva (Rio de 

Janeiro 1994), která v sekci I. doporučuje sankcionovat právnické osoby za trestné činy 

proti životnímu prostředí.65 Mezinárodní dokumenty různorodého charakteru přijímané

v rámci Organizace spojených národů, jejích orgánů a organizací, Rady Evropy, 

Evropské unie a jejích orgánů byly zřejmě silným podnětem pro zavedení vnitrostátní 

úpravy pravé trestní odpovědnosti právnických osob v mnoha zemích kontinentální 

Evropy a domnívám se, že v úvahách o zavedení trestní odpovědnosti právnických osob 

v našem právním řádu je tento přístup je zcela na místě.

Mezinárodní dokumenty a aktivity jsou různého charakteru a to jak z hlediska 

formy, zahrnující úmluvy, doporučení, rezoluce, rámcová rozhodnutí nebo např. 

výsledky kolokvia k návrhu Corpus Juris, vědeckých diskusí, konferencí, kongresů a 

další vědecké práce, tak z hlediska závaznosti a především též z hlediska obsahu a 

věcné (tématické) stránky, kdy se podle Krále problematika několika desítek 

mezinárodních dokumentů vymezujících požadavek trestní odpovědnosti právnických 

osob týká především potírání obchodu s lidmi a sexuálního zneužívání dětí, potlačování 

organizovaného zločinu, ochrany životného prostředí, trestání korupce, boje proti 

                                               
65 Šámal, P. Trestní odpovědnost právnických osob de lege lata a de lege ferenda v České republice. In 
Kratochvíl, V.; Löff, M. (ed.). Hospodářské trestní právo a trestní odpovědnost právnických osob. Brno: 
Masarykova univerzita, 2003, s. 149
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hospodářské kriminalitě, ochrany spotřebitelů, ochrany finančních zájmů Evropské 

unie, postihu terorismu.66

Přesto i při velké rozmanitosti společným základem zůstává požadavek deliktní 

odpovědnosti právnických osob, přičemž státům se dává na výběr, jak mu vyhovět, zda

vnitrostátní úpravou trestní, správní nebo jiné odpovědnosti s ohledem na ústavní nebo 

zákonné zásady toho kterého státu. Požadavek na zavedení pravé trestní odpovědnosti

rovněž neplyne ani z úpravy předpokládaných sankcí, které aniž by si nárokovaly 

označení trestní, mohou být i sankcemi jiného právního odvětví, typicky sankce 

administrativněprávní, za předpokladu, že budou, jak se shoduje většina mezinárodních 

dokumentů, vykazovat kvality účinných, přiměřených a odstrašujících sankcí.  

Česká republika dle čl. 1 odst. 2 Ústavy67 je povinna plnit závazky vyplývající 

pro ni z mezinárodních smluv, je tedy určitě důležité dostat kladnou odpověď na otázku, 

zda tyto závazky vyplývající z mezinárodních dokumentů plní, ačkoliv stále setrvává u 

individuální trestní odpovědnosti, nepřipouštějící trestní odpovědnost právnických osob. 

Před posouzením otázky zda povinnost zavedení trestní odpovědnosti právnických osob 

v rámci vnitrostátního práva vůbec vyplývá z mezinárodněprávního dokumentu nebo se 

jedná jen o doporučený postup, je rozhodně namístě zkoumat, zda daný mezinárodní 

dokument je pro Českou republiku závazný.

Z dokumentů, kterými je Česká republika vázaná, nevyplývá stricto sensu 

požadavek zavedení pravé trestní odpovědnosti právnických osob. Česká republika tedy 

neporušuje závazky plynoucí jí z mezinárodního práva. Lze říci, že tyto mezinárodní 

právní akty obsahují doporučení k jejímu zavedení, ale při respektu k ústavním a 

zákonným tradicím, zavazují státy jen k zajištění odpovědnosti právnických osob za 

konkrétní trestný čin, při současném ponechání státu možnosti volby aplikace trestních 

či mimotrestních právních nástrojů. 

Právě požadavek zavedení pravé trestní odpovědnosti do vnitrostátního práva, je 

však překážkou ratifikace mnoha mezinárodních právních aktů již existujících i těch do 

budoucna zamýšlených. Je možné položit si otázku, jsou-li pro takovou překážku takto 

zavřené dveře vedoucí k těmto mezinárodním aktům pro Českou republiku optimální. 

                                               
66 Král, V. K trestní odpovědnosti právnických osob-východiska, obsah a systematika zákonné právní 
úpravy. Trestněprávní revue, 2002, č. 8, s. 222 
67 Čl. 10 Ústavy stanoví že, vyhlášené mezinárodní smlouvy, k jejichž ratifikaci dal Parlament souhlas a 
jimiž je Česká republika vázána, jsou součástí právního řádu; stanoví-li mezinárodní smlouva něco jiného 
než zákon, použije se mezinárodní smlouva.
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V následujících kapitolách jsou uvedeny nejdůležitější 

mezinárodněprávní akty upravující deliktní odpovědnost právnických osob 

v trestněprávní oblasti a požadavky na jejich sankcionování, včetně návrhů konkrétních 

sankcí, rozdělené jako mezinárodní úmluvy OSN, OECD a právní akty v rámci 

europeizace trestního práva.68

4.1 Mezinárodní úmluvy OSN, OECD

V této kapitole je uveden v chronologickém pořadí přehled právních aktů OSN 

a OECD zabývajících se problematikou trestní odpovědnosti právnických osob 

(nejstaršími počínaje - viz datace) s uvedením právní závaznosti pro Českou republiku 

v roce 2011. 

Úmluvu OECD o boji proti podplácení zahraničních veřejných činitelů v 

mezinárodních podnikatelských transakcích a Mezinárodní úmluvu OSN o potlačování 

a financování terorismu jsem si vybrala k podrobnějšímu popisu úpravy z hlediska 

pokusu o vymezení právnické osoby, konstrukce odpovědnosti právnických osob a 

sankcí ukládaných právnickým osobám.

Úmluva OECD o boji proti podplácení zahraničních veřejných činitelů v 

mezinárodních podnikatelských transakcích ze dne 17. 12. 1997

Pro Českou republiku Úmluva vstoupila v platnost v březnu 2000 (Sdělení MZV č. 

25/2000 Sb. m. s.). 

Úmluva je zaměřena na podplácení veřejných činitelů v zahraničí. Trestný čin

podplácení zahraničního veřejného činitele, je definován v čl. 1, který zároveň stanoví 

povinnost členských států přijmout taková potřebná opatření, aby bylo možné dle jejich 

práva stanovit, že se jedná o trestný čin.

Aniž by se Úmluva zabývala vymezením pojmu právnické osoby, upravuje 

v čl. 2 odpovědnost právnických osob. Úmluva velmi stručně stanoví, že pro stanovení 

odpovědnosti právnických osob za podplácení zahraničního veřejného činitele přijme 

                                               
68Jelínek, J. International Legal Instruments Related to the Criminal Liability of Legal Persons. 
International and Comparative Law Review, 2006, č. 16, s. 37-77
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každá ze stran taková opatření, která budou třeba a která budou v souladu s právními 

zásadami toho kterého státu. Je tedy na smluvním státu, je-li takovým opatřením trestní 

odpovědnost právnických osob. 

Dále obsahuje Úmluva obecné sankční ustanovení, dle kterého má být 

podplácení zahraničních veřejných činitelů trestáno účinnými, přiměřenými a 

odrazujícími sankcemi s rozmezím srovnatelnými s těmi, které jsou uplatňovány při 

podplácení vlastních veřejných činitelů smluvního státu. V případě, že stát nemá 

v rámci svého právního řádu zavedenou trestní odpovědnost právnických osob, ukládá 

mu Úmluva zajistit, aby právnické osoby podléhaly účinným, přiměřeným a 

odrazujícím sankcím, včetně sankcí finančních, přičemž jasně rozlišuje mezi sankcí 

ukládanou právnickým osobám a odčerpání zisku a úplatku. Úmluva nepožaduje trestní 

charakter sankcí. 



Mezinárodní úmluva OSN o potlačování a financování terorismu ze dne 9. 12. 1999

Úmluva pro Českou republiku vstoupila v platnost v lednu 2006 (Sdělení MZV č. 

18/2006 Sb. m. s., ve znění sdělení MZV č. 9/2010 Sb. m. s.)

Tato Úmluva obsahující ustanovení týkající se trestněprávní odpovědnosti 

právnických osob se rovněž nepokouší nikterak definovat pojem právnické osoby.

Úmluva v čl. 5 odst. 1 požaduje po smluvních stranách přijmout v souladu se 

svými vnitrostátními právními principy nezbytná opatření k tomu, aby právnickou 

osobu nacházející se na jeho území nebo zřízenou podle jeho zákonů bylo možno činit 

odpovědnou, jestliže se fyzická osoba odpovědná za řízení nebo kontrolu této právnické 

osoby dopustila v této funkci trestného činu uvedeného v Úmluvě. Taková odpovědnost 

může být trestněprávní, civilněprávní nebo správněprávní a nevylučuje trestní 

odpovědnost fyzických osob, které se dopustily trestných činů v Úmluvě uvedených.

Úmluva požaduje zajištění účinných, úměrných a odrazujících trestněprávních, 

civilněprávních či správněprávních sankcí, kterým budou podléhat právnické osoby 

mající odpovědnost dle Úmluvy. Takové sankce mohou zahrnovat peněžní sankce. 

Úmluva OSN proti nadnárodnímu organizovanému zločinu ze dne 15. 11. 2000

Česká republika Úmluvu podepsala, ale dosud neratifikovala.



Univerzita Karlova v Praze
Právnická fakulta

- 35 -

Protokol o prevenci, potlačování a trestání obchodování s lidmi, zejména se ženami a 

dětmi, doplňující Úmluvu OSN proti nadnárodnímu organizovanému zločinu ze dne 25. 

12. 2003

Česká republika protokol podepsala. 



Protokol proti pašování přistěhovalců po zemi, po moři a letecky, doplňující Úmluvu 

OSN proti nadnárodnímu organizovanému zločinu ze dne 25. 1. 2004

Česká republika protokol podepsala.

Úmluva OSN proti korupci ze dne 31. 10. 2003

Česká republika úmluvu podepsala, ale dosud neratifikovala.

4.2 Europeizace trestního práva

Ačkoliv nelze v současné době hovořit o evropském trestním právu, dochází 

v odvětvích trestního práva ve všech evropských zemích k procesu jeho europeizace. 

Europeizace trestního práva má podle Tomáška69 několik možných výkladů co do jeho 

rozsahu a obsahu. Jako nejvhodnější se mi jeví proces europeizace trestního práva

rozumět jako proces sbližování práva evropských zemí uskutečňovaný ve dvou 

směrech, a to v rámci aktivit Rady Evropy a právem Evropské unie. 

4.2.1 Právní akty Rady Evropy70

Rada Evropy soustřeďuje své působení na poli evropské trestní spolupráce na 

téma základních práv a svobod, přičemž oblasti s nejvyšší pozorností jsou korupce, 

organizovaný zločin, terorismus, boj proti pohlavnímu zneužívání dětí, počítačová 

kriminalita atd., zahrnující i problematiku odpovědnosti právnických osob za 

protiprávní jednání. Hlavními právními nástroji Rady Evropy reflektující úpravy těchto 

oblastí jsou úmluvy, rezoluce a právně nezávazná doporučení. 
                                               
69 Tomášek, M. a kol. Europeizace trestního práva. Linde Praha a.s., 2009
70 Rada Evropy je mezivládní organizací založená roku 1949, sdružující v současné době 47 států se 
sídlem ve Štrasburku. Nejvýznamnějším výsledkem mezivládních aktivit v rámci Rady Evropy je 
bezesporu Evropská úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod (1950), obsahující několik 
zásadních trestněprávních ustanovení, přičemž dohled nad jejím dodržováním je hlavní činností 
Evropského soudu pro lidská práva (1959) se sídlem ve Štrasburku. 
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Na dalších řádcích si dovoluji podat v chronologickém pořadí přehled právních 

aktů Rady Evropy zabývající se problematikou trestní odpovědnosti právnických osob

(nejstaršími počínaje - viz datace) s jejich číselným označením a uvedením právní 

závaznosti pro Českou republiku v roce 2011. 

V případě Doporučení Výboru ministrů RE (88)18 o odpovědnosti podniků a 

jiných právnických osob za delikty spáchané při výkonu jejich aktivit a Trestněprávní

úmluvou RE o korupci se pak zaobírám podrobněji vlastní úpravou z hlediska pokusu o 

vymezení právnické osoby, konstrukce odpovědnosti právnických osob a sankcí 

ukládaných právnickým osobám.

Doporučení RE (77) 28 o úloze trestního práva při ochraně životního prostředí



Doporučení RE (81) 12 o hospodářské kriminalitě

Doporučení RE (82) 15 o úloze trestního práva při ochraně spotřebitelů



Doporučení Výboru ministrů RE (88)18 o odpovědnosti podniků a jiných právnických 

osob za delikty spáchané při výkonu jejich aktivit71

Doporučení bylo jedním z prvních mezinárodně významnějších kroků

k stanovení základních principů odpovědnosti právnických osob72 za delikty spáchané 

při výkonu jejich aktivit nad rámec existující civilní odpovědnosti. Vztahuje se na 

veřejné či soukromé podniky mající právní subjektivitu a které provozují ekonomické 

aktivity.  Jádro dokumentu, které považuji za důležité zmínit, tvoří dvě části, z nichž 

první s názvem odpovědnost obsahuje po pěti tezích, stejně jako druhá část pod názvem 

sankce.

Odpovědnosti podniku nebrání, pokud delikt nesouvisí s předmětem jeho

činnosti a za obzvlášť důležité považuji, že není třeba identifikovat fyzickou osobu, 

která spáchala delikt. Trestní odpovědnost by měla být vyvozena v případech, kdy to 

vyžaduje povaha deliktu, míra zavinění podniku, následky pro společnost a potřeba 

                                               
71https://wcd.coe.int/wcd/com.instranet.InstraServlet?command=com.instranet.CmdBlobGet&InstranetIm
age=233230&SecMode=1&DocId=698704&Usage=2
72 v doporučení užito pojmu enterprise – český překlad - podnik, závod 
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vyvarovat se další trestné činnosti. V ostatních případech pak podnik nemá nést trestní 

odpovědnost ale např. správní. Podnik by neměl nést odpovědnost v případech, kdy se 

managment nepodílel na deliktu a učinil nutná opatření, aby delikt nebyl spáchán.

Odpovědnost podniku nezbavuje odpovědnosti fyzickou osobu podílející se na trestné 

činnosti, zejména ty v řídících funkcích, které porušily povinnosti vedoucí ke spáchání 

deliktu.

Při ukládání sankcí se má především hledět na jejich preventivní a reparační 

funkci. Doporučení uvádí široké spektrum konkrétních sankcí od nejmírnějších jako je 

varování, důtka, deklaratorní rozhodnutí o odpovědnosti bez uložení sankce přes pokuty 

a další finanční postihy, zákazy určitých činností, odejmutí různých výhod až

k nejpřísnějším, jakými jsou zavření podniku či rozpuštění podniku. Sankce je možné 

ukládat samostatně nebo v kombinaci. Při jejich ukládání by měl být vzat v úvahu 

finanční výnos získaný z protiprávního jednání. Za zajímavý považuji nápad na 

evidenci údajů o odsouzených právnických osobách v centrálním rejstříku, do něhož 

budou mít přístup všechny členské státy. 



Úmluva RE o praní, vyhledávání, zadržování a konfiskaci výnosů ze zločinu ze dne

18. 12. 1995 

(ETS no. 141) 

Pro Českou republiku úmluva vstoupila v platnost v březnu 1997 (Sdělení MZV č. 

33/1997 Sb.).



Úmluva RE o trestněprávní ochraně životního prostředí ze dne 4. 11. 1998

(ETS no. 172)

Úmluva dosud nevstoupila v platnost, Česká republika ji dosud nepodepsala.


Trestněprávní úmluva RE o korupci ze dne 27. 1. 1999

(ETS no. 173) 

Pro Českou republiku úmluva vstoupila v platnost v červenci 2002 (Sdělení MZV 

č.70/2002 Sb. m. s., ve znění sdělení MZV č. 43/2009)
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Úmluva obsahuje několik důležitých ustanovení týkajících se trestní 

odpovědnosti právnických osob. 

Nejprve je v čl. 1 (d) pro účely Úmluvy definován pojem právnické osoby 

jakožto subjekt mající takové postavení dle vnitrostátního práva, kromě států nebo 

jiných veřejných subjektů vykonávajících státní pravomoc a vyjma veřejných 

mezinárodních organizací. 

Úmluva nepožaduje trestní odpovědnost. Odpovědnost právnických osob 

upravuje čl. 18 odst. 1, který stanoví pro smluvní strany povinnost přijmout legislativní 

a jiná opatření, nezbytná k tomu, aby bylo zajištěno, že právnickým osobám bude 

stanovena odpovědnost za trestné činy uváděné v Úmluvě (jedná se o trestné činy 

týkající se podplácení, nepřímého úplatkářství, praní špinavých peněz), které byly 

spáchány v její prospěch fyzickou osobou jednající buď individuálně, nebo jako člen 

orgánu právnické osoby a mající vedoucí postavení v rámci tohoto subjektu. Vedoucí 

postavení v rámci tohoto subjektu je založeno na oprávnění zastupovat právnickou 

osobu, vydávat rozhodnutí jménem právnické osoby, vykonávat kontrolní činnost 

v rámci právnické osoby. Odpovědnost právnických osob bude stanovena i v případě, že 

taková fyzická osoba je spolupachatelem nebo podněcovatelem uvedených trestných 

činů. Následující odstavec rozšiřuje dále podmínky odpovědnosti na případy, kdy 

absence dohledu či kontroly fyzické osoby mající vedoucí postavení v rámci právnické 

osoby dle předchozího odstavce, umožní spáchání uvedených trestných činů ve 

prospěch právnické osoby fyzickou osobou, která je jí podřízena.

Odpovědnost právnické osoby nevylučuje trestní řízení proti fyzickým osobám, 

které jsou pachateli, podněcovateli nebo spolupachateli trestných činů. Naopak 

stanovení odpovědnosti právnické osoby za trestné činy uvedených fyzických osob bez 

ohledu na to, zda taková osoba může být přesně identifikována, podle mého názoru 

v Úmluvě chybí.

V případě stanovení odpovědnosti právnických osob, smluvní strany zajistí 

uložení účinných, přiměřených a odrazujících trestních nebo netrestních sankcí, včetně 

peněžitých trestů. Úmluva tedy nestanoví katalog sankcí a ani nepožaduje jejich trestní 

charakter.


Dodatkový protokol k Trestněprávní úmluvě o korupci ze dne 1. 2. 2005

(ETS no. 191) Česká republika ho nepodepsala.
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Úmluva o boji počítačové kriminalitě ze dne 23. 11. 2001

(ETS no. 185)

Úmluva vstoupila v platnost v červenci 2004, Česká republika Úmluvu podepsala, ale

dosud neratifikovala.



Protokol k Úmluvě o počítačové kriminalitě týkající se činů rasistické a xenofobní 

povahy páchaných skrze počítačové systémy 

(ETS no. 189)

Protokol vstoupil v platnost v březnu 2006, pro Českou republiku není závazný.

Úmluva RE o opatřeních proti obchodování s lidmi ze dne 16. 5. 2005

(ETS no. 197)

Úmluva je platná od února 2008, Česká republika ji dosud nepodepsala.



Úmluva RE o praní, vyhledávání, zadržování a konfiskaci výnosů ze zločinu a o

financování terorismu ze dne 16. 5. 2005

(ETS no. 198)

Úmluva je platná od května 2008, Česká republika ji dosud nepodepsala.



Úmluva RE o prevenci terorismu ze dne 16. 5. 2005

(ETS no. 196)

Úmluva je platná od června 2007, Česká republika ji dosud nepodepsala.



Úmluva RE o ochraně dětí před sexuálním zneužíváním a sexuálním vykořisťováním

ze dne 25. 10. 2007

(ETS no. 201)

Úmluva dosud nevstoupila v platnost, Česká republika ji dosud nepodepsala.
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4.2.2 Předpisy práva Evropské unie73

Prvním mezinárodněprávním nástrojem v Evropě obsahujícím závazná 

ustanovení o odpovědnosti podniků byla Evropská úmluva zakládající Evropské 

společenství uhlí a oceli (ESUO) v roce 1951 a Úmluva zakládající Evropské 

hospodářské společenství (EHS) a Evropské společenství pro atomovou energii 

(EUROATOM) v roce 1957. Amsterdamská smlouva (čl. 83) je zdrojem antitrustové 

legislativy a uvádí pokuty nebo penále k zabezpečení dodržování zákazů v oblasti 

soutěže, při jejichž ukládání se předpokládá, že podnik je schopný jednat a nést vinu.

Takové pokuty a penalizace pokuty nebo sankce dle čl. 83 SESAE  však rozhodně 

nebyly trestního charakteru. 74

Až do přijetí Maastrichtské smlouvy o EU (1992) nebylo trestní právo součástí 

evropských integračních procesů. Maastrichtská smlouva s sebou přinesla pojetí 

Evropské unie jako chrámu spočívajícího na třech pilířích, z nichž tzv. 3. pilíř tvořila 

mezivládní spolupráce v oblastech justice a vnitra respektující zásady mezinárodního 

práva. Amsterdamská smlouva (1997) část záležitostí 3. pilíře přenesla do 1. pilíře, čímž 

vznikl tzv. prostor svobody, bezpečnosti a práva v oblasti komunitárního práva. Další 

podobu redukovaného 3. pilíře, který zůstává předmětem regulace mezinárodního 

veřejného práva, nadále tvoří ustanovení o policejní a soudní spolupráci v trestních 

věcech hlava VI. SEU.75 Mezi právní akty 3. pilíře76 patřily především společné postoje, 

společné akce, rámcová rozhodnutí, rozhodnutí, opatření, mezinárodní úmluvy. 

Naprostá většina právních aktů zabývající se trestní odpovědností právnických osob 

vznikly jako právní akty tzv. třetího pilíře Evropské unie.

                                               
73Od vstupu Lisabonské smlouvy v účinnost (1. 12. 2009) je Evropská unie právním nástupcem 
Evropského společenství (čl. 1 SEU), je založena SEU a SFEU, které mají stejnou právní sílu (čl. 1 SEU) 
a podle čl. 47 SEU má EU právní subjektivitu. Změny, které přinesla Lisabonská smlouva, doprovází i 
jiná terminologie, dosavadní dualismus práva ES/EU (právo Evropského společenství (komunitární 
právo) – konstituované Smlouvou o založení ES (SES) x právo Evropské unie (unijní právo) –
konstituované Smlouvou o Evropské unii (SEU)), je nahrazen právem EU (unijní právo).
74 Huber, B. Trestní odpovědnost korporací. Trestní právo, 2000, č. 9, s. 5 
75Tichý, L.; Rainer, A.; Zemánek, J.; Král, R.; Dumbrovský, T. Evropské právo. 4. vydání. Praha: 
C.H.Beck, 2011 
76Společný postoj – vymezuje přístup k určité otázce jako základ pro vydávání dalších aktů 
Rámcové rozhodnutí – nemá bezprostřední účinek, jsou určena pro účely sbližování předpisů, zavazuje 
členský stát k dosažení určitého výsledku, ale ponechává ve vnitrostátní kompetenci, jakými formami a 
prostředky má být tohoto výsledku dosaženo.
Rozhodnutí – závazné právní akty týkající se jiných záležitostí než opatření ke sbližování zákonů a jiných 
právních předpisů členských států, spolu s rámcovými rozhodnutími nahradily společné akce 



Univerzita Karlova v Praze
Právnická fakulta

- 41 -

Lisabonská smlouva opustila systém pilířů a jednotlivé politiky justice a vnitra 

jsou nyní sloučeny do hlavy V. SFEU pod názvem prostor svobody, bezpečnosti a 

práva (čl. 67 -89). Podle čl. 83 SFEU mohou Evropský parlament a Rada řádným 

legislativním procesem stanovit formou směrnic minimální pravidla týkající se 

vymezení trestných činů a sankcí týkající se vymezení trestných činů a sankcí 

v oblastech mimořádné závažné trestné činnosti s příhraničním rozměrem. Tyto oblasti

trestné činnosti jsou dále blíže specifikovány jako terorismus, obchod s lidmi a sexuální 

vykořisťování žen a dětí, nedovolený obchod s drogami, nedovolený obchod se 

zbraněmi, praní peněz, korupce, padělání platebních prostředků, trestná činnost v oblasti

výpočetní techniky a organizovaná trestná činnost. Na základě vývoje trestné činnosti 

pak může Rada přijmout další rozhodnutí určující další oblasti trestné činnosti. 

Přijímání nové právní úpravy prostřednictvím směrnic, v porovnání s právními 

akty 3. pilíře, má za následek přísnější režim v případě neplnění povinností vyplývající 

z unijních předpisů v podobě zahájení řízení o porušení Smluv podle čl. 258 SFEU a 

následné uložení finanční sankce dle čl. 260 odst. 3 SFEU. 

S právními akty 3. pilíře se po změnách v důsledku Lisabonské smlouvy již 

nepočítá. Aby byla zachována kontinuita, právní účinky aktů orgánů, institucí a jiných 

subjektů Unie přijatých na základě Smlouvy o EU před vstupem Lisabonské smlouvy 

v platnost jsou v přechodném režimu zachované až do zrušení, zániku nebo změny 

těchto aktů za použití nových zřizovacích smluv.77

Na rámcová rozhodnutí přijatá před vstupem Lisabonské smlouvy v platnost se 

nevztahuje možnost Komise zahájit řízení o porušení Smluv podle čl. 258 SFEU po 

dobu pěti let přechodného období ode dne vstupu Lisabonské smlouvy v platnost, za 

předpokladu, že nebude příslušný předpis v mezidobí pozměněn.78

Na dalších řádcích si dovoluji podat v chronologickém pořadí přehled právních 

aktů ES/EU zabývající se problematikou trestní odpovědnosti právnických osob 

(nejstaršími počínaje - viz datace) s jejich číselným označením. 

V případě Druhého protokolu k Úmluvě EU o ochraně finančních zájmů ES se 

pak zaobírám podrobněji sankcemi ukládanými právnickým osobám.

                                               
77 čl. 9 a násl. hlavy VII. protokolu č. 36
78 čl. 10 protokolu č. 36
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Druhý protokol k Úmluvě EU o ochraně finančních zájmů ES ze dne 19. 6. 1997

(97/C 221/02)

Druhý protokol zavazuje členské státy EU ve vztahu k Úmluvě EU o ochraně 

finančních zájmů Evropských společenství ze dne 26. 7. 1995, ke kterému ČR dosud 

nepřistoupila. 

Úmluva EU o ochraně finančních zájmů ES měla umožnit trestní stíhání 

trestných činů ke škodě společenství, zejména podvodů. Za tímto účelem byl vytvořen 

jednotný pojem podvodu ve vztahu k výdajům a ve vztahu k příjmům a byly zakotveny 

některé podmínky pro trestní odpovědnost a pro trestní stíhání podvodu. Úmluva 

stanovila členským státům povinnost, aby čin podvodu proti finančním zájmům 

Evropských společenství implementovaly, resp. transponovaly do svého práva.79

Pro účely této práce je důležité, že Úmluva stanoví požadavek postihu 

právnické osoby, přičemž podrobnější úpravu obsahuje právě Druhý protokol. Podle 

článku 3 každý členský stát EU má zajistit nutná opatření, kterými stanoví, aby mohla 

být právnická osoba odpovědná za podvod, aktivní úplatkářství a praní peněz, 

spáchaných v jejich zájmu fyzickou osobou, jednající samostatně nebo jako člen orgánu 

právnické osoby, která má vedoucí pozici uvnitř právnické osoby. Podle čl. 4 každý 

členský stát také přijme nezbytná opatření, aby zajistil, že právnická osoba může být 

sankcionována účinnými, přiměřenými a odstrašujícími sankcemi, které mohou 

zahrnovat trestní i mimotrestní sankce a mohou zahrnovat i jiné sankce jako vyloučení 

z oprávnění přijímat veřejné dotace či jinou pomoc, přechodná nebo trvalá 

diskvalifikace z výkonu obchodních aktivit, umístění pod soudní dohled a soudně 

nařízená likvidace.80 Některým autorům se však takové sankce zdají natolik přísné, že 

by měly být zásadně doménou pouze trestního práva sensu stricto, nikoliv například 

práva správního. Jejich jiné pojmenovávání než „tresty“ považují autoři za „etiketní 

podvod“ a porušení ústavních principů právního státu. 81

                                               
79 Fenyk, J. Podvod, poškozující společné zájmy ES a členských států; vývoj, vymezení, prevence a 
postih tohoto druhu kriminality. In Acta Universitatis Carolinae - Iuridica 1. Praha: Univerzita Karlova v 
Praze, 2007. s. 50
80 Fenyk, J.; Fryšták, M. Protection of the Financial Interests European Communities in the Czech 
Republic. In TOMÁŠEK, Michal (ed.). European Law and National Criminal Legislation. Praha: 
Právnická fakulta v Praze, 2007. s. 117
81

Musil, J.; Prášková, H.; Faldyna, F. Úvahy o trestní odpovědnosti právnických osob de lege ferenda, 
Trestní právo, 2001, č. 3, s. 8
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Společná akce EU o potírání obchodování s lidmi a sexuálního vykořisťování dětí ze 

dne 24. 2. 1997

(97/154/JI No L 063)

Společná akce EU, kterou se stanoví, že účast na zločinném spolčení je v členských 

státech Evropské unie trestným činem ze dne 21. 12. 1998

(98/733/SVV)

Společná akce EU o korupci v soukromém sektoru ze dne 22. 12. 1998

(98/742/SVV)

Rámcové rozhodnutí Rady EU o zvýšené ochraně trestními a jinými sankcemi proti 

padělání ve spojitosti se zaváděním eura ze dne 29. 5. 2000

(2000/383/SVV)

Rámcové rozhodnutí Rady EU o potírání podvodů a padělání bezhotovostních 

platebních prostředků ze dne 28. 5. 2001

(2001/413/SVV)

Rámcové rozhodnutí Rady EU o boji proti terorismu ze dne 13. 6. 2002  

(2002/475/SVV ve spojení s Rámcovým rozhodnutím Rady 2008/919/SVV ze dne 28. 

11. 2008, kterým se mění Rámcové rozhodnutí 2002/475/SVV o boji proti terorismu)

Rámcové rozhodnutí Rady EU o potírání obchodování s lidmi ze dne 19. 7. 2002

(2002/629/SVV)

Rámcové rozhodnutí Rady EU o posílení trestního rámce prevence umožnění

nepovoleného vstupu, tranzitu a pobytu ze dne 28. 11. 2002

(2002/946/SVV)
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Rámcové rozhodnutí o ochraně životního prostředí trestním právem ze dne 23. 1. 2003

(2003/80/JHA)

Toto rámcové rozhodnutí bylo zrušeno na základě rozhodnutí Evropského soudního 

dvora C-176/03 Komise v. Rada.82

Rámcové rozhodnutí Rady EU o boji s korupcí v soukromém sektoru ze dne 22. 7. 2003

(2003/568/SVV)

Rámcové rozhodnutí Rady EU o boji proti pohlavnímu vykořisťování dětí a dětské 

pornografii ze dne 22. 12. 2003

(2004/68/SVV)

Rámcové rozhodnutí Rady EU, kterým se stanoví minimální ustanovení týkající se 

znaků skutkových podstat trestných činů a sankcí v oblasti nedovoleného obchodu 

s drogami ze dne 25. 10. 2004

(2004/757/SVV)

Rámcové rozhodnutí o konfiskaci výnosů a majetku z trestné činnosti a nástrojů trestné 

činnosti ze dne 24. 2. 2005

(2005/212/SVV)

Rámcové rozhodnutí Rady EU o útocích proti informačním systémům ze dne 24. 2. 

2005

(2005/222/SVV)

Rámcové rozhodnutí Rady EU k posílení rámce trestního práva pro boj proti znečištění

z lodí ze dne 12. 7. 2005

(2005/667/SVV)

Rámcové rozhodnutí Rady o boji proti organizované trestné činnosti ze dne 24. 10. 

2008

                                               
82 Jelínek, J. Trestní odpovědnost právnických osob. Praha: Linde Praha, a.s., 2007, s. 112
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(2008/841/SVV)

Směrnice Evropského parlamentu a Rady o trestněprávní ochraně životního prostředí ze 

dne 19. 11. 2008

(2008/99/ES)

Rámcové rozhodnutí Rady o boji proti některým formám a projevům rasismu a 

xenofobie prostřednictvím trestního práva ze dne 28. 11. 2008

(2008/913/SVV)

Směrnice Evropského parlamentu a Rady o minimálních normách pro sankce a opatření 

vůči zaměstnavatelům neoprávněně pobývajících státních příslušníků třetích zemí ze 

dne 18. 6. 2009

(2009/52/ES)

Rámcové rozhodnutí Rady o uplatňování zásady vzájemného uznávání příkazů ke 

konfiskaci ze dne 6. 10. 2006

(2006/783/SVV)

Rámcové rozhodnutí Rady o uplatňování zásady vzájemného uznávání peněžitých trestů 

a pokut ze dne 24. 2. 2005

(2005/214/SVV)

Dalšími nástroji v procesu europeizace trestního práva členských států EU jsou 

rovněž rozhodnutí Evropského soudního dvora. Kromě judikátů k této tématice vydané 

ESD ovlivňuje harmonizaci trestního práva v členských zemích i povinnost národních 

soudů k eurokonformnímu výkladu národního práva.

Za zmínku stojí rovněž Corpus Juris83, působivý projekt modelového kodexu 

trestního práva hmotného a procesního týkající se ochrany finančních zájmů EU, který 

vznikl pod vedením profesorky pařížské Sorbonny Mireille Delmas-Marty.84

                                               
83

Fenyk, J. Podvod, poškozující společné zájmy ES a členských států; vývoj, vymezení, prevence a 
postih tohoto druhu kriminality. In Acta Universitatis Carolinae - Iuridica 1. Praha: Univerzita Karlova v 
Praze, 2007. s. 58-61
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Ve vztahu k trestní odpovědnosti jsou nejdůležitější čl. 12, 13 a 14. Článek 12 

se týká trestní odpovědnosti právnických vedoucího společnosti nebo osob s právem 

rozhodování a kontroly ve společnosti: úřední osoby. Článek 13 se zabývá trestní 

odpovědností organizací85 a konečně článek 14 pojednává o trestech a ochranných 

opatřeních. 

Corpus Iuris je do jisté míry unikátním projektem, který si zaslouží pozornost i 

de lege ferenda při úvahách o dalším směřování evropského trestního práva. 

Závěrem této kapitoly bych v souladu se zněním důvodové zprávy k návrhu 

zákona TOPO2011 uvedla, že „závazek ke kriminalizaci určitých závažných forem 

protispolečenské činnosti a postih právnických osob neobsahují jen právní předpisy 

ES/EU, které jsou pro Českou republiku právně závazné, ale i řada smluv, jimiž dosud 

Česká republika není vázána, ačkoliv s ohledem na své členství v mezinárodních 

organizacích, na jejichž půdě byly tyto smlouvy připraveny, a na priority vlastní trestní 

politiky, by jimi vázána být měla. Důvodem odkladu ratifikace těchto smluv či 

přistoupení k nim je skutečnost, že český právní řád neumožňuje ukládat sankce 

právnickým osobám za protiprávní jednání, jež jsou v těchto smlouvách vymezena. 

K ratifikaci či přistoupení k těmto smlouvám je Česká republika opakovaně a 

s narůstající intenzitou mezinárodními organizacemi vyzývána, neboť je jedním 

z posledních států, který není schopen plnit tento závazek, a ocitá se tak v izolovaném 

postavení. V rámci Evropské unie je Česká republika posledním členským státem, který 

nemá implementovány závazky v tomto směru. Požadavek na zakotvení odpovědnosti 

právnických osob se v rámci Evropské unie nově objevil kromě rámcových rozhodnutí i 

ve dvou směrnicích, u nichž při neimplementování tohoto požadavku hrozí České

republice řízení o porušení Smlouvy o fungování Evropské unie a uložení finanční

sankce.“86

                                                                                                                                         
84 Projekt byl připravován od roku 1996 z iniciativy orgánů EU.
85 Jedná se o pravou trestní odpovědnost právnických osob.
86 Parlament České republiky. Poslanecká sněmovna. 2011. VI. volební období. Tisk 285. Důvodová 
zpráva
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5. Modely právní úpravy trestní odpovědnosti 

právnických osob

Pojem trestní odpovědnosti právnických osob patří k institutům, který se 

v českém prostředí začal ucházet o pozornost až po roce 1989. Ačkoliv se jedná o 

problematiku bez historické tradice nejen u nás, ale i v systému kontinentální Evropy, 

stala se předmětem zkoumání nejen v odborné literatuře, ale jeho zavedení do našeho 

právního řádu je aktuální otázkou také pro naše zákonodárce. Používání samotného 

pojmu trestní odpovědnosti právnických osob bez bližšího vymezení může vést 

k odlišnému chápání jeho obsahu, neboť existuje několik základních modelů pracujících 

s tímto pojmem, které přes společný základ vykazují i značné odlišnosti. Literatura 

rozlišuje několik druhů trestní odpovědnosti právnických osob dle různých kritérií, což

určitě usnadňuje orientaci a je přínosným krokem ke studiu problematiky, na druhé 

straně však může svádět k nepatřičné simplifikaci a absolutizaci hranic, které je naopak 

třeba vnímat jako otevřené k vzájemnému ovlivňování. 

Jak jsem uvedla výše, existuje více hledisek dělení modelů trestní 

odpovědnosti právnických osob. Podle států, jejichž právní řády upravují deliktní 

odpovědnost právnických osob, rozlišuje Kavěna, tři základní modely, kterými jsou 

americký model, anglo-francouzský model a německý model. Uvedené tři modely 

reflektují rozsah podmínek, za jakých vzniká trestní odpovědnost právnických osob 

počínaje nejširší americkou agregační teorií, stanovující rozsáhlou odpovědnost 

právnických osob, kterým je přisuzována odpovědnost za veškeré činy zaměstnanců se 

širokou škálou případných sankcí. Dalším modelem je více restriktivní anglo-

francouzský model, ve kterém je trestní odpovědnost právnických osob omezena užším 

okruhem jednotlivců, za jejichž protiprávní jednání může být založena její trestněprávní 

odpovědnost. V anglo-francouském modelu může být trestní odpovědnost právnické 

osoby dána jen v případě porušení trestního práva jednotlivcem, který zastává vysokou 

funkci nebo má zásadní rozhodovací pravomoc v rámci organizační struktury 

společnosti. Rovněž škála sankcí je v porovnání s americkým modelem chudší. Zde 

bych uvedla, že autor v této souvislosti opomenul, že v Anglii funguje několik koncepcí 

trestní odpovědnosti právnických osob, přičemž v případě tzv. vicarious lability se 
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právnické osobě přičítá protiprávní jednání všech jejích pracovníků, nikoliv tedy jen 

těch vedoucích. Třetí variantou je německý model deliktní odpovědnosti právnických 

osob, který není trestní, nýbrž správní, který však plní obdobnou funkci jako trestní 

právo vzhledem k propracovanému systému správních sankcí. 87

Ačkoliv Kavěnovo dělení přináší bezesporu zajímavý a podnětný pohled, 

považuji směšování tak nestejnorodých systémů anglo-amerického právního systému se 

systémem kontinentálním i přes jejich nynější vzájemné ovlivňování za zjednodušené a 

deformující, čehož je vytvoření anglo-francouzského modelu příkladem. Nepochybuji, 

že autor našel podobné a třeba i shodné prvky ve francouzské a anglické úpravě, neboť 

se na jejich hledání zřejmě účelově zaměřil, přičemž zcela opomenul zohlednit další 

hlediska. Jednoznačně souhlasím s Jelínkovými námitkami88, které směřují k rozdílným 

právním tradicím, principům a institutům z kterých vychází oba právní systémy. 

Na základě výše uvedeného by základní dělení mělo probíhat právě mezi 

anglo-americkým právním a kontinentálním modelem trestní odpovědnosti právnických 

osob. V kontinentálním modelu deliktní odpovědnosti právnických osob pak Jelínek 

hovoří o dalších třech možných koncepcích. První koncepcí je pravá trestní 

odpovědnost právnických osob, která je také nejčastěji rozšířena v právních řádech 

evropských státy, kterými jsou např. Francie, Nizozemí, Polsko, Rakousko atd. „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. Konkrétní úpravy se od sebe pochopitelně liší, pokud jde o 

vymezení okruhu právnických osob podléhajících trestněprávní sankci, rozsah jejich 

kriminalizace, možnosti sankcionování i zvláštnosti řízení proti nim.“89 Druhým typem 

je tzv. nepravá trestní odpovědnost právnických osob, která se vyznačuje možností 

uložit právnickým osobám sankce trestněprávního charakteru, „jejichž povaha je dosti 

pochybná“90, spíše by je bylo možné nazvat quasitrestní sankce, přičemž výslovně 

trestní odpovědnost právnických osob trestní zákon nekonstruuje. Vzorovým příkladem 

                                               
87 Kavěna, M. Trestní odpovědnost právnických osob ve vybraných státech EU. Praha: Parlament české 
republiky. Parlamentní institut. Studie č. 5. 270, 2007, s. 5-6
88 Jelínek, J. Trestní odpovědnost právnických osob.  Praha: Linde Praha, a.s., 2007, s. 21
89 Jelínek, J. Trestní odpovědnost právnických osob jako předmět zkoumání. Kriminalistika 2008, roč. 41, 
č. 1, s. 32
90 Šámal, P. Trestní odpovědnost právnických osob de lege lata a de lege ferenda v České republice. In 
Kratochvíl, V.; Löff, M. (ed.). Hospodářské trestní právo a trestní odpovědnost právnických osob, Brno: 
Masarykova univerzita, 2003, s. 159
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v literatuře bylo před novelizací čl. 31 Código Penal Španělsko, nyní je možné za zemi 

s nepravou trestní odpovědností považovat Slovensko. Třetí možností je úprava deliktní 

odpovědnosti právnických osob mimo oblast trestního práva, typicky 

administrativněprávními nástroji, splňující zároveň požadavky plynoucí 

z mezinárodních závazků, tak jak je tomu v Německu.91 Pro úplnost bych ještě zmínila, 

že někteří autoři rozlišují ještě tzv. model smíšený, který se uplatňuje např. ve Švédsku. 

V této práci jsem se rozhodla zvolit si v každém z modelů reprezentující zemi, 

která přibližuje konkrétní model trestní odpovědnosti a jejíž právní úpravu stručně 

představím, přičemž Slovensko vzhledem k úzkým vazbám na naši právní úpravu jsem 

si vybrala k podrobnějšímu rozboru. 

5.1 Anglo-americký model trestní odpovědnosti právnických osob92

Do angloamerického právního okruhu se řadí Anglie, Wales, Severní Irsko, 

USA, Kanada, Austrálie a Nový Zéland. Zatímco v zemích kontinentální Evropy se 

jedná o institut relativně nový, tak v těchto zemích má tradici již od 17. století. 

Neznamená to však, že by byla trestní odpovědnost upravena jednotným způsobem. 

Naopak i v této právní oblasti existují četné rozdíly v teorii, názorech na podmínky 

trestní odpovědnosti, soudní interpretaci i samotné právní úpravě a vývoj v teoretickém 

zkoumání trestní odpovědnosti stále probíhá.

Anglie93

Jako zástupce angloamerického modelu jsem vybrala Anglii, na jejímž území 

byly položeny základy celému okruhu anglosaského práva. Jak už jsem výše naznačila, 

                                               
91 Jelínek, J. Trestní odpovědnost právnických osob jako předmět zkoumání. Kriminalistika, 2008, roč. 
41, č. 1, s. 32-33
92 Pinto, A.; Evans, M. Corporate Criminal Liability. London: Sweet&Maxwell, 2003
93 Wells, C. Corporations and Criminal Responsibility. 2nd edition. Oxford: Oxford University Press, 
2001
Leigh, L.H. The Criminal Liability of Corporations in English Law. London: London School of 
Economics and Political Science, 1969
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není možné právo mající své kořeny v common law směšovat pojmově a 

terminologicky s kontinentálním právním systémem. V této souvislosti je třeba 

připomenout, že v anglosaském právu nemá tradici pojem právnické osoby, jak je znám 

na kontinentě, ale užívá se zde pojmu corporation.  Stejně tak teoretická východiska,

principy a základní instituty se natolik liší od těch kontinentálních, že je není možné 

nahlížet optikou kontinentální právní úpravy bez rizika deformace.

Základním principem, z kterého vychází anglosaské trestní právo při 

konstruování trestní odpovědnosti je „actus non facit reum, nisi mens sit rea“, což 

znamená, že za čin není osoba právně odpovědná, pokud nemá zlou mysl, tedy zlý 

úmysl takový čin způsobit (the act is not culpable unless the mind is guilty). Při

spáchání deliktu tedy musí dojít k naplnění dvou předpokladů, kterými jsou actus reus94  

(tj. trestní jednání spočívající ve vědomém konání, popř. opomenutí porušující právní 

povinnost - voluntary act) a mens rea95 (tj. zločinná mysl, zlý úmysl pachatele - guilty 

mind). S použitím našich pojmů se v podstatě jedná o objektivní stránku a subjektivní 

stránku trestného činu, přičemž mens rea stejně jako subjektivní stránka se váže k osobě 

pachatele jako fyzické osobě. 

Počátkem 20. století došlo k prolomení těchto základních principů, kdy soudy 

formulovaly teorii tzv. strict lability96, v našem pojetí odpovědnost bez zavinění. Strict 

lability nevyžaduje mens rea, a proto není třeba subjektivní stránku zkoumat a mohou

tak být postihovány i trestné činy spáchané z nevědomé nedbalosti. Tato odpovědnost je 

upravena převážně normami veřejnoprávní regulační povahy, a to zejména v oblasti 

týkajícího se veřejného zájmu, jenž je dostatečným důvodem pro vznik trestní 

odpovědnosti. V případě porušení těchto norem vzniká „jen“ bezpráví, které je následně 

sice trestáno, neobsahuje však zároveň morální odsouzení.

Koncepce tzv. vicarious lability, kterou je možno v překladu chápat jako 

zástupnou trestní odpovědnost, je pojímána jako nepřímá odpovědnost právnické osoby. 

Týká se právnických osob, kterým se přičítá protiprávní jednání jejích pracovníků, a to 

nejen vedoucích, ale i všech ostatních zaměstnanců, pokud toto jednání spadá do rámce 

její působnosti. Takže zatímco vicarious lability široce vymezuje okruh osob, jejichž 

                                               
94 Jefferson, M. Criminal Law. 5th edition. Pearson Education Limited. London: Longman, 2001, s. 127
95 Jefferson, M. Criminal Law. 5th edition. Pearson Education Limited. London: Longman, 2001, s. 145
96 Reed, A.; Seago P. Criminal Law. 2nd edition. London: Sweet&Maxwell, 2002, s. 10
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protiprávní jednání se přičítá právnické osobě, úzce naopak vymezuje samotné 

protiprávní jednání, které se musí týkat oboru působnosti právnické osoby. 97

Jako přímá trestní odpovědnost bývá označována odpovědnost alter ego98, kdy 

se přičítá trestní odpovědnost právnické osobě v případě, jestliže jsou za trestný čin 

odpovědní její vedoucí pracovníci, čímž je omezen okruh osob, na jejichž jednání se 

vztahuje, ale okruh trestných činů je naopak vymezen široce, takže se může vlastně 

jednat o jakýkoliv úmyslný či nedbalostní trestný čin, spáchaný konáním či 

opomenutím.

V souvislosti s odpovědností alter ego byla v Anglii ve 20. století rozvinuta 

tzv. identifikační teorie chápající právnickou osobu jako lidskou bytost, podle níž má i 

právnická osoba jakési duchovní klima naplněné myšlenkami a vůlí členů, která je 

vyjadřována vedoucími orgány a výkonnými složkami. Z judikatury vyplývá, že 

právnická osoba může být trestně stíhána za jakýkoliv trestný čin s tím, že mens rea 

může být právnické osobě přisouzen na základě úmyslu některého člena vedení, který 

společnost zastupuje. Jde tedy o to, vymezit ty fyzické osoby, jejichž trestné činy jsou 

posuzovány jako trestné činy spáchané právnickou osobou. Soud musí rozhodnout, kteří 

nositelé jsou v právním slova smyslu s právnickou osobou identičtí, což je poměrně 

snadné v rámci malých a středních společností, někdy však téměř nemožné určit v rámci 

velkých právnických osob s decentralizovaným řízením. Za klíčový je považován

judikát Tesco Supermarkets Ltd. v. Nattrass přirovnávající v rozhodnutí právnickou 

osobu k lidskému tělu, kde různí jednotlivci představují odlišné orgány a vykonávají 

odlišné funkce tohoto těla, přičemž jen delikty těch, kteří patří do nervového centra 

společnosti tj. členové představenstva, vedení, tedy centrální řídící osoby vybavené 

skutečnou rozhodovací pravomocí, mohou být přičítány právnické osobě.99

V rámci anglosaského práva je třeba mít stále na paměti, že vychází převážně

ze soudcovského práva, kde je právo postupně dotvářeno precedenty100, které jsou 

                                               
97 Musil, J. Trestní odpovědnost právnických osob: Historický vývoj a mezinárodní srovnání. In Musil, J.;  
Vanduchová, M. (red.): Pocta Otovi Novotnému. Praha: Codex, 1998, s. 76-98
98 Wells, C. Corporations and Criminal Responsibility. 2nd edition. Oxford: Oxford University Press, 
2001, 94-99
99 Jelínek, J. Trestní odpovědnost právnických osob.  Praha: Linde Praha, a.s., 2007, s. 64
100 Např. Alpacell Ltd v Woodward [1972] AC 82, Tesco Supermarkets v Natrass [1972] AC 153 atd.
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rovněž v otázce trestní odpovědnosti právnických osob dominantním pramenem práva 

ve srovnání s psaným právem101.

5.2 Kontinentální model trestní odpovědnosti právnických osob

5.2.1 Model pravé trestní odpovědnosti právnických osob

Francie102

Francie jako jedna z prvních zemí kontinentální Evropy zavedla do svého 

právního řádu pravou trestní odpovědnost právnických osob v roce 1992 v souvislosti 

s přijetím nového trestního zákoníku (Code pénal), který nabyl účinnosti 1. 3. 1994. Od 

té doby prodělala úprava několik změn, vycházejících ze zkušeností z aplikační praxe, 

ačkoliv trestní řízení proti právnickým osobám není ve Francii příliš využíváno. Trestní 

zákoník upravuje trestní odpovědnost právnických osob spolu s trestní odpovědností 

fyzických osob v rámci obecných ustanovení v 1. knize trestního zákoníku, speciální 

ustanovení pak jsou upravena čl. 121-2 1. knihy trestního zákoníku.103

Podle trestního zákoníku jsou právnické osoby, s výjimkou státu, trestně 

odpovědné za trestné činy spáchané na jejich účet, jejími orgány nebo zástupci. Vyňat je 

tedy stát, přičemž důvodem je jeho monopol trestat, a proto nemůže být tedy sám 

trestán. Územní samosprávné celky a jejich sdružení jsou trestně odpovědné jen za 

delikty spáchané při výkonu činností, které jsou způsobilé být předmětem delegace 

veřejných služeb veřejnoprávní smlouvou na jiné subjekty. Naopak za delikty spáchané 

při výkonu veřejné správy je územní samosprávný celek nebo jeho sdružení beztrestné. 

                                               
101 Releventní právní předpisy a ustanovení jsou např. čl. 8 Accessories and Abettors Act (1861), 
Interpretation Act  (1978), Proceeds of Crime Act (2002), Companies Act (2006), Serious Crime Act 
(2007), Corporate Manslaughter and Corporate Homicide Act (2007) atd.
102 Karabec, Z.; Nečada, V.; Vlach, J. Trestní odpovědnost právnických osob – otevřený problém. Trestní 
právo, 2007, č. 4, s. 9
Pelikánová, I. Trestní sankce ve francouzském právu obchodních společností. Trestní právo, 1999, č. 6, s. 
17-24
103 Musil, J. Trestní odpovědnost právnických osob: Historický vývoj a mezinárodní srovnání. In Musil, 
J.;  Vanduchová, M. (red.): Pocta Otovi Novotnému. Praha: Codex, 1998, s. 76-98
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Podmínky vzniku trestní odpovědnosti jsou tedy spáchání trestného činu 

orgánem (např. správní rada, valná hromada, představenstvo apod.) nebo zástupcem, či 

představitelem právnické osoby (např. ředitel, jednatel, vedoucí, starosta apod.), a toto 

jednání musí být ve prospěch právnické osoby, a to ať již jde o prospěch materiální či 

nemateriální povahy.

Otázka souběhu trestní odpovědnosti právnických a fyzických osob je řešena 

nezávislostí odpovědnosti fyzické a právnické osoby za týž delikt, takže stíhána pro týž 

skutek může být zároveň fyzická i právnická osoba, nebo jen některá z nich. 

Rozsah trestní odpovědnosti byl původně stanoven tak, že byly výslovně 

uvedeny trestné činy, za které mohly být právnické osoby trestně odpovědné, 

v případech předpokládaných zákonem nebo nařízením. Tento princip byl ve 

francouzské nauce označován jako princip speciality. „Trestní odpovědnost proto 

neměla obecný charakter. Trestní stíhání bylo možné jen za podmínky, že zákon 

stanovil, že právnická osoba odpovídá za určitý zločin nebo přečin, anebo že nařízení 

vlády stanovilo, že právnická osoba je odpovědná za přestupek. Pokud příslušná norma 

výslovně neuváděla, že její působnost se vztahuje i na právnické osoby, právnická 

osoba nebyla trestně odpovědná. K tomu, aby právnická osoba mohla spáchat trestný 

čin, nestačilo, aby ustanovení příslušného právního předpisu prohlašovalo určité jednání 

„každého“ za trestné. Jejich trestní stíhání umožňovalo až výslovné ustanovení o tom, 

že se právní předpis vztahuje výslovně i na právnické osoby.“104

Přijetím zákona č. 204 z roku 2004, známým jako „Perben II“, který nabyl 

účinnosti 1. 1. 2006, došlo ke změně článku 121-2 trestního zákona vypuštěním slov „v 

případech předpokládaných zákonem nebo nařízením“, čímž byl rozšířen výčet 

trestných činů právnických osob na téměř všechny soudně trestné delikty. 

Za poměrně inspirativní a zdařilou považuji úpravu trestů, jejichž katalog se 

vyznačuje značnou rozmanitostí. Druhy trestů, které lze za spáchání trestného činu 

právnické osobě uložit jsou peněžitý trest, dále zrušení právnické osoby, zákaz činnosti, 

soudní dohled, uzavření části právnické osoby použité ke spáchání trestného činu, zákaz 

vystavovat na určitou dobu šeky, zabavení věci, zveřejnění odsuzujícího rozsudku, 

konfiskace majetku nebo jeho části. Nejčastějším trestem ukládaným právnickým 

                                               
104 Jelínek, J. Trestní odpovědnost právnických osob.  Praha: Linde Praha, a.s., 2007, s. 50
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osobám v trestním řízení je ve Francii trest peněžitý, často kumulativně uložený s jiným 

trestem např. s povinností zveřejnit odsuzující rozsudek. 

Francie je zemí s téměř nejdelší zkušeností s pravou trestní odpovědností 

právnických osob, přesto však jak jsem již výše uvedla, není tohoto institutu v praxi 

příliš využíváno, ale i to je nakonec poznatek, který by při otázkách zavedení trestní 

odpovědnosti právnických osob měl být brán do úvahy. Dále si dovoluji poznamenat, že

česká úprava obchodního práva byla při svém vzniku inspirována francouzskou 

úpravou, vychází tedy ze stejných institutů a principů. Blízkost úprav francouzského a 

českého práva v otázce obchodních společností, je bezesporu relevantním důvodem 

proč by měli naši zákonodárci francouzskou úpravu vést dále v patrnosti.

5.2.2 Model nepravé trestní odpovědnosti právnických osob

Slovensko

První seriózní legislativní snahy o zavedení trestní odpovědnosti právnických 

osob na Slovensku, kterým samozřejmě předcházely četné diskuse na toto téma, bych se 

odvážila datovat do roku 2000, kdy byl vládou Slovenské republiky usnesením č. 385

31. 5. 2000 schválen legislativní záměr Trestného zákona a Trestného poriadku, ve 

kterém je potřeba zavedení trestní odpovědnosti právnických osob vzhledem 

k mezinárodním doporučením a tendencím jejího zakotvení v zemích kontinentální 

oblasti výslovně zmíněna.105

Další vývoj směřoval na Slovensku k zavedení pravé trestní odpovědnosti 

právnických osob, jejíž úprava by byla součástí připravovaného nového Trestného 

zákona. Tuto koncepci obsahoval také první vládní návrh rekodifikovaného Trestného 

zákona, který byl Národní radě Slovenské republiky předložen 23. 4. 2004 pod číslem 

656.106 Ačkoliv tento návrh nebyl schválen a navrhovatel ho vzal ve druhém čtení zpět, 

považuji za vhodné ho alespoň stručně přiblížit. 

                                               
105 http://www.pravnarevue.sk/domov/spravodajstvo/588-legislativny-zamer-trestneho-zakona-a-
trestneho-poriadku.html
106 http://www.nrsr.sk/Default.aspx?sid=zakony/zakon&MasterID=1334
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Z legislativně technického hlediska jsou ustanovení zakotvující trestní 

odpovědnost právnických osob stejně jako podmínky individuální trestní odpovědnosti 

fyzických osob obsažena v jednom trestním kodexu. Ustanovení týkající se trestní 

odpovědnosti právnických osob měla tvořit pátou hlavu všeobecné části připravovaného 

Trestného zákona107 pod názvem Trestná zodpovednosť právnických osob. Úpravu bylo 

nutno vnímat v souvislosti s ustanovením hlavy první vymezující základy trestní 

odpovědnosti, kde bylo v §19 odst. 2 stanoveno, že pachatelem trestného činu může být 

fyzická osoba a pokud tak stanoví Trestný zákon i právnická. „Tímto ustanovením se 

zavádí originální trestní odpovědnost právnických osob za chybné a nesprávné konání 

jejího vedení. Tím se ustupuje od tradičního „societas delinquere non potest“ 

(společnost – korporace nemůže být potrestána). Zákon však tuto zásadu v podstatě 

nepopírá, neboť prioritní trestní odpovědnost i nadále nechává na fyzické osobě.“108

Takže zatímco fyzická osoba může být pachatelem všech trestných činů uvedených ve 

zvláštní části Trestného zákona, tak právnická jen za trestné činy, které jsou výslovně 

uvedené ve zvláštní části.109

Dále je trestní odpovědnost právnických osob upravena v ustanoveních §122-

130. Ustanovení § 122 stanoví podmínky trestní odpovědnosti právnické osoby, popř. 

jejího právního zástupce, přičemž definici pojmu právnických osob opomíjí. Dále

ustanovení vyjímá z trestní odpovědnosti stát, státní orgány, obce a vyšší územní celky, 

upravuje místní působnost trestního zákona a přiměřené použití obecné části zákona,

v otázkách neupravených v páté hlavě (např. základy trestní odpovědnosti, okolnosti

vylučujících protiprávnost, trestnost, zánik trestnosti, ustanovení týkající se působnosti 

trestního zákona a všeobecné zásady pro ukládání sankcí). 

Zavinění je dle §123 koncipováno v širším rozsahu než u fyzické osoby na

principu objektivní odpovědnosti, kdy k spáchání trestného činu právnickou osobou 

postačí, pokud při její činnosti její statutární orgán, jeho člen, člen dozorčího orgánu 

nebo jiná osoba oprávněná konat za právnickou osobu koná v rozporu se všeobecně 

závazným právním předpisem. Zároveň trestní odpovědnost právnické osoby 

nevylučuje trestní odpovědnost fyzické osoby. 

                                               
107 Národní rada Slovenské republiky. 2004. Tisk 656. Vládní návrh Trestného zákona. 
108 Segeš, I. Koncepcia trestnej zodpovednosti právnických osôb v slovenskom trestnom práve. Pravny 
obzor, 2002, č. 4, s. 329
109 Národní rada Slovenské republiky. 2004. Tisk 656. Vládní návrh Trestného zákona. Důvodová zpráva.
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Sankcionování právnických osob se drží zásady dvojkolejnosti dle obecného 

§31, který pod pojmem sankce dle Trestného zákona rozumí tresty a ochranná opatření.

Ustanovení §124 odst. 1 tedy taxativně vyjmenovává poměrně širokou škálu 

trestů a ochranných opatření, které soud může uložit právnickým osobám. Druhy trestů 

dle návrhu trestního zákona jsou peněžitý trest, trest zrušení právnické osoby, trest 

propadnutí majetku, trest propadnutí věci, trest zákazu vymezené činnosti, trest zákazu 

anebo omezení přijímat veřejné dotace anebo subvence a trest zákazu účasti na 

veřejných zakázkách. Mezi ochranné opatření patří zabrání věci a soudní dohled nad 

činností právnických osob. V následující úpravě jednotlivých druhů trestů a ochranných 

opatření stojí za povšimnutí úprava peněžitého trestu, jehož rozmezí bylo pojato dosti 

široce od 50 000 Sk do 500 000 000 Sk, přičemž jeho konkrétnější výměra je dána horní 

hranicí trestní sazby odnětí svobody za trestný čin, za který je právnická osoba 

odsouzená. Trest zrušení právnické svobody jakožto trest nejpřísnější stanoví pro jeho 

uložení dřívější odsouzení za trestný čin, na který zákon stanoví trest odnětí svobody 

s horní hranicí trestní sazby nad deset let, pokud se nejedná o právnickou osobu, která 

byla vytvořena k páchání trestné činnosti.

Druhý návrh Trestného zákona předložený Národní radě Slovenské republiky 

dne 28. 2. 2005 pod číslem 1061110 rovněž obsahoval úpravu trestní odpovědnosti

právnických osob v páté hlavě, nicméně v průběhu legislativního procesu po uplatnění

pozměňujících a doplňujících návrhů koncepce pravé trestní odpovědnosti právnických 

osob, jejíž úprava by tvořila součást nového trestního kodexu, byla opuštěna. Přijatý 

Trestný zákon111, publikovaný ve Zbierce zákonov pod č. 300/2005112, tedy výslovně za 

pachatele považuje jen fyzickou osobu.113

Dalšími produkty slovenských legislativních snah byly dva téměř totožné 

návrhy na zavedení trestní odpovědnosti právnických osob formou samostatného 

zákona, které byly Národní radě Slovenské republiky předloženy jen s odstupem 

jednoho dne. Návrh skupiny poslanců Národní rady Slovenské republiky na vydání 

zákona o trestní odpovědnosti právnických osob a o změně a doplnění některých zákonů 

                                               
110 http://www.nrsr.sk/Page.aspx?sid=zakony/zakon&ZakZborID=13&CisObdobia=3&CPT=1061
111http://www.zbierka.sk/Default.aspx?sid=15&PredpisID=18750&FileName=05-
z300&Rocnik=2005&AspxAutoDetectCookieSupport=1
112 Účinnosti zákon č. 300/2005 Z.z. nabyl 1.1.2006 
113 §19 odst. 2 Páchateľom trestného činu môže byť fyzická osoba.
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byl Národní radě Slovenské republiky předložen dne 23. 2. 2006 pod číslem 1523.114

Druhým návrhem byl vládní návrh zákona o trestní odpovědnosti právnických osob a o 

změně a doplnění některých zákonů předložený Národní radě Slovenské republiky dne 

24. 2. 2006 pod číslem 1507.115 Oba návrhy ukončily svou pouť v legislativním procesu 

v prvním čtení. 

Návrhy116 měly obsahovat nejen hmotněprávní, ale i procesně právní úpravu, 

přičemž by k oběma novým kodexům, tedy Trestnému zákonu (č. 300/2005) a 

Trestnému poriadku (č.301/2005) byly v postavení lex specialis. 

Návrhy samostatného zákona upravují svoji působnost a vyjímají z ní několik 

vyjmenovaných subjektů, kterými jsou stát, státní orgány, Národní banka Slovenska, 

veřejnoprávní mezinárodní organizace, vyšší územní celky, obce, městské části 

v Bratislavě nebo v Košicích v rozsahu v jakém vykonávají státní moc. 

Dalším rozdílem oproti předešlému návrhu úpravy je taxativní vyjmenování 

trestných činů, za které jsou právnické osoby trestně odpovědné s odkazem na zvláštní 

část trestního zákona. Podle důvodové zprávy k poslaneckému návrhu č. 1523 se 

navrhovaná úprava omezuje na trestné činy, u kterých to požadují jednotlivé právní akty 

EU a jednotlivé mezinárodní smlouvy, kterými je Slovensko vázané. Nevýhoda 

navrhované úpravy je spatřována v tom, že na základě nových mezinárodních smluv a 

právních aktů EU bude třeba zákon doplňovat.117

Koncepce zavinění nově vyžaduje, aby byl trestný čin spáchaný ve prospěch 

právnické osoby a zároveň byl spáchán některou v zákoně vyjmenovaných osob, tedy 

jejím statutárním orgánem, jejím dozorčím orgánem, popř. jejich členy nebo jinou 

osobou oprávněnou zastupovat právnickou osobu anebo za ni rozhodovat. 

Sankcemi za spáchaný trestný čin jsou stejně jako v návrzích Trestného zákona

opět tresty a ochranná opatření, nově je zde upraven trest zveřejnění odsuzujícího 

rozsudku, přičemž celkově úprava jednotlivých trestů, jejich ukládání a výkonu je 

podrobnější a propracovanější. 

                                               
114 http://www.nrsr.sk/Page.aspx?sid=zakony/zakon&ZakZborID=13&CisObdobia=3&CPT=1523
115 http://www.nrsr.sk/Page.aspx?sid=zakony/zakon&ZakZborID=13&CisObdobia=3&CPT=1507
116 Národní rada Slovenské republiky. 2006. Tisk 1523. Návrh skupiny poslanců NR SR na vydání 
zákona o trestní odpovědnosti právnických osob a o změně a doplnění některých zákonů.; Národní rada 
Slovenské republiky. 2006. Tisk 1507. Vládní návrh zákona o trestní odpovědnosti právnických osob a o 
změně a doplnění některých zákonů.
117 Národní rada Slovenské republiky. 2006. Tisk 1523. Návrh skupiny poslanců NR SR na vydání 
zákona o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim. Důvodová zpráva.
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Zbývající část obou návrhů zákona tvoří procesní ustanovení o řízení a postupu 

orgánů činných v trestním řízení včetně výkonu trestů. 

Návrh českého samostatného zákona o trestní odpovědnosti právnických osob 

a řízení proti nim z roku 2004 a z roku 2011 bude podrobněji rozebrán v dalších 

kapitolách této práce, mohu již však na tomto místě poznamenat, že má s těmito 

slovenskými návrhy samostatných zákonů mnoho společného. 

Vývoj legislativních snah na Slovensku, ať už se jednalo o návrhy na zavedení 

trestní odpovědnosti právnických osob v rámci rekodifikovaného trestního kodexu, 

případně návrhy samostatných zákonů, velmi jasně směřoval k zakotvení pravé trestní 

odpovědnosti právnických osob. Protože se nakonec žádný z návrhů nesetkal 

s úspěchem, jeví se mi rozhodnutí přiklonit se nakonec k tzv. nepravé trestní 

odpovědnosti právnických osob přijatelným kompromisem.

Tzv. nepravá trestní odpovědnost právnických osob byla do slovenského 

právního řádu zavedena formou ochranných opatření. Ustanovení upravující ochranná 

opatření, jsou obsažena v novelizovaném Trestném zákoně č. 300/2005 Z. z. zákonem č. 

224/2010 Z. z.118 s účinností od 1. 9. 2010. Změna spočívá v zavedení ochranných 

opatření, kterými jsou zabavení peněžní částky (§83a) a zabavení majetku (§83b), aniž 

by měnila, jak je ostatně u nepravé trestní odpovědnosti právnických osob typické, 

ustanovení o pachateli §19 odst. 2, dle kterého pachatelem trestného činu může být 

fyzická osoba. Jinými slovy, ačkoliv trestní odpovědnost právnických osob není 

v zákoně výslovně stanovena a trestně odpovědné jsou jen fyzické osoby, je možné 

právnickým osobám uložit trestní sankce, ve slovenské úpravě ochranná opatření, která 

jsou svou povahou spíše quasitrestními sankcemi, resp. quasitrestními ochrannými 

opatřeními. 

Ochranná opatření je možné uložit v podstatě všem právnickým osobám, 

kromě těch, jejichž majetkové poměry jako dlužníka nelze uspořádat dle zvláštního 

předpisu upravující konkurzní řízení nebo pokud by výkonem ochranného opatření byl 

postihnut majetek státu nebo Evropské unie, orgánu cizího státu a mezinárodním 

organizacím veřejného práva. Dále ochranná opatření není možno uložit v dalších třech 

                                               
118 Zákon č. 224/2010 Z.z., kterým sa mení a doplňa zákon č. 300/2005 Z.z. Trestný zákon v znení 
neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
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případech, jimiž jsou zánik trestnosti činu, promlčení trestního stíhání anebo účinná

lítost.119

Prostředky získané na základě uložených ochranných opatření mají připadnout 

státu, pokud soud nerozhodne jinak na základě vyhlášené mezinárodní smlouvy, kterou 

je Slovenská republika vázána.120

Aby se zamezilo beztrestnosti právního nástupce, který by se případně mohl 

snažit vyhnout trestní odpovědnosti, tak v případě sloučení, splynutí nebo rozdělení 

právnické osoby, uloží soud ochranné opatření i právnímu nástupci zaniklé právnické 

osoby.121

Pro možnost uložení zabavení peněžité částky dle §83a odst. 1 musí být trestný 

čin spáchaný, a to i ve stadiu pokusu, nebo v případě účasti na něm v souvislosti 

s a) výkonem oprávnění zastupovat právnickou osobu, b) s výkonem oprávnění přijímat 

rozhodnutí jménem této právnické osoby, c) s výkonem oprávnění vykonávat kontrolu 

v rámci této právnické osoby, d) se zanedbáním dohledu anebo náležité péče v této 

právnické osobě. Dále jsou stanoveny hranice, ve kterých soud může uložit zabavení 

peněžité částky od 800 eur do 1 660 000 eur, přičemž při stanovení konkrétní výše soud 

přihlédne k závažnosti spáchaného trestného činu, rozsahu činu, získanému prospěchu, 

způsobené škodě, okolnostem, za kterých byl trestný čin spáchán a následkům pro 

právnickou osobu. Rozmezí je tak stanoveno dost široce a dává soudu značný prostor 

pro úvahu, a nebojím se vyslovit názor, že svým značným rozpětím a závislostí na 

úvaze soudu se dané ustanovení ocitá na hranici kolize se zásadou nulla crimen sine 

lege certa.

Na rozdíl od zabavení peněžité částky zabavení majetku dle §83b odst. 1 uloží 

soud právnické osobě obligatorně, v případě spáchání trestného činu, a to i ve stádiu 

pokusu, anebo pokud došlo k účasti na trestném činu uvedeném v §58 odst. 2 a 

právnická osoba nabyla majetek nebo jeho část trestnou činností anebo z příjmů 

pocházejících z trestné činnosti, v souvislosti a) s výkonem oprávnění zastupovat tuto 

právnickou osobu, b) s výkonem oprávnění přijímat rozhodnutí jménem této právnické 

osoby, c) s výkonem oprávnění vykonávat kontrolu v rámci této právnické osoby, anebo 

d) se zanedbáním dohledu anebo náležité péče v této právnické osobě. Mezi trestné činy 

                                               
119 §83a, §83b odst. 2 Trestného zákona č. 300/2005 Z.z. , v znení neskorších predpisov
120 §83a, §83b odst. 5 Trestného zákona č. 300/2005 Z.z., v znení neskorších predpisov
121 §83a, §83b odst. 4 Trestného zákona č. 300/2005 Z.z., v znení neskorších predpisov
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uvedené v §58 odst. 2 patří např. trestný čin nedovolené výroby omamných a 

psychotropních látek, obchodování s lidmi a dětmi, vydírání, pozměňování a 

neoprávněná výroba peněz a cenných papírů, terorismus apod.

Podle § 83a odst. 4 soud neuloží zabavení peněžité částky, pokud zároveň 

ukládá právnické osobě ochranné opatření zabavení majetku. Nicméně podle § 83b odst. 

3 uloží soud právnické osobě ochranné opatření zabavení peněžité částky i za 

předpokladu, že jsou splněny podmínky uložení zabavení majetku, pokud toto ochranné 

opatření neuloží z důvodu, že vzhledem k závažnosti spáchaného trestného činu, 

rozsahu činu, získaného prospěchu, způsobení škody, okolnostem spáchání trestného 

činu, následků pro právnickou osobu anebo z důvodu důležitého veřejného zájmu je 

možné ochranu společnosti zabezpečit i bez zabavení majetku právnické osoby.

K rozsahu122 zabavení majetku lze říci, že pokud soud uloží toto ochranné 

opatření, tak proběhne nejprve konkurzní řízení podle zákona o konkurzu a 

restrukturalizaci123, uspokojí se pohledávky věřitelů a až poté pokud zůstane nějaký 

majetek po ukončení konkurzního řízení, dojde k zabavení majetku ve prospěch státu. 

Myšlenkou tohoto postupu je bezpochyby ochrana věřitelů, kteří často o protiprávním 

jednání právnické osoby neměli žádné vědomosti a díky konkurzu mají možnost 

dosáhnout alespoň částečného uspokojení pohledávek. 

Jedním z argumentů pro zavedení trestní odpovědnosti právnických osob, jak o 

tom výše tato práce pojednává je spojování trestních sankcí s vyšším stupněm difamace, 

který může mít dopad na další činnost právnické osoby např. ztrátou obchodních 

kontaktů, nedůvěrou v dobré jméno atd. a jejich spojení s vyšším preventivním 

účinkem. Důvody tohoto charakteru zřejmě vedly slovenského zákonodárce i k 

novelizaci zákona o registru trestů124 zákonem č. 224/2010 Z.z.125 Po provedené 

novelizaci se tak předmět úpravy vztahuje i na právnické osoby, kterým bylo soudem 

                                               
122 §83b odst. 4 Trestného zákona č. 300/2005 Z.z., v znení nejskorších predpisov – Zabavení majetku 
postihuje v rozsahu, který patří právnické osobě při výkonu ochranného opatření zabavení majetku po 
ukončení konkurzního řízení

a) výtěžek ze zpeněžení majetku,
b) majetek vyloučený ze soupisu majetkové podstaty,
c) majetek podléhající konkurzu, pokud nedošlo k zpeněžení majetku.

123 Zákon č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektrorých zákonov
124 Zákon  č. 330/2007 Z.z o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
125 Zákon č. 224/2010 Z.z., kterým sa mení a doplňa zákon č. 300/2005 Z.z. Trestný zákon v znení 
nejskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
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právoplatně uložené zabavení peněžní částky nebo zabavení majetku.126 V registru 

trestů se tak evidují údaje o právnických osobách, kterým bylo právoplatným 

rozhodnutím soudu uložené zabavení peněžní částky anebo zabavení majetku.127

Slabinu úpravy pak vidím ve vymezení výpisu z registru trestů, kterým se rozumí 

veřejná listina, kterou se prokazuje, zda fyzická osoba byla anebo nebyla právoplatně 

odsouzená, z čehož plyne, že s výpisem z registru trestů pro právnické osoby se 

nepočítá. Žádoucí by de lege ferenda z mého pohledu bylo odstranit tento nedostatek, 

přičemž bych zároveň doporučila povinné zveřejnění uložených ochranných opatření i 

v Obchodním registru. Vyšší mírou informovanosti veřejnosti, zároveň dochází ke 

zvýšení preventivních účinků trestních sankcí i samotných difamačních následků pro 

právnické osoby. 

K nové úpravě nepravé odpovědnosti právnických osob, která nabyla účinnosti 

teprve od 1. 9. 2010, prozatím těžko vynášet závěry ve smyslu osvědčila se či

neosvědčila, minimálně do doby než se na Slovensku objeví první judikáty zabývající se 

danou problematikou. 

5.2.3 Model administrativněprávního trestání právnických osob

Německo128

Dojde-li u nás k zavedení trestní odpovědnosti právnických osob, zůstane 

Německo v rámci Evropské Unie jediným státem, v kterém nejsou právnické osoby 

trestně odpovědné. Neznamená to však, že by právnická osoba v případech, kdy fyzická 

osoba jako orgán právnické osoby spáchá přestupek nebo trestný čin, k jehož postihu 

zavazují mezinárodní smlouvy a právní předpisy EU, nenesla žádnou odpovědnost. 

Německý model odpovědnosti právnických osob je považován za právní úpravu správní 

a nikoli trestní odpovědnosti právnických osob, ačkoliv sankce jsou ukládány právnické 

                                               
126 §1 odst. 1 zákona  č. 330/2007 Z.z o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
127 § 3a ve spojitosti s § 4 odst. 1, písm. b zákona  č. 330/2007 Z.z o registri trestov a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov
128 Parlament České republiky. Poslanecká sněmovna. 2011. VI. Volební období. Tisk 285/0 – Vládní 
návrh zákona o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim. Důvodová zpráva. Příloha 
k důvodové zprávě.
Jelínek, J. Trestní odpovědnost právnických osob.  Praha: Linde Praha, a.s., 2007, s. 184-195
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osobě trestním soudem. „Tato systémová klasifikace se opírá o tezi, že princip 

individuální trestní odpovědnosti není právní úpravou podle německého modelu 

prolomen, protože právnická osoba neodpovídá za trestný čin spáchaný fyzickou 

osobou uvedenou §30 odst. 1 zákona o přestupcích (není jí přičítána cizí trestní 

odpovědnost), ale za vlastní zaviněné protiprávní jednání, jehož znaky však nejsou 

vyjádřeny ve skutkových podstatách trestných činů, jejichž subjektem by byla právnická 

osoba, ale ve skutkových podstatách trestných činů, jejichž subjektem je fyzická osoba. 

Proto také pokuta a další sankce, jež umožňuje uložit zákon o přestupcích, nejsou 

považovány za sankce trestní, ale správní.“129

Základním pramenem práva, který upravuje ukládání sankcí právnickým 

osobám a sdružení osob je zákon o přestupcích (OWiG). Základním ustanovením, které 

upravuje podmínky odpovědnosti právnické osoby, sdružení osob bez právní 

subjektivity, osobní obchodní společnosti a sankce jim ukládané je §30 odst. 1 zákona o 

přestupcích, který stanoví, že spáchal-li někdo jako a) statutární orgán právnické osoby 

nebo jako člen statutárního orgánu, b) předseda představenstva sdružení bez právní 

subjektivity nebo jako člen takového představenstva, c) jako společník oprávněný 

k zastupování osobní obchodní společnosti, nebo d) jako generální zmocněnec nebo 

v řídícím postavení jako prokurista nebo zmocněnec k jednání za právnickou osobu 

nebo sdružení osob uvedených v b) a c) 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, může jí být 

uložena pokuta.

Ustanovení v přestupkovém zákoně vychází z principu přičitatelnosti, nejedná 

se ale o cizí odpovědnost. Právnické osobě je přičítáno protiprávní jednání jejího orgánu 

jako její vlastní a zaviněné jednání. Teoreticky se vychází z toho, že právnická osoba je 

primárním nositelem práv a povinností, jejichž zajišťování a plnění realizuje 

prostřednictvím orgánů a zástupců, je to tedy sama právnická osoba, která 

prostřednictvím svých orgánů a zástupců spáchala trestný čin nebo přestupek. 130

                                               
129 Parlament České republiky. Poslanecká sněmovna. 2011. VI. Volební období. Tisk 285/0 – Vládní 
návrh zákona o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim. Důvodová zpráva. Příloha 
k důvodové zprávě, s. 75
130

Parlament České republiky. Poslanecká sněmovna. 2011. VI. Volební období. Tisk 285/0 – Vládní 
návrh zákona o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim. Důvodová zpráva. Příloha 
k důvodové zprávě, s. 66
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Pokusím se nyní trochu přispět k osvětlení problematiky stručnou poznámkou

k chápání zavinění v německé teorii. Německá trestněprávní nauka vychází z koncepce 

viny chápané jako vytýkatelnost, tj. možnosti činit pachateli osobní výtku za spáchání 

činu. Pojem viny v sobě zahrnuje sociálně etický odsudek. Pojmy vina, vytýkatelnost, 

sociálně etický odsudek se váží jen k fyzické osobě. 

Němečtí autoři ve snaze problém viny překlenout, konstruují vedle individuální 

viny fyzických osob různé paralelní pojmy jako „vina právnické osoby“, „vina vedení 

podniku“, „funkcionální vina orgánu“ nebo „zavinění organizace“. Tyto pojmy nemají 

žádný psychologický obsah. Zřejmě nejvíce přijímané pojetí je vytvořit vedle 

individuálního trestního práva paralelní a originální trestní právo korporací. Subjektivní 

stránku trestného činu zde tvoří tzv. „vina vedení podniku“, jejímž obsahem je chybný 

výkon tzv. rizikového managmentu, kterým se rozumí chybné zvládnutí zvýšeného 

rizika vyplývajícího z provozování podniku. 131

Základní podmínky pro to, aby přestupek nebo trestný čin spáchaný fyzickou 

osobou mohl být podle §30 odst. 1 zákona o přestupcích přičten právnické osobě, jsou 

tedy porušení povinností, jejichž adresátem je právnická osoba nebo musí být právnická 

osoba obohacena nebo takové obohacení musí být alespoň zamýšleno.

Sankce, které lze uložit právnické osobě za spáchání trestného činu nebo 

přestupku jsou uložení pokuty dle §30 odst. 1 a odst. 2 zákona o přestupcích, kterou lze 

uložit v trestním řízení nebo přestupkovém řízení v závislosti na tom, zda se jedná o 

přestupek (příslušné k stíhání a potrestání jsou správní orgány v přestupkovém řízení) 

nebo o trestný čin (příslušné k stíhání je státní zastupitelství, k uložení pokuty soud, 

postupuje se dle trestního řádu). Dalšími možnými sankcemi jsou propadnutí dle §29 a 

§29a OWiG, popř. dle §73 a §73a trestního zákoníku, odvod majetkového prospěchu 

získaného protiprávním jednáním dle §10 odst. 2 zákona o hospodářských trestných 

činech a zabavení, zabrání dle §22-29 OWiG, popř. dle §75 trestního zákoníku. 132

Lze shrnout, že německý propracovaný systém správních trestních sankcí plní 

podobnou funkci jako trestní sankce v zemích, kde je zakotvena trestní odpovědnost 

právnických osob a aniž by byla trestní odpovědnost upravena v trestněprávních 

                                               
131 Musil, J. Trestní odpovědnost právnických osob – ano či ne? Trestní právo, 2000, č. 7-8, s. 4-5

132 Parlament České republiky. Poslanecká sněmovna. 2011. VI. Volební období. Tisk 285/0 – Vládní 
návrh zákona o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim. Důvodová zpráva. Příloha 
k důvodové zprávě, s. 69
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předpisech, vyhovuje německý model deliktní odpovědnosti kritériím „účinných, 

přiměřených a odstrašujících sankcí“ požadovaných v mezinárodních závazcích a 

doporučeních. 133 Přičemž si dovolím ještě připomenout, že ačkoliv je odpovědnost 

právnických osob v Německu považována za správní, je uplatňována ve společném 

trestním řízení spolu s trestní odpovědností fyzické osoby za trestný čin.

Na závěr si ještě dovolím stručnou vsuvku k německému trestnímu zákoníku, 

který sice neupravuje trestní odpovědnost právnických osob, upravuje však institut 

jednání za jiného, jehož obdobu obsahuje i náš Trestní zákoník134 (§114 odst. 2). 

Jednání za jiného rozšiřuje trestní odpovědnost fyzických osob za trestné činy ve 

zvláštní části i na osoby, které nemají požadovanou vlastnost a které by jinak nemohly 

naplnit zvláštní skutkovou podstatu, tento institut je však rovněž založen na individuální 

trestní odpovědnosti fyzických osob. 

                                               
133 Jelínek, J. Trestní odpovědnost právnických osob.  Praha: Linde Praha, a.s., 2007, s. 28
134 Bohlander, M. The German Criminal Code. Oxford: Hart Publishing, 2008
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6. Úprava trestní odpovědnosti právnických osob 

v České republice

6.1 Úprava de lege lata

Zásadou českého trestního práva je zásada individuální trestní odpovědnosti, 

Kolektivní trestní odpovědnost dosud nebyla do našeho právního řádu přijata. Deliktní 

odpovědnost právnických osob je však zakotvena v soukromoprávní oblasti

(odpovědnost za škodu, odpovědnost za bezdůvodné obohacení atd.). Ve veřejném 

právu je de lege lata možná zatím pouze správní odpovědnost právnických osob za správní 

delikty. 

Český trestní zákoník nezná trestní odpovědnost právnických osob. Obsahuje však 

institut tzv. jednání za jiného, který rozšiřuje trestní odpovědnost fyzických osob za trestné 

činy ve zvláštní i na osoby, které nemají požadovanou vlastnost nebo způsobilost a které by 

jinak nemohly naplnit zvláštní skutkovou podstatu. Tento institut však nevybočuje ze 

zásady individuální trestní odpovědnosti.

Trestní zákoník také upravuje ochranné opatření zabrání věci nebo jiné majetkové 

hodnoty (§ 101), které lze rovněž uložit právnické osobě. Takové řešení však není možné 

považovat za srovnatelné se zavedením trestní odpovědnosti. Podle důvodové zprávy 

k návrhu zákona TOPO2011 lze polemizovat již s tím, zda ochranné opatření zabrání 

majetku lze považovat za účinnou, přiměřenou a odstrašující sankci. 

Z mezinárodněprávního hlediska účinnost sankce nespočívá v konfiskaci prostředků nebo 

zisků z trestné činnosti, ale v dalším postihu. Ukládání ochranného oaptření je navíc pouze 

fakultativní a nikoli obligatorní, což rovněž nevyhovuje požadavkům mezinárodních úmluv 

podrobit právnické osoby účinným, přiměřeným a odstrašujících sankcím v případě, že se 

účastní na trestných činech.135

                                               
135 Parlament České republiky. Poslanecká sněmovna. 2004. VI. volební období. Tisk 285. – Vládní návrh 
trestního zákoníku. Důvodová zpráva.
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6.1.1 Správní delikty právnických osob, správní trestání136

Správním trestání se rozumí rozhodování správních orgánů o vině a trestu za 

protiprávní jednání, kterými jsou v případě správního trestání správní delikty. Kromě

správního trestání se pod obecný pojem trestání, tedy rozhodování o vině a trestu za 

porušení práva, řadí také soudní trestání. Trestná jednání je tedy možno rozdělit na 

soudní delikty (trestné činy) podřazené soudní rozhodovací pravomoci a správní delikty

spadající pod správní trestání. Právní teorie a praxe se snažila najít hranici mezi 

soudními delikty a správními delikty stanovením několika kritérii jako je objekt deliktu, 

závažnost deliktu, kritérium difamace nebo stupeň společenské nebezpečnosti, přesto se 

shody pro stanovení obecně platné hranici nedošlo. 137

Správní delikt není v současné právní úpravě legálně definovaný, je tedy třeba 

vycházet z teorie, která za správní delikt považuje protiprávní jednání, jehož znaky jsou 

stanoveny zákonem, za které ukládá správní orgán trest stanovený normou správního 

práva. Správní delikty je možné dělit na přestupky, správní disciplinární delikty, tzv. 

správní pořádkové delikty, jiné správní delikty, zejména jiné správní delikty fyzických 

osob, správní delikty právnických osob a správní delikty právnických osob a tzv. 

fyzických podnikajících osob. 

Správní delikty právnických osob jsou druhem správních deliktů, který lze 

vymezit jako protiprávní jednání právnické osoby, jehož znaky jsou stanovené 

zákonem, za které správní orgán ukládá trestní sankci stanovenou tímto zákonem. 

Obecnými znaky správních deliktů právnických osob jsou jednání, 

protiprávnost, trestnost, odpovědná osoba, znaky deliktů stanovené zákonem. 

Jednání u správních deliktů právnických osob je jednání fyzických osob, které 

plní úkoly právnické osoby, pokud jde o jejich činnost v rámci plnění těchto úkolů. 

Jejich jednání se přičítá právnickým osobám jako celku. 

Odpovědná osoba je právnická osoba, je-li deliktně způsobilá. Deliktní 

způsobilost její vznik a zánik je spojena s právnickou osobou jako subjektem práva. 

                                               
136 Hendrych, D. a kol. Správní právo. Obecná část. 7. vydání. Praha: C.H.Beck, 2009, s. 439-446
Prášková, H. Správní delikty právnických osob. Praha: Acta Universitatis Carolinae-Iuridica, 1992, č. 4-
5, s. 3-94
137 Hendrych, D. a kol. Správní právo. Obecná část. 7. vydání. Praha: C.H.Beck, 2009, s. 439-440
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Ačkoliv právnická osoba jedná prostřednictvím fyzických osob, subjektem 

odpovědnosti je právnická osoba.

U správních deliktů fyzických osob je jako jeden ze znaků požadováno zavinění. 

Odpovědnost za správní delikty právnických osob je založena na základě objektivní 

odpovědnosti. 

Jak jsem již uvedla výše, právní úprava správních deliktů právnických osob je 

nekodifikovaná a vykazuje nedostatky jako je roztříštěnost, nekoncepčnost, absence 

úpravy obecných institutů. Pramenem práva jsou jednotlivé zvláštní zákony.

                                  

6.1.2 Jednání za jiného

Stěžejní ustanovení týkající se možnosti trestního postihu právnických osob 

v české právní úpravě je ustanovení §114 odst. 2 TZ tzv. jednání za jiného. Pachatelem 

je fyzická osoba, která zaviněně naplní znaky trestného činu, ale nemá zákonem 

požadované vlastnosti konkrétního či speciálního subjektu138. Tento institut rozšiřuje 

podmínky trestní odpovědnosti fyzických osob u trestných činů, u nichž zákon vyžaduje

zvláštní vlastnost, způsobilost nebo postavení v tom ohledu, že postačuje, aby tyto 

znaky konkrétního či speciálního subjektu, které musí dle požadavku zákona být dány u 

pachatele, byly dány u právnické osoby, jejímž jménem pachatel jedná. Jednání jménem 

právnické osoby se rozumí nejen jednání statutárního orgánu, které je zároveň osobním 

jednáním právnické osoby, ale také zastoupení. Jednání právnické osoby upravují 

civilněprávní předpisy a pojednávám ho na jiném místě této práce. 

Zákon tak vlastně vytváří fikci na základě níž fyzická osoba, která jedná 

jménem právnické osoby, bude považována za pachatele se zvláštní vlastností, 

způsobilostí či postavením v případě trestných činů vyžadujících konkrétní či speciální 

                                               
138 Konkrétní a speciální subjekt upravuje trestní zákoník v §114 odst.1 – Jestliže ke spáchání trestného 
činu trestní zákon vyžaduje zvláštní vlastnost, způsobilost nebo postavení pachatele, může být pachatelem 
nebo spolupachatelem trestného činu pouze osoba, která má požadovanou vlastnost, způsobilost nebo 
postavení. Konkrétním subjektem je pachatel, u něhož je zákonem vyžadována zvláštní vlastnost např. 
dlužník u trestného činu zvýhodnění věřitele dle §223 TZ. Speciálním subjektem je pachatel, u kterého 
trestný čin vyžaduje zvláštní způsobilost nebo postavení např. úředník u trestného činu zneužití 
pravomoci úřední osoby dle §329 TZ.
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subjekt, pokud znaky konkrétního či speciálního subjektu naplňuje právnická osoba, za 

kterou tato fyzická osoba v konkrétním případě jednala. Institut se však uplatní pouze v 

případech trestných činů, jejichž skutková podstata omezuje okruh pachatelů na 

konkrétní či speciální subjekt, což pochopitelně nevylučuje trestní odpovědnost 

fyzických osob za trestný čin spáchaný v rámci právnické osoby s obecným okruhem 

pachatelů. Dále trestní zákoník upravuje i situace, kdy k jednání pachatele došlo před 

vznikem právnické osoby, v případě, že právnická osoba vznikla, ale její vznik je 

neplatný anebo je neplatný či neúčinný úkon, který měl založit oprávnění k jednání za 

právnickou osobu. 

Úprava institutu jednání za jiného, v podobě, kterou zná švýcarský trestní 

zákon, byla do českého právního řádu přijata zákonem 253/1997 Sb. s účinností od 1. 1. 

1998.139

6.2 Legislativní pokusy o zavedení trestní odpovědnosti právnických 

v českém právním řádu

Snahy o zavedení trestní odpovědnosti právnických osob do českého právního 

řádu můžeme datovat již do roku 2001, kdy se Legislativní rada vlády ČR přiklonila 

k zavedení trestní odpovědnosti právnických osob v rámci schváleného věcného záměru 

rekodifikace trestního práva. Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky byl 

návrh zákona o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim předložen

vládou pod číslem 745 dne 21. 7. 2004, ale již v prvním čtení dne 2. 11. 2004 byl návrh 

zamítnut.140 Spolu s tímto návrhem zákona byl ve stejný den předložen i vládní návrh 

zákona Trestní zákoník pod číslem 744141 a vládní návrh zákona o změně některých 

zákonů v souvislosti s přijetím trestního zákoníku a zákona o trestní odpovědnosti 

právnických osob a řízení proti nim pod číslem 746.142

Osnova vládního návrhu trestního zákoníku v původním znění, v jakém byl 

předložen poslanecké sněmovně, v ustanovení §12 počítala s trestní odpovědností 

                                               
139 Zákon č. 253/1997 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění 
pozdějších předpisů
140 http://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=4&T=745
141 http://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=4&T=744
142 http://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=4&T=746
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právnických osob.143 Což rovněž vyplývá z důvodové zprávy, podle níž návrh trestního 

zákoníku zavádí i trestní odpovědnost právnických osob, jež však bude provedena ve 

zvláštním zákoně, který upraví nejen odpovědnost právnických osob a sankce (tresty a 

ochranná opatření), ale i navazující procesní postupy.144 Ruku v ruce s rychlostí, kterou 

byl již v prvním čtení zamítnut vládní návrh zákona o trestní odpovědnosti právnických 

osob a řízení proti nim, byla i ustanovení §12 odst. 2 a odst. 3 zrušena již po prvním 

projednání ústavněprávního výboru pod číslem  744/1. Poslanecká sněmovna nakonec 

návrh trestního zákoníku, který po uplatnění pozměňujících a doplňujících návrhů již

nepočítal se zavedením trestní odpovědnosti právnických osob, schválila a postoupila 

Senátu Parlamentu České republiky, který tento návrh zamítl v únoru 2006. Poslanecká 

sněmovna poté, co o návrhu zákona vráceném Senátem znovu hlasovala, návrh zákona 

trestního zákoníku nepřijala.

Práce na rekodifikaci se však nezastavila a 25. 2. 2008 byl Poslanecké 

sněmovně předložen druhý vládní návrh trestního zákoníku pod číslem 410.145 Tento 

návrh trestního zákoníku prošel legislativním procesem úspěšně, došlo k jeho schválení 

a vyhlášení pod číslem 40/2009 Sb. z. s účinností od 1. 1. 2010. Nový trestní zákoník se 

zavedením trestní odpovědností právnických osob vůbec nepočítá, jak plyne z důvodové 

zprávy k němu, která rovněž předvídá úpravu odpovědnosti právnických osob, včetně 

účinných, přiměřených a odstrašujících sankcí v návrhu správního trestání.146

Posledním legislativním počinem v otázce zavedení trestní odpovědnosti 

právnických osob je druhý vládní návrh zákona o trestní odpovědnosti právnických 

osob a řízení proti nim, který vláda předložila Poslanecké sněmovně 15. 3. 2011 pod 

číslem 285.147 Spolu s tímto zákonem byl předložen i související sněmovní tisk 286 

                                               
143 §12 odst. 2 Trestní odpovědnost právnických osob i trestní sankce jim ukládané upravuje zvláštní 
zákon.  §12 odst. 3 Fyzická i právnická osoba je trestně odpovědná jen za trestný čin, který sama 
spáchala. Tím není dotčena trestní odpovědnost právního nástupce právnické osoby dle zvláštního 
zákona. 
144 Parlament České republiky. Poslanecká sněmovna. 2004. IV. volební období. Tisk 744. – Vládní návrh 
trestního zákoníku. Důvodová zpráva.
145 Parlament České republiky. Poslanecká sněmovna. 2008. V. volební období. Tisk 410. – Vládní návrh 
trestního zákoníku. 
146 http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=5&CT=410&CT1=0
147 Parlament České republiky. Poslanecká sněmovna. 2011. VI. volební období. Tisk 285. – Vládní návrh 
zákona o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim.
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návrh zákona o změně zákonů v souvislosti s přijetím zákona o trestní odpovědnosti 

právnických osoba a řízení proti nim.148

6.2.1 Vládní návrh o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti 

nim 2004

Legislativní proces

První vládní návrh zákona o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení 

proti nim (dále jen „návrh zákona TOPO2004“) byl spolu s prvním vládním návrhem 

nového trestního zákoníku předložen vládou České republiky Poslanecké sněmovně 

Parlamentu České republiky dne 21. 7. 2004 v rámci trestněprávní reformy. Již za 

necelé tři měsíce byl návrh pod číslem 745 v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR dne 

2. 11. 2004 na 37. schůzi Poslanecké sněmovny zamítnut v 1. čtení souhlasnými hlasy 

69 poslanců. Proti zamítnutí návrhu hlasovalo 43 poslanců. 

Není bez zajímavosti připomenout si tehdejší kritické připomínky poslanců 

vzhledem k tomu, že v současné době je v Poslanecké sněmovně nový vládní návrh

zákona o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim pod číslem 285.

Obecně se dá říci, že poslanci hodnotili návrh velmi kriticky. Předmětem jejich kritiky

se v rozpravě stala potřeba úpravy trestní odpovědnosti právnických osob sama o sobě, 

která se jim jevila jako nadbytečná a ke které jim ani důvodová zpráva k návrhu 

neposkytla pádný argument pro její zavedení. Tato absence dostatečného zdůvodnění 

zavedení tohoto institutu v poslancích vyvolávala otázku, proč nepostačuje dosavadní 

úprava postihu fyzických osob a úprava správních deliktů, doplněná zákonem o 

likvidaci nebo zákazu činnosti právnické osoby v případě kvalifikovaného porušení 

zákona nebo činnosti v rozporu se státem chráněnými zájmy, když trestání správních 

deliktů odpovídá všem mezinárodním úmluvám. Podle názorů poslanců byl návrh 

poplatný spíše politické objednávce než aby vykazoval kvalitu po právní stránce. 

Konkrétní námitky směřovaly k vymezení právnických osob, na které se měl zákon 

                                               
148 Parlament České republiky. Poslanecká sněmovna. 2011. VI. volební období. Tisk 286. – Vládní návrh 
zákona o změně zákonů v souvislosti s přijetím zákona o trestní odpovědnosti právnických osob.
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vztahovat, široký rozsah trestných činů, včetně sexuálních trestních činů, za které 

právnické osoby lze činit trestně odpovědnými a jdoucí nad rámec požadavků 

vyplývající z mezinárodních úmluv a práva ES/EU. Nejvíce výhrad si však zasloužil § 5 

upravující přičitatelnost trestného činu právnické osobě, která byla podle nich upravena 

příliš široce, takže slovy Jiřího Pospíšila „schopný právník přičte právnické osobě 

cokoliv“, přičemž toto ustanovení podle názoru poslanců fakticky pracuje s objektivní 

odpovědností bez možnosti vyvinit se za činy nejen svých zástupců, ale i zaměstnanců, 

kteří se dopustí jednání při plnění pracovních úkolů. Další výtky směřovaly 

k nedostatečné ochraně práv 3. osob např. drobných akcionářů, absence institutu

promlčení, nerespektování zásady ne bis in idem atd. Poslanci se shodovaly, že návrh 

povede ke kriminalizaci podnikání v České republice, bude bičem na podnikatele či 

dokonce „kladivem na čarodějnice“. 

Ačkoliv byl návrh zákona TOPO2004 zamítnut, má svůj význam jako první 

reálný počin reprezentující legislativní snahy o zavedení pravé trestní odpovědnosti 

právnických osob do našeho právního řádu.  Návrh zákona TOPO2004 obsahuje velmi 

komplexní hmotněprávní i procesní úpravu, ze které v mnohém vychází i nový návrh 

zákona trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, jehož přijetí se 

předpokládá na podzim 2011. Proto považuji za důležité se na následujících stranách 

návrhu zákona TOPO2004 podrobněji věnovat. 

Důvodová zpráva

Důvodová zpráva k návrhu trestního zákona je ve své obecné části postavena 

převážně na zdůvodnění vyplývajícího z tendencí v kontinentální právní úpravě 

a právních aktů mezinárodního práva, přičemž však zároveň konstatuje, že v žádném 

z těchto dokumentů není obsažen kategorický požadavek na zavedení výlučně 

trestněprávních („kriminálních“) sankcí stricto sensu, tj. sankcí stanovených trestním 

zákonem a ukládaných trestním soudem v trestním řízení. Požadavek na sankce, které 

by měly být ukládány právnickým osobám je pravidelně ve většině těchto 

mezinárodních dokumentů spojen s přívlastky – „effective, proportionate and 

dissuasive“ (účinný, přiměřený a odstrašující). Základní požadavek na sankce tedy je, 

aby byly účinné, přiměřené a odstrašující, přičemž novější právní normy obsahují i 
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katalog doporučovaných sankcí. Podobně požadavek odpovědnosti právnických osob za 

jejich deliktní jednání je v těchto mezinárodních dokumentech pouze obecný a není 

bezpodmínečně požadována trestní odpovědnost. 149 Dále důvodová zpráva vypočítává 

mezinárodní dokumenty závazného či pouze doporučujícího charakteru, které požadují 

zavedení deliktní odpovědnosti a sankcionování právnických osob a zmiňuje se i o 

legislativním projektu Corpus Juris, který předpokládá odpovědnost právnických osob 

za trestné činy ke škodě finančních zájmů Evropských společenství. V hrubých 

obrysech pak důvodová zpráva představuje v zákoně upravené základní podmínky 

trestní odpovědnosti, tedy objekt, subjekt, objektivní stránku, subjektivní stránku

trestného činu a také zmiňuje nové řešení návaznosti trestní odpovědnosti právnických 

osob a jejich správního trestání.150 Domnívám se, že důvodová zpráva je ve své obecné 

části příliš zaměřena na úpravu v mezinárodním právu zdůrazňujíc aktuální tendence 

v mezinárodním prostředí a v zahraničních právních řádech, neboť požadavek deliktní 

odpovědnosti a sankcionování právnických osob je zároveň zmírněn připuštěním jejich 

alternativní právní povahy, aniž by se dostatečně zaměřila na samotný zákon, jeho 

základní instituty, vypořádala se s případnými protiargumenty vyplývajícími

z kontroverznosti celého tématu a pádnými důvody podpořila potřebnost jeho zavedení 

v českém právním prostředí.

Stručná charakteristika

Samotný návrh čítá 35 ustanovení je rozdělen do pěti částí. V části první se 

nacházejí Obecná ustanovení, v části druhé Základy trestní odpovědnosti právnických 

osob, část třetí se zabývá Tresty a ochrannými opatřeními, část čtvrtá pod názvem 

Trestní řízení obsahuje trestněprocesní úpravu a konečně část pátá stanoví Účinnost 

předpokládanou ke dni 1. 1. 2006. Tomuto rozdělení odpovídá i ustanovení §1 odst. 1 

vymezující předmět úpravy jako úpravu podmínek trestní odpovědnosti právnických 

osob, trestů a ochranných opatření, které lze za spáchání stanovených trestných činů 

                                               
149 Parlament České republiky. Poslanecká sněmovna. 2004. IV. volební období. Tisk 745. Důvodová 
zpráva
150 Parlament České republiky. Poslanecká sněmovna. 2004. IV. volební období. Tisk 745. Důvodová 
zpráva
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právnickým osobám uložit a úpravu zvláštních ustanovení vztahujících se k trestnímu 

řízení vedenému proti právnické osobě. 

Vztah zákona TOPO2004 k trestnímu zákoníku, trestnímu řádu či jinému 

trestnímu zákonu se řídí §1 odst. 2, který stanoví jejich použití v případě, že zákon 

TOPO2004, jehož ustanovení jsou primární povahy, nemá zvláštní úpravu a není-li to 

z povahy věci, čímž se rozumí zejména charakter právnických osob, vyloučeno. 

Nejedná se tedy o samostatný zákon151, ale o zákon, který navazuje na trestní zákoník, 

popř. jiný trestní zákon a trestní řád. „Jde svou povahou o zákon, který bývá označován 

jako “vedlejší trestní zákon“ a pro nějž je typické, že obsahuje trestněprávní ustanovení 

jak z oblasti předpisů hmotného, tak procesního práva.“152 Téměř shodně byla 

návaznost na trestní kodexy pojata i ve Slovenských návrzích samostatných zákonů.153

Návrh zákona TOPO2004 obsahuje zvláštní ustanovení o působnosti trestních 

zákonů ve vztahu k právnickým osobám se sídlem v České republice nebo se sídlem 

v zahraničí, přičemž byly zákonodárcem zohledněny odlišnosti fyzických a právnických 

osob. Myslím si, že stojí za připomenutí, že návrh zákona TOPO2004 se nepokouší o 

vlastní definici pojmu právnických osob.  

Ustanovení §2 předvídá několik variant působnosti včetně úpravy tzv. 

distančních deliktů, uplatňujíc při tom principy personality, teritoriality, popř. jejich 

vzájemnou kombinaci právě v souvislosti se specifiky vzniku, existence, zániku 

právnických osob. 

Vybrané otázky trestní odpovědnosti právnických osob154

                                               
151 Z legislativně technického hlediska lze návrh zákona označit jako samostatný. Rozumí se tím, že 
úprava trestní odpovědnosti právnických osob není obsažena zároveň s úpravou podmínek trestní 
odpovědnosti fyzických osob v jednom kodexu, ale zvlášť v samostatném zákoně
152 Parlament České republiky. Poslanecká sněmovna. 2004. IV. volební období. Tisk 745. Důvodová 
zpráva
153§ 33 odst. 1 Návrhu skupiny poslanců NR SR na vydání zákona o trestní odpovědnosti právnických 
osob a o změně a doplnění některých zákonů z roku 2006 pod č.1523; § 33 odst.1 Vládního návrhu 
zákona o trestní odpovědnosti právnických osob a o změně a doplnění některých zákonů z roku 2006 pod 
č. 1507.
154 V rozboru návrhu zákona se zaměřuji jen na vybrané okruhy otázek právní úpravy. (Jelínek, J. Trestní 
odpovědnost právnických osob.  Praha: Linde Praha, a.s., 2007, s. 42) 
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1. Vymezení právnických osob podléhající trestní odpovědnosti:

Poměrně výrazně kritizovaným ustanovením v poslanecké rozpravě bylo 

ustanovení vylučující některé právnické osoby z odpovědnosti za trestný čin. Podle §3 

se v návrhu zákona TOPO2004 nepočítalo s trestní odpovědností České republiky, 

České národní banky a územních samosprávných celků. Podle důvodové zprávy „návrh 

zákona nepředpokládá, že by trestný čin, který spáchá některý z představitelů státu, i 

když to bude jeho jménem, mohl vycházet z jeho zvláštních vnitřních zájmů. Má se za 

to, že trestné činy, kterých se dopustí představitelé státu, jsou výlučně jejich osobními 

činy. Navíc je pochybné, že by stát prostřednictvím vlastních orgánů trestal sám sebe. 

Rovněž trestní odpovědnost cizích států, byť to není výslovně v návrhu zákona 

stanoveno, se nepředpokládá, neboť princip suverenity státu tento postup neumožňuje. 

Takové případy jsou řešeny v intencích mezinárodního práva, obdobně jsou 

z pravomoci orgánů činných v trestním řízení vyňaty také Česká národní banka a 

jednotky územní samosprávy, což je v zahraničních úpravách obvyklé, s odkazem na to, 

že vykonávají některé státní funkce, a na to, že by při opačném principu byla ohrožena 

jejich autonomie.“155 Zdůvodnění se zdá být poměrně jasné, v čem tedy byl poslanci 

spatřován problém? K odpovědi na tuto otázku zřejmě nejlépe poslouží citovaný 

výňatek z řeči poslance JUDr. Jiřího Pospíšila, který podle mě velmi jasně odhalil 

nedostatky takovéto úpravy. „Ustanovení §3, který toto upravuje, bez dalšího 

zdůvodnění vylučuje z trestní odpovědnosti Českou republiku, Českou národní banku a 

územní samosprávné celky, to znamená obce a kraje. Chápu, že stát coby suverén by asi 

neměl být trestně odpovědný. Chápu i to, že to mohou být územní samosprávné celky. 

Chápu i to, že to může být Česká národní banka. Jsou-li to tyto subjekty veřejného 

práva, pak se ptám, proč jiné subjekty veřejného práva do tohoto výčtu zahrnuty nejsou. 

Proč Fond národního majetku, Česká televize atd., jiné subjekty veřejného práva zřízené 

speciálním právním předpisem, respektive zákonem, mohou být trestně odpovědné. 

Podle mého názoru v tom není logika a není jasné, proč pro určité subjekty veřejného 

práva neplatí tato úprava a pro určité bude platit. Absurditu vymezení podle mě 

podtrhuje ještě ta skutečnost, že u územních samosprávných celků platí to, že pokud 

územní samosprávný celek zřídí k výkonu své činnosti nějakou příspěvkovou 
                                               
155 Parlament České republiky. Poslanecká sněmovna. 2004. IV. volební období. Tisk 745. Důvodová 
zpráva
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organizaci - například divadlo, knihovnu, nemocnici - v podobě samostatného subjektu, 

pak takováto právnická osoba - nemocnice, divadlo, krajská knihovna - bude 

trestněprávně odpovědná. Ale pokud knihovna, nemocnice, divadlo nebude mít podobu 

samostatného subjektu, ale bude součástí kraje, tedy pouze útvar, tak trestně odpovědná 

nebude. Ptám se, dámy a pánové, proč takový dvojí režim? Proč ve chvíli, kdy škola 

bude samostatná, bude trestněprávně odpovědná, a když bude součástí kraje či obce,

trestněprávně odpovědná nebude? To je podle mě dvojí režim, který fakticky přináší 

výraznou nerovnost, a měli bychom o tom také dále diskutovat.“156

2. Rozsah trestní odpovědnosti právnických osob

Rozsah trestní odpovědnosti právnických osob tedy vymezení trestných činů, 

za které bude možné činit právnickou osobu trestně odpovědnou, vycházel dle 

důvodové zprávy ze dvou variant. První z nich byl taxativní výčet všech zločinů a 

přečinů, uvedených v trestním zákoníku, u nichž přichází trestní odpovědnost 

právnických osob v úvahu, přičemž se vycházelo především z mezinárodních smluv,

kterými je Česká republika vázána, z doporučení Rady Evropy a smluv, kterými měla 

být Česká republika vázána po vstupu do EU, a z rozhodnutí orgánů EU na základě 

takových smluv. Vlnu nevole v Poslanecké sněmovně vyvolal především trestný čin 

znásilnění a další sexuální trestné činy, u kterých si lze jen těžko představit jejich 

spáchání právnickou osobou. Důvodová zpráva se jejich uvedení ve výčtu pokoušela 

zdůvodnit, možná právě v očekávání nesouhlasných reakcí, úpravou v Rámcovém 

rozhodnutí Rady EU o boji proti sexuálnímu zneužívání dětí a dětské pornografii 

(2004/68/JHA), které vyžaduje trestní odpovědnost právnických osob i za trestné činy 

znásilnění, sexuální nátlak, pohlavní zneužívání, kuplířství, šíření a přechovávání 

pornografie a svádění k pohlavnímu styku, přičemž u některých z těchto trestných činů 

se nepředpokládá odpovědnost přímo ve formě spolupachatelství, ale spíše ve formě 

účastenství, kdy se právnická osoba podílí na spáchání takového trestného činu a má 

z něho prospěch.157 Tato varianta v návrhu zákona TOPO2004 zvítězila a trestné činy,

                                               
156 http://www.psp.cz
157 Parlament České republiky. Poslanecká sněmovna. 2004. IV. volební období. Tisk 745. Důvodová 
zpráva
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kterými se dle ustanovení §4 rozumí zločiny nebo přečiny uvedené v trestním zákoníku 

jsou v něm taxativně vyjmenované.

Druhá varianta spočívala v řešení, že by zákon TOPO2004 nevymezoval 

konkrétní trestné činy, přičemž by právnická osoba odpovídala za všechny trestné činy 

vymezené v trestním zákoníku, popřípadě v jiném trestním zákoně, pokud by to nebylo 

vyloučeno z povahy konkrétního trestného činu. Výhodou takového řešení, ke kterému 

se přiklání např. Vantuch, je jednotnost a shoda s úpravou trestní odpovědnosti

fyzických osob. Vantuch dále kritizuje taxativní výčet jako nepřiměřeně rozsáhlý, který 

je rovněž nestálý při případných změnách právní úpravy. Z mého pohledu převažují 

spíše nevýhody takového řešení, jak je popisuje Jelínek „u některých trestných činů si

jen stěží můžeme představit jejich spáchání právnickou osobou (například vlastnoruční 

delikty, nebo trestné činy proti lidské důstojnosti v sexuální oblasti) a také skutečnost, 

že taková úprava by znamenala neúměrné zatížení systému trestního soudnictví, dále je 

taková konstrukce nevhodná i tehdy, pokud by právní úprava obsahovala omezení jen 

na trestné činy, u kterých by trestní odpovědnost nebyla vyloučena povahou věci. 

Takové řešení by zcela jistě odporovalo principu „nullum crimen sine lege certa a 

v praxi by vyvolávalo vášnivé spory, zda ten který trestný čin je vyloučen „povahou 

věci“ z pachatelství spáchaného právnickou osobou. Z důvodu právní jistoty by výčet 

trestných činů, za které by měla právnická osoba odpovídat, měl být taxativní.“158

Otázka, za které trestné činy mají být právnické osoby trestně odpovědné, se 

však tímto nevyčerpává. Podle Vantucha důvodová zpráva vykazuje koncepční 

neujasněnost přístupu autorů zákona TOPO2004, neboť v obecné části důvodové zprávy 

uvádí, že trestní odpovědnost právnických osob umožní účinnější postih některých 

závažných jednání výslovně uvedených ve zvláštní části trestního zákona, avšak podle 

uvedeného zákona právnická osoba trestně odpovídá za zločiny a přečiny uvedené 

v trestním zákoníku, přičemž přečiny rozhodně nepatří mezi závažná jednání spojená 

např. s organizovaným zločinem.159

                                               
158 Jelínek, J. Trestní odpovědnost právnických osob. Praha: Linde Praha, a.s., 2007, s. 48
159 Vantuch, P. K návrhu zákona o trestní odpovědnosti právnických osob. Trestní právo. 2003, č. 10, s. 3
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3. Zavinění právnických osob

Jedna z nejspornějších teoretických otázek, se kterou je třeba se při úpravě 

trestní odpovědnosti právnických osob vypořádat, je zavinění. Návrh zákona 

TOPO2004 konstruuje fikci zavinění ve formě tzv. přičitatelnosti trestného činu 

právnické osobě. Podle ustanovení §5 odst.1 návrhu zákona TOPO2004 je trestným 

činem spáchaným právnickou osobou, čin spáchaný jejím jménem, v jejím zájmu nebo 

na úkor či v zájmu jiného, jestliže naplňuje znaky některého z trestných činů uvedených 

v §4 tohoto zákona a je jí přičitatelný, jedná-li tak a) statutární orgán nebo člen 

statutárního orgánu, b) ten, kdo je oprávněn činit jménem právnické osoby nebo v jejím 

zastoupení právní úkony, c) kdo v rámci této právnické osoby vykonává řídící či 

kontrolní činnost, jestliže jeho jednání bylo alespoň jednou z podmínek vzniku 

následku, zakládajícího trestní odpovědnost právnické osoby nebo d) zaměstnanec při 

plnění pracovních úkolů. 

Princip přičitatelnosti dle důvodové zprávy vychází ze skutečnosti, že 

„právnické osoby jsou subjekty práva odlišné od fyzických osob, jsou uměle právem 

vytvořeny a nadány způsobilostí k právním a protiprávním úkonům a odpovědností 

v právních vztazích. Vzhledem k tomu, že vznik a existence právnických osob 

představují určitou právní konstrukci, musí být právem zkonstruován i způsob jednání 

právnických osob jako subjektů práva navenek, poněvadž právnická osoba jako celek 

nemá vlastní vůli, nemůže podle ní jednat a navenek ji projevovat. Proto náš právní řád 

stanoví, že vlastní jednání právnické osoby představují ty projevy vůle, které jménem 

právnické osoby činí její určité orgány nebo zástupci jako fyzické osoby a právní 

následky spojené s těmito projevy vůle (ať již v podobě právních úkonů, nebo 

protiprávních úkonů) se přičítají přímo právnické osobě jako subjektu práva.“ 160

Úprava pojmu právnické osoby, její způsobilosti k právům a povinnostem, 

způsobilosti k úkonům, způsoby jednání (statutární orgán, zástupce, zaměstnanec atd.) 

včetně překročení jednatelského oprávnění vychází ze soukromoprávní úpravy, kterou 

jsem se zabývala podrobněji v kapitole 1.

                                               
160 Parlament České republiky. Poslanecká sněmovna. 2004. IV. volební období. Tisk 745. Důvodová 
zpráva
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Důvodová zpráva dále uvádí, že zatímco §5 odst. 1 zákona TOPO2004

definuje podstatu jednání právnické osoby a stanoví formální podmínky trestní 

odpovědnosti, v dalším odstavci je obsažena další podmínka trestní odpovědnosti a tou 

je požadavek protiprávnosti. 

Podle ustanovení §5 odst. 2 zákona TOPO2004 lze právnické osobě přičítat 

spáchání trestného činu uvedeného v §4 tohoto zákona, jestliže A) trestný čin byl 

spáchán na podkladě rozhodnutí, schválení nebo pokynu jejích orgánů nebo osob 

uvedených v odstavci 1 písm. a), b) nebo c), nebo B) trestný čin byl spáchán proto, že 

její orgány nebo osoby uvedené v odstavci 1 písm. a), b) nebo c) neprovedly taková 

opatření, která měly provést podle zákona nebo která po nich lze spravedlivě požadovat, 

zejména neprovedly povinnou nebo potřebnou kontrolu nad činností zaměstnanců nebo 

jiných osob, jimž jsou nadřízeny, anebo neučinily nezbytná opatření k zamezení nebo 

odvrácení následků spáchaného trestného činu. Z toho vyplývá, že trestný čin může 

právnická osoba spáchat jak konáním, tak opomenutím, přičemž se nebude rozlišovat 

opomenutí pravé a nepravé v závislosti na porušení či nesplnění obecných či speciálních 

právních povinností, jelikož v případě právnické osoby se jedná v podstatě vždy o 

speciální povinnost.

Podle důvodové zprávy se v tomto ustanovení projevuje „odlišnost od 

ustanovení o zavinění fyzické osoby v trestním právu. Bylo použito úpravy, která nabízí 

určité spojení fyzické a právnické osoby s trestným činem tak, jak je uvedeno v tomto 

ustanovení, neboť je zřejmé, že v činnosti každé právnické osoby hraje významnou roli 

lidský faktor. Zákon tedy předpokládá určité materiální důvody odpovědnosti právnické 

osoby za spáchané trestné činy, které jsou dle návrhu tvořeny dvěma typy přičitatelnosti 

[uvedenými v písm. a) a b)], a podmíněny objektivním následkem a určitým projevem 

právnické osoby navenek. Tyto dva typy přičitatelnosti jsou alternativní, takže 

k odpovědnosti stačí zjištění jedné z forem odpovědnosti [buď písm. a) nebo písm. b) §5 

odst. 2]. Současně bylo přihlédnuto k tomu, že i vnitřní kontrolní činnost je třeba 

považovat za součást činnosti, v níž může být shledána odpovědnost právnické osoby za 

trestný čin. Takto konstruovanou odpovědnost založenou na přičitatelnosti trestného 

činu právnické osobě je třeba považovat za zvláštní odpovědnost za zavinění u 

právnické osoby odlišnou od pojmu viny (zavinění) u fyzické osoby, přesto však není 

možné tvrdit, že jde o odpovědnost objektivní (v podstatě jde o obdobnou odpovědnost 
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za kvazidelikt, jaká je konstruována v trestném činu opilství). Při této konstrukci je 

požadována jednak souvislost s pácháním trestného činu a jednak je přihlédnuto i 

k povaze právnické osoby, jejíž zájmy mohou být jiné než zájmy jednotlivce. “161

4. Souběh trestní odpovědnosti právnické a fyzické osoby za týž skutek

Jedním z významných argumentů pro zavedení trestní odpovědnosti 

právnických osob, jak o něm bylo výše pojednáno, je i tzv. bariéra individuální trestní 

odpovědnosti. Čelit nesnázím při mnohdy komplikovaném zjišťování individuální 

trestní odpovědnosti se snaží návrh zákona TOPO2004 v §5 odst. 3, který stanoví, že 

trestní odpovědnosti právnické osoby nebrání, nepodaří-li se zjistit, která konkrétní 

fyzická osoba jednala způsobem uvedeným v §5 odst.1 a odst. 2. Toto ustanovení 

vyjadřuje nezávislost trestní odpovědnosti právnické osoby na trestní odpovědnosti 

fyzické za spáchaný trestný čin. 

5. Sankcionování právnických osob

Trestními sankcemi ukládanými právnickým osobám jsou tresty a ochranná 

opatření. Úprava je obsažena v části třetí pod názvem Tresty a ochranná opatření v §9-

19. Podle Jelínka je však pojem „tresty“ zavádějící, neboť ty jsou pojmově spjaty 

s individuální vinou pachatele, přičemž v případě právnických osob se spíše jedná o 

sankce svého druhu.162 Obecně by měly sankce ukládané právnické osobě klást důraz na 

ochranu společenských zájmů a současně by mě být potlačen jejich resocializační 

charakter. 163

Návrh zákona v §10 vypočítává taxativně tresty, které je možné uložit 

právnickým osobám za jimi spáchané trestné činy. Těmito tresty jsou a) zrušení 

právnické osoby, která nebyla zřízena zákonem, b) propadnutí majetku, c) peněžitý 

trest, d) propadnutí věci, e) zákaz činnosti, f) zákaz účasti v zadávacím řízení o 

veřejných zakázkách a ve veřejné soutěži, g) zákaz přijímat dotace a subvence, h) 

                                               
161 Parlament České republiky. Poslanecká sněmovna. 2004. IV. volební období. Tisk 745. Důvodová 
zpráva
162 Jelínek, J. Trestní odpovědnost právnických osob. Praha: Linde Praha, a.s., 2007,  s. 157
163 Šámal, P. K připravované trestní odpovědnosti právnických osob v souvislosti s rekodifikací trestního 
práva hmotného. Karlovarské právnické dny XIII., 2003
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zveřejnění pravomocného odsuzujícího rozsudku ve sdělovacích prostředcích.  

Ochranným opatřením, které je možné právnické osobě uložit je zabrání věci. Uvedené 

tresty lze ukládat samostatně nebo kumulativně, s výjimkou peněžitého trestu vedle 

propadnutí majetku a zabrání věci vedle trestu propadnutí téže věci. 

Uvedený katalog sankcí, je ve svém rozsahu dostatečně široký, aby umožnil 

soudci v konkrétním případě skutečně efektivní výběr, což odpovídá i mezinárodním 

požadavkům a standardům evropských kontinentálních úprav. 

Trest zrušení právnické osoby je trestem nejpřísnějším, bývá připodobňován k 

„trestu smrti“ fyzické osoby, z toho důvodu by měl být trestem výjimečným. Z těchto 

důvodů by mělo být jeho uložení vázáno na kvalifikované podmínky. Podle §11 odst. 1 

by takovou podmínkou bylo, pokud by činnost právnické osoby, která nebyla zřízena 

zákonem, spočívala zcela nebo převážně v páchání trestného činu nebo trestných činů. 

Takovým případy by bylo např. zapojení právnické osoby do širší struktury 

organizovaného zločinu jako jeden z jeho článků. 

Dalším závažným majetkovým trestem je trest propadnutí majetku (§12). 

Předpokladem pro jeho uložení je zároveň odsouzení právnické osoby za zvlášť 

závažný zločin, kterým získala nebo se snažila získat majetkový prospěch. 

Zřejmě nejvíce prakticky využitelným je trest peněžitý (§13), který bude moci 

soud uložit, jestliže právnická osoba trestným činem získala nebo se snažila získat 

majetkový prospěch nebo způsobila jinému škodu na majetku. Osnova návrhu zákona 

navrhovala, aby byl uložen v denních sazbách, které by činily od 1000 Kč do 1 000 000 

Kč. Takový poměrně široký rozsah bez bližšího určení kritéria pro jejich ukládání se mi 

zdá v ustanovení vymezen příliš stručně, na druhé straně nejsem zastáncem ani 

složitých přepočítávacích pravidel, jaké byly navrženy ve vládním návrhu Trestného 

zákona z roku 2004.

Dalšími z majetkových trestů jsou trest propadnutí věci (§14) a ochranné 

opatření zabrání věci (§19). Jak už jsem uvedla výše tyto sankce nelze ukládat vedle 

sebe.

Mezi tresty omezující činnost patří trest zákazu činnosti (§15), trest zákazu 

účasti v zadávacím řízení o veřejných zakázkách a veřejné soutěži (§16) a pro české 

právo nový trest zákazu přijímat dotace a subvence (§17).
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Trest zveřejnění rozsudku ve veřejném sdělovacím prostředku §18 vyplývá 

z požadavků mezinárodního práva, jehož smyslem je poskytnout veřejnosti informaci o 

tom, že se právnická osoba dopustila trestného činu.

Při stanovení druhu trestu a jeho výměry soud přihlédne k povaze a závažnosti 

trestného činu, k vnitřním a vnějším poměrům právnické osoby, včetně její dosavadní 

činnosti a jejích majetkových poměrů; dále i k jejímu působení po činu, zejména k její 

případné snaze nahradit škodu či jiné škodlivé následky činu. Soud také přihlédne 

k účinkům a důsledkům, které lze očekávat od trestu pro budoucí činnost právnické 

osoby. Přihlédne také k důsledkům, které může mít uložení trestu na třetí osoby (§9 

odst. 1). 

6. Vybraná ustanovení trestního řízení

Část čtvrtá návrhu zákona TOPO2004 pod názvem Trestní řízení upravuje 

některá zvláštní ustanovení o trestním řízení proti právnickým osobám v hlavě první a 

vykonávací řízení v hlavě druhé. V ustanovení §20-29 jsou upraveny zvláštnosti 

trestního řízení vedeného proti právnickým osobám, které mají primární povahu před 

ustanovením TŘ, jehož užití je subsidiární. Vantuch tuto část označuje za „vedlejší 

trestní řád“.164 V následujícím výkladu učiním zmínku o některých těchto ustanoveních. 

Ustanovení §22 upravuje společné řízení, které se koná proti obviněné 

právnické a obviněné fyzické osobě, jestliže jejich trestné činy spolu souvisí, pokud 

tomu nebrání důležité důvody. Trestní odpovědnost fyzické a trestní odpovědnost 

právnické osoby se ve společném řízení posuzuje samostatně.

Zajišťovacím opatřením dle §24 se rozumí pozastavení výkonu jednoho nebo 

více předmětů činnosti nebo uložení omezení nakládat s majetkem. Zajišťovací opatření 

směřuje ke znemožnění opakovat trestnou činnost, pro kterou je právnická osoba 

stíhána, dokonat trestný čin, o který se pokusila nebo vykonat trestný čin, který 

                                               
164 Vantuch, P. K návrhu zákona o trestní odpovědnosti právnických osob. Trestní právo, 2003, č. 10, s. 6
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připravovala nebo kterým hrozila. Podle Šámala by ve srovnání se zahraničními 

úpravami bylo vhodné uvažovat ještě o dalších zajišťovacích opatřeních.165

Zastupování právnické osoby je upraveno v §25, podle kterého zastupuje 

v trestním řízení obviněnou právnickou osobu zástupce, kterým je fyzická osoba 

zmocněná ke všem úkonům, k nimž je podle TŘ oprávněn obviněný. Obviněná 

právnická osoba může mít jen jednoho zástupce. 

V trestním řízení vedeném proti právnickým osobám dochází i k určitým 

modifikacím v ustanoveních o dokazování. Konkrétně se jedná o úpravu výslechu a 

závěrečné řeči v hlavním líčení a veřejném zasedání, koná-li se společné řízení proti 

fyzické a právnické osobě. Při hlavním líčení má u výslechu přednost fyzická osoba, 

v případě závěrečných řečí naopak fyzická osoba mluví až po zástupci právnické osoby. 

6.2.2 Vládní návrh zákona o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení 

proti nim 2011

Legislativní proces

Ačkoliv první pokus o zavedení trestní odpovědnosti právnických osob skončil 

neúspěchem, bylo jen otázkou času, kdy se znovu tento institut dostane do centra 

pozornosti. Ministr spravedlnosti předložil návrh zákona o trestní odpovědnosti 

právnických osob a řízení proti nim (dále jen „návrh zákona TOPO2011“) Legislativní 

radě vlády dne 3. 2. 2011, která ho doporučila a předložila vládě ke schválení166. Vláda 

návrh zákona TOPO2011 schválila na svém jednání dne 23. 2. 2011167. Návrh zákona 

TOPO2011 předložila vláda poslanecké sněmovně 15. 3. 2011 pod číslem 285.168 První 

čtení v poslanecké sněmovně proběhlo dne 10. 5. 2011, návrh zákona byl poté přikázán 

k projednání výborům, které doposud návrh neprojednaly. Spolu s návrhem zákona 

                                               
165 Šámal, P. K připravované trestní odpovědnosti právnických osob v souvislosti s rekodifikací trestního 
práva hmotného. Karlovarské právnické dny XIII., 2003,  s. 262
166 http://www.vlada.cz/cz/ppov/lrv/tiskove-zpravy/vysledky-71--zasedani-lrv-dne-3--2--2011-80680/
167 http://www.vlada.cz/cz/media-centrum/tiskove-zpravy/vysledky-jednani-vlady--23--unora-2011-
81457/
168 Parlament České republiky. Poslanecká sněmovna. 2011. VI. Volební období. Tisk 285/0 – Vládní 
návrh zákona o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim
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TOPO2011 byl poslanecké sněmovně předložen vládní návrh zákona o změně 

některých zákonů v souvislosti s přijetím zákona o trestní odpovědnosti právnických 

osob a řízení proti nim pod číslem 286169, který byl rovněž přikázán k projednání 

k výborům.

Dovolím si zde na tomto místě ještě stručnou poznámku k obecné rozpravě 

k prvnímu čtení návrhu zákona. V úvodním slovu ministr Pospíšil zdůvodnil předložení 

návrhu zákona mezinárodními trendy v oblasti této problematiky a mezinárodními 

závazky České republiky v rámci mezinárodního společenství, na základě kterých by se 

mohla Česká republika v případě nezavedení trestní odpovědnosti právnických osob 

ocitnout v izolovaném postavení. Předložený návrh zákona navazuje v mnohém na 

původní návrh TOPO2004, který byl odmítnut pro zjevné legislativní nedostatky a 

extenzivní pojetí úpravy. Nový návrh má oproti němu podobu nezbytného minima 

vyplývajícího z mezinárodních závazků, které tak byly pojaty jako limity dané úpravy. 

Zatímco k návrhu zákona TOPO2004 poslanci hýřili mnoha konkrétními 

kritickými připomínkami, v obecné rozpravě k návrhu zákona TOPO2011 v podstatě 

žádné konstruktivní návrhy nezazněly. Kromě několika námitek k zákonu, které jsou 

vesměs stále ty samé jako v roce 2004, se poslanci, když to stručně shrnu, soustředili na 

navrhovatele zákona ministra spravedlnosti Pospíšila, jeho subjektivní skeptický postoj 

k návrhu zákona a jeho vystoupení v roli opozičního poslance v obecné rozpravě v roce 

2004.170

Současný stav návrhu zákona TOPO2011 je popsán ve stavu, v jakém se 

nachází ke dni 1. 6. 2011.

Důvodová zpráva

Důvodová zpráva k novému návrhu trestního zákona TOPO2011 v mnohém 

vychází z důvodové zprávy k předchozímu návrhu zákona. Na rozdíl od ní se však 

kromě mezinárodních požadavků na zavedení trestní odpovědnosti právnických osob 

důsledněji věnuje důvodům zavedení pravé trestní odpovědnosti právnických osob 

                                               
169 Parlament České republiky. Poslanecká sněmovna. 2011. VI. Volební období. Tisk 286/0 - Vládní 
návrh zákona o změně některých zákonů v souvislosti s přijetím zákona o trestní odpovědnosti 
právnických osob a řízení proti nim.
170 http://www.psp.cz/eknih/2010ps/stenprot/016schuz/s016244.htm
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z hlediska vnitrostátních poměrů. Důvodová zpráva hodnotí variantu úpravy 

odpovědnosti právnických osob v oblasti správního práva a poukazuje na konkrétní 

obtíže s tím spojené. Dále se zaobírá variantou soukromoprávního postihu právnických 

osob za jejich protiprávní jednání a poukazuje na její nedostatečnost. V neposlední řadě 

se zabývá se také úpravou ochranných opatření v TZ. Podle mého mínění tak ve své 

obecné části poskytuje velmi dobré zdůvodnění, které je podpořeno i Přílohou 

k důvodové zprávě171, potřebnosti institutu trestní odpovědnosti právnických osob jako 

takového, ale i výběr varianty pravé trestní odpovědnosti. 

Stručná charakteristika návrhu zákona

Návrh zákona TOPO 2011 vychází v mnohém z předchozího návrhu z roku 

2004, snaží se však reagovat na kritické výtky a požadavky, kterým byl podroben tento 

první možná příliš ukvapený pokus. V tomto druhém návrhu se odráží časový odstup od 

prvního pokusu, dlouhodobější příprava na něm, jejíž výsledek lze hodnotit jako 

propracovanější a koncepčně promyšlenější. 

Návrh zákona obsahuje 48 ustanovení, je rozdělen do šesti částí, kdy část první 

tvoří Obecná ustanovení, část druhou Základy trestní odpovědnosti právnických osob, 

část třetí upravuje Tresty a ochranná opatření, část čtvrtá upravuje procesní ustanovení 

pod názvem Zvláštní ustanovení o řízení proti právnickým osobám, část pátá nově 

oproti návrhu zákona TOPO2004 upravuje právní styk s cizinou pod názvem Zvláštní 

ustanovení o právním styku s cizinou, poslední šestou částí je tradičně Účinnost, která 

se předpokládá k 1. 1. 2012. 

Část první Obecná ustanovení se v zásadě příliš neliší od návrhu zákona 

TOPO2004, téměř shodně je vymezen předmět úpravy v §1 odst. 1, kterým je vymezení 

podmínek trestní odpovědnosti právnických osob, tresty a ochranná opatření, která lze 

za spáchání stanovených trestných činů právnickým osobám uložit, a postup v řízení 

proti právnickým osobám. Shodně s předchozím návrhem se jedná taktéž o zákon 

označovaný jako „vedlejší trestní zákon“, který obsahuje jak hmotněprávní tak 

procesněprávní ustanovení, která jsou ve vztahu k ustanovením trestního zákoníku, 
                                               
171 Analýza a mezinárodní srovnání právní úpravy problematiky odpovědnosti právnických osob za 
jednání, k jehož postihu zavazují mezinárodní smlouvy z roku 2009. 
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popř. jiného trestního zákona a trestního řádu ustanoveními primární povahy. Jinými 

slovy úprava v trestním zákoníku, popř. v jiném trestním zákoně a trestním řádu se 

použije tehdy, neobsahuje-li zákon TOPO2011 zvláštní úpravu a není-li to z povahy 

věci vyloučeno.  

Úprava působnosti v ustanovení §2-§5 přirozeně vykazuje odlišnosti ve 

srovnání s vymezením působnosti trestního zákoníku ve vztahu k trestným činům 

fyzických osob, přesto je však založena na obdobných principech jakými jsou zásada 

teritoriality, registrace, personality, ochrany a univerzality a subsidiární zásady 

univerzality. 

Novým ustanovením je v návrhu zákona TOPO2011 úprava promlčení 

v ustanovení §13 odkazující na úpravu promlčení trestní odpovědnosti v TZ. Absence 

institutu promlčení v návrhu zákona TOPO2004 byla v průběhu legislativního procesu 

poslanci napadána. 

Zcela nově byl návrh zákona TOPO2011 doplněn o část pátou upravující 

Zvláštní ustanovení o právním styku s cizinou, která obsahuje důležitá ustanovení o 

uznání a výkonu rozhodnutí ve vztahu k cizině. 

Vybrané otázky trestní odpovědnosti právnických osob172

1. Vymezení právnických osob podléhající trestní odpovědnosti

Stejně tak jako u předchozího návrhu přicházejí v úvahu především právnické 

osoby mající povahu korporace tj. sdružení fyzických nebo právnických osob 

soukromého nebo veřejného práva, jejichž základem je personální substrát. Změnu je 

však třeba zaznamenat v otázce zda a které právnické osoby z trestní odpovědnosti 

vyloučit. Návrh zákona TOPO2011 se dle §6 nevztahuje na a) Českou republiku, b) 

územní samosprávné celky při výkonu veřejné moci. Toto ustanovení je z mého 

pohledu krokem vpřed a odstraňuje neodůvodněnou nerovnost namítanou u předchozího 

návrhu poslancem Pospíšilem, kterou jsem výše citovala. 

Dle důvodové zprávy vyloučení odpovědnosti právnických osob vychází 

z definice právnické osoby obsažené v mezinárodních dokumentech, které právnickou 
                                               
172 V rozboru návrhu zákona se zaměřuji jen na vybrané okruhy otázek právní úpravy. (Jelínek, J. Trestní 
odpovědnost právnických osob.  Praha: Linde Praha, a.s., 2007, s. 42) 
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osobu shodně definují jako „jakýkoliv subjekt, který je právnickou osobou podle 

příslušného vnitrostátního práva, s výjimkou státu nebo jiných veřejnoprávních subjektů 

při výkonu veřejné moci a veřejných mezinárodních organizací.“173 Veřejné 

mezinárodní organizace sice nejsou výslovně vyňaty, ale stejně jako trestní odpovědnost 

cizích států, kterou neumožňuje princip suverenity státu, jsou takové případy řešeny 

v rámci mezinárodního práva. Je třeba dodat, že úprava právnických osob v našem 

vnitrostátním právu je obsažena v soukromoprávních předpisech. 

Na tomto místě si dovolím alespoň malou poznámku k podnikatelům-fyzickým 

osobám, na něž se zákon pochopitelně rovněž nevztahuje a jejichž trestní odpovědnost 

je upravena v rámci trestního zákoníku. 

2. Rozsah trestní odpovědnosti právnických osob

Návrh zákona TOPO2011 se opět drží již v minulosti jednou zvolené varianty 

taxativního výčtu. Podle ustanovení §7 se trestnými činy rozumí zločiny nebo přečiny 

uvedené v trestním zákoníku, přičemž následuje jejich taxativní výčet. Důležitým 

rozdílem oproti předešlému návrhu je fakt, že v novém návrhu je výčet trestných činů 

striktně omezen na ty, u nichž zavedení deliktní odpovědnosti požadují mezinárodní 

smlouvy a právní předpisy ES/EU, mimoto je tento katalog rozšířen o daňové trestné 

činy.174 Takové řešení již dříve předjímal Jelínek „pokud jde o otázku širšího nebo 

užšího vymezení trestných činů, je třeba zvolit opatrný přístup a vyhnout se unáhlenému 

řešení, které navíc v českém právu nemá legislativní tradici. Takovému, řekněme 

opatrnému přístupu by odpovídala úprava založená na užším výčtu trestných činů, za 

které může právnická osoba odpovídat. Výběr trestných činů by měl být omezen jen na 

trestné činy, o nichž hovoří mezinárodní dokumenty a doporučení. 175

                                               
173 Parlament České republiky. Poslanecká sněmovna. 2011. VI. Volební období. Tisk 285/0 – Vládní 
návrh zákona o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim. Důvodová zpráva.
174 Parlament České republiky. Poslanecká sněmovna. 2011. VI. Volební období. Tisk 285/0 – Vládní 
návrh zákona o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim. Důvodová zpráva.
175Jelínek, J. Trestní odpovědnost právnických osob. Praha: Linde Praha, a.s., 2007, s. 53
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3. Zavinění právnických osob

Návrh zákona TOPO2011 opět konstruuje odpovědnost založenou na 

přičitatelnosti. Trestní odpovědnost právnických osob, definuje v závislosti na jednání 

vyjmenovaných osob §8 odst. 1 a alternativních typech přičitatelnosti §8 odst. 2. 

Formální podmínky trestní odpovědnosti spolu s požadavkem protiprávnosti 

jsou upraveny v §8 odst. 1, který stanoví, že trestným činem spáchaným právnickou 

osobou je protiprávní čin spáchaný jejím jménem nebo v jejím zájmu nebo v rámci její 

činnosti, jednal-li tak A) statutární orgán nebo člen statutárního orgánu, anebo jiná 

osoba, která je oprávněná jménem nebo za právnickou osobu jednat, B) ten, kdo u této 

osoby vykonává řídící nebo kontrolní činnost, i když není osobou uvedenou v písmenu 

a), C) ten, kdo vykonává rozhodující vliv na řízení této právnické osoby, jestliže jeho 

jednání bylo alespoň jednou z podmínek vzniku následku zakládajícího trestní 

odpovědnost právnické osoby, nebo D) zaměstnanec nebo osoba v obdobném postavení 

(dále jen „zaměstnanec“) při plnění pracovních úkolů, i když není osobou uvedenou 

v písmenech a) až c), jestliže jí ho lze přičítat podle odst. 2. Oproti návrhu TOPO2004 

bylo ustanovení rozšířeno o písmeno C) tedy o osobu, která vykonává rozhodující vliv 

na řízení této právnické osoby, tzn. osobu, která může stát i vně právnické osoby, ale má

faktický vliv na její rozhodování, což je jev poměrně běžný ve složitých korporačních 

strukturách, takže nepochybuji, že toto doplnění se v praxi ukáže užitečným. 

Materiální důvody odpovědnosti právnických osob za spáchané trestné činy 

upravuje ustanovení §8 odst. 2, které stanoví, že právnické osobě lze přičítat spáchání 

trestného činu uvedeného ve výčtu trestných činů v §7, jestliže byl spáchán A) jednáním 

orgánů nebo osob uvedených v odstavci 1 písm. a) až c), nebo za B) zaměstnancem 

uvedeným v odstavci 1 písm. d) na podkladě rozhodnutí, schválení nebo pokynů orgánů 

právnické osoby nebo osob uvedených v odstavci 1 písm. a) až c) anebo proto, že 

orgány právnické osoby nebo osoby uvedené v odstavci 1 písm. a) až c) neprovedly 

taková opatření, která měly provést podle jiného právního předpisu nebo která po nich 

lze spravedlivě požadovat, zejména neprovedly povinnou nebo potřebnou kontrolu nad 

činností zaměstnanců nebo jiných osob, jimž jsou nadřízeny, anebo neučinily nezbytná 

opatření k zamezení nebo odvrácení následků spáchaného trestného činu. Protiprávní 

jednání zaměstnance se tak v zásadě právnické osobě přičítat nebude, pokud nepůjde o 
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případy, které jsou uvedeny v §8 odst. 2 písm. b. V podstatě tedy bude právnická osoba 

odpovídat za trestný čin, pokud jeho následky uvedené u jednotlivých trestných činů ve 

zvláštní části trestního zákona zaviněně způsobila anebo pokud zaviněně neučinila 

nezbytná opatření k zamezení nebo odvrácené následků spáchaného trestného činu, 

popř. neprovedly opatření vyplývající dle jiného právního předpisu nebo který lze po 

nich spravedlivě požadovat. 

4. Souběh trestní odpovědnosti právnické a fyzické osoby za týž skutek

Návrh zákona TOPO2011 stejně jako předchozí návrh z roku 2004 počítá se 

souběžnou trestní odpovědností právnické i fyzické osoby. Upravuje také samostatnou 

trestněprávní odpovědnost pouze právnické osoby v §8 odst. 3, který stanoví, že trestní 

odpovědnosti právnické osoby nebrání, nepodaří-li se zjistit, která konkrétní fyzická 

osoba jednala způsobem uvedeným v § 8 odst. 1 a odst. 2

5. Sankcionování právnických osob

Část třetí návrhu zákon TOPO2011, která upravuje trestní sankce ukládané 

právnickým osobám, vychází téměř v nezměněné podobě z návrhu zákona TOPO2004. 

Sankce, které lze uložit právnickým osobám, se v návaznosti na trestní zákoník dělí na 

tresty a ochranná opatření. 

Druhy trestů a ochranných opatření jsou v podstatě totožné s jejich výčtem 

v návrhu zákona TOPO2004. Podle ustanovení §15 lze právnické osobě uložit za 

spáchání trestného činu výjimečný trest zrušení právnické osoby, pokud její činnost 

spočívala zcela nebo převážně v páchání trestného činu nebo trestných činů, 

nevylučuje-li to povaha právnické osoby. Dále toto ustanovení upravuje sankce 

majetkové, kterými se rozumí trest propadnutí majetku, peněžitý trest, trest propadnutí 

věci nebo jiné majetkové hodnoty a ochranné opatření zabrání věci. Menší poznámku si 

dovolím k peněžitému trestu, který je možné nově uložit v případě, odsuzuje-li se

právnická osoba za úmyslný trestný čin nebo za trestný čin spáchaný z nedbalosti. Opět 
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se zde počítá s uložením v denních sazbách, které činí nejméně 1000 Kč a nejvíce 

2 000 000 Kč. Při určení výše denní sazby soud zohlední majetkové poměry právnické 

osoby. Návrh zákona vypočítává také možnost uložení trestů omezující činnost, kterými 

jsou zákaz činnosti, zákaz plnění veřejných zakázek, účasti v koncesním řízení nebo ve 

veřejné soutěži a zákaz přijímání dotací a subvencí. Za spáchání trestného činu 

právnickou osobou lze uložit také trest uveřejnění rozsudku. 

Z mého pohledu šíře škály trestních sankcí vyhovuje obecnému požadavku na 

kvalitativní intenzitu sankcí (účinné, přiměřené a odstrašující sankce), vyplývající 

z mezinárodního práva a právních předpisů EU. Přesto se domnívám, že by mohl výčet 

ještě obsahovat některé tresty kontrolní povahy jako např. uložení soudního dohledu 

nad činností právnické osoby. 

Návrh zákona TOPO2011 oproti předchozímu návrhu zákona rozvíjí ochranu 

práv třetích osob při ukládání trestních sankcí. Podle §14 odst. 3 tak soud zejména 

přihlédne k právem chráněným zájmům osob poškozených trestným činem a věřitelů 

právnické osoby, jejichž pohledávky vůči trestně odpovědné osobě vznikly v dobré víře 

a nemají původ nebo nesouvisí s trestným činem právnické osoby. 

Největší změnou této části je doplnění třetí hlavy a páté hlavy. Hlava třetí 

upravuje zánik výkonu trestu v ustanovení §24 Promlčení výkonu trestu a v ustanovení 

§25  Vyloučení z promlčení. Hlava pátá se pak zabývá Zánikem účinků odsouzení. 

6. Vybraná ustanovení trestního řízení

Návrh zákona TOPO2011 nově vymezuje v ustanovení §28 vztah k řízení o 

správním deliktu. Podle tohoto ustanovení, které zohledňuje překážku litispendence,

skutečnost, že bylo proti právnické osobě zahájeno trestní stíhání, brání tomu, aby o 

témže skutku proti téže právnické osobě probíhalo řízení o správním deliktu. Tato 

skutečnost však nebrání tomu, aby správní orgán uložil nucenou správu nebo jiné 

nápravné opatření podle jiného právního předpisu. Jako projev zásady ne bis in idem 

pak toto ustanovení stanoví, že trestní stíhání nelze zahájit, a bylo-li již zahájeno, nelze 

v něm pokračovat a musí být zastaveno, jestliže dřívější rozhodnutí pro týž skutek proti 

téže právnické osobě skončilo pravomocným rozhodnutím o správním deliktu a toto 

rozhodnutí nebylo zrušeno. 
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Dalším ustanovení, které bych chtěla zmínit, je §30, který upravuje povinnost 

orgánů činných v trestním řízení vyrozumět o zahájení trestního stíhání proti právnické 

osobě příslušný orgán udělující licenci nebo povolení k činnosti této právnické osobě,

orgán odpovědný za dozor nad takovou právnickou osobou a orgán nebo osobu, které 

podle jiných právních předpisů vedou obchodní nebo jiný zákonem určený rejstřík. 

Zahájení trestního stíhání totiž brání přeměně nebo zrušení stíhané právnické osoby, 

které by se takovým způsobem mohly pokoušet zbavit trestní odpovědnosti, čemuž je 

třeba i výše zmíněným způsobem předcházet. Bližší podrobnosti k zrušení, zániku a 

přeměně právnické osoby obsahuje §32. 

Poslední zmínku, kterou udělám k této části je k ustanovení §34 zabývající se 

úkony právnické osoby. Toto ustanovení vymezuje zákonného zástupce, který za 

právnickou osobu činí úkony v řízení, v návaznosti na §21 OSŘ. Právnická osoba si 

také může zvolit zmocněnce, který jí pak v řízení zastupuje. V případech stanovených 

zákonem soud ustanoví právnické osobě opatrovníka.  

Závěr

Téma trestní odpovědnosti právnických osob je tématem mimořádně 

diskutovaným již po řadu let. Přesto se však toto téma nevyčerpalo a zůstává stále 

aktuální a otevřené. V této práci jsem se snažila předložit podrobný přehled 

argumentace z obou názorově nesmiřitelných táborů, který podle mého názoru nejlépe 

naznačuje, jak je nesnadné přijmout jednoznačný závěr. 

V současné době si troufám říci, že jsme zavedení tohoto institutu do našeho 

právního řádu blíže než kdy předtím. Přijetí návrh zákona o trestní odpovědnosti 

právnických osob se předpokládá do konce roku 2011. Příznačné pro tento institut je, že 

naši zákonodárci, přestože pravděpodobně návrh zákona pravděpodobně schválí, 

neopomíjí zdůrazňovat svůj odmítavý postoj, jako kdyby se jednalo o nutné zlo, které je 

potřeba přijmout, protože jim je vnuceno mezinárodním tlakem. 

Tento odmítavý postoj našich zákonodárců nesdílím. Já se domnívám, že o 

nutné zlo nejde, ale naopak se jedná o potřebný institut, který bude naší právní kultuře 

prospěšný. Trestním postihem právnických osob se sleduje účinnější ochrana 
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významných společenských zájmů. Ta má být dosáhnutá hrozbou a výkonem trestných 

sankcí, které budou schopné ovlivnit chování právnických osob žádoucím směrem. 

Sankce předpokládané pro právnické osoby mají především ekonomickou povahu a jsou 

často přísnější než v případě fyzických osob, což se ukazuje jako zvlášť efektivní 

regulátor kolektivního chování. To všechno by mělo do budoucna aktivizovat 

zodpovědné pracovníky právnických osob, aby v rámci svých možností ovlivňovali 

fungování korporací společensky žádoucím směrem. Kumulace individuální a 

kolektivní odpovědnosti je vedená cílem zvýšit regulativní účinek trestního práva.

Dosavadní trestněprávní právní úprava je z mého pohledu velmi omezená, 

soukromoprávní postih je nepostačující. Správní úprava se nejeví jako dostatečně 

efektivní. Navrhovaný zákon hodnotím pozitivně, byť není prostý nedostatků. Nicméně 

oproti předchozímu návrhu se alespoň ty vytýkané nedostatky snažil odstranit. Doufám 

rovněž, že se naplní předpoklady navrhovatelů a zákon bude v praxi soudy aplikován. 

Za klad úpravy považuji i předpokládanou změnu Trestního rejstříku, který na základě 

principu publicity umožní veřejnosti získat informace o trestné činnosti právnických 

osob. 

Koncepce pravé trestní odpovědnosti se mi pro dosažení cíle skutečně 

efektivního postihu protiprávní činnosti právnických osob jeví z mého pohledu pro 

Českou republiku nejvhodnější. Pevně věřím, že naši zákonodárci návrh zákona schválí, 

jak se ale bude podoba institutu dále vyvíjet, bude záležet především na judikatuře. 
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 Trestný zákon č. 300/2005 Z.z., v znení neskorších predpisov

 Ústava České republiky č. 1/1993 Sb., ve znění ústavních zákonů

 Zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů

 Zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění 

pozdějších předpisů 

 Zákon č. 224/2010 Z.z., kterým sa mení a doplňa zákon č. 300/2005 Z.z. Trestný 

zákon v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

 Zákon č. 330/2007 Z.z o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov

 Zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 

 Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů

 Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů

 Zákon č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení 

niektrorých zákonov

 Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů 

Seznam klíčových slov v jazyce práce

Trestní odpovědnost

Právnická osoba

Trestní právo
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Překlad klíčových slov do anglického jazyka

Criminal Liability

Legal Entities

Criminal Law

Abstrakt 

Otázky trestní odpovědnosti právnických osob

Diplomová práce se zabývá tématem a otázkami trestní odpovědnosti 

právnických osob a deliktní odpovědností právnických osob obecně. Ačkoliv institut 

trestní odpovědnosti právnických osob nemá v našem právním prostředí tradici a dosud 

není součástí českého právního řádu, je tématem velmi diskutovaným na poli odborném, 

politickém i laickém. České trestní právo nezná kolektivní odpovědnost, je tradičně 

založeno na individuální odpovědnosti fyzických osob. České trestní právo si přisvojilo

římskoprávní zásadu societas delinquere non potest, z toho důvodu se zavedení trestní 

odpovědnosti právnických osob chápe jako výrazný průlom do základních zásad, který 

je způsobilý otřást samotnými základy, na kterých je české trestní právo postaveno. I 

proto se téma pojí s určitou mírou kontroverze, kterou můžeme vnímat v předkládání 

argumentů pro i proti z řad jeho nesmiřitelných zastánců a odpůrců. 

Diplomová práci se dělí do sedmi kapitol. Po úvodním vymezení základních 

pojmů následuje historický exkurs přibližující vývoj pojetí deliktní odpovědnosti 

právnických osob v evropském kontinentálním právu. Další kapitolu tvoří přehled 

důvodů pro zavedení a proti zavedení trestní odpovědnosti právnických osob. Protože 

jedním z hlavních argumentů prosazujících zavedení institutu do českého právního řádu 

jsou tendence v mezinárodním právu a evropské kontinentální právní úpravě, tvoří 

čtvrtou kapitolu přehled dokumentů zabývajících se deliktní odpovědností právnických 

osob v rámci mezinárodní a evropské úpravy.  Navazující kapitola se zabývá typickými 

druhy trestní odpovědnosti v jednotlivých zemích reprezentující jednotlivé modely 

v právních úpravách vybraných evropských zemí s podrobnějším rozborem slovenské 

právní úpravy.  Poslední kapitolu tvoří úprava deliktní odpovědnosti právnických osob, 

která se skládá z podkapitol upravujících stav de lege lata, legislativní pokusy o 
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zavedení zákona trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim v roce 2004 a 

v roce 2011 a nakonec také možný stav de lege ferenda.

Resumé

Issues of Criminal Liability of Legal Entities

This thesis deals with criminal liability of legal entities and with delictual 

liability of legal entities. Even though there is no Czech equivalent for the institution of 

criminal liability of legal entities, and consequently it cannot be part of Czech legal 

system, there have been many heated debates, conducted both by professionals, 

politicians and amateurs. Czech criminal law does not contain the term collective 

responsibility, as it is traditionally based on the individual criminal liability. It has 

adopted the principle societas delinquere non potest, and for this reason the introduction 

of criminal liability of legal entities would be perceived as massive change, change that 

could have profound impact on the Czech criminal law as such. The topic is 

controversial; it is manifested in the way the arguments pro and contra are submitted.

The thesis consists of seven chapters. Basic definitions are followed by a short 

historical overview of delictual liability of legal entities in European continental law. 

Next chapter lists arguments pro and contra introduction of criminal liability of legal 

entities. Tendencies in international and in European continental law constitute one of 

the main arguments for introducing this institution into Czech legal system, the fourth 

chapter provides list of documents dealing with delictual liability of legal entities within 

international and European law. The following chapter presents typical kinds of 

criminal liability in some European countries; these kinds stand for different legal 

models. Special attention was paid to Slovak legal regulation. The last chapter addresses 

the regulation of delictual liability of legal entities; it contains subchapters with de lege 

lata phenomenon, legislative attempts to introduce the law of criminal liability of legal 

entities and proceedings against them in 2004 and 2011 and finally also the potential de 

lege ferenda phenomenon.


