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1. Úvod 

Trestní odpovědnost právnických osob je již delší dobu předmětem četných a 

„vášnivých“ diskuzí nejen na mezinárodním fóru či v rámci struktur Evropské unie, ale stejně 

intenzivně i mezi členy české právnické akademické obce a odborníky z praxe, z nichž se 

profilují kategoričtí odpůrci, nadšení zastánci, jakož i umírnění nestraníci. 

Ještě donedávna byla Česká republika posledním členským státem EU, který neměl ve 

svém právním řádu upravenu odpovědnost právnických osob za jednání, k jejichž postihu 

obecně zavazují právní předpisy ES/EU.
1
 I když je tento fakt již překonán přijetím zákona č. 

418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim (dále jen 

„ZTOPO“), s účinnosti od 1. ledna 2012
2
, opakované odsouvání jeho přijetí

3
 a konkrétní 

důvody zákonodárce, které jej k tomu vedli, jsou užitečným východiskem pro zamyšlení se 

nad samotnou podstatou tohoto institutu. Aktuálnost a kontroverznost tématu, skutečnost, že 

ČR byla v pořadí posledním členským státem EU zakotvujícím trestní odpovědnost 

právnických osob a odborné polemiky nad efektivitou a účinností aplikace výše zmiňovaného 

zákona v praxi, mě přesvědčili o tom, že dané téma bude zajímavým předmětem diplomové 

práce. 

Hlavním cílem této práce je pojednání o právní úpravě trestní odpovědnosti 

právnických osob v České republice, zhodnocení efektivity a použitelnosti relativně nového 

zákona v praxi a nalezení možných zdrojů inspirace z francouzské právní úpravy.  

 

Diplomová práce je rozdělena do pěti částí. První část popisuje trendy a vlivy 

mezinárodního prostředí, jež se determinujícím způsobem podepsalo na zakotvení institutu 

trestní odpovědnosti právnických osob v řadě států. Dále se v této části zabývám vymezením 

pojmu trestní odpovědnosti právnických osob s odkazem na její jednotlivé formy v různých 

                                                 
1
 Důvodová zpráva k zákonu č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim ze dne 

23. 2. 2011, s. 2, sněmovní tisk č. 285/0. 

2
 Návrh současného zákona o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim byl předložen Poslanecké 

sněmovně 15. března 2011. Dne 27. září 2011 byl Poslaneckou sněmovnou schválen a postoupen Senátu, který 

jej měsíc poté, dne 27. října 2011, schválil. Prezident republiky však návrh nového zákona nepodepsal, a proto 

byl opět postoupen Poslanecké sněmovně, která setrvala na původním znění návrhu. Zákon byl ve Sbírce zákonů 

vyhlášen dne 22. prosince 2011 (v částce 146) pod číslem 418/2011 Sb. K bližším podrobnostem ohledně 

legislativního procesu, viz podkapitolu 1.2. Zdroj: NOVÁČKOVÁ, S.: Zákon o trestní odpovědnosti 

právnických osob a řízení proti nim – od návrhu k účinné právní úpravě, Trestněprávní revue 2012, č. 2, s. 27. 

3
 Neúspěšné legislativní pokusy o zavedení deliktní odpovědnosti právnických osob pochází z let 2001, 2004 a 

2009.   
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právních řádech a nastiňuji legislativní vývoj přijetí ZTOPO v ČR s poukazem na argumenty 

svědčící pro a proti přijetí nové právní úpravy. 

 

Druhá část pojednává o základech trestní odpovědnosti právnických osob, kam lze 

zařadit působnost ZTOPO, rozsah kriminalizace jednání právnických osob, podmínky trestní 

odpovědnosti právnických osob, pojetí zavinění právnické osoby, institut přičitatelnosti 

trestného činu právnické osobě a institut účinné lítosti. 

 

Třetí část se zabývá sankcionováním právnických osob. Zamýšlím se zde nad účelem 

a podstatou „trestání“ právnických osob, rozebírám jednotlivé druhy sankcí - tresty a 

ochranná opatření, které lze právnické osobě uložit. Řeším rovněž vybrané procesní otázky. 

 

Část čtvrtá obsahuje právní úpravu trestní odpovědnosti právnických osob ve Francii. 

Po krátkém historickém exkurzu následuje výčet stěžejních námitek, které zaznívaly proti 

přijetí tohoto institutu.  Následně jsou uvedeny základní podmínky, jež musí být naplněny, 

aby byla založena trestní odpovědnost právnické osoby podle francouzské legislativy. Poté 

následuje kapitola zabývající se sankcionováním právnických osob a v závěru čtvrté části jsou 

obsaženy statistické přehledy počtu odsouzených právnických osob ve Francii od r. 1994 do r. 

2005.  

Část pátá stručně rekapituluje nabyté poznatky a sumarizuje hlavní myšlenkové linie. 

Snaží se o zhodnocení předmětné právní úpravy v České republice ve srovnání s Francií, 

přičemž se zamýšlí nad možnými zdroji vzájemné inspirace. S ohledem na specifičnost a 

mnohdy nesnadnou aplikovatelnost tohoto institutu v právním „terénu“ ponechává práce 

některé otázky otevřené, aby zejména trestněprávní praxe v budoucnu poukázala na jeho 

úskalí a slabá místa.  

 1.1. Mezinárodní prostředí a související aspekty 

Působení právnických osob v mezinárodním měřítku, jejich korupční jednání při 

realizací mezinárodních transakcí, financování terorizmu, počítačová kriminalita, nedovolený 

obchod s drogami, rostoucí počet právnických osob působících především v oblasti 

ekonomiky, prorůstání kriminální činnosti těchto entit do vlastního dovoleného předmětu 

činnosti, zvýšená rizika vzniku škod v souvislosti s projekty, které mají dopad na životní 

prostředí, podvodné vylákání dotací a příjmů z fondů, útoky na společnou měnu „eurozóny“ a 

mnohé další příklady jsou jen zlomkem důvodů, proč v posledních deseti letech řada států, 
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Českou republiku nevyjímaje, přikročila k zakotvení trestní odpovědnosti právnických osob 

do svých právních řádu.
4
  

Na významu nabývá tento fenomén o to více, že k němu začalo postupně docházet i ve 

státech kontinentálního evropského typu právní kultury, zatímco ve státech náležejících 

k anglo-americkému právnímu okruhu (Anglie, Wales, Severní Irsko, Skotsko, USA, Kanada, 

Austrálie, Nový Zéland, Jihoafrická republika) má trestní odpovědnost korporací dlouhou 

tradici.
5
 

Zavedení trestní odpovědnosti právnických osob představuje významný mezník na 

poli evropského kontinentálního práva, jež až donedávna vycházelo ze zásady individuální 

trestní odpovědnosti fyzických osob. Podle této teorie mohla být pachatelem trestného činu 

pouze fyzická osoba. Zakotvení nového trestněprávního institutu do právních řádů 

jednotlivých evropských států narušuje výše zmíněnou staletí uznávanou zásadu, je průlomem 

do integrity ustáleného klasického systému trestní odpovědnosti, s čímž se nepochybně pojí 

značná rizika pro futuro. 

 

Obtížnost tématu spočívá také v tom, že se jedná o otázku relativně „čerstvou“, jelikož 

trestní odpovědnost právnických osob se ve státech náležejících k evropskému 

kontinentálnímu typu právní kultury začala citelněji prosazovat až v posledním desetiletí. 

S jejím fungováním tudíž chybí potřebné zkušenosti a i těch pár, které zatím máme, 

vypovídají spíše o „zdráhavém“ přístupu a sporadickém aplikování v praxi. 

 

Stejně tak je nutné poznamenat, že ve sféře trestní odpovědnosti právnických osob se 

dostávají „do konfliktu“ dvě roviny zájmu, a to preventivní mechanizmy trestního práva na 

straně jedné a liberální zásady tržního mechanizmu na straně druhé. Těžiště trestní 

odpovědnosti právnických osob spočívá převážně v oblasti ekonomiky, přičemž přílišná 

rigidita zákonodárce odrážející se v přísné právní úpravě by mohla nežádoucím způsobem 

omezovat svobodnou volbu podniků, svobodné rozhodování právnických osob v oblasti jejich 

hospodářských zájmů, což je v rozporu se zásadou „laissez-faire, laissez-passer“.
6
 Přece jen 

nesmíme nezapomínat na jednu ze základních zásad trestního práva, podle které má trestní 

odpovědnost v právním státě nastupovat teprve tehdy, když se všechny ostatní dostupné 

                                                 
4
 JELÍNEK, J.: Trestní odpovědnost právnických osob jako předmět zkoumání, Kriminalistika 2008, č. 1, s. 30. 

5
 JELÍNEK, J.: Trestní odpovědnost právnických osob jako předmět zkoumání, Kriminalistika 2008, č. 1, s. 29. 

6
 Heslo klasického liberalismu vyjadřující hlavní ekonomickou zásadu, aby hospodářskému dění byla ponechána 

volnost. Stát by měl do ekonomické sféry zasahovat jen v minimální možné míře a stavět se spíše do role arbitra 

a tvůrce pravidel, jejichž dodržování by od ekonomických subjektů vymáhal. 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Liberalismus
http://cs.wikipedia.org/wiki/Ekonomika
http://cs.wikipedia.org/wiki/Arbitr
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prostředky jeví neúčinnými k dosažení účelu sledovaného zákonodárcem. Tyto trestněprávní 

prostředky přichází v úvahu teprve jako nejzazší prostředek, „ultima ratio“. A právě 

v souvislosti s výše zmíněnou zásadou si dovolím na tomto místě odkázat na Jelínka, který 

reaguje na současný stav dosahující takové intenzity, že se použití nejzazších krajních 

prostředků jeví odůvodněným. 

 

 „V rámci činnosti právnických osob dochází k tak závažným společensky škodlivým 

jednáním s tak škodlivými následky, že již dále nemohou být ponechány mimo dosah trestní 

odpovědnosti, která je ostatně určena právě k tomu, aby chránila společnost před společensky 

nejvíce nebezpečnými skutky. Ke splnění tohoto úkolu ostatně trestní právo disponuje také 

nejcitelnějšími prostředky státního donucení.“
7
 

 

Obdobným způsobem se vyjadřuje i důvodová zpráva k novému českému zákonu o 

trestní odpovědnosti právnických osob, která hned v úvodu odkazuje na mezinárodní trend 

v zavádění trestní odpovědnosti právnických osob: „ Na mezinárodním fóru se v posledních 

letech výrazně prosazuje tendence postihovat deliktní jednání právnických osob efektivními 

sankcemi, a to zejména z toho důvodu, že dosavadní právní nástroje sloužící k ochraně 

společnosti před závadným a protiprávním jednáním právnických osob nejsou účinné a neplní 

dostatečně ani represivní, ani preventivní poslání.“
8
 

 

Výrazným, když ne přímo determinujícím impulsem pro zavádění trestní odpovědnosti 

právnických osob v jednotlivých státech, jsou zajisté mezinárodní požadavky obsažené v celé 

řade mezinárodních smluv, v dokumentech v rámci „třetího pilíře“ EU, v rámcových 

rozhodnutích, či ve směrnicích (k tomu viz blíže podkapitola 1.2. – Přílohy č. 2 až 5). Od 

konce 70. let nalézáme v mnoha mezinárodních vědeckých, politických či právních 

dokumentech požadavek na sankcionování právnických osob na vnitrostátní právní úrovni za 

jejich protiprávní jednání, a to především v oblasti nejzávažnějších forem protispolečenské 

činnosti. Tím mají státy umožňovat a přispívat k mezinárodní spolupráci při jejich postihu 

                                                 
7
 JELÍNEK, J.: Trestní odpovědnost právnických osob jako předmět zkoumání, Kriminalistika 2008, č. 1, s. 30, 

[cit. 2013-15-04]. 
8
 Důvodová zpráva k zákonu č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim ze dne 

23. 2. 2011, s. 1, sněmovní tisk č. 285/0, [cit. 2013-15-04]. 
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v přeshraničních případech.
9
 Sílící hlasy zaznívající z mezinárodních organizací (OSN, Rada 

Evropy, Evropská unie) tak našly časem svou odezvu. 

1.2. Pojem trestní odpovědnost právnických osob 

Vymezení samotného pojmu trestní odpovědnosti právnických osob není ani zdaleka 

jednoduché. Kámen úrazu spočívá v nejednotném chápání tohoto pojmu, jakož i v různorodé 

terminologii používané jednotlivými státy. Ty častokrát nekonzistentně pojmenovávají 

veřejnoprávní legislativní nástroje, jež mají sloužit k potírání protiprávních aktivit 

právnických osob.  Často slyšíme hovořit o „pravé trestní odpovědnosti“, o „nepravé trestní 

odpovědnosti“, o „hybridní trestní odpovědnosti“ či o „pseudo – trestní odpovědnosti“, 

přičemž mnohdy panuje v obsahu jednotlivých pojmů neshoda.
10

 

 

K nejednotnému chápaní pojmu přispívá stejnou měrou i skutečnost, že z různých 

mezinárodních závazků a doporučení vyplývá povinnost zavést deliktní odpovědnost 

právnických osob, což neimplikuje automatické zavedení odpovědnosti trestní, nýbrž v úvahu 

přicházejí i jiné prostředky, jež mohou obdobně sledovat postih protiprávního jednání 

(příkladem mohou být administrativněprávní nástroje).
11

  Na stejnou skutečnost pamatuje i 

důvodová zpráva k českému ZTOPO, která uvádí, že žádný z mezinárodních dokumentů nebo 

právních předpisů ES/EU neobsahuje kategorický požadavek na zavedení výlučně 

trestněprávních („kriminálních“) sankcí stricto sensu, tedy sankcí, jenž jsou stanoveny 

trestním zákonem a ukládány trestním soudem v trestním řízení.
12

 V posledních letech lze 

spatřovat v mezinárodněprávních materiálech tendenci popisovat intenzitu těchto ukládaných 

sankcí kvalitativním způsobem. Sankce by měly být účinné, přiměřené a odstrašující (v 

anglické terminologii „effective, proportionate and dissuasive“, ve francouzské terminologii 

„efficaces, proportionées et dissuasives“, v terminologii německé „wirksame, angemessene 

und abstreckende“).
13

 

                                                 
9
 Důvodová zpráva k zákonu č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim ze dne 

23. 2. 2011, s. 1, sněmovní tisk č. 285/0. 
10

 JELÍNEK, J.: Trestní odpovědnost právnických osob jako předmět zkoumání, Kriminalistika 2008, č. 1, s. 30. 
11

 JELÍNEK, J.: Trestní odpovědnost právnických osob jako předmět zkoumání, Kriminalistika 2008, č. 1, s. 30 

– 31. 
12

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

23. 2. 2011, Obecná část, s. 2, sněmovní tisk č. 285/0. 
13

 Tuto terminologii obsahuje např. v čl. 3 odst. 2 Úmluva o boji proti podplácení zahraničních veřejných činitelů 

v mezinárodních podnikatelských transakcích ze dne 17. 12. 1997, jejíž smluvní stranou je i Česká republika (viz 

sdělení MZV č. 25/2000 Sb.m.s.), nebo Druhý protokol k Evropské úmluvě o ochraně finančních zájmů 

Evropských společenství ze dne 19. června 1997. Obdobnou terminologii lze najít i v případě ostatních 

mezinárodních úmluv a právních aktů ES/EU. 
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 Dále důvodová zpráva přiléhavě uvádí i další skutečnost, že tam, kde se v těchto 

mezinárodních dokumentech mluví obecně o požadavku odpovědnosti („liability, 

responsibilité, Verantwortung“) právnických osob za jejich deliktní jednání, není 

bezpodmínečně požadována trestní („criminal, pénale, strafrechtliche“) odpovědnost, ale 

výslovně se připouští alternativní právní povaha odpovědnosti a sankcí („trestní nebo 

mimotrestní sankce“, „trestní nebo správní odpovědnost“, „trestní, správní nebo jiné sankce“ 

apod.). Otázkou však zůstává, zda diskrece ohledně volby použitých prostředků je v tomto 

ohledu na místě, když je zcela evidentní, že požadavky vyplývající z mezinárodních 

dokumentů lze de facto efektivně plnit pouze v oblasti práva trestního. Většina členských 

států se tudíž přiklonila k zavedení pravé či nepravé trestní odpovědnosti. 

1.3. Formy trestní odpovědnosti právnických osob 

Řada autorů ve svých příspěvcích
14

 pečlivě rozebírá jednotlivé druhy trestní 

odpovědnosti právnických osob. Ponecháme-li stranou dílčí výkladové a pojmoslovné 

odchylky, lze trestní odpovědnost právnických osob rozdělit do tří skupin, na: 

- pravou trestní odpovědnost – právní úprava je obsažena v trestním zákoníku nebo 

samostatném trestním zákoně, kdy právnická osoba je trestně odpovědná a sankce jí 

ukládané se nazývají tresty. Tuto variantu zvolila většina zemí EU (Belgie, Bulharsko, 

Dánsko, Dánsko, Estonsko, Francie, Finsko, Irsko, Kypr, Malta, Litva, Nizozemí, 

Norsko, Polsko, Rakousko, Rumunsko, Slovinsko, Česko, Velká Británie a nově i 

Španělsko); 

- nepravou trestní odpovědnost (kvazi-trestní odpovědnost právnických osob) – vztah 

fyzické osoby – pachatele a právnické osoby není vyjádřen jako odpovědnost 

právnické osoby za trestný čin a právnické osobě jsou ukládány sankce netrestní (do r. 

2010 typicky Španělsko, Švédsko, od r. 2010 Slovensko); 

                                                 
14

 JELÍNEK, J.: Trestní odpovědnost právnických osob jako předmět zkoumání, Kriminalistika 2008, č. 1, s. 30 - 

31; NOVÁČKOVÁ, S.: Nový návrh zákona o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim (a jeho 

srovnání s návrhem zákona, který byl v roce 2004 zamítnut), Trestněprávní revue 2011, č. 4, s. 96; 

KRATOCHVÍL, V.: Trestněprávní odpovědnost právnických osob a jednání za jiného, Právný obzor 2002, č. 4, 

s. 366; 

VANTUCH, P.: Parlament schválil trestní odpovědnost právnických osob, Trestní právo 2011, č. 11, s. 4; 

ŠÁMAL, P.: Trestní odpovědnost právnických osob de lege lata a de lege ferenda v České republice, in  

Kratochvíl, V., Löff, M. (eds): Hospodářské trestní právo a trestní odpovědnost právnických osob. Brno: 

Masarykova univerzita, 2003, s. 159; 

ŠÁMAL, P.: K trestněprávní odpovědnosti právnických osob, Bulletin advokacie 2011, č. 11, s. 22; 

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

23. 2. 2011, sněmovní tisk č. 285/0, s. 3 – 9. 
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- správní trestání – regulace činnosti právnických osob administrativně-právními 

prostředky (Německo, Itálie). 

Jak jsem nastínila výše, tento pojem je obtížné jednoznačně „uchopit“ z důvodů 

nejednotného výkladu, proto pro ilustraci uvádím názory některých odborníků. 

Kratochvíl tvrdí, že pravou trestní odpovědností právnických osob rozumíme stav, kdy 

právnické osoby jsou trestány sankcemi trestního práva. Nepravá trestní odpovědnost 

právnických osob znamená, že trestní odpovědnost je upravena také v trestním zákoně s tím, 

že sankce se nenazývají tresty, ale jinak, například termínem „přídatné důsledky“.
15

 

Šámal je toho názoru, že v každém státě se téměř vždy lze setkat s určitým druhem 

odpovědnosti právnických osob za zločin či delikt a že tuto odpovědnost lze označit za 

„trestní“, zatímco konsekvence z takové odpovědnosti vyplývající se mohou značně lišit: 

a) některé státy aplikují vůči právnickým osobám přímé trestní sankce, aniž by je 

podmiňovali trestním stíháním fyzické osoby – pachatele (situace v Portugalsku, 

Nizozemí či ve Francii); 

b) jiné státy na druhé straně neumožňují trestní odpovědnost právnických osob, kdy 

trestně odpovědnými a stíhatelnými mohou být pouze osoby fyzické, jednající jménem 

právnické osoby, což ale nebrání tomu, aby právnické osobě byla uložena určitá trestní 

opatření, jejichž právní povaha je diskutabilní (ještě donedávna to byl případ 

Španělska, kde od roku 1995 bylo možné uložit opatření ve formě tzv. „vedlejších 

důsledků trestného činu“); 

c) jiné státy používají při postihu právnických osob pouze odpovědnost subsidiární, ve 

formě civilní či správní odpovědnosti (standardně ve formě finančních pokut nebo 

konfiskace majetku), alespoň co do hospodářských důsledků spáchaného trestného 

činu (např. Německo či Itálie).
16

  

  

                                                 
15

 KRATOCHVÍL, V.: Trestněprávní odpovědnost právnických osob a jednání za jiného, Právný obzor 2002, č. 

4, s. 366. 
16

 ŠÁMAL, P.: Trestní odpovědnost právnických osob de lege lata a de lege ferenda v České republice, in 

Kratochvíl, V., Löff, M. (eds): Hospodářské trestní právo a trestní odpovědnost právnických osob. Brno:  

Masarykova univerzita, 2003, s. 159. 
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Jelínek rozlišuje tři možné koncepce deliktní odpovědnosti právnických osob, pokud 

jde o prostředky veřejného práva: 

a) pravou trestní odpovědnost právnických osob – kdy úprava je obsažena buď v trestním 

zákoně (Francie, Nizozemí, Dánsko, Finsko a jiné státy), anebo ve zvláštních 

zákonech o trestní odpovědnosti právnických osob (Polsko, Maďarsko, Slovinsko, 

Rakousko a další státy), 

b) nepravou trestní odpovědnost právnických osob – umožňující právnickým osobám 

uložit trestněprávní sankce, přesněji quasitrestní sankce, i když trestní odpovědnost 

právnických osob výslovně v trestním zákoně upravena není. Tyto sankce se 

nenazývají tresty, 

c) jiný způsob regulace protiprávní činnosti právnických osob splňující mezinárodní 

požadavek „účinných, přiměřených a odstrašujících sankcí“. Obdobně jako předchozí 

autoři i Jelínek demonstruje tento druh odpovědnosti na příkladu Německa. 

1.3.1. Španělsko aneb přechod od nepravé trestní odpovědnosti právnických osob k 

pravé 

Španělský trestní zákoník (Códico Penal) z 23. listopadu 1995 dlouhou dobu neznal 

trestní odpovědnost právnických osob. K právnickým osobám se tehdy vztahovaly pouze dva 

články španělského trestního zákoníku, a to článek 31
17

, jehož druhý odstavec byl doplněn 

novelou španělského trestního zákoníku v roce 2003 a čl. 129, který umožňoval právnické 

osobě uložit zvláštní sankce
18

 („consecuencias accesorias“, které lze překládat jako „přídatné 

důsledky, „akcesorní konsekvence“, „přidané důsledky“ nebo „přidané následky“) v trestním 

řízení, přičemž tyto sankce mohl ukládat i vyšetřující soudce v přípravném řízení. Právě 

ustanovení čl. 129 bývalo označováno za nepravou trestní odpovědnost právnických osob.
19

 

Zásada, podle které se právnické osoby trestného činu dopustit nemohou („societas 

delinquere non potest“) byla ve Španělsku překonána dne 22. června 2010, kdy tento stát 

inkorporoval trestní odpovědnost právnických osob do trestního zákoníku ústavním zákonem 

                                                 
17

 Tento článek byl obdobou institutu jednání za jiného obsaženém v ustanovení § 90 odst. 2 původního českého 

trestního zákona (zák.č. 140/1961 Sb.) pod názvem „Zvláštní způsobilost nebo postavení pachatele“. V současné 

době tomu odpovídá § 114 (odst. 2) nového českého trestního zákoníku (zák. č. 40/2009 Sb.) pod názvem 

„Konkrétní a speciální subjekt“. Oproti dosavadní české právní úpravě je možné toto ustanovení užít i v případě, 

když k jednání pachatele došlo před vznikem právnické osoby, jestliže právnická osoba vznikla, ale soud rozhodl 

o její neplatnosti, nebo je-li právní úkon, který měl založit oprávnění k jednání za právnickou osobu, neplatný 

nebo neúčinný. 
18

 Jelínek je ve svém článků nazývá spíše „quasitrestními sankcemi“. JELÍNEK, J.: Trestní odpovědnost 

právnických osob jako předmět zkoumání, Kriminalistika 2008, č. 1, s. 34. 
19

 JELÍNEK, J.: Trestní odpovědnost právnických osob jako předmět zkoumání, Kriminalistika 2008, č. 1, s. 33; 
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č. 5/2010, s účinností od 23. prosince 2010. Nyní jsou právnické osoby trestně odpovědné za 

trestné činy v případech stanovených trestním zákoníkem (trestní zákon to stanoví v knize 

druhé u jednotlivých trestných činů). Jde o uzavřený výčet (numerus clausus) trestných činů. 

Podmínky, za kterých lze právnickou osobu učinit trestně odpovědnou jsou nově obsaženy 

v čl. 31 bis odst. 1 a 2. Španělská úprava se tak v současné době koncepčně příliš neliší od 

české.
20

 

1.3.2. Slovensko 

Na Slovensku byl zákonem č. 224/2010 Zb. zaveden model nepravé trestní 

odpovědnosti po vzoru Španělska nebo Švédska
21

. Tento zákon nabyl účinnosti 1. října 2010. 

Právnické osobě je tak možné jako vedlejší důsledek trestného činu fyzické osoby uložit 

ochranné opatření, pokud došlo k účasti na trestném činu v souvislosti s činností právnické 

osoby. Mezi ochranná opatření se podle § 83a a § 83b slovenského trestného zákona řadí 

zabavení peněžité částky (v rozpětí od 800 do 1 660 000 eur) a zabavení majetku. Procesním 

důsledkem uložení ochranného opatření cestou zabrání majetku je zahájení konkurzního 

řízení podle ustanovení § 423 slovenského trestního řádu (trestný poriadok). Úskalím 

slovenské právní úpravy je, že ochranná opatření mohou být právnické osobě ukládána 

v důsledku trestní odpovědnosti fyzické osoby (tedy jako vedlejší důsledek trestného činu 

fyzické osoby), nikoliv v rámci jejich vlastní trestní odpovědnosti, což se stalo předmětem 

tvrdé kritiky.  

V tomto ohledu se objevují dokonce názory
22

, že jde do určité míry o obcházení trestu, 

neboť taková je skutečná povaha těchto opatření, jejichž prostřednictvím je právnické osobě 

konfiskován majetek nebo je jí uloženo zaplatit určitou finanční částku. Ukládání ochranných 

opatření je pouze fakultativní, nikoli obligatorní, cože nekoresponduje s požadavky 

mezinárodních úmluv, podrobit právnické osoby účinným, přiměřeným a odstrašujícím 

sankcím. Lze tudíž polemizovat o tom, zda tato ochranná opatření lze považovat za účinné, 

přiměřené nebo dokonce odstrašující sankce. Je totiž nutné, aby šlo o sankci za trestný čin, 

která nespočívá v pouhém odčerpání finančních prostředků nebo zisku generovaného z trestné 

činnosti. Účinnost sankcí spočívá v dalším postihu. Další nešvár lze spatřovat v tom, že 

                                                 
20

 BOHUSLAV, L.: Jaké zkušenosti mají s trestní odpovědností právnických osob některé státy EU? Právní 

rádce 2013, č. 5, s. 62. 
21

 Ve Švédsku je quasitrestní odpovědnost právnických osob zavedena od roku 1986, sankce sui generis blížící 

se ochranným opatřením. 
22

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

23. 2. 2011, sněmovní tisk č. 285/0, s. 7. 
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ochranná opatření ve formě propadnutí majetku či ukládající právnické osobě zaplatit určitou 

finanční částku postihují výlučně majetek právnické osoby. V případě, že by právnická osoba 

nedisponovala žádnými finančními prostředky či majetkem, jež by bylo možné postihnout, 

chyběla by jakákoli alternativní sankce. 

 

Výstižnějším pojmem označujícím koncepci trestní odpovědnosti právnických osob na 

Slovensku by tak bylo spíše „nepřímá či pseudotrestní odpovědnost“. Rovněž zpráva OECD
23

 

uvádí, že slovenský trestní zákon formálně a právně nerozeznává trestní odpovědnost 

právnických osob. V současnosti se z výše uvedených důvodů na Slovensku uvažuje o nové 

právní úpravě tohoto institutu, který by měl následovat českou právní úpravu.
24

 

1.3.3. Německo  

Ve Spolkové republice Německo jsou právnickým osobám rovněž ukládány 

quasitrestní sankce v podobě vedlejších sankčních důsledků trestného činu stanovených 

právnické osobě v zákoně, nikoliv však podle trestního zákona nebo zvláštního zákona o 

trestní odpovědnosti právnických osob, ale podle zákona o přestupcích, a proto je postih 

právnických osob v tomto státu pokládán za postih v rámci správní odpovědnosti právnických 

osob. Jakkoliv je odpovědnost právnických osob považována v SRN za správní, z procesního 

hlediska je uplatňována v trestním řízení spolu s odpovědností fyzické osoby za trestný čin 

v jednom a téže řízení.
25

 

Právnickým osobám je možné odčerpat majetkový prospěch propadnutím (Verfall 

podle § 73 odst. 3 tr. zák.), zabráním (Einziehung podle § 75 tr. zák.), odčerpáním 

majetkového prospěchu podle hospodářského trestního zákona (Abführung des Mehrerlöses, § 

10 odst. 2), nebo uložit „tresty za přestupky“ (Ordnungsstrafen – doslova pořádkové tresty). 

Lze tedy vyvodit, že německý propracovaný systém správních trestních sankcí plní 

obdobnou funkci jako trestní sankce v zemích s trestní odpovědností právnických osob, 

přičemž absence trestní odpovědnosti právnických osob v trestněprávních předpisech zjevně 

nepřekáží při posuzování, zda německá právní úprava vyhovuje mezinárodním závazkům, 

pokud jde o deliktní odpovědnost právnických osob.
26

 

                                                 
23

 OECD Phase 3 Report on implementing the OECD Anti-Bribery Convention in the Slovak Republic, s. 17. 
24

 BOHUSLAV, L.: Jaké zkušenosti mají s trestní odpovědností právnických osob některé státy EU? Právní 

rádce 2013, č. 5, s. 61-62. 
25

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

23. 2. 2011, sněmovní tisk č. 285/0, s. 3. 
26

 JELÍNEK, J.: Trestní odpovědnost právnických osob jako předmět zkoumání, Kriminalistika 2008, č. 1, s. 36. 
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Závěrem lze shrnout, že právní úprava postihu právnických osob se v jednotlivých 

členských státech EU liší nejen podle výše uvedených systémových hledisek, ale liší se i 

pokud jde o konkrétní podmínky sankcionování právnických osob – podmínky, jejichž 

naplnění je vyžadováno, aby právnické osobě mohly být uloženy sankce. Základním 

společným rysem právních úprav postihu právnických osob v členských zemích EU však 

zůstává to, že odpovědnost se uplatňuje a sankce jsou ukládány trestním soudem v trestním 

řízení obvykle vedeném společně s řízením proti osobě fyzické, která se dopustila trestného 

činu. 

Pro rychlou orientaci níže uvádím praktický přehled forem trestní odpovědnosti 

právnických osob ve vybraných státech s rokem zavedení trestní odpovědnosti. 

 

Příloha č. 1 – Přehled forem trestní odpovědnosti ve vybraných státech  

NÁZEV STÁTU FORMA TOPO ROK   ZVLÁŠTNÍ POZNÁMKA 

Bulharsko pravá 2005  

Estonsko pravá 2001  

Maďarsko pravá 2001 Úprava v samostatném zákoně. 

Dánsko pravá 1996  

Finsko pravá 1995  

Francie pravá 1994 Úprava obsažena v trestním zákoníku. 

Belgie pravá 1999  

Malta pravá 2002  

Litva pravá 2002  

Nizozemí pravá 1951 

Původně zákon z roku 1951 Economic 

Offences Act stanovil trestní odpovědnost 

právnických osob za tzv. ekonomické 

trestné činy. Zákonem z roku 1976 došlo 

k rozšíření trestní odpovědnosti na 

všechny trestné činy. 

Norsko pravá 1991  

Polsko pravá 2002 

Zákon č. 197/2002 Dz. U., o 

odpovědnosti hromadných subjektů za 

činy zakázané pod 

hrozbou trestu (Ustawa z dnia 28 

października 2002 r. o odpowiedzialności 

podmiotów zbiorowychza czyny 

zabronione pod groźbą kary). 

Rakousko pravá 2005  

Rumunsko pravá 2006  
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Slovinsko 
pravá 1994 Zvláštní zákon předpokládaný trestním 

zákonem byl vydán v roce 1999. 

Česko pravá 2012  

Španělsko 
pravá 1996 V r. 2010 došlo k přijetí nové právní 

úpravy nahrazující předchozí nepravý 

model TOPO. 

Velká Británie pravá 1842 Anglo-americký typ právní kultury. 

Švédsko nepravá 1983  

Slovensko nepravá 2010  

Německo správní 1949  

Itálie správní 2001  

Další státy vně 

EU: 

   

Švýcarsko  2003  

Norsko  1991  

Island  1993  

    

1.4. Legislativní vývoj v ČR
27

 

1.4.1. Rok 2001 

V souvislosti s připravovanou rekodifikací trestního práva hmotného, i s přihlédnutím 

k tendencím v Evropě a na mezinárodním fóru, se v České republice objevila otázka zavedení 

trestní odpovědnosti právnických osob již v roce 2001. Ministerstvo spravedlnosti tehdy 

v rámci věcného záměru trestního zákona předložilo vládě dvě alternativy deliktní 

odpovědnosti právnických osob. Ta se měla ubírat buď cestou trestní odpovědnosti 

právnických osob, nebo měla být problematika trestání právnických osob řešena v rámci nové 

úpravy správního trestání.  

1.4.2. Rok 2004 

Návrh trestního zákoníku z roku 2004 upravoval (obdobně jak je tomu i dnes) institut 

jednání za jiného. Současně s tímto návrhem byl Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR 

předložen návrh zákona o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim
28

. Tento 

návrh předložila Poslanecké sněmovně ČR vláda dne 21. července 2004 a již dne 2. listopadu 

                                                 
27

 K této problematice viz také: VOLEVECKÝ, P.: K okolnostem vzniku zákona o trestní odpovědnosti 

právnických osob, Trestní právo 2012, č. 6, s. 6 – 10. 
28

 Sněmovní tisk č. 745. 
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2004 byl v prvním čtení zamítnut. Mezi nejzásadnější důvody, pro které nebyla navrhovaná 

právní úprava přijata, patří tyto:  

 navrhovaná právní úprava se jevila nadbytečnou, navíc by přijetím návrhu zákona 

došlo k zavedení trestní odpovědnosti právnických osob v mnohem širším měřítku, 

než je tomu v jiných státech EU, které již měly takovou úpravu zavedenou; 

 předmětem kritiky se stal rovněž taxativní výčet trestných činů, jež mohly právnické 

osoby spáchat. Kritizováno bylo především to, že se právnická osoba mohla dopustit i 

těch trestných činů, které s činností právnických osob vůbec nesouvisí (tedy i dalších 

trestných činů vedle majetkových a hospodářských, které mají patrnou spojitost 

s činností těchto entit); 

 dále bylo namítáno, že vynětí veřejnoprávních právnických osob z trestní 

odpovědnosti, které nejsou samostatné, se jeví vůči samostatným subjektům jako 

nespravedlivé; 

 kritice se nevyhnula ani právní úprava přičitatelnosti, jejíž velice složitá a široce pojatá 

konstrukce vyvolávala obavy, že bude v praxi zneužívána; 

 na půdě Poslanecké sněmovny zazněl rovněž názor, že navrhovaná právní úprava by 

mohla být „škodlivá“, neboť by velmi lehce mohla vést ke kriminalizaci podnikání.
29

 

1.4.3. Rok 2009 

V době, kdy byl projednáván návrh současného trestního zákoníku
30

, se uvažovalo o 

tom, zda neupravit trestní odpovědnost právnických osob v rámci jednoho kodexu. Od této 

myšlenky bylo nakonec upuštěno. Vláda tehdy přijala usnesení, že deliktní odpovědnost 

právnických osob bude upravena v rámci správního řízení, na základě čehož vznikl věcný 

záměr zákona o odpovědnosti právnických osob za správní delikty spáchané jednáním, které 

je u fyzických osob sankcionováno jako trestný čin. Z vnějšího připomínkového řízení však 

vzešly závažné námitky, v důsledku čehož bylo od úpravy deliktní odpovědnosti právnických 

osob cestou správně-právní upuštěno. Varianta, která by odpovědnost právnických osob řešila 

čistě v oblasti správního práva, byla tehdy podrobně zhodnocena v materiálu pod názvem 

„Analýza a mezinárodní srovnání právní úpravy problematiky odpovědnosti právnických osob 

za jednání, k jehož postihu zavazují mezinárodní smlouvy“. Zmíněný materiál byl schválen 

                                                 
29

 NOVÁČKOVÁ, S.: Nový návrh zákona o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim (a jeho 

srovnání s návrhem zákona, který byl v roce 2004 zamítnut), Trestněprávní revue 2011, č. 4, s. 96. 
30

 Zákon č. 40/2009 Sb., který nabyl účinnosti 1. ledna 2010 a nahradil tak po 48 let platný a účinný zákon č. 

140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů. 
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usnesením vlády č. 1451 ze dne 30. listopadu 2009. Z hlavních nedostatků této úpravy, na 

které materiál odkazuje, si dovolím vybrat následující
31

: 

 K rozhodování o správních deliktech by byly příslušné správní úřady, což by mohlo 

vést k sporům ohledně protiústavnosti takto nastaveného systému. Existuje totiž 

množina protiprávních jednání, se kterými jsou spojeny závažné tresty s ohledem na 

jejich vysokou společenskou škodlivost, proto jejich postih spadá do kompetence 

soudů, které jsou k tomu nadány zvláštní kvalifikací. Podle čl. 90 Ústavy rozhodují o 

vině a trestu za trestné činy jedině soudy. Vyvstávala by pak otázka, proč by proti 

právnické osobě mělo být ohledně typově stejného protiprávního jednání vedeno 

řízení s nižším stupněm ochrany než je tomu v řízení proti osobám fyzickým. 

 Zakotvení správní odpovědnosti právnických osob by neumožňovalo efektivní a 

účinnou spolupráci v řízeních vedených proti právnickým osobám. Problémy by 

nastávaly hned při vzájemném uznávání a výkonů peněžitých trestů a pokut. Řízení o 

správním deliktu PO by muselo být poupraveno tak, aby umožňovalo opravný 

prostředek proti rozhodnutí správního orgánu k trestnímu soudu.
32

 

 Správní orgány by musely být vybaveny obdobnými pravomocemi jako orgány činné 

v trestním řízení. Potíže by mohly nastat při závažných zásazích do práv osob, kdy by 

musela být garantována ingerence soudu. 

 Orgány činné v trestním řízení na straně jedné a správní orgány na straně druhé by 

nezávisle na sobě byly oprávněny provádět obdobné úkony v téže věci. Výsledkem by 

mohly být nekoordinované postupy s negativními důsledky pro samotné účastníky 

řízení a neefektivita celého procesu. 

 Dílčí, ale o nic méně závažný problém, by spočíval v tom, že správní orgány nejsou 

personálně ani materiálně vybaveny pro boj se závažnou kriminalitou. Proniknout do 

světa organizovaného zločinu vyžaduje mnohdy léta praxe a zkušeností. Otázkou tedy 

zůstává, nakolik by se to dařilo správním orgánům, když samy specializované 

jednotky a útvary, které jsou k řešení těchto protiprávních jednání povolány, naráží 

každodenně na nepřekonatelné překážky navzdory své fundovanosti v příslušném 

oboru.  

                                                 
31

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

23. 2. 2011, sněmovní tisk č. 285/0, s. 3-6. 
32

 Pokud bychom chtěli plně respektovat zásadu poskytování mezinárodní spolupráce i v oblasti správního práva 

jakož i rámcové rozhodnutí o uplatňování zásady vzájemného uznávání peněžitých trestů a pokut. 
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 V oblasti správního práva by bylo obtížné určit státní orgán, který by vykonával 

působnost správního orgánu při řešení případů odpovědnosti právnických osob. 

S největší pravděpodobnosti by bylo potřebné zřídit za tímto účelem nový speciální 

státní orgán, nemluvě o dopadech na státní rozpočet. 

 Takto zvolená právní úprava by byla v rozporu s koncepcemi uplatňovanými (nejen) 

v jiných členských státech EU, což by bránilo efektivní vzájemné mezinárodní 

spolupráci. 

1.4.4. Rok 2011 

Legislativní vývoj pokračoval dále i navzdory předcházejícím neúspěchům. 

Zákonodárce se nenechal odradit a opět se začalo pracovat na úpravě trestněprávní.
33

 Nový 

návrh zákona o trestní odpovědnosti právnických osob byl předložen Poslanecké sněmovně 

ČR dne 15. března v rámci tzv. protikorupčního balíčku. Poté, co prošel prvním čtením, byl 

přikázán k projednání ústavněprávnímu výboru. Následně prošel dalšími dvěma čteními a dne 

27. září 2011 byl schválen a postoupen Senátu. Ten jej schválil měsíc od postoupení, dne 27. 

října 2011. Prezident republiky však návrh zákona nepodepsal. Jeho stanovisko vůči návrhu 

nového zákona bylo víc než odmítavé. Prezident vyslovil kritiku, že stát chce postihovat 

právnické osoby jako takové, zatímco není schopen odhalit konkrétní iniciátory a pachatele 

trestných činů. Současně vyjádřil názor, že pachatelem trestného činu může být pouze fyzická 

osoba – člověk, nikoli instituce. Individuální trestní odpovědnost považuje za úspěch 

historického vývoje, za jeden z „úhelných kamenů“ kontinentálního práva.
34

 Ve svém 

stanovisku dále uvedl, že právní úprava je špatně zpracována, když obsahuje pouze hrubou 

kostru procesních otázek týkajících se trestního stíhání právnických osob. Prezident vyjádřil 

obavu, že soudy budou nuceny improvizovat a dotvářet dikci zákona, což je v rozporu se 

základním principem právního státu, kterým je právní jistota.
35

 

Návrh byl tak postoupen zpátky Poslanecké sněmovně, která setrvala na původním 

znění. Zákon byl vyhlášen dne 22. prosince 2011 ve Sbírce zákonů (v částce 146) pod číslem 

418/2011 Sb., s účinností od 1. ledna 2012. Osobně se kriticky stavím k velice krátké 

legisvakanční lhůtě, zejména s ohledem na to, že se jedná o předpis trestněprávní povahy 

                                                 
33

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

právní úpravě, Trestněprávní revue 2012, č. 2, s. 27. 
34

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

právní úpravě, Trestněprávní revue 2012, č. 2, s. 29. 
35

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

právní úpravě, Trestněprávní revue 2012, č. 2, s. 29. 
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s citelnými, někdy až nedozírnými důsledky pro adresáty této právní normy (např. zrušení 

právnické osoby, jež řada odborníků přirovnává k tzv. „sociální smrti“). Osobně bych volila 

legisvakanční lhůtu o něco delší, tak, aby se právnické osoby, především obchodní společnosti 

jako nositelé ekonomického rozvoje, mohly náležitým způsobem seznámit s obsahem zákona. 

Na druhou stranu lze tak krátkou legisvakanci ospravedlnit, jak uvádí i důvodová zpráva, 

s ohledem na potřebu urychleně dostát mezinárodním závazkům České republiky. Nadto jako 

další omluvu shledávám v tom, že o přijetí předmětné právní úpravy se již diskutovalo 

dlouhou dobu a tak právnické osoby se zájmem o legislativu, která se jich dotýká, mohly tuto 

změnu přinejmenším alespoň zaregistrovat.     

Důvodová zpráva k ZTOPO
36

 uvádí, že model pravé trestní odpovědnosti byl zvolen 

především z toho důvodu, že umožňuje postih právnické osoby i v případě, že se nepodaří 

najít konkrétního pachatele – fyzickou osobu, k čemuž v praxi často dochází z důvodů spletité 

organizační struktury či složité dělby pravomocí i když je zcela nepochybné, že ke spáchání 

trestného činu došlo v rámci dané právnické osoby a v její prospěch. Ostatní modely totiž 

samostatný postih právnické osoby neumožňují v té míře, jak je to vyžadováno 

mezinárodními požadavky, kdy jej činí závislým na stíhání konkrétní fyzické osoby. 

V neposlední řadě představuje model pravé trestní odpovědnosti mnohem účinnější nástroj 

v boji proti organizované kriminalitě, kterou se dosud nedaří uspokojivě postihovat. 

 

Příloha č. 2 – Mezinárodní smlouvy obsahující požadavek na zavedení deliktní 

odpovědnosti právnických osob, kterými je Česká republika vázána 

NÁZEV SMLOUVY DATUM PŘIJETÍ PLATNOST V ČR 

Úmluva o boji proti podplácení zahraničních 

veřejných činitelů v mezinárodních transakcích 

(OECD) 

17. prosinec 1997 21. březen 2000 

Mezinárodní úmluva o potlačování a financování 

terorismu (OSN) 

9. prosinec 1999 26. leden 2006 

Trestněprávní úmluva o korupci (Rada Evropy) 27. leden 1999 1. červenec 2002 

Zdroj: Důvodová zpráva k zákonu č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a 

řízení proti nim ze dne 23. 2. 2011, sněmovní tisk č. 285/0, s. 11. 

 

                                                 
36

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

23. 2. 2011, sněmovní tisk č. 285/0, s. 7. 
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Příloha č. 3 – Další významné mezinárodní smlouvy 

NÁZEV ÚMLUVY ORAGANIZACE PLATNOST OD 

Druhý protokol k Úmluvě EU o ochraně finančních 

zájmů Evropských společenství 

EU 19. květen 2009 

Úmluva OSN proti nadnárodnímu organizovanému 

zločinu 

OSN 29. září 2003 

Úmluva OSN proti korupci OSN 14. prosinec 2005 

2. opční protokol k Úmluvě o právech dítěte týkající 

se obchodu s dětmi a dětské pornografie 

OSN 25. květen 2000 

Úmluva o trestněprávní ochraně životního prostředí Rada Evropy dosud nevstoupila v 

platnost 

Úmluva o počítačové kriminalitě Rada Evropy 1. červenec 2004 

Úmluva o opatřeních proti obchodování s lidskými 

bytostmi 

Rada Evropy 1. únor 2008 

Úmluva o praní, vyhledávání, zadržování a konfiskaci 

výnosů ze zločinu a o financování terorismu 

Rada Evropy 1. květen 2008 

Úmluva o ochraně dětí před sexuálním zneužíváním a 

sexuálním vykořisťováním  

Rada Evropy 1. červenec 2010 

Úmluva o prevenci terorizmu Rada Evropy 1. červenec 2007 

Zdroj: Důvodová zpráva k zákonu č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a 

řízení proti nim ze dne 23. 2. 2011, sněmovní tisk č. 285/0, s. 11 – 13. 

 

 

 

 

Příloha č. 4 – Rámcová rozhodnutí ES/EU založena na zásadě vzájemného uznávání  

Rámcové rozhodnutí Rady o uplatňování zásady vzájemného uznávání 

příkazů ke konfiskaci 

ze dne 6. října 2006 

Rámcové rozhodnutí Rady o uplatňování zásady vzájemného uznávání 

peněžitých trestů a pokut 

ze dne 24. února 2005 

Zdroj: Důvodová zpráva k zákonu č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a 

řízení proti nim ze dne 23. 2. 2011, sněmovní tisk č. 285/0, s. 14 
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Příloha č. 5 – Právní předpisy ES/EU obsahující závazek ke kriminalizaci některých 

protispolečenských činů a postih právnických osob za jejich spáchání 

NÁZEV DATUM 

PŘIJETÍ 

ČLÁNKY 

Rámcové rozhodnutí Rady EU o zvýšené ochraně 

trestními a jinými sankcemi proti padělání ve spojitosti 

se zaváděním eura 

29. květen 2009 čl. 1, 8, 9 

Rámcové rozhodnutí Rady EU o potírání podvodů a 

padělání bezhotovostních platebních prostředků 

28. květen 2001 čl. 1, 7, 8, 9 

Rámcové rozhodnutí Rady EU o boji proti terorismu  13. červen 2002 čl. 7, 8, 9 

Rámcové rozhodnutí Rady EU o potírání obchodování 

s lidmi 

19. červenec 2002 čl. 4, 5, 6 

Rámcové rozhodnutí Rady EU o posílení trestního 

rámce s cílem zabránit napomáhání k nepovolenému 

vstupu, tranzitu a pobytu 

28. listopad čl. 2, 3, 4 

Rámcové rozhodnutí Rady EU o boji s korupcí 

v soukromém sektoru 

22. červenec 2003 čl. 1, 5, 6, 7 

Rámcové rozhodnutí Rady EU o boji proti pohlavnímu 

vykořisťování dětí a dětské pornografii 

22. prosinec 2003 čl. 1, 6, 7, 8 

Rámcové rozhodnutí Rady EU, kterým se stanoví 

minimální ustanovení týkající se znaků skutkových 

podstat trestných činů a sankcí v oblasti nedovoleného 

obchodu s drogami 

25. říjen 2004 čl. 1, 6, 7 

Rámcové rozhodnutí Rady EU o útocích proti 

informačním systémům 

24. únor 2005 čl. 1, 8, 9, 

10 

Rámcové rozhodnutí Rady EU o boji proti 

organizované trestné činnosti 

24. říjen 2008 čl. 5, 6, 7 

Rámcové rozhodnutí Rady EU o boji proti některým 

formám a projevům rasismu a xenofobie 

prostřednictvím trestního práva 

28. listopad 2008 čl. 5, 6, 9 

Směrnice EP a Rady o trestněprávní ochraně životního 

prostředí 

19. listopad 2008 čl. 2, 6, 7 

Směrnice EP a Rady o minimálních normách pro 

sankce a opatření vůči zaměstnavatelům neoprávněně 

pobývajících státních příslušníků třetích zemí 

18. červen 2009 čl. 2, 11, 12 

Zdroj: Důvodová zpráva k zákonu č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a 

řízení proti nim ze dne 23. 2. 2011, sněmovní tisk č. 285/0, s. 13 – 14. 

 

Z přiložených tabulek je evidentní, jak intenzivní je zájem mezinárodních organizací a 

EU na potírání nejzávažnějších forem trestné činnosti a organizované kriminality. Stejně tak o 

tom vypovídá i zařazení požadavků na stíhání a sankcionování právnických osob podílejících 
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se na vybraných druzích trestných činů hned v prvních článcích jednotlivých úmluv či 

rámcových rozhodnutí a směrnic.   

2. Základy trestní odpovědnosti právnických osob 

V této kapitole se budu postupně zabývat územní a osobní působností českého ZTOPO 

(2.1.), rozsahem kriminalizace jednání právnických osob (2.2.) a konkrétními podmínkami 

trestní odpovědnosti právnických osob (2.3.). Stěžejním ustanovením, na základě kterého 

může být právnická osoba sankcionována, je ustanovení upravující institut přičitatelnosti, 

které často v praxi působí četné problémy (2.4.). Poté načrtnu možnost souběžného trestání 

právnické a fyzické osoby (2.5.), specifické případy trestní odpovědnosti právnických osob 

(2.6.) a nakonec se zmíním o institutu účinné lítosti (2.7.), který pro právnickou osobu může 

představovat tzv. poslední záchranu. 

Předtím, než se začnu věnovat vybraným dílčím aspektům, považuji za vhodné zmínit 

se o systematice a působnosti nového českého zákona.
37

 Ten je rozdělen do 6 částí a obsahuje 

dohromady 48 paragrafů:  

Příloha č. 6 – Systematika ZTOPO 

ČÁST PŘEDMĚTNÁ ÚPRAVA SOUVISEJÍCÍ § 

ČÁST PRVNÍ          Obecná ustanovení § 1   - § 6 

ČÁST DRUHÁ       Základy trestní odpovědnosti právnických osob 

§ 7   – Trestné činy 

§ 8   – Trestní odpovědnost právnické osoby 

§ 9   – Pachatel, spolupachatel a účastník 

§ 10 – Trestní odpovědnost právního nástupce PO 

§ 11 – Účinná lítost 

§ 12 – Promlčení trestní odpovědnosti 

§ 13 – Vyloučení z promlčení 

§ 7   - § 13 

ČÁST TŘETÍ           Tresty a ochranná opatření § 14 - § 27 

ČÁST ČTVRTÁ      Zvláštní ustanovení o řízení proti právnickým osobám  § 28 - § 41 

ČÁST PÁTÁ           Zvláštní ustanovení o právním styku s cizinou § 42 - § 47 

ČÁST ŠESTÁ         Účinnost § 48 

                                                 
37

 JELÍNEK, J., HERCZEG, J. Zákon o trestní odpovědnosti právnických osob. Komentář s judikaturou, 2. 

aktualizované a přepracované vydání. Praha: Leges, 2013. s 26 - 28. ISBN 978-80-87576-43-4. 
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Vztah ZTOPO k jiným zákonům je založen na zásadě subsidiarity. Tato zásada 

umožňuje použití trestního zákoníku a v řízení proti právnické osobě použití trestního řádu, 

pokud ZTOPO nestanoví jinak a pokud to není z povahy věci vyloučeno (§ 1 odst. 2 ZTOPO). 

Podle důvodové zprávy není ZTOPO zcela samostatným zákonem, ale navazuje na předpisy 

trestního práva v oblasti práva hmotného i procesního, kterými jsou trestní zákoník
38

 a trestní 

řád
39

. Tento zákon bývá často označován jako „vedlejší trestní zákon“. V praxi se subsidiarita 

TZ a TŘ projevuje ve třech rovinách
40

: 

 Úplná zvláštní úprava v ZTOPO – pokud ZTOPO obsahuje zvláštní úpravu, TZ ani 

TŘ se v tomto rozsahu nepoužije. 

 Částečná zvláštní úprava v ZTOPO – pokud ZTOPO upravuje některý z institutů 

pouze zčásti, ve zbytku úpravy se subsidiárně použije TZ a TŘ, pokud to ovšem 

z povahy věci není vyloučeno (v oblasti sankcionování tak z povahy věci nelze 

právnické osobě uložit např. trest odnětí svobody, trest domácího vězení apod.). 

 Absence zvláštní úpravy v ZTOPO – konkrétní institut, jenž ZTOPO neupravuje, se 

řídí obecnou úpravou podle TZ a TŘ. 

2.1. Působnost zákona o trestní odpovědnosti právnických osob 

Obecně lze dělit působnost jakéhokoli zákona na působnost časovou, místní, osobní a 

věcnou.
41

 Místní působnost zákona ZTOPO je upravena v § 2 až 5 následujícím způsobem.
42

 

Zásada teritoriality (§ 2 odst. 1 ZTOPO)
43

 

Základním pravidlem posuzováni trestnosti činu spáchaného právnickou osobou na 

území České republiky je zásada teritoriality. Ta stanovuje podmínky, při jejichž naplnění se 

trestnost činu spáchaného právnickou osobou posuzuje podle zákona ČR. Mezi ně patří 

následující podmínky: 

a) právnická osoba má v České republice sídlo; nebo 

                                                 
38

 Zákon č. 40/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů (TZ). 
39

 Zákon č. 141/1961 Sb., ve znění pozdějších předpisů (TŘ). 
40

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

Příloha: Modelová interní opatření k předcházení trestné činnosti právnické osoby. Praha: Wolters Kluwer ČR, 

2012, s. 1 – 7. ISBN 978-80-7357-720-9. 
41

 ŠÁMAL, P., DĚDIČ, J., GŘIVNA, T., PÚRY, F., ŘÍHA, J. Trestní odpovědnost právnických osob. Komentář. 

Praha: C.H.BECK, 2012, s. 88. ISBN 978-80-7400-116-1. 
42

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

Příloha: Modelová interní opatření k předcházení trestné činnosti právnické osoby. Praha: Wolters Kluwer ČR, 

2012, s. 8 – 20. ISBN 978-80-7357-720-9. 
43

 ŠÁMAL, P., DĚDIČ, J., GŘIVNA, T., PÚRY, F., ŘÍHA, J. Trestní odpovědnost právnických osob. Komentář. 

Praha: C.H.BECK, 2012, s. 91, 93 – 96. ISBN 978-80-7400-116-1. 
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b) právnická osoba má na území České republiky umístěn svůj podnik nebo      

organizační složku; anebo 

c) právnická osoba na území České republiky vykonává svoji činnost nebo má zde  

svůj majetek. 

 

Úprava tzv. distančních deliktů (§ 2 odst. 2 ZTOPO)
44

 

Český zákonodárce důsledně postihuje také distanční delikty. Podle tohoto ustanovení 

se trestný čin považuje za čin spáchaný v ČR, pokud se ho právnická osoba dopustila zcela 

nebo zčásti na území ČR, i když porušení nebo ohrožení zájmu, jež chrání trestní zákon, 

nastalo nebo mělo nastat zcela nebo zčásti v cizině. Tato zásada platí rovněž obráceně a 

trestný čin se považuje za spáchaný na území ČR i tehdy, pokud k jednání PO došlo v cizině, 

porušení nebo ohrožení chráněného zájmu však nastalo nebo mělo, byť i jen částečně, nastat 

v tuzemsku. 

Zásada personality (§ 3 ZTOPO)
45

 

Trestnost činu se posuzuje podle zákona České republiky rovněž tehdy, pokud se jej 

dopustila v zahraničí právnická osoba, jež má sídlo v tuzemsku. 

Toto ustanovení je projevem aktivní varianty zásady personality umožňující posuzovat 

trestnost činu právnické osoby, jež má sídlo na území ČR podle zákona i v případě, že ke 

spáchání činu došlo mimo hranice státu. Zatímco trestní zákoník využívá, pokud jde o trestní 

odpovědnost fyzických osob, zejména institutu občanství, determinantou v případě 

právnických osob je jejich sídlo. Stát skrze tuto zásadu požaduje po právnických osobách se 

sídlem v ČR, aby respektovaly české trestní právo hmotné nejen na území státu, ale rovněž 

v cizině.
46

 

Zásada univerzality (§ 4 odst. 1 ZTOPO) 

Na základě zásady univerzality postihuje český zákonodárce taxativně vyjmenované 

trestné činy i tehdy, pokud je spáchala v cizině právnická osoba, jež nemá sídlo v České 

republice. Jedná se o následující trestné činy: 

a) padělání a pozměnění peněz (§ 233 TZ), 

b) udávání padělaných a pozměněných peněz (§ 235 TZ), 

                                                 
44

 K této problematice viz: ŠÁMAL, P., DĚDIČ, J., GŘIVNA, T., PÚRY, F., ŘÍHA, J. Trestní odpovědnost 

právnických osob. Komentář. Praha: C.H.BECK, 2012, s. 102 – 104.  ISBN 978-80-7400-116-1. 
45

 JELÍNEK, J., HERCZEG, J. Zákon o trestní odpovědnosti právnických osob. Komentář s judikaturou, 2. 

aktualizované a přepracované vydání. Praha: Leges, 2013. s 46. - 47. ISBN 978-80-87576-43-4. 

ŠÁMAL, P., DĚDIČ, J., GŘIVNA, T., PÚRY, F., ŘÍHA, J. Trestní odpovědnost právnických osob. Komentář. 

Praha: C.H.BECK, 2012, s. 110 - 112. ISBN 978-80-7400-116-1. 
46

 Zásadu personality nelze plést s osobní působností zákona, jak se často stává. 
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c) výroba a držení padělatelského náčiní (§ 236 TZ), 

d) neoprávněna výroba peněz (§ 237 TZ), 

e) teroristický útok (§ 311 TZ). 

Stát prostřednictvím tohoto ustanovení vyjadřuje zájem na potírání vybraných 

trestných činů namířených proti jemu samotnému nebo těch, které mají význam v rámci 

mezinárodní bezpečnosti a spolupráce. 

Subsidiární zásada univerzality (§ 4 odst. 2 ZTOPO)
47

 

Zákonodárce jde ještě dál a podle zákona České republiky posuzuje trestnost činu, 

jehož se dopustila v cizině zahraniční právnická osoba rovněž tehdy, byl-li takový čin spáchán 

ve prospěch právnické osoby mající sídlo na území České republiky.  

Podle jazykového výkladu tohoto ustanovení je jurisdikce českých soudů dána pouze 

za situace, kdy je trestný čin spáchán ve prospěch právnické osoby, která má v České 

republice své sídlo, nikoli už takové osoby, která zde má pouze svůj podnik, organizační 

složku nebo majetek. Pokud zákonodárce neměl v úmyslu zavést v tomto konkrétním případě 

úpravu zcela speciální, bylo by možné, pokud jde o podnik nebo organizační složku, použít 

subsidiárně ustanovení § 8 odst. 2 TZ (na základě § 1 odst. 2 ZTOPO). 

 

Působnost stanovená mezinárodní smlouvou (§ 5 ZTOPO)
48

 

Podle zákona České republiky se posuzuje také trestnost činu, pokud tak stanoví 

mezinárodní smlouva, která je součástí právního řádu. Na základě tohoto ustanovení dochází 

k rozšíření působnosti zákona ČR. Může však nastat i opačná situace, kdy dochází k zúžení 

působnosti zákona ČR na základě ustanovení § 5 odst. 2 ZTOPO, které vylučuje aplikaci 

ustanovení § 2 až 4, pokud jejich použití mezinárodní smlouva nepřipouští. 

Článek 10 Ústavy zakotvuje tzv. zásadu aplikační přednosti mezinárodní smlouvy 

před zákonem. Je nutné upozornit, že tuto zásadu lze uplatnit pouze tehdy, je-li mezinárodní 

smlouva přímo aplikovatelná (tzv. self-executing) nebo pokud je její text legislativně 

technicky způsobilý k přímému použití.
49

 

                                                 
47

 ŠÁMAL, P., DĚDIČ, J., GŘIVNA, T., PÚRY, F., ŘÍHA, J. Trestní odpovědnost právnických osob. Komentář. 

Praha: C.H.BECK, 2012, s. 118 - 119. ISBN 978-80-7400-116-1. 
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 ŠÁMAL, P., DĚDIČ, J., GŘIVNA, T., PÚRY, F., ŘÍHA, J. Trestní odpovědnost právnických osob. Komentář. 

Praha: C.H.BECK, 2012, s. 121 - 123. ISBN 978-80-7400-116-1. 
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 FENYK, J., SMEJKAL, L. Zákon o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim. Komentář. 

Příloha: Modelová interní opatření k předcházení trestné činnosti právnické osoby. Praha: Wolters Kluwer ČR, 
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Osobní působnost (§ 6 ZTOPO)
50

 

Osobní působnost ZTOPO je vymezena negativním způsobem, tedy určuje, které 

„subjekty“ nemohou být trestně odpovědnými. Trestnímu postihu tak nepodléhá Česká 

republika a územní samosprávné celky při výkonu veřejné moci. Současně platí zásada, že 

majetková účast
51

 státu či územních samosprávních celků (obcí, krajů či hlavního města 

Prahy) na jiné právnické osobě nevylučuje trestní odpovědnost takové právnické osoby podle 

ZTOPO. 

2.2. Rozsah kriminalizace trestní odpovědnosti právnických osob (§ 7 ZTOPO)
52

 

Rozsah kriminalizace jednání právnických osob (věcná působnost zákona)
53

 je 

upraven taxativním způsobem
54

. ZTOPO vyjmenovává 79 trestných činů, za které může být 

právnická osoba trestně odpovědná
55

. Právnická osoba se může dopustit všech forem 

trestného činu, tedy přečinu, zločinu i zvlášť závažného zločinu.
56

 Okruh deliktů reflektuje 

požadavky stanovené mezinárodními úmluvami a právními předpisy ES/EU. Katalog 

trestných činů byl navíc rozšířen o daňové trestné činy, čímž Česká republika pojala deliktní 

odpovědnost co do rozsahu kriminalizace v mnohem širší míře, než je tomu v jiných státech 

(pokud ovšem nebudeme přihlížet k jiným státům, u kterých jsou PO odpovědny za všechny 

trestné činy uvedené v trestním zákoníku – případ Francie). Hlavním důvodem bylo 

poskytnout obdobnou ochranu finančním zájmům ČR, jako je poskytována finančním zájmům 
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 JELÍNEK, J., HERCZEG, J. Zákon o trestní odpovědnosti právnických osob. Komentář s judikaturou, 2. 

aktualizované a přepracované vydání. Praha: Leges, 2013. s. 49. ISBN 978-80-87576-43-4. 
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 K tomu viz blíže: ŠÁMAL, P., DĚDIČ, J., GŘIVNA, T., PÚRY, F., ŘÍHA, J. Trestní odpovědnost 

právnických osob. Komentář. Praha: C.H.BECK, 2012, s. 140 - 141. ISBN 978-80-7400-116-1. 
52
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Praha: C.H.BECK, 2012, s. 143 - 156. ISBN 978-80-7400-116-1. 
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 ŠÁMAL, P., DĚDIČ, J., GŘIVNA, T., PÚRY, F., ŘÍHA, J. Trestní odpovědnost právnických osob. Komentář. 

Praha: C.H.BECK, 2012, s. 146. ISBN 978-80-7400-116-1. 
54

 Výběr trestných činů taxativním způsobem byl zvolen proto, aby byla respektována základní zásada trestního 

práva hmotného „nullum crimen sine lege certa“. Trestní odpovědnost právnických osob je striktně omezena na 

trestné činy, jejichž znaky jsou uvedeny ve zvláštní části trestního zákoníku a jejichž výčet je současně uveden 

v ZTOPO. K tomu viz blíže: ŠÁMAL, P., DĚDIČ, J., GŘIVNA, T., PÚRY, F., ŘÍHA, J. Trestní odpovědnost 

právnických osob. Komentář. Praha: C.H.BECK, 2012, s. 148. ISBN 978-80-7400-116-1. 
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 Nesmíme rovněž zapomínat na ustanovení § 10 ZTOPO, na základě kterého trestní odpovědnost přechází na 
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řízení proti nim. Komentář. Příloha: Modelová interní opatření k předcházení trestné činnosti právnické osoby. 

Praha: Wolters Kluwer ČR, 2012, s. 46. ISBN 978-80-7357-720-9. 
56

 Blíže viz § 14 TZ. K tomu srovnej rovněž: ŠÁMAL, P., DĚDIČ, J., GŘIVNA, T., PÚRY, F., ŘÍHA, J. Trestní 

odpovědnost právnických osob. Komentář. Praha: C.H.BECK, 2012, s. 150. ISBN 978-80-7400-116-1. 
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EU (srov. § 260 TZ).
57

 Dalším motivem bylo vytvoření potřebného tlaku na řádné plnění 

daňové povinnosti.
58

 Daňové delikty však skutečný odraz v mezinárodních závazcích nemají, 

protože daňové a vůbec fiskální delikty bývají považovány, obdobně jako vojenské trestné 

činy, za záležitosti postrádající potřebný mezinárodní aspekt a jejich objekt spadá obvykle do 

zájmu chráněného výlučně na vnitrostátní úrovni.
59

 Za úvahu stojí, zda by mezi taxativně 

vyjmenovanými trestnými činy neměly figurovat rovněž další skutkové podstaty, zejména 

z Hlavy V. TZ, kde jsou upraveny majetkové trestné činy, jež mají zcela jistě úzkou 

souvislost s činností právnických osob (např. trestný čin poškození věřitele - § 222 TZ, trestný 

čin zvýhodňování věřitele - § 223 TZ způsobení úpadku - § 224 TZ, pletichy v insolvenčním 

řízení - § 225 TZ, neoprávněné podnikání  - § 251 TZ, trestný čin poškozování spotřebitele - § 

253 TZ).  

Z hlediska systematiky zvláštní části TZ lze trestné činy (TČ), za které může 

právnická osoba nést trestní odpovědnost, klasifikovat podle následujících hlav:
60

 

 TČ proti svobodě a právům na ochranu osobn., soukromí a list. taj. – HLAVA II; 

 TČ proti lidské důstojnosti v sexuální oblasti – HLAVA III; 

 TČ proti rodině a dětem – HLAVA IV; 

 TČ proti majetku – HLAVA V; 

 TČ hospodářské – HLAVA VI; 

 TČ obecně nebezpečné – HLAVA VII; 

 TČ proti životnímu prostředí – HLAVA VIII; 

 TČ proti České republice, cizímu státu a mezinárodní organizaci – HLAVA IX; 

 TČ proti pořádku ve věcech veřejných – HLAVA X; 

 TČ proti lidskosti, proti míru a válečné trestné činy – HLAVA XIII. 
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 FENYK, J., SMEJKAL, L. Zákon o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim. Komentář. 
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Pro zajímavost uvádím, že evropské země volí různý koncept kriminalizace trestní 

odpovědnosti právnických osob. Za všechny trestné činy mohou být PO odpovědny v zemích 

jako Belgie, Bosna a Hercegovina, Dánsko, Nizozemí, Norsko či Rakousko, přičemž 

v některých z těchto zemí je pak možný přesah odpovědnosti PO i do dalších zákonů. 

Numerus clausus trestných činů nalezneme mimo ČR ve státech jako Estonsko, Litva, Finsko, 

Lucembursko, Polsko nebo Slovinsko.
61

 Obě varianty mají své výhody i úskalí, osobně se 

však přikláním k variantě taxativního výčtu. Teprve delší praxe ukáže potřebu eventuálních 

změn.
62

 

2.3. Trestní odpovědnost právnické osoby
63

 

Stěžejním ustanovením upravujícím podmínky, za nichž lze právnickou osobu učinit 

trestně odpovědnou za spáchání některého z taxativně vyjmenovaných trestných činů je § 8 

ZTOPO. 

 Na základě tohoto ustanovení (konkrétně podle § 8 odst. 1 ZTOPO) se za trestný čin 

spáchaný právnickou osobou považuje protiprávní čin spáchaný:
64

 

a) jejím jménem, nebo 

b) v jejím zájmu, nebo 

c) v rámci její činnosti
65

, 

pokud se tohoto jednání dopustil: 

a) statutární orgán
66

 nebo člen statutárního orgánu nebo jiná osoba oprávněna 

jménem nebo za PO jednat
67

, 

                                                 
61

 BOHUSLAV, L.: K rozsahu kriminalizace jednání právnických osob. Kriminalistika 2011, č. 3, s. 161 - 169 
62

 Ve francouzské právní úpravě byla v roce 2006 rozšířená odpovědnost PO na všechny trestné činy 

vyjmenované v trestním zákoníku, když se po praktických zkušenostech s původní užší úpravou ukázalo, že je 

nedostačující. Zdroj: FENYK, J., SMEJKAL, L. Zákon o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti 

nim. Komentář. Příloha: Modelová interní opatření k předcházení trestné činnosti právnické osoby. Praha: 

Wolters Kluwer ČR, 2012, s. 25. ISBN 978-80-7357-720-9. 
63

 JELÍNEK, J.: Nový zákon o trestní odpovědnosti právnických osob. Kriminalistika 2012, č. 1, s. 30 – 32. 

FOREJT, P., HABARTA, P., TREŠLOVÁ, L. Zákon o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim 

s komentářem. Praha: Linde, 2012, s. 66 – 79. ISBN 978-80-7201-875-8. 
64

 JELÍNEK, J., HERCZEG, J. Zákon o trestní odpovědnosti právnických osob. Komentář s judikaturou, 2. 

aktualizované a přepracované vydání. Praha: Leges, 2013. s. 67 – 75. ISBN 978-80-87576-43-4. 
65

 K bližšímu výkladu těchto pojmu viz: FOREJT, P., HABARTA, P., TREŠLOVÁ, L. Zákon o trestní 

odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim s komentářem. Praha: Linde, 2012, s. 70. ISBN 978-80-7201-

875-8. 
66

 Statutárním orgánem se v případě veřejné obchodní společnosti myslí všichni společníci, případně jen někteří 

společníci či jeden společník, pokud tak stanoví společenská smlouva (§ 85 ObchZ). U komanditní společnosti 

tuto funkci plní komplementáři (§ 101 ObchZ). Statutárním orgánem společnosti s ručením omezeným je jeden 

nebo více jednatelů (§ 133 ObchZ). U akciové společnosti plní roli statutárního orgánu představenstvo (§ 191 

ObchZ), jako orgán kolektivní, na rozdíl od předchozích společností, jejichž statutární orgány jsou založeny na 

monokratickém principu. Změnu ovšem přináší nový zákon o obchodních korporacích (zákon č. 90/2012 Sb.), 
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b) nebo dále ten, kdo u této PO vykonává řídící nebo kontrolní činnost
68

 (i když není 

osobou podle předchozího odstavce), 

c) ten, kdo vykonává rozhodující vliv na řízení
69

 PO, a to pokud jeho jednání bylo 

alespoň jednou z podmínek vzniku následku zakládajícího trestní odpovědnost PO, 

nebo 

d) zaměstnanec nebo osoba v obdobném postavení
70

 v rámci plnění pracovních 

úkolů
71

 (i když není osobou podle předchozích odstavců), jestliže jí ho lze 

přičítat.
72

 

 

Zákonodárce vychází z tzv. fikční teorie právnických osob, podle které jsou 

právnické osoby subjekty odlišnými od osob fyzických, jsou právem uměle vytvořeny. 

Současně jsou však způsobilé nejen k právním ale i protiprávním úkonům a tudíž jsou 

odpovědné v právních vztazích. To, že zákonodárce považuje právnickou osobu za způsobilý 

subjekt trestného činu, lze usoudit z dikce věty první („trestným činem spáchaným právnickou 

osobou je protiprávní čin...“).
73

 

 

Podle ZTOPO může být subjektem trestného činu pouze právnická osoba. Ve 

skutečnosti se však právnické osobě přičítá jednání jiného subjektu, a to osoby fyzické 

uvedené v odst. 1 písm. a) až d), nebo v odst. 2 písm. b). Lze tak mluvit o subjektu 

                                                                                                                                                         
jenž zavádí, po vzoru zahraničních právních úprav, model monokratického statutárního orgánu také u akciových 

společností. 
67

 Tím měl zákonodárce nejspíš na mysli nejen jednání na základě plné moc, ale i každé další jednání, k němuž 

právnická osoba určitou fyzickou osobu zmocnila, byť i konkludentně. Zdroj:  FENYK, J., SMEJKAL, L.: 

Zákon o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, Komentář. Příloha: Modelová interní opatření 

k předcházení trestné činnosti právnické osoby. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2012, s. 33 
68

 Může tak jít o osoby pověřené obchodním vedením, kterými jsou obvykle tzv. vedoucí zaměstnanci na 

nevyšších stupních řízení, dále dozorčí radu či osoby vykonávající vnitřní kontrolní činnost.   
69

 Smyslem je postih vztahů mezi ovládající a ovládanou osobou, resp. mezi mateřskou a dceřinou společností v 

rámci holdingu, kdy rozhodujícím je faktický stav, nikoliv formální stránka uspořádání vztahů. 
70

 Např. člen družstva; zaměstnanec agentury práce pracující pro danou právnickou osobu jako uživatele na 

základě smlouvy mezi touto právnickou osobou a agenturou práce (§ 308 ZPr); zaměstnanec dočasně přidělený 

k jiné právnické osobě; osoba pracující pro PO jako fyzická osoba – podnikatel, kdy se ve skutečnosti jedná o 

zastřený pracovněprávní vztah (tzv. švarc systém). 
71

 Může se tak jednat o TČ spáchaný jak na pracovišti, tak mimo něj (např. pracovní cesta).  
72

 Viz dále ustanovení § 8 odst. 2 ZTOPO. 
73

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

Příloha: Modelová interní opatření k předcházení trestné činnosti právnické osoby. Praha: Wolters Kluwer ČR, 

2012, s. 28. ISBN 978-80-7357-720-9. 
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primárním, kterým je sama právnická osoba, subjektu sekundárním [osoby vyjmenované 

v odst. 1 písm. a) až c) ] nebo dokonce o subjektu terciárním [osoba zaměstnance].
74

 

 

Příloha č. 7 – Schéma subjektů participujících na trestném činu PO 

 

 

2.4. Institut přičitatelnosti trestného činu právnické osobě
75

 

Námitka, že právnické osoby nemohou jednat zaviněně, je (resp. byla) patrně 

nejčastějším z argumentů směrujících proti zavedení trestní odpovědnosti právnických osob.
76

 

Ke složitosti této otázky přispívá i to, že ani v mezinárodním kontextu nenalézáme jednotnou 

či široce přijímanou teorii zavinění právnických osob a korporací.
77

 České trestní právo se 

zakládá na principu odpovědnosti za zavinění. Vzhledem k tomu, že u právnických osob si jen 

stěží můžeme představit „psychiku“ v pravém slova smyslu, tak jak ji vnímáme v primární 

rovině u fyzických osob jakožto subjektů živých, z masa a kostí, rozhodl se zákonodárce 

upravit tuto klíčovou otázku trestní odpovědnosti právnických osob cestou institutu 
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 FENYK, J., SMEJKAL, L. Zákon o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim. Komentář. 

Příloha: Modelová interní opatření k předcházení trestné činnosti právnické osoby. Praha: Wolters Kluwer ČR, 

2012, s. 31. ISBN 978-80-7357-720-9. 
75

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

Příloha: Modelová interní opatření k předcházení trestné činnosti právnické osoby. Praha: Wolters Kluwer ČR, 

2012, s. 39 – 43. ISBN 978-80-7357-720-9; JELÍNEK, J.: Nový zákon o trestní odpovědnosti právnických osob, 

Kriminalistika 2012, č. 1, s. 31 – 32; BOHUSALV, L.: Kdy lze trestný čin přičítat právnické osobě? Právní 

rádce 2013, č. 2, s. 38 – 41; ŠÁMAL, P.: K trestněprávní odpovědnosti právnických osob, Bulletin advokacie 

2011, č. 11, s. 25 – 29; JELÍNEK, J., HERCZEG, J. Zákon o trestní odpovědnosti právnických osob. Komentář 

s judikaturou, 2. aktualizované a přepracované vydání. Praha: Leges, 2013. s. 75 – 78. ISBN 978-80-87576-43-4; 

FOREJT, P., HABARTA, P., TREŠLOVÁ, L. Zákon o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim 

s komentářem. Praha: Linde, 2012, s. 80 – 83. ISBN 978-80-7201-875-8. 
76

 JELÍNEK, J.: Nový zákon o trestní odpovědnosti právnických osob, Kriminalistika 2012, č. 1, s. 32, [cit. 

2013-02-05]. 
77

 HUBER, B.: Trestní právo korporací, Trestní právo 2000, č. 9, s. 3, [cit. 2013-02-05]. 
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Staturární orgán  → sekundární subjekty 
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Osoby vykonávající řídící/kontrolní činnost 

 

Zaměstnanci         → terciární subjekty 

Osoby v obdobném postavení 
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„přičitatelnosti“. Soňa Nováčková ve svém příspěvku vyjadřuje názor, že také díky konstrukci 

přičitatelnosti by nemělo docházet ke kriminalizaci právnických osob a zneužívání tohoto 

institutu v konkurenčním boji.
78

 

Na základě ustanovení § 8 odst. 2 ZTOPO je možné přičítat právnické osobě trestný čin, jež 

se nachází v taxativním výčtu uvedeném v § 7 ZTOPO, pokud byl tento TČ spáchán:  

a) jednáním orgánů PO nebo osob uvedených v ustanovení § 8 odst. 1 písm. a) až c) 

ZTOPO, nebo 

b) zaměstnancem nebo osobou uvedenou v ust. § 8 odst. 1 písm. d) ZTOPO: 

 na podkladě rozhodnutí, schválení nebo pokynu orgánů PO nebo osob 

uvedených v ustanovení § 8 odst. 1 písm. a) až c), 

 nebo proto, že orgány PO nebo osoby uvedené v ustanovené § 8 odst. 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). 

  

Právě toto ustanovení je průlomem do stěžejní zásady evropského kontinentálního 

práva, o kterém jsem se již zmiňovala výše, spočívající v individuální odpovědnosti fyzické 

osoby za zavinění. ZTOPO tak zavedl kolektivní vinu právnické osoby, přesněji řečeno 

kolektivní trestněprávní odpovědnost za předpokladu, že jsou splněny zákonem stanovené 

podmínky za kterých je možné odpovědnost právnické osobě tzv. přičíst.  

2.4.1. Alternativnost 

Zákonodárce tímto ustanovením zakotvil dvě, podotýkám alternativní, skupiny 

objektivních podmínek, bez kterých trestní odpovědnost právnické osoby nemůže nastat. 

Pokud nebudou ve svém souhrnu naplněny všechny znaky objektivní stránky trestného činu 

právnické osoby, půjde pouze o exces terciárního subjektu, který právnické osobě nelze 

přičítat a její trestněprávní odpovědnost tak podle tohoto zákona nemůže nastat, přestože jinak 

                                                 
78

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

právní úpravě, Trestněprávní revue 2012, č. 2, s. 29, [cit. 2013-02-05]. 
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všechny znaky skutkové podstaty trestného činu fyzické osoby budou naplněny.
79

 

K odpovědnosti právnické osoby tedy stačí zjištění existence jedné z forem odpovědnosti
80

: 

a) buď na podkladě jednání jejich orgánů a osob uvedených v § 8 odst. 1 písm. a) až 

c) ZTOPO, nebo 

b) při spáchaní činu zaměstnancem nebo osobou v obdobném postavení podle § 8 

odst. 1 písm. d) ZTOPO. 

2.4.2. Komisivní vs. omisivní podmínky 

Aby na základě ustanovení § 8 odst. 2 písm. b) ZTOPO bylo možné přičítat právnické 

osobě jednání zaměstnanců nebo osob v obdobném postavení, musí být opět splněna alespoň 

jedna z níže uvedených podmínek, které lze dělit na podmínky komisivní a omisivní: 

a) rozhodnutí, schválení nebo pokyn orgánu právnické osoby nebo osob uvedených v 

ustanovení § 8 odst. 1 písm. a) až c) ZTOPO (tzv. komisivní podmínky); 

b) neprovedení takových opatření ze strany orgánů právnické osoby nebo osob 

uvedených v ustanovení § 8 odst. 1 písm. a) až c) ZTOPO (tzv. omisivní podmínky), 

která (alternativně): 

b.1. - měly provést podle jiného právního předpisu; 

b.2. - po nich lze spravedlivě požadovat (zejména pokud neprovedly povinnou nebo 

potřebnou kontrolu nad činností zaměstnanců nebo jiných osob, jimž jsou nadřízeny); 

b.3. - měly učinit v nezbytném rozsahu k zamezení nebo odvrácení následků 

spáchaného trestného činu. 

 

Příkaz, souhlas, nařízení, nebo jakýkoliv jiný obdobný úkon vycházející od orgánu 

právnické osoby nebo osoby uvedené v § 8 odst. 1 písm. a) až c) ZTOPO směrem 

k zaměstnanci může mít zásadní vliv na subjektivní stránku trestného činu fyzické osoby, jež 

se nachází v postavení zaměstnance, protože každý takový úkon pochopitelně oslabuje vůli 

zaměstnance, v krajním případě ji může dokonce zcela eliminovat. To ovšem nevylučuje 

odpovědnost právnické osoby, jak na to pamatuje ustanovení § 8 odst. 4 písm. d) ZTOPO, 

přičemž subjektivní stránky sekundárních a terciárních subjektů se zde kumulují. Vůle 

jednajícího zaměstnance může být v některých situacích natolik oslabena nebo zcela 
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 FENYK, J., SMEJKAL, L. Zákon o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim. Komentář. 

Příloha: Modelová interní opatření k předcházení trestné činnosti právnické osoby. Praha: Wolters Kluwer ČR, 

2012, s. 39. ISBN 978-80-7357-720-9. 
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 ŠÁMAL, P.: K trestněprávní odpovědnosti právnických osob, Bulletin advokacie 2011, č. 11, s. 26 
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vymizelá, že bude naplňovat nanejvýše znaky nedbalostní formy toho kterého trestného 

činu.
81

 

2.4.3. Péče řádného hospodáře 

Je nutno poznamenat, že výčet komisivních a omisivních podmínek je pouze příkladný 

(demonstrativní). V úvahu budou přicházet i další, v praxi nastalé okolnosti, které by však 

měly být s uvedeným výčtem srovnatelné. Všechny podmínky, které zákonodárce uvádí, 

jakož i další, zde neuvedené, lze zajisté subsumovat pod požadavek „péče řádného 

hospodáře“.
82

 Tento pojem české platné právo zná (§ 79a ObchZ), výslovně jej však 

nedefinuje, na rozdíl od nové, dlouho připravované právní úpravy
83

. Tuto péči je nicméně 

možné charakterizovat jako řádnou, obezřetnou, preferující zájmy společnosti.
84

 Tím se 

nutně neklade požadavek na odbornou kvalifikaci, nýbrž jde o snahu, aby zájmy společnosti 

byly vyřízeny co nejlépe. Rozhodující vliv při bližším vymezování tohoto pojmu má ovšem 

judikatura českých soudů.
85

 

2.5. Zásada souběžné trestní odpovědnosti fyzické a právnické osoby 

ZTOPO stanoví v § 8 odst. 3, že trestní odpovědnosti právnické osoby nebrání, 

nepodaří-li se zjistit, která konkrétní fyzická osoba jednala způsobem stanoveným v odst. 1 a 

2.
86

 To představuje jednu ze základních výhod modelu pravé trestní odpovědnosti 

právnických osob, na základě které není stíhání právnické osoby podmíněno odhalením a 

stíháním fyzické osoby, jakožto konkrétního pachatele. Současně platí, že trestní 

odpovědností právnické osoby není dotčena trestní odpovědnost fyzických osob uvedených v 

ustanovení § 8 odst. 1 ZTOPO a naopak (§ 9 odst. 3 ZTOPO). Na základě ustanovení § 9 
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 FENYK, J., SMEJKAL, L. Zákon o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim. Komentář. 

Příloha: Modelová interní opatření k předcházení trestné činnosti právnické osoby. Praha: Wolters Kluwer ČR, 
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 K této problematice viz blíže: PIHERA, V.: Tvrdé jádro a měkká slupka. Úvaha o odpovědnosti managementu 

kapitálových společností, Obchodněprávní revue 2012, č. 5, s. 142 – 148. 
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 Nový občanský zákoník uvádí v § 161 odst. 1, že péčí řádného hospodáře se rozumí „povinnost vykonávat 
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rozhodování v dobré víře rozumně předpokládat, že jedná rozumně a v obhajitelném zájmu obchodní 

korporace“. 
84

 Viz důvodová zpráva k zákonu č. 370/2000 Sb., kterým se v tomto směru novelizoval obchodní zákoník. 
85

 FENYK, J., SMEJKAL, L. Zákon o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim. Komentář. 
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odst. 1 ZTOPO je pachatelem trestného činu právnická osoba, které lze přičítat porušení nebo 

ohrožení zájmu chráněného trestním zákonem způsobem uvedeným v ZTOPO. Současně 

platí, že pachatelem je i právnická osoba, která k provedení činu užila jiné právnické nebo 

fyzické osoby (§ 9 odst. 2 ZTOPO). Tím se má na mysli specifický případ tzv. nepřímého 

pachatelství. 

2.6. Specifické případy trestní odpovědnosti právnických osob, aneb „pojistka“ 

zákonodárce“ 

ZTOPO stanovuje v § 8 odst. 4 případy, kdy nastupuje trestní odpovědnost 

právnických osob a ustanovení § 8 odst. 1 a 2 se tak použijí bez výjimky. Jde o tyto 

následující případy:
87

 

a) k jednání uvedenému v odstavcích 1 a 2 došlo před vznikem právnické osoby; 

b) právnická osoba vznikla, ale soud rozhodl o její neplatnosti; 

c) právní úkon, který měl založit oprávnění k jednání za právnickou osobu, je neplatný 

nebo neúčinný
88

; nebo 

d) jednající fyzická osoba není za takový trestný čin trestně odpovědna. 

 

Lze se setkat s názory, že toto ustanovení [přesněji jeho písmena a) až c)] je 

nadbytečné. Tak například autoři Jaroslav Fenyk a Ladislav Smejkal ve svém komentáři k 

ZTOPO kriticky uvádějí, že jde podle nich o ustanovení nadbytečné, protože by podle jejich 

názoru bylo možné uplatnit přičítání trestného jednání pachatele - fyzické osoby podle 

ustanovení § 114 odst. 2 písm. a) až c) TZ, kde je upraven tzv. konkrétní a speciální subjekt, 

které je téměř totožné.
89

 

Dle mého osobního názoru toto ustanovení nadbytečným není, i přes obdobnou úpravu 

nacházející se již v TZ. Právě naopak, smyslem tohoto ustanovení je postihovat případy, kdy 

se pachatel snaží zneužít povahu, resp. účinky některých konkrétních právních úkonů, jak 

sami kritičtí autoři uvádějí. Není tudíž na závadu, když se zákonodárce pouze snaží orgánům 

aplikujícím předmětný zákon v praxi připomenout, aby na to nezapomínali, byť se místy 

opakuje.  
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O kladu ustanovení § 8 odst. 4 písm. d) ZTOPO samozřejmě není pochyb. Jde 

standardně o případy oslabené volní složky zavinění, kterou je třeba v některých případech 

dovozovat kumulativně z jednání zaměstnance i osoby, pod jejímž vlivem zaměstnanec 

jednal.
90

 

2.7. Účinná lítost 

Další významný institut v kontextu trestní odpovědnosti právnických osob představuje 

tzv. „účinná lítost“.
91

 Není to ovšem nic nového, setkáváme se s ní dlouhá léta v trestním 

zákoníku, kdy se standardně aplikuje při posuzování závažnosti protiprávního jednání 

fyzických osob. Smyslem tohoto ustanovení je zmírnění negativních dopadů nové právní 

úpravy a umožnění, aby právnická osoba svým aktivním jednáním svůj protiprávný čin 

dobrovolně odčinila. Účinná lítost je jedním z důvodů zániku trestní odpovědnosti právnické 

osoby, což znamená, že stát ztrácí natrvalo právo potrestat ji jako pachatele. Druhým 

důvodem zániku trestní odpovědnosti právnické osoby je promlčení trestní odpovědnosti, 

které je upraveno v §12 ZTOPO.
92

 Pokud nastanou důvody
93

 zániku trestní odpovědnosti, 

musí k nim orgány činné v trestním řízení přihlížet z úřední povinnost, aniž by je pachatel, či 

jiná osoba museli namítat.
94

 

Účinná lítost je upravena v § 11 ZTOPO. Na základě institutu účinné lítosti zanikne 

trestní odpovědnost PO, pokud dobrovolně upustila od dalšího protiprávního jednání a: 
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 odstranila nebezpečí, které vzniklo zájmu chráněnému trestním zákonem, 

anebo  

 zamezila škodlivému následku, nebo  

 napravila škodlivý následek. 

Trestní odpovědnost PO zaniká rovněž tehdy, pokud PO učiní státnímu zástupci nebo 

policejnímu orgánu o trestném činu oznámení, a to v době, kdy nebezpečí lze ještě odstranit 

nebo škodlivému následku TČ lze ještě zabránit. 

Účinná lítost se nicméně nevztahuje na případy, dopustila-li se PO trestného činu 

přijetí úplatku (§ 331 TZ), podplácení (§ 332 TZ) nebo nepřímého úplatkářství (§ 333 TZ). 

Při přijímání nového zákona byla vyslovena i další obava, týkající se právě konstrukce 

účinné lítosti. Účinná lítost je v zákoně o trestní odpovědnosti právnických osob upravena 

jinak než v trestním zákoníku. Podíváme-li se na její konstrukci obsaženou v § 33 TZ, 

můžeme si povšimnout, že je tento institut v ZTOPO koncipován v mnohem širším rozsahu u 

právnických osob, než je tomu u osob fyzických v TZ.
95

 Účinná lítost podle dikce TZ přichází 

u fyzických osob v úvahu pouze v případě taxativně vyjmenovaných trestných činů, zatímco 

ZTOPO staví účinnou lítost na zcela opačné konstrukci, kdy ji připouští paušálně vždy, 

přičemž v odstavci druhém, předmětného paragrafu, stanovuje výjimky, kdy ustanovení o 

účinné lítosti aplikovat nelze. Důvodová zpráva k ZTOPO
96

 uvádí, že toto ustanovení 

předpokládá specifické podmínky zániku trestní odpovědnosti, které jsou přizpůsobeny 

povaze právnické osoby. V souladu s principy restorativní justice je kladen důraz na 

zabránění vzniku škodlivého následku nebo na jeho napravení, upřednostňuje se proto 

reparativní a restituční aktivita právnické osoby před trestní odpovědností, a proto je účinná 

lítost vymezena v širším rozsahu než u fyzických osob. 

To, že zákonodárce vyloučil institut účinné lítosti u korupčních trestných činů (viz § 

11 odst. 2 ZTOPO), vyplývá především z požadavků mezinárodních organizací, jež mají na 

starosti kontrolu plnění závazků smluvních stran vyplývajících ze dvou stěžejních úmluv, a 

to Úmluvy o boji proti podplácení zahraničních veřejných činitelů v mezinárodních 

transakcích (č. 25/2000 Sb.) a Trestněprávní úmluvy Rady Evropy o korupci (č. 70/2002 Sb.). 

V rámci OECD a Rady Evropy se stal institut účinné lítosti ve vztahu k podplácení 

zahraničních veřejných činitelů předmětem opakované kritiky. Nadto je nutno poznamenat, že 
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ani další mezinárodní (resp. evropské) dokumenty
97

 neobsahují oprávnění členských států 

stanovit takový zvláštní způsob zániku trestnosti podplácení, přijetí úplatku, či nepřímého 

úplatkářství.
98

 

Osobně se k přísnému postoji mezinárodních organizací stavím velice kladně. 

Fenomén korupce představuje natolik negativní jev, že nemůže být dle mého názoru tolerován 

ani v minimální míře. Jde o sofistikovanou, organizovanou a vysoce zastíranou činnost, do 

jejíž infrastruktury se mnohdy těžko proniká. Kromě jiných negativních konsekvencí narušuje 

konkurenceschopnost, zdravou volnou soutěž a v neposlední řadě zatěžuje státní rozpočet 

s konečným dopadem až na konkrétní jednotlivce – fyzické osoby. Negativně však vnímám 

skutečnost, že právě ony korupční trestné činy jsou vyňaty z institutu účinné lítosti. Osobně 

bych preferovala variantu, na základě které by účinná lítost byla vyloučena především u 

trestných činů proti svobodě (např. TČ obchodování s lidmi - § 168 TZ, TČ svěření dítěte do 

moci jiného - § 169 TZ, TČ vydírání - § 175 TZ), u trestných činů proti lidské důstojnosti 

v sexuální oblasti (např. TČ sexuálního nátlaku - § 189 TZ, TČ pohlavního zneužití - § 187 

TZ, TČ kuplířství - § 189 TZ, TČ výroby a jiného nakládání s dětskou pornografií - § 192 TZ, 

TČ zneužití dítěte k výrobě pornografie -  § 193 TZ) a to i navzdory tomu, že výčet těchto 

trestných činů v § 7 ZTOPO, jichž se PO může dopustit byl předmětem tvrdé kritiky a 

pochybností, zda se vůbec PO jako taková může dopustit trestných činů, u nichž se k naplnění 

objektivní stránky nabízí typicky fyzická osoba (např. sexuální delikty).
99

 

3. Tresty a ochranná opatření 

V této kapitole se budu zabývat sankcionováním právnických osob. ZTOPO upravuje 

tuto problematiku v části třetí, v hlavách I až V. Nejdříve se zmíním o často diskutovaném 

účelu sankcí ukládaných právnickým osobám.  Poté budu pojednávat o jednotlivých trestech a 

ochranných opatřeních a závěrem se zmíním o stěžejních procesních aspektech souvisejících 

s trestním řízením vedeném proti právnické osobě.  

                                                 
97

 Úmluva o boji proti korupci úředníků Evropských společenství nebo úředníků členských států Evropské unie; 

nebo Protokol k Úmluvě o ochraně finančních zájmů Evropských společenství (oba vypracované na základě 

článku K. 3 Smlouvy o EU). 
98

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

23. 2. 2011, sněmovní tisk č. 285/0, s. 28. 
99

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

Příloha: Modelová interní opatření k předcházení trestné činnosti právnické osoby. Praha: Wolters Kluwer ČR, 

2012, s. 26. ISBN 978-80-7357-720-9. 



40 

 

Příloha č. 8 – Úprava sankcionování právnických osob v ZTOPO
100

 

ČÁST TŘETÍ   TRESTY A OCHRANNÁ OPATŘENÍ   

HLAVA I. OBECNÁ USTANOVENÍ § 14 - § 15 

HLAVA II. UKLÁDÁNÍ JEDNOTLIVÝCH DRUHŮ TRESTŮ § 16 - § 23 

HLAVA III. ZÁNIK VÝKONU TRESTU § 24 - § 25 

HLAVA IV. OCHRANNÉ OPATŘENÍ § 26 

HLAVA V. ZÁNIK ÚČINKŮ ODSOUZENÍ § 27  

 

3.1. Účel sankcionování právnických osob 

Budeme-li hledat vymezení účelu trestu právnických osob v ZTOPO, budeme hledat 

marně. Stejně tak ani platný trestný zákoník z roku 2009 se o tomto pojmu ve vztahu 

k fyzickým osobám nikterak nezmiňuje.
101

 To ovšem neznamená, že tresty žádný účel nemají. 

Stačí se podívat do ustanovení § 23 původního trestního zákona z roku 1961, judikatury nebo 

odborné literatury. Obecně lze shrnout, že ukládání trestů plní následující účely: 

a) funkce ochranná – primárním a nejdůležitějším účelem trestu je chránit společnost 

před pachateli trestných činů. Ochranná funkce je dominantní. Trestní právo je 

krajním prostředkem ochrany společnosti. Doplňuje ochranu poskytovanou normami 

jiných odvětví a nastupuje tam, kde ostatní právní prostředky se ukáží jako neúčinné 

(trestní právo jako prostředek poslední instance – „ultima ratio“). 

b) funkce represivní – zabránění odsouzenému v dalším páchání trestné činnosti (tzv. 

zábranný účinek trestu); 

c) funkce preventivní – spočívá v předcházení a zamezování trestné činnosti pro futuro. 

Lze ji dále rozlišovat na: 

 individuální prevenci – zaměřená na konkrétního pachatele a spočívající 

v odrazení pachatele od dalšího protiprávního jednání v budoucnu; 
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 generální prevenci – spočívá v působení trestu na společnost, jak v negativním 

smyslu (odstrašení jiných potenciálních pachatelů od páchání trestných činů), 

tak ve smyslu pozitivním (projevujícím se zejména v posilování pocitu 

bezpečí, spravedlnosti a důvěry v legislativu a přístup orgánů činných 

v trestním řízení. 

d) funkce výchovná – směřuje k výchově odsouzeného tak, aby vedl řádný život, čímž 

trest výchovně působí i na další členy společnosti. 

Tyto funkce se ovšem vzájemně prolínají a doplňují. České právo uplatňuje tzv. 

eliminační (vylučovací) teorii, která spojuje ochranu společnosti, zabránění pachateli v dalším 

páchání trestné činnosti, nápravu pachatele a generální prevenci. Takto vymezený účel trestu 

nelze na právnické osoby vztahovat bezvýhradně. Jen stěží si můžeme u právnických osob 

představit, že účelem jejich sankcionování je snaha vychovat je k tomu, aby vedly řádný 

život. Na druhé straně však výchovnou funkci nelze u právnických osob zcela vyloučit. I u 

právnické osoby může dojít k nápravě tak, že se stane řádným korporátním subjektem.
102

  V 

obecné rovině klade účel sankcí u právnických osob důraz na ochranu společenských zájmů a 

současně je výrazně potlačena jejich resocializační funkce.
103

 Modifikovaný účel 

sankcionování právnických osob zahrnuje rovněž prvky represe (měl by odradit právnickou 

osobu od dalšího kriminálního jednání, což je obdobou tzv. individuální prevence při trestání 

fyzických osob). Očekává se, že stejný účinek by mělo mít sankcionování i na ostatní 

právnické osoby (obdoba tzv. generální prevence při trestání fyzických osob). 

Nevýhoda sankcionování právnických osob spočívá v tom, že případná sankce v praxi 

často dopadá na jednotlivé fyzické osoby, z jejichž osobního substrátu je právnická osoba 

složena, přičemž tyto osoby nemusí být v daném případě vinné, nemusí mít žádný vztah 

k trestné činnosti právnické osoby. Sankce může dopadat rovněž na osoby, které nemohly 

protiprávnímu jednání právnické osoby nijak zabránit ani jej ovlivnit. Sankce tak může 

dopadat na majitele, akcionáře podniku (kteří nesou riziku poklesu zisku či dokonce likvidace 

společnosti), nebo jednotlivé zaměstnance, kteří ztratí své pracovní místo a příjem. Tato 
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nespravedlnost trestního postihu právnických osob je ostatně jedním z argumentů proti 

zavedení trestní odpovědnosti právnických osob.
104

 

K pojmoslovným otázkám (i s ohledem na výše uvedené) pro úplnost uvádím, že 

zákon o trestní odpovědnosti právnických osob používá neadekvátní označení „tresty a 

ochranná opatření“. Přiléhavějším by mělo být spíše „sankcionování“ právnických osob jako 

přesnější pojem pro označení důsledků spáchání trestného činu právnickou osobou, nikoliv 

„trestání“ právnické osoby, protože „potrestat“ lze pouze osobu fyzickou (trest je spjat 

s individuální vinou pachatele), i když v literatuře se tyto pojmy někdy používají jako 

synonyma.
105

 

3.2. Několik dalších obecných poznámek k sankcionování právnických osob 

Zákon o trestní odpovědnosti právnických osob je založen, stejně jako trestní zákoník, 

na tzv. dualizmu trestních sankcí, což znamená, že právnické osobě je možné uložit tresty a 

ochranná opatření. 

Systémem trestů se rozumí výčet jednotlivých druhů trestů, jejich uspořádání podle 

různých hledisek (např. podle závažnosti, podle zájmů, které trest postihuje atd.) jakož i 

vzájemné vztahy mezi nimi. Tresty lze ukládat jak samostatně, tak kumulativně. Tresty na 

rozdíl od ochranných opatření v sobě obsahují prvek morálně politického odsouzení. 

Ochranná opatření představují naproti tomu samostatnou kategorii sankcí preventivní povahy, 

nezahrnují v sobě morálně-politický odsudek pachatele a jeho činu. Jejich základním smyslem 

je individuální prevence, zejména zneškodnění pachatele trestného činu. Ochranné opatření 

lze uložit samostatně, nebo vedle trestu. Výkon ochranných opatření se nepromlčuje ani 

nepodléhají milosti prezidenta republiky. To vše lze plně vztáhnout na ukládání a výkon 

sankcí ve vztahu k právnickým osobám. V souvislosti se sankcionováním právnických osob 

došlo také k úpravě zákona
106

 o Rejstříku trestů.
107
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 Zásada přiměřenosti trestu a ochranného opatření 

ZTOPO upravuje v § 14 přiměřenost trestu a ochranného opatření. Jde o obecné 

ustanovení, jež je obdobou kritérií pro ukládání trestů fyzickým osobám podle § 39 TZ.
108

 Na 

základě tohoto ustanovení soud při stanovení druhu trestu a jeho výměry přihlédne 

k následujícím skutečnostem (§ 14 odst. 1 ZTOPO): 

- povaha trestného činu; 

- závažnost trestného činu; 

- poměry právnické osoby, včetně její dosavadní činnosti a jejích majetkových 

poměrů
109

; 

- zda právnická osoba vykonává činnost ve veřejném zájmu, která má strategický nebo 

obtížně nahraditelný význam pro národní hospodářství, obranu nebo bezpečnost; 

- působení právnické osoby po činu; 

- případná snaha právnické osoby nahradit škodu nebo odstranit jiné škodlivé následky 

činu; 

- účinky a důsledky, které lze očekávat od trestu pro budoucí činnost právnické osoby. 

 

 Kritická infrastruktura
110

 

Problémy v praxi může způsobovat nový, trestnímu právu dosud neznámý pojem 

„výkon činnosti ve veřejném zájmu, který má strategický nebo obtížně nahraditelný význam 

pro národní hospodářství, obranu nebo bezpečnost.“ Důvodová zpráva bližší vysvětlení 

neposkytuje, není tedy zřejmé, co má zákonodárce pod tímto termínem na mysli. Při hledání 

kritérií, na základě kterých bude možné subsumovat tu kterou právnickou osobu pod dané 

ustanovení může jako terminologické vodítko posloužit termín tzv. kritické infrastruktury. 

Kritickou infrastrukturou se podle směrnice Rady ES
111

 rozumí prostředky, systémy a jejich 

části nacházející se v členském státě, které jsou zásadní pro zachování nejdůležitějších 

společenských funkcí, zdraví, bezpečnosti, zabezpečení nebo dobrých hospodářských či 

sociálních podmínek obyvatel a jejichž narušení nebo zničení by mělo pro členský stát 

závažný dopad v důsledku selhání těchto funkcí. Za výkon činnosti ve veřejném zájmu podle 
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§ 14 odst. 1 ZTOPO by tak bylo možné označit výkon těch činností, které jsou předmětem 

kritické infrastruktury České republiky. Kritickou infrastrukturu lze obecně dělit do 

následujících oblastí:  

- energetika; 

- vodní hospodářství; 

- potravinářství a zemědělství; 

- zdravotní péče; 

- doprava; 

- komunikační a informační systémy; 

- bankovní a finanční sektor; 

- nouzové služby; 

- veřejná správa. 

Většinu vyjmenovaných činností vykonává stát jako garant, na který se ZTOPO 

nevztahuje. To však nevylučuje možnost, aby některé služby spadající do oblasti kritické 

infrastruktury poskytovaly soukromé právnické osoby, nebo právnické osoby veřejnoprávního 

charakteru, které jsou trestně odpovědné. Takové právnické osobě by neměl být uložen 

zejména trest zrušení právnické osoby nebo trest zákazu činnosti. Uložení těchto 

nejpřísnějších trestů by mohlo mít totiž citelné negativní ekonomické důsledky, nebo 

nepříznivý vliv na bezpečnost a obranyschopnost České republiky.
112

 Jelínek důvodně namítá, 

že takto zvolená formulace může vzbuzovat pochybnosti o tom, zda není v rozporu 

s principem rovnosti před zákonem. Jinými slovy se říká, že v otázkách sankcionování 

právnických osob má soud přihlédnout k významu té které právnické osoby, čímž dochází 

přímo ze zákona ke zvýhodňování nejvýznamnějších korporací před jinými právnickými 

osobami.
113

 

Pouhý fakt, že právnická osoba působí v některé z oblastí kritické infrastruktury, není 

postačujícím argumentem. Současně bude nutné také zkoumat, jaké je její postavení na 
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dotčeném trhu z hlediska konkurence, tržní síly eventuálně podle dalších hledisek, především 

však, zda svoji činnost vykonává ve veřejném zájmu.
114

 

 Přiměřenost ochranných opatření 

Na základě ustanovení § 14 odst. 2 ZTOPO nelze právnické osobě uložit ochranné 

opatření, není-li přiměřené povaze a závažnosti spáchaného činu, jakož i jejím poměrům.
115

 

 

 Ochrana třetích osob 

Při ukládání trestů a ochranných opatření mohou být markantním způsobem dotčena 

práva třetích osob. Na základě ustanovení § 14 odst. 3 ZTOPO soud při ukládání trestních 

sankcí přihlédne i k důsledkům, které může mít jejich uložení na třetí osoby, přihlédne tak 

zejména k právem chráněným zájmům: 

- osob poškozených trestným činem                 

- věřitelů právnické osoby, jejichž pohledávky vůči trestně odpovědné PO vznikly v 

dobré víře a nemají původ nebo nesouvisí s trestným činem právnické osoby. 

Kromě poškozených osob a věřitelů je třeba přihlédnout rovněž k právem chráněným 

zájmům jiných třetích osob. Tím se mají na mysli především akcionáři a zaměstnanci, které 

nemůžeme vyloučit z okruhu třetích osob. Uložením některého druhu trestu může dojít 

k zasažení do ústavně zaručeného práva vlastnit majetek (čl. 11 LZPS). Pokud tak dochází 

v případě pachatele, je to legitimní. Pokud však majetková újma vznikne třetím osobám, které 

se na spáchání trestného činu nijakým způsobem nepodílely, bude možné o zásahu do 

ústavních práv občanů uvažovat. Soudy proto musí při sankcionování právnických osob 

postupovat obezřetně a pečlivě zvažovat případný dopad uložené sankce na třetí osoby.
116
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3.3. Druhy trestů a ochranných opatření 
117

 

3.3.1. Obecně 

V souladu se zásadou nulla poena sine lege (není trestu bez zákona)
118

 lze právnické 

osobě uložit pouze ty tresty a ochranná opatření, která jsou stanovena v taxativním výčtu v     

§ 15 ZTOPO (viz následující přehled). Jak tresty, tak ochranná opatření jsou přizpůsobeny 

povaze a charakteru právnické osoby. Účel sankcí dopadá převážně na ty stránky činnosti 

právnických osob, které mohou být z hlediska trestu nejúčinněji postiženy.  

Příloha č. 9 – Druhy trestů a ochranných opatření  

TRESTY PŘÍSLUŠNÝ PARAGRAF V ZÁKONĚ 

Zrušení právnické osoby § 16 

Propadnutí majetku § 17 

Peněžitý trest § 18 

Propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty § 19 

Zákaz činnosti § 20 

Zákaz plnění veřejných zakázek; 

Zákaz účasti v koncesním řízení; 

Zákaz účasti ve veřejné soutěži 

§ 21 

Zákaz přijímání dotací a subvencí § 22 

Uveřejnění rozsudku § 23 

OCHRANNÁ OPATŘENÍ § 26 + odkaz na relevantní ustanovení TZ 

Zabrání věci nebo jiné majetkové hodnoty  

 

Při pohledu na tabulku lze dovodit, že právnické osobě mohou být uloženy podobné 

sankce jako osobě fyzické
119

 (trest propadnutí majetku, peněžitý trest, trest propadnutí věci 

nebo jiné majetkové hodnoty, zákaz činnosti, ochranné opatření zabrání věci nebo jiné 

majetkové hodnoty), nebo sankce zcela zvláštní, které lze ukládat výhradně osobám 
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právnickým. Ty jsou konstruovány tak, aby náležitým způsobem reflektovaly specifický 

charakter těchto entit a efektivně plnili svůj účel. Tyto sankce dopadají především na činnost a 

fungování právnických osob (zrušení právnické osoby, zákaz plnění veřejných zakázek, účasti 

v koncesním řízení nebo ve veřejné soutěži, zákaz přijímání dotací a subvencí, uveřejnění 

rozsudku). 

Nejpřísnější sankcí pro právnickou osobu je bezpochyby trest zrušení, i když i některé 

další tresty mohou mít ve svém důsledku pro právnickou osobu likvidační účinky (např. zákaz 

činnosti). 

Na rozdíl od trestního zákona, který u fyzických osob připouští celkem čtyři druhy 

ochranných opatření, ZTOPO počítá u právnických osob pouze s jediným. 

Zákonodárce v § 15 odst. 3 stanovuje další podmínky pro ukládání sankcí. Právnické 

osobě lze uložit tresty a ochranné opatření samostatně nebo vedle sebe. Nelze však uložit 

peněžitý trest vedle trestu propadnutí majetku a trest propadnutí věci nebo jiné majetkové 

hodnoty vedle zabrání téže věci nebo jiné majetkové hodnoty. Nejde o nic jiného, jako o 

vyjádření zásady neslučitelnosti některých druhů sankcí. Důvodem je nepochybně obava, že 

uložením těchto trestů vedle sebe by byl zmařen samotný účel trestu pro nedobytnost.
120

 

3.3.2. K jednotlivým druhům trestů – stručná charakteristika 

 

 Zrušení právnické osoby (§ 16 ZTOPO) 

Soud může uložit tento trest právnické osobě se sídlem v ČR, pokud její činnost 

spočívala zcela nebo převážně v páchání trestného činu nebo trestných činů. Tento trest však 

nelze uložit, vylučuje-li to povaha právnické osoby (viz § 14 odst. 1 ZTOPO – „vykonávání 

činnosti ve veřejném zájmu“).  

Je-li právnickou osobou banka, může soud rozhodnout o jejím zrušení až po vyjádření 

ČNB k možnostem a důsledkům uložení takového trestu (odst. 2).
121

  

Je-li právnickou osobou komoditní burza, může soud uložit trest zrušení právnické 

osoby až po vyjádření příslušného orgánu státní správy, který uděluje státní povolení 

k provozování burzy podle jiného právního předpisu, k možnostem a důsledkům jeho uložení; 

k tomuto vyjádření soud přihlédne (odst. 3) 
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Právní mocí rozhodnutí, kterým byl uložen trest zrušení právnické osoby, vstupuje tato 

právnická osoba do likvidace (odst. 4). 

 Propadnutí majetku (§ 17 ZTOPO) 

Soud může uložit trest propadnutí majetku, odsuzuje-li PO za zvlášť závažný zločin
122

, 

kterým pro sebe nebo jiného získala nebo se snažila získat majetkový prospěch (odst. 1). 

Aniž by byla podmínka obsažena v prvním odstavci splněna, může soud tento druh 

trestu uložit pouze tehdy, když trestní zákoník propadnutí majetku za spáchaný zločin 

dovoluje (odst. 2). Propadnutí majetku postihuje celý majetek, nebo tu jeho část, kterou soud 

určí (odst. 3).  

Specifické podmínky ukládání tohoto trestu bance nebo zahraniční bance (jejíž 

pobočka vykonává činnost na území ČR na základě bankovní licence udělené ČNB nebo na 

základě principu jednotné licence podle jiného právního předpisu) jsou obsaženy v odst. 4. 

Obdobně jako u trestu zrušení právnické osoby i tady se vyžaduje vyjádření ČNB 

k možnostem a důsledkům uložení takového trestu. To se rovněž vztahuje i na další, v zákoně 

vyjmenované subjekty. 

 Peněžitý trest (§ 18 ZTOPO) 

Soud může uložit právnické osobě peněžitý trest, odsuzuje-li ji za úmyslný trestný čin 

nebo trestný čin spáchaný z nedbalosti. Uložení peněžitého trestu nesmí být na újmu práv 

poškozeného (odst. 1). Denní sazba činí nejméně 1.000 Kč a nejvíce 2.000.000 Kč. Při určení 

výše denní sazby zohlední soud majetkové poměry právnické osoby (odst. 2). Ustanovení § 

17 odst. 4 se užije obdobně. 

 Propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty (§ 19 ZTOPO) 

Soud může uložit právnické osobě trest propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty, 

včetně propadnutí náhradní hodnoty, za podmínek stanovených trestním zákoníkem.
123

 Pokud 

trestní zákoník stanoví, že uložení tohoto trestu je obligatorní (§ 70 odst. 3 TZ), musí být tento 

trest uložen i v řízení vedeném proti právnické osobě. Na rozdíl od ochranného opatření 

zabrání věci nebo jiné majetkové hodnoty může soud uložit tento trest pouze v případě, kdy 

věc nebo jiná majetková hodnota náleží právnické osobě (§ 70 odst. 2 TZ). Nelze-li účelu 

                                                 
122

 Zvlášť závažnými zločiny jsou podle § 14 odst. 3 TZ ty úmyslné trestné činy, na něž trestní zákon stanoví 

trest odnětí svobody s horní hranicí trestní sazby nejméně deset let. 
123

 Podmínky pro ukládání trestu propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty jsou stanoveny v ustanoveních 

 § 70, § 71, § 72 TZ. 

http://business.center.cz/business/pravo/zakony/trestni-odpovednost-pravnickych-osob/cast3h2.aspx#par17
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dosáhnout uložením tohoto trestu, lze (stejně jako v trestním zákoníku), lze uložit trest 

propadnutí náhradní hodnoty.
124

 

 Zákaz činnosti (§ 20 ZTOPO) 

Soud může uložit právnické osobě trest zákazu činnosti na jeden rok až dvacet let, 

byl-li trestný čin spáchán v souvislosti s touto činností. Ustanovení § 17 odst. 4 se užije 

obdobně. Účelem tohoto trestu je zabránit pachateli v dalším páchání trestné činnosti 

(individuální prevence). Tento trest je subsidiární ve vztahu k trestu zákazu plnění veřejných 

zakázek, účasti v koncesním řízení nebo ve veřejné soutěži. Můžeme si povšimnout, že horní 

hranice výměry trestu je podle ZTOPO o deset let vyšší než v trestním zákoníku. Podmínkou 

pro uložení tohoto trestu je, že byl trestný čin spáchán v souvislosti s činností, která se 

uložením trestu pachateli zakazuje. Tato souvislost musí být přímá a bezprostřední. Dále musí 

být evidentní, že právě ona činnost, jež má být zakázána, je pro svou povahu i s ohledem na 

právnickou osobu, která ji vykonávala, pro společnost nebezpečná či škodlivá. Při ukládání 

tohoto trestu je nutné vždy přesně specifikovat, o kterou oblast činnosti se bude jednat, jinými 

slovy, výkon které činnosti se bude zakazovat. Obecný zákaz činnosti spočívající v zákazu 

podnikání nepřichází v úvahu. Na straně druhé je možné pachateli zakázat výkon vícero 

činností najednou, v souvislosti s nimiž se dopustil trestné činnosti. V takovém případě se 

doby zákazu výkonu jednotlivých činností nesčítávají. Každou z činností lze tudíž zakázat na 

1 až 20 let.
125

 

 

 Zákaz plnění veřejných zakázek
126

, účasti v koncesním řízení
127

 nebo ve veřejné 

soutěži
128

 (§ 21 ZTOPO) 

                                                 
124

 Může se tak stát zejména když pachatel věc nebo jinou majetkovou hodnotu, kterou soud mohl prohlásit za 

propadlou podle § 70 odst. 1 a 2 TZ, před uložením trestu propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty zničí, 

poškodí nebo jinak znehodnotí, zcizí, učiní neupotřebitelnou, odstraní nebo zužitkuje, zejména spotřebuje, nebo 

jinak její propadnutí zmaří (§ 71 odst. 1 TZ). 
125

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

Příloha: Modelová interní opatření k předcházení trestné činnosti právnické osoby. Praha: Wolters Kluwer ČR, 

2012, s. 78 – 80, [cit. 2013-08-05]. ISBN 978-80-7357-720-9. 
126

 Podle § 7 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách se veřejnou zakázkou rozumí zakázka realizovaná 

na základě smlouvy mezi zadavatelem a jedním či více dodavateli, jejímž předmětem je úplatné poskytnutí 

dodávek či služeb nebo úplatné provedení stavebních prací. 
127

 Podle zákona č. 139/2006 Sb., o koncesních smlouvách a koncesním řízení (koncesní zákon), ve znění 

pozdějších předpisů se koncesním řízením rozumí zákonem upravený postup při uzavírání koncesních smluv. 

Koncesní smlouvou se koncesionář zavazuje umožnit koncesionáři brát užitky vyplývající z poskytování služeb 

nebo z využívání provedeného díla, popřípadě spolu s poskytnutím části plnění v penězích. Jedná se o smlouvy, 

které spolu v rámci spolupráce uzavírají veřejnoprávní instituce a soukromé osoby, tzv. public-private 

partnership. 
128

 Co se týče veřejné soutěže, je nutné rozlišovat veřejnou soutěž podle občanského práva (§ 847 a násl. OZ) a 

obchodní veřejnou soutěž (podle § 281 a násl. ObchZ). Podle obchodního zákoníku jde o jednostranný právní 
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Soud může uložit právnické osobě tento trest na jeden rok až dvacet let (tedy ve stejné 

délce jako u zákazu činnosti), dopustila-li se právnická osoba trestného činu v souvislosti s 

uzavíráním smluv na plnění veřejných zakázek nebo s jejich plněním, s účastí v zadávacím 

řízení o veřejných zakázkách, koncesním řízení nebo ve veřejné soutěži (odst. 1). Soud může 

tento trest uložit samostatně, jestliže vzhledem k povaze a závažnosti spáchaného trestného 

činu uložení jiného trestu není třeba (odst. 2). Smysl trestu spočívá v tom, že se právnické 

osobě po dobu výkonu tohoto trestu zakazuje v soudem stanoveném rozsahu uzavírat smlouvy 

na plnění veřejných zakázek, účastnit se zadávacího řízení ve veřejných zakázkách, 

koncesního řízení nebo veřejné soutěže podle jiných právních předpisů (odst. 3). 

 Zákaz přijímání dotací a subvencí (§ 22 ZTOPO)
129

 

Pokud se právnická osoba dopustí trestného činu v souvislosti: 

a) s podáváním nebo vyřizováním žádosti o dotaci, subvenci, návratnou finanční 

výpomoc nebo příspěvek, nebo 

b) s poskytováním nebo využíváním dotace, subvence, návratné finanční výpomoci 

nebo příspěvku, anebo 

c) s poskytováním nebo využíváním jakékoliv jiné veřejné podpory, 

může soud uložit trest zákazu přijímání dotací a subvencí na jeden rok až dvacet let 

(odst. 1). 

Pokud vzhledem k povaze a závažnosti spáchaného trestného činu uložení jiného 

trestu k dosažení účelu trestu není třeba, může být trest zákazu přijímání dotací a subvencí 

uložen samostatně (odst. 2). 

Zákaz přijímání dotací a subvencí je obecným zákazem a vztahuje se na všechny 

dotace, subvence, návratné finanční výpomoci, příspěvky nebo jakékoliv jiné veřejné podpory 

přitom v tomto rozsahu soud trest také uloží. (odst. 3). 

 Uveřejnění rozsudku (§ 23 ZTOPO) 

Soud může uložit tento trest, je-li třeba veřejnost seznámit s odsuzujícím rozsudkem, 

zejména vzhledem k povaze a závažnosti trestného činu, anebo vyžaduje-li to zájem na 

ochraně bezpečnosti lidí nebo majetku, popřípadě společnosti. Soud přitom určí druh 

                                                                                                                                                         
úkon vyhlašovatele, kterým vyhlašuje soutěž o nejvhodnější návrh na uzavření smlouvy. Institut veřejné soutěže 

se využívá i při zadávání veřejných zakázek. 
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 FENYK, J., SMEJKAL, L. Zákon o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim. Komentář. 

Příloha: Modelová interní opatření k předcházení trestné činnosti právnické osoby. Praha: Wolters Kluwer ČR, 

2012, s. 83 – 84. ISBN 978-80-7357-720-9. 
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veřejného sdělovacího prostředku, ve kterém má být rozsudek uveřejněn, rozsah jeho 

uveřejnění a lhůtu určenou právnické osobě k uveřejnění rozsudku (odst. 1). 

Trest uveřejnění rozsudku spočívá v tom, že odsouzená právnická osoba nechá na své 

náklady pravomocný odsuzující rozsudek nebo jeho vymezené části uveřejnit v soudem 

určeném druhu veřejného sdělovacího prostředku
130

, a to s uvedením údajů obchodní firmy 

nebo názvu právnické osoby a jejího sídla. Údaje umožňující identifikaci fyzické osoby nebo 

právnické osoby, která je odlišná od odsouzené právnické osoby, uvedené ve výroku rozsudku 

a v jeho odůvodnění musí být před uveřejněním anonymizovány (odst. 2). 

Jedná se o zcela nový druh trestu, který ZTOPO zavádí. Jeho zařazení do taxativního 

výčtu trestů, které lze právnické osobě uložit, vyplývá především z požadavků některých 

mezinárodních dokumentů. Důvodová zpráva
131

 uvádí, že smyslem tohoto trestu není 

prohloubení zásady veřejnosti v řízení před soudem, jak by se na první pohled mohlo zdát. 

Jeho smysl lze spatřovat zejména v tom, aby byla veřejnosti poskytnuta informace o tom, že 

se právnická osoba dopustila trestného činu v oblasti, které se veřejnosti určitým způsobem 

dotýká. Tuto situaci si lze představit především tehdy, pokud činnost právnické osoby, která 

byla postižena v trestním řízení, byla nebezpečná z hospodářského nebo společenského 

hlediska, tedy ohrožovala život nebo zdraví lidí nebo majetek.
132

 

Pokud odsouzená právnická osoba neuveřejní rozsudek stanoveným způsobem, 

rozhodne předseda senátu o uložení pořádkové pokuty, a to až do výše 500 000 Kč. Tuto 

pořádkovou pokutu je možné uložit i opakovaně, a to až do doby splnění uložené povinnosti 

(§ 41 odst. 2 ZTOPO). 

3.4. Procesní aspekty 

S trestním řízením právnických osob souvisí přirozeně řada procesních otázek, které 

mimo jiné reflektují zvláštnosti a specifický charakter právnické osoby, jež je odlišná od 

osoby fyzické. Řešení těchto otázek nalezneme v hlavě čtvrté ZTOPO pod názvem “zvláštní 

ustanovení o řízení proti právnickým osobám“. Jedná se o ustanovení upravující vztah k řízení 

o správním deliktu (§ 28 ZTOPO), místní příslušnost (§ 29 ZTOPO), vyrozumění o zahájení a 

skončení trestního stíhání (§ 30 ZTOPO), společné řízení (§ 31 ZTOPO), zrušení, zánik a 

přeměnu právnické osoby (§ 32 ZTOPO), zajišťovací opatření (§ 33 ZTOPO), úkony 
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 Např. v Obchodním věstníku, v tisku, v rozhlasu, v televizi apod. 
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 Důvodová zpráva k zákonu č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim ze 

dne 23. 2. 2011, sněmovní tisk č. 285/0, s. 33. 
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právnické osoby (§ 34 ZTOPO), obhájce (§ 35 ZTOPO), předvolání, předvedení a pořádková 

pokuta (§ 36 ZTOPO) atd. Já se stručně zaměřím pouze na dvě z těchto procesních 

ustanovení. 

 Vztah k řízení o správním deliktu (§ 28 ZTOPO) 

Ustanovení § 28 ZTOPO řeší vztah trestního řízení k řízení o správním deliktu. V jeho 

příslušných odstavcích se setkáváme s překážkou litispendence a překážkou rei iudicatae. 

Pokud bylo zahájeno trestní stíhání proti právnické osobě, není možné, aby o témže 

skutku proti téže právnické osobě probíhalo řízení o správním deliktu, to nevylučuje uložení 

nucené správy nebo jiného nápravného opatření podle jiného právního předpisu (odst. 1). 

Toto ustanovení je projevem procesní zásady – překážky věci zahájené. 

Trestní stíhání proti právnické osobě nelze zahájit, a bylo-li již zahájeno, nelze v něm 

pokračovat a musí být zastaveno, jestliže dřívější řízení pro týž skutek proti téže právnické 

osobě skončilo pravomocným rozhodnutím o správním deliktu a toto rozhodnutí nebylo 

zrušeno (odst. 2). Opět nejde o nic jiného, jako o projev další významné procesní zásady – 

překážky věci rozsouzené. 

 Společné řízení 

Proti obviněné právnické osobě a obviněné fyzické osobě se koná společné řízení, 

jestliže jejich trestné činy spolu souvisejí, pokud tomu nebrání důležité důvody. Společné 

řízení koná krajský soud, je-li příslušný konat řízení alespoň o jednom z trestných činů. Jsou-

li pachateli nejtěžšího trestného činu nebo nejtěžších trestných činů obviněná právnická osoba 

i fyzická osoba, koná společné řízení soud, který je příslušný konat řízení proti obviněné 

fyzické osobě (odst. 1). 

Ve společném řízení vedeném proti právnické a fyzické osobě se trestní odpovědnost 

právnické a fyzické osoby posuzuje samostatně (odst. 2). 

Pokud mají být v průběhu společného řízení vedeného proti fyzické a právnické osobě 

prováděny úkony trestního řízení ve vztahu k oběma těmto osobám, provádějí se zpravidla 

nejprve ve vztahu k fyzické osobě (odst. 3).
133
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 K tomuto ustanovení důvodová zpráva uvádí, že samostatnost trestní odpovědnosti právnických osob 

z hlediska práva hmotného se promítá i do ustanovení o společném řízení. V případě, že v průběhu společného 
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4. Úprava trestní odpovědnosti právnických osob ve Francii 

Francie byla jedním z prvních evropských států (po Nizozemí v roce 1976, Norsku v 

roce 1991 a Islandu v roce 1993), který do svého právního řádu zakotvil trestní odpovědnost 

právnických osob.
134

 Stalo se tak i navzdory tomu, že Francie byla pokládaná ze zemi 

udávající tón evropské kontinentální legislativě a zásada, že společnost (korporace) nemůže 

spáchat trestný čin („societas delinquere non potest“) byla považována za neotřesitelnou 

hodnotu evropské právní kultury. Francouzský trestní zákoník z roku 1803 (Code pénal 

Napoléon), který přetrval až do roku 1993, byl za svoji 190letou existenci sice mnohokrát 

novelizován, to však nemělo dopad na princip individuální trestní odpovědnosti, která v něm 

přetrvala po celou dobu jeho platnosti.
135

  

Zásadní průlom a změnu v dosavadním pojímání a konstrukci trestní odpovědnosti 

přinesl nový francouzský trestní zákoník (Nouveau Code Pénal),  jenž nabyl účinnosti           

1. března 1994. Příprava nového kodexu započala již v roce 1982 z podnětu tehdejšího 

ministra spravedlnosti Roberta Badintera. Po dlouhých zákonodárných pracích a 

připomínkovém řízení, kterým návrh zákona prošel, byl zákonný text postupně projednáván 

ve francouzském parlamentu po částech v letech 1982 až 1992. Nový francouzský trestní 

zákoník se skládá z více zákonů, jež dohromady nesou název Code pénal.
136

 V roce 1993 

došlo také k vydání dekretu Státní rady (décret n° 93 – 726), jenž prováděl zákonná 

ustanovení a upravoval přestupky (contraventions).
137

 

Ideu zavedení trestní odpovědnosti právnických osob nalézáme ve francouzské právní 

nauce již téměř sto let před přijetím nového trestního zákoníku
138

, poté v roce 1929
139

, tyto 

hlasy však nenalezly svou odezvu. Diskuse na toto téma se opětovně rozpoutala 
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v osmdesátých letech, kdy byla završena uzákoněním tohoto nového druhu trestní 

odpovědnosti v trestním zákoníku.
140

 

Představa, že by se právnická osoba mohla dopustit trestného činu, vždy činila značné 

potíže. Tomu nasvědčuje i hlubší pohled do vnímání této otázky od dob římského práva, až do 

přijetí nového francouzského trestního zákoníku. 

4.1. Historický exkurz 

4.1.1. Římské právo (Le droit romain) 

První problém v římském právu představoval již samotný termín právnické osoby. 

Situace se změnila počínaje okamžikem, kdy římské právo připustilo pojem „zastoupení“ 

(notion de représentation). Smyslem tohoto institutu bylo, aby úkon určité osoby mohl 

působit své zamýšlené (právní) účinky na osobu jinou. Právní úkony většiny členů 

seskupení
141

 (groupement) se mu přičítaly. Zde je možné spatřovat zrod pojmu právnické 

osoby (personne morale). V římském právu šlo nicméně o pouhou fikci. Na právnickou osobu 

se nahlíželo jako na entitu postrádající vlastní vůli (volonté propre). Přičitatelnosti jednání 

členů právnické osobě se připouštěla čistě z technicky-praktického hlediska. Přesto však 

podle Mestra
142

 vyvozovalo římské právo ve věcech deliktních všechny důsledky spojené 

s uznáním existence tzv. universitas říkaje, že pokud se většina členů seskupení dopustí 

trestného činu, musí být spáchaný trestný čin přičítán tomuto seskupení. Římské právo tak de 

facto umožňovalo sankcionování některých seskupení. Glosátoři přicházející ve Středověku 

přebrali do značné míry poznatky římského práva.
143

 

4.1.2. Glosátoři (Les glossateurs)
144

  

Glosátoři opírali studium římského práva výhradně o rozbor textů, aniž by brali 

v úvahu společenské prostředí, ve kterém byly texty aplikovány, což znehodnocovalo jejich 
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analýzu. Zkoumání problému týkajícího se seskupení zůstávalo velice povrchní a hlavní 

myšlenka, kterou rozvinuli, byla, že seskupení nemůže být odlišováno od jednotlivců, ze 

kterých se skládá. Z toho tudíž odvodili, že (právní) úkon členů určitého seskupení je 

(právním) úkonem tohoto seskupení. V otázkách deliktních tak připouštěli, že trestný čin 

spáchaný těmito členy je trestným činem seskupení. Nicméně pro nedostatek poznání 

římských institucí se jim nepovedlo vytvořit skutečný právní systém právnických osob.
145

 

4.1.3. Kanonické právo (Le droit canonique) 

Cílem „zakladatelů“ kanonického
146

 práva bylo vytvoření právního systému na 

základě svatých písem (écritures saintes), dekretů Papeže (décrétales du pape), jakož i 

působením církevních sněmů a koncilů (conciles). Hlavní myšlenkou kanonického práva 

bylo, že jak jednotlivci, tak seskupení mají svou vlastní, na státu nezávislou existenci. Odtud 

pocházela premisa, že seskupení jsou nadány vlastní existencí (existence propre). Tato 

myšlenka se předně vyvinula ve prospěch církve, a velice rychle došlo k připodobnění 

postavení církve k značnému počtu  jiných seskupení. Postupně tak docházelo k rozlišování 

pojmu osoby (personne) od pojmu jednotlivce (individu). Fiktivní charakter seskupení však 

přetrvával pořád. Papež Innocent IV dovozoval, že seskupení, jež mají fiktivní, uměle 

vytvořenou povahu, nemohou být deliktně způsobilá. Tato právní logika byla ipso facto 

porušována. Ve skutečnosti jsme mohly být svědky „odsouzení“ měst, které například 

schovávali zločince či vyhnance. Pod tlakem událostí se snažili následovníci papeže 

Innocenta IV prosadit deliktní způsobilost seskupení navzdory jejich fiktivní povaze. Tady lze 

spatřovat zrod trestní odpovědnosti seskupení v církevním právu. Nejen právní úkon ale i 

delikt mohl být seskupení přičten, jakmile k němu došlo rozhodnutím většiny členů ve 

statutárních strukturách. Nedostatky této teorie nicméně vedly k určité nelogičnosti zejména v 

oblasti trestů. Kanonisté připouštěli, aby sankce uložená seskupení dopadala na jeji členy.
147

 

Post-glosátoři se pokoušeli o nápravu těchto značných nedostatků, předkládaje hlubší a 

preciznější analýzu.
148
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4.1.4. Postglosátoři (Les post-glossateurs) 

Postglosátoři byli představitelé právnické školy ve 13. až 15. století, zejména v severní 

Itálii. Římské právo přizpůsobovali potřebám praxe. Opírali se o kanonické právo a práce 

prvních glosátorů, přičemž se snažili „vytříbit“ předchozí teorie. Připouštěli tak, ačkoliv je to 

problematické, že seskupení může jednat a tím i spáchat delikt. Byli si vědomi toho, že sladit 

fiktivní povahu seskupení s institutem přičitatelnosti je problematické. Pokoušeli se přinést 

logickou a souvislou analýzu. Postglosátor Bartole byl toho názoru, že ze společenského 

hlediska má seskupení fiktivní status. Z hlediska právního však tato seskupení skutečně 

existují, což odůvodňuje možnost přičítat jim trestný čin. Od tohoto okamžiku postglosátoři 

široce připouštěli možnost sankcionování seskupení, se kterými se zacházelo stejně jako s 

osobami fyzickými. Přitom akceptovali určité procedurální odchylky a tresty ukládané 

seskupením přizpůsobovali jejich specifické povaze.
149

 

4.1.5. Dřívější francouzské právo (L´ancien droit français)
150

 

Francouzští znalci zákonů, tzv. legisti (légistes)
151

, se opírali o poznatky svých 

předchůdců a převzali ve značné míře principy, které se jejich předchůdci snažili vytvořit 

v kontextu deliktní odpovědnosti seskupení. Systém trestů, jenž v té době platil, představoval 

významný krok vpřed. V tomto období nalézáme hojný počet případů odsouzených měst 

(villes) či vesnic (villages). Bylo to především pod vlivem italských kriminalistů, kdy „staré“ 

francouzské právo převzalo deliktní způsobilost seskupení za tzv. principe acquis. Nařízení 

z roku 1670, jež bylo svou povahou trestním řádem (code d´instruction criminelle) je toho 

živou ilustrací. Výslovně umožňovalo vést řízení proti městům, městysům
152

 (bourgs) či 

vesnicím. Vůle seskupení (volonté du groupement) byla „identifikována“ jakmile byl delikt 

„schválen“ radou, jakožto orgánem nadaným pravomocí rozhodovat v záležitostech 

seskupení. Současně se začal rýsovat princip, na jehož základě se vedle odsouzení samotného 

seskupení, vyžadovalo individuálně potrestat i osoby – jednotlivce, bez jejíchž počínání by 

seskupení nemohlo nikdy spáchat trestný čin. 
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V důsledku velké francouzské revoluce se vývoj trestní odpovědnosti právnických 

osob náhle zastavil. Revolucionáři popírali existenci sdružení (corps) a korporací 

(corporations), čímž ve francouzském trestním právu tato otázka utichla na několik let. 

4.1.6. Francouzský trestní zákoník (Code pénal) z roku 1810 a jeho vývojové etapy
153

 

V průběhu přípravy francouzského trestního zákoníku byl zákonný text koncipován 

tak, aby se vztahoval výlučně na osoby fyzické. Trestní zákoník se ani náznakem nezmiňoval 

o deliktní způsobilosti právnických osob a jejich možné odpovědnosti. Judikatura pravidelně 

připomínala, že právnické osobě nemůže být uložen trest.
154

  

Myšlenka trestní odpovědnosti právnických osob se znovuobjevila v trestním právu 

teprve v roce 1945, kdy nařízení
155

 umožňovalo trestní odpovědnost „tiskových společností“ 

(entreprise de presse), které spolupracovaly s nepřítelem. Jednalo se však o přesně 

vymezenou oblast i trestné činy, možnost aplikace zákonného textu tak zůstávala značně 

omezená. Proto nelze mluvit o plném znovuzavedení trestní odpovědnosti právnických osob. 

Nicméně, díky reformním pracím na trestním zákoníku, se opětovně vyskytla tato často 

diskutovaná otázka. První novodobý projekt trestní odpovědnosti právnických osob byl 

představen v roce 1934 pod názvem Project Matter.
156

 Všechny následující projekty, i když 

s menšími odchylkami, počítaly s trestní odpovědnosti právnických osob. Návrh z roku 1978 

předpokládal, že trestní odpovědnosti budou podléhat pouze seskupení vyvíjející činnost 

obchodní, průmyslovou nebo finanční („groupements dont l´activité est de nature 

commerciale, industrielle ou financière“). Přípravný návrh z roku 1983, stejně jako návrh 

z roku 1986 plně zachovali pojem právnické osoby (personne morale).
157

 Bylo však nutné 

vyčkat až do přijetí nového francouzského trestního zákoníku (s účinností od 1. března 1994), 

jenž zavedl princip trestní odpovědnosti právnických osob do francouzského trestního práva. 
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4.2. Námitky vznášené proti zavedení trestní odpovědnosti právnických osob ve 

Francii
158

 

Ani francouzský zákonodárce se před přijetím nové koncepce trestní odpovědnosti 

právnických osob nevyhnul četným námitkám.
159

 Po stránce obsahové jde o obdobné 

námitky, s jakými jsme se mohli setkat v České republice. 

4.2.1. Právnická osoba jako abstraktní, uměle vytvořený právní pojem
160

 

Jedním z hlavních protiargumentů, jehož kořeny lze spatřovat v historickém vývoji 

tak, jak jsem jej stručně nastínila výše, byla námitka, že právnická osoba je pouhou fikcí, že 

jde o abstraktní právnickou konstrukci, tudíž není způsobilá figurovat jako subjekt 

trestněprávně relevantního jednání ani jako objekt trestní sankce. Naproti tomu stojí 

argument, který se zejména v současnosti dostává čím dál, tím víc do popředí, že právnická 

osoba má svůj personální substrát. Je tvořena lidmi, kteří jednají jejím jménem a v jejím 

zájmu. Často je nositelem majetkových práv a působí vůči třetím osobám navenek. 

S fungováním právnických osob souvisí řada vedlejších negativních účinků, které nezřídka 

ohrožují, když ne přímo porušují společenské zájmy. Skutečná existence právnických osob se 

projevuje vlivem, kterým disponují téměř ve všech sférách života, především v oblasti 

ekonomiky a hospodářství. Z toho nepochybně vyplývá závěr, že právnické osoby nejsou 

pouhou fikcí, nýbrž reálným úkazem, přičemž jejich způsobilost samostatně vystupovat 

v trestněprávních vztazích nelze popírat.
161
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4.2.2. Absence psychických předpokladů
162

 

Často se lze setkat s námitkou, že právnickým osobám chybí psychické předpoklady 

naplňující subjektivní stránku trestného činu. Nelze tak u nich mluvit ani o vědění, ani o vůli, 

jakožto stavebních složkách zavinění.
163

 Opačný názor zastává tzv. identifikační teorie 

(identification doctrine), pocházející z anglické právní nauky.
164

 Podle této teorie jsou 

právnické osoby v mnoha ohledech podobné lidským bytostem. Nalézáme v nich výkonné 

složky pověřené mechanickými operacemi na straně jedné a ideové vůdce na straně druhé, jež 

ztělesňují zájmy právnické osoby. Každá právnická osoba má svoje vnitřní duchovní klima, 

které formují především vedoucí členové a vůdčí osobnosti. Faktickou reálnost psychického 

aspektu právnických osob lze spatřovat mimo jiné i v tom, že duchovní klima je schopné 

přetrvat alespoň ve svých hrubých základních rysech i přes personální fluktuaci uvnitř 

podniku, či obměny členů.
165

  

V roce 1944 rozhodl High Court, že právnická osoba může být trestně stíhána za 

jakýkoli trestný čin s tím, že úmysl (mens rea), může být právnické osobě přisouzen na 

základě úmyslu některého člena vedení, který společnost zastupuje. Odpovědnost právnických 

osob je tak založena na principu požadavku vědomého konání či opomenutí ve spojitosti se 

zlým úmyslem.
166

 Teorie identifikace tedy znamená, že určité osobnosti, nositelé rozhodnutí, 

jsou v právním smyslu identičtí s právnickou osobou. Tato teorie se snaží odpovědět na 

otázku, které fyzické osoby v rámci právnické osoby lze zařadit do okruhu nositelů 

rozhodnutí.
167

 Anglická judikatura vyvinula názor, že delikty těch, kteří patří do nervového 

centra korporace, mohou být přičteny na vrub společnosti.
168

 Pouze centrální řídící osoby, jež 
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jsou nadány pravomocí rozhodovat, mohou svým jednáním založit odpovědnost právnické 

osoby.
169

 

4.2.3. Neslučitelnost trestní odpovědnosti právnických osob s koncepcí trestu 

Dalším četným argumentem proti zavedení trestní odpovědnosti právnických osob 

byla námitka, že tento novodobý institut je neslučitelný s koncepcí trestu, jenž v sobě 

zahrnuje prvek ochrany i odplaty. Francouzský zákonodárce však dospěl k závěru, že i u 

právnických osob lze dosáhnout obou těchto účinků. Uložený trest brání právnické osobě 

v dalším páchání trestné činnosti (prvek ochranný), brzdí její tendence k  nežádoucímu 

protispolečenskému počínání pro futuro (individuální prevence) přičemž působí i na ostatní 

potenciální korporátní adepty (generální prevence). Prvek společenského odsouzení plní 

významnou generálně-preventivní funkci. Alfou a omegou každé společnosti působící 

v oblasti ekonomiky je zejména v dnešní době intenzivních konkurenčních tlaků její renomé. 

Jednou zničená dobrá pověst se jen stěží získá zpět.
170

 

4.2.4. Stírání individuální diferenciace odpovědnosti 

Další námitkou, jež přetrvala do značné míry i po přijetí nového francouzského 

trestního zákoníku je názor, že se zavedením trestní odpovědnosti právnických osob dochází 

ke stírání individuální diferenciace odpovědnosti
171

, čímž se oslabuje výchovná role trestního 

práva. Narušuje se prý také princip spravedlnosti, jelikož uložený trest často dopadá i na 

nevinné členy právnické osoby.
172

  

S těmito námitkami se francouzský zákonodárce vypořádal elegantním způsobem. 

Uvedl, že pro právnické osoby je možné vytvořit katalog takových trestů, jejichž vedlejší 

nežádoucí účinky na nevinné osoby budou minimální. Soudům je ponechán dostatečný 

prostor na to, aby při výměře trestu přihlížely k případným vedlejším negativním účinkům, 
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popřípadě jim zabránily. Diskreci soudů umožňuje určení trestů alternativním způsobem a 

tam, kde to povaha trestu umožňuje, je rámec trestních sazeb vymezen dostatečně široce.
173

 

4.2.5. Nadměrná kriminalizace obchodního světa 

Se zavedením trestní odpovědnosti právnických osob vznikaly rovněž obavy, že bude 

docházet k nadměrné kriminalizaci obchodního světa. Tento kriminálně politický argument 

vychází zejména z toho, že hospodářská sféra je příliš složitá a není vhodné do ní zasahovat 

tak hrubými a necitlivými instrumenty, jakými jsou trestní sankce. Zásahy veřejnoprávní 

povahy by tak měly být omezeny na minimum a vyhrazeny pouze na případy hrubých 

protispolečenských excesů.
174

 

Francouzský zákonodárce se s těmito námitky neztotožnil. Pádně argumentoval tím, že 

případy závažných a vysoce nebezpečných prohřešků právnických osob stále přibývají, 

přičemž původní regulační mechanizmy při jejich potlačování selhaly. Účelem zavedení 

trestní odpovědnosti právnických osob není nahrazení dosavadních regulačních nástrojů, 

nýbrž doplnění škály o další instrumenty. Zásada pomocné role trestní represe tím zůstává i 

nadále nedotčena.
175

  

4.3. Podmínky trestní odpovědnosti právnických osob ve Francii 

Jádrem zákonné úpravy trestní odpovědnosti právnických osob je článek 121 – 2 

(francouzského trestního zákoníku). Jeho původní znění stanovilo následující:  

Právnické osoby s výjimkou státu, jsou trestně odpovědné za podmínek stanovených 

v čl. 121 - 4 a 121 – 7, a to v případech předpokládaných zákonem nebo nařízením, za 

trestné činy spáchané na jejich účet, jejich orgány nebo zástupci. 

Z dikce věty první si můžeme povšimnout, že trestní odpovědnost právnických osob 

byla omezena pouze na případy „předpokládané zákonem nebo nařízením“.
176

 Tato zásada je 

francouzskou právní naukou označována jako princip speciality, resp. trestní odpovědnost 
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právnických osob byla považována za trestní odpovědnost speciální.
177

 Jelínek blíže uvádí, že 

trestní odpovědnost neměla obecný charakter. Trestní stíhání přicházelo v úvahu pouze 

v případě, kdy zákon výslovně stanovil, že právnická osoba odpovídá za ten který zločin nebo 

přečin, nebo pokud vládní nařízení výslovně upravovalo trestní odpovědnost právnické osoby 

za vymezený přestupek. Pokud tedy příslušná právní norma explicitně nezmiňovala, že se její 

působnost vztahuje i na právnické osoby, nebyly tyto trestně odpovědné. Pro založení trestní 

odpovědnosti právnické osoby nestačila pouhá formulace obsažená v ustanovení příslušného 

právního předpisu, kterou bylo určité jednání „každého“ prohlášeno za trestné.
178

  

Francouzské trestní právo rozlišuje 3 druhy trestných činů (infractions pénales): 

- přestupky (contraventions),  

- delikty (dříve označované jako přečiny - délits)
179

, 

- a zločiny nebo také zvlášť závažné trestné činy (crimes).  

S tím souvisí ve Francii i organizace trestních soudů. O přestupcích rozhoduje 

přestupkový soud (Tribunal de police, do r. 1959 nazýván Tribunal de simple police), o 

deliktech rozhoduje v prvním stupni trestní soud (Tribunal correctionnel) a o nejzávažnějších 

trestních činech rozhoduje porotní soud (Cour d´assisses).
180

 

Ve francouzské právní úpravě se jednotlivá ustanovení zákona nebo nařízení označují 

jako art. (article), což se do českého jazyka překládá doslovně jako článek, nicméně po 

stránce systematické odpovídá českému pojmu paragraf. Zkratka L. pak znamená, že se jedná 

o paragraf zákona, zkratka R. odkazuje na nařízení.
181

 

Co se týče struktury nového francouzského trestního zákoníku, je rozdělen do sedmi 

knih (livres). Každá kniha se dále člení na části (titres), ty na kapitoly (chapitres) a ty na 

články (articles). Pokud se odkazuje na text trestního zákoníku, uvádí se vždy článek 

označený číslicí. Číselné označení podává informaci o systematickém zařazení článku 
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v trestním zákoníku. Tak například označení „Art. 121 – 2“ značí, že se jedná o druhý článek 

v první kapitole druhé části první knihy.
182

  

Příloha č. 10 – Struktura nového francouzského trestního zákoníku  

 KNIHA LIVRE 

1. Obecná ustanovení Dispositions générales 

2. Zločiny a přečiny proti osobě Des crimes et délits contre les personnes 

3. Zločiny a přečiny proti majetku Des crimes et délits contre les biens 

4. Zločiny a přečiny proti národu, 

proti státu a proti veřejnému 

pořádku 

Des crimes et délits contre la nation, l'Etat et la 

paix publique 

4. bis Válečné zločiny a přečiny Des crimes et des délits de guerre 

5. Ostatní zločiny a přečiny Des autres crimes et délits 

6. Přestupky  Des contraventions 

7. Ustanovení vztahující se 

k zámořským územím 

Dispositions relatives à l'outre-mer 

Zdroj: http://www.legifrance.gouv.fr, konsolidovaná verze k 7. dubnu 2013. 

4.3.1. Rozsah kriminalizace jednání právnických osob „včera“ a dnes 

S ohledem na francouzskou tripartici trestných činů se právnická osoba mohla 

v minulosti dopustit celkem 88 trestných činů, z toho 25 přestupků, což se číselně blíží 

současnému rozsahu kriminalizace trestní odpovědnosti právnických osob v ČR (kdy ZTOPO 

v ČR taxativně vymezuje 79 skutkových podstat). S ohledem na difúzi právní úpravy trestní 

odpovědnosti právnických osob ve více normách, lze trestné činy, za něž byly v minulosti 

právnické osoby trestně odpovědny, schematicky rozdělit do tří skupin
183

: 

1. Trestné činy obsažené v TZ (konkrétně v tehdejší II., III. a IV. knize) 

- II. kniha obsahovala celkem 14 TČ, jichž se právnická osoba mohla dopustit 

(např. genocidium, nedbalostní usmrcení, nedbalostní ublížení na zdraví, 

obchod s narkotiky, nedovolené experimentování na lidech, diskriminace osob, 
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zasahování do soukromí, zasahování do ochrany osobních dat, vnucování 

nedůstojných podmínek práce atd.); 

- III. kniha upravovala celkem 8 TČ (krádež, podvod, zpronevěra, vydírání, 

podílnictví, poškozování věci, zásahy do systému automatického zpracování 

dat); 

- IV. kniha umožňovala trestní odpovědnost právnické osoby u celkem 24 TČ 

(např. velezrada, špionáž, atentát, spiknutí, účast na povstání, uchvácení moci, 

terorismus, korupce, padělání peněz a další). 

 

2. Trestné činy obsažené v jiných zákonech 

Francouzské trestní právo je z převážné části upraveno trestním zákonem. Nicméně 

řadu trestních norem bylo v té době možné najít i v jiných zákonech, jako např. 

v zákoně o vojenském soudnictví, v hornickém zákoně, v zákoně o veřejném zdraví, 

v zákoně o ochraně životního prostředí, v zákoně o prevenci korupce a o průhlednosti 

ekonomické sféry (tzv. zákon Sapin) atd. Francouzský zákonodárce stanovil tehdy 

trestní odpovědnost právnických osob za celkem 17 TČ rozptýlených v těchto a 

dalších zákonech. 

3. Přestupky 

Soudní přestupky byly upraveny v dekretu Státní rady č. 93 – 726 ze dne 29. března 

1993. Podle tohoto dekretu se právnické osoby mohly dopustit 25 přestupků rozmanité 

povahy (např. urážka na cti s rasistickým nebo diskriminačním charakterem, 

provozování obchodu způsobem narušujícím soukromý život, zanechání odpadů, 

opuštění vraků automobilů, porušování předpisů o váhách a mírách apod.). 

Zákonem č. 207 ze dne 9. března 2004 (tzv. zákon Perben II.) s účinností od 1. ledna 

2006, došlo po deseti letech ke zrušení principu speciality. Zákonodárce změnil dikci článku 

121 – 2 trestního zákona tak, že vypustil slova „v případech předpokládaných zákonem nebo 

nařízením“.
184

 Tím došlo k rozšíření výčtu trestných činů právnických osob téměř na všechny 
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skutkové podstaty obsažené v trestním zákoně.
185

 Nyní podléhají právnické osoby stejně jako 

osoby fyzické obecnému principu trestní odpovědnosti s určitými odchylkami.
186

 

4.3.2. Osobní působnost nového francouzského trestního zákoníku 

Obdobně jako v českém zákoně o trestní odpovědnosti právnických osob, i ve 

francouzském trestním zákoně je osobní působnost vymezena negativním způsobem, tedy 

vyloučením subjektů, na které se právní úprava nevztahuje. 

Na základě článku 121 – 2 jsou trestně odpovědny všechny právnické osoby vyjma 

státu. Tato výjimka byla dlouhou dobu v literatuře odůvodněna lapidárně: „Jelikož stát má 

monopol trestat, nemůže být sám trestán“.
187

 

Další výjimka dopadá na územní samosprávné celky a jejich sdružení. Ty odpovídají 

pouze za delikty spáchané v souvislosti s poskytováním veřejných služeb, jejichž výkon může 

být delegován na soukromoprávní subjekty (např. odvoz a likvidace komunálního odpadu, 

distribuce vody, sběr odpadních surovin, kanalizace apod.). Nemohou však odpovídat za 

delikty spáchané v souvislosti s výkonem veřejné správy.
188

 Jinak všechny ostatní právnické 

osoby plně podléhají trestní odpovědnosti.  

V průběhu zákonodárných prací na novém trestním zákoníku byla navrhována řada 

dalších výjimek z osobní působnosti trestního zákona. Uvažovalo se o vynětí jiných 

veřejnoprávních institucí, politických stran, odborových či neziskových organizací. 

Zákonodárce se nakonec přiklonil k ideji rovnosti před zákonem a navrhované výjimky 

nepřipustil.
189
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4.3.3. Předpoklady trestní odpovědnosti právnických osob
190

 

Ke vzniku trestní odpovědnosti právnických osob se vyžaduje naplnění dvou 

základních podmínek, jejichž konstrukce je totožná s českou právní úpravou.  

Na základě první podmínky musí být trestný čin, za nějž nese právnická osoba 

trestní odpovědnost, spáchán orgánem či představitelem právnické osoby („des infractions 

commises par leurs organes ou réprésentants“). Tento požadavek nalézáme v první větě 

článku 121 – 2. Zákonodárce se tím snažil reflektovat skutečnost, že i právnické osoby, 

nadány vlastní subjektivitou, mají svůj lidský substrát, nejsou tudíž pouhou právnickou 

abstrakcí. Současně chtěl „okřesat“ okruh fyzických osob, jejichž jednání může právnické 

osobě přivodit trestní odpovědnost, na ty, které fakticky ovlivňují její chod a fungování.
191

 

„Orgánem“ (organ) se má na mysli např. valná hromada společnosti, představenstvo, 

správní rada, dozorčí rada, ba dokonce obecní rada apod. „Představitelem“ (réprésentant) lze 

rozumět např. ředitele, správce, vedoucího, starostu. Co se týče řadových zaměstnanců, nelze 

je „subsumovat“ pod pojem představitele právnické osoby. Výjimku představuje situace, kdy 

zaměstnanec obdržel výslovné zmocnění zastupovat zaměstnavatele. V takovém případě jeho 

protiprávní jednání zakládá trestní odpovědnost právnické osoby (za níže uvedeného 

předpokladu jednání ve prospěch společnosti).
192

 

V literatuře (jež se pochopitelně opírá o judikaturu) se lze často setkat s úvahami, že 

jednání „faktického vedoucího“ (dirigeant de fait) nezakládá trestní odpovědnost právnické 

osoby. Jde o osobu, která sice disponuje určitými rozhodovacími pravomocemi a řídí činnost 

organizace, nicméně do své řídící funkce nebyla řádně ustanovena v souladu s právem nebo 

stanovami.
193

 V případě překročení pravomocí představitelem společnosti (le dépassement des 

attributions) je situace zcela opačná a trestní odpovědnost právnické osoby je dotčena. 

Co se týče souběhu trestní odpovědnosti právnické a fyzické osoby, francouzský 

zákonodárce umožňuje, stejně jako český, paralelní trestní stíhání právnických a fyzických 

osob. Jinými slovy, trestní odpovědnost právnických osob nevylučuje trestní odpovědnost 

osob fyzických pro týž skutek (viz článek 121 – 2, věta třetí). Právnická a fyzická osoba se 
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mohou společně ocitnout ve vztahu spolupachatelství nebo různých forem trestné 

součinnosti.
194

 

Druhou nezbytnou podmínkou trestní odpovědnosti právnických osob je zákonný 

požadavek (čl. 121 – 2, první alinea), aby trestný čin byl spáchán v jejich prospěch (pour leur 

copmte). Doslovný překlad francouzského termínu „pour leur compte“ ovšem není na místě. 

Dopracovali bychom se k českému výrazu „na jejich účet“, který není adekvátním 

ekvivalentem. Rovněž francouzská právní nauka má s interpretací tohoto pojmu jisté potíže, 

přičemž je opakovaně akcentováno, že jej nelze ztotožňovat s termínem „au nom“ 

(„jménem“) ani s vazbou „dans son intérêt collectif“ („ve svém kolektivním zájmu“).
195

 

Nejpřiléhavějším obratem snad bude nejspíš „à son profit“ („v její prospěch“) nebo „dans son 

intérêt“ („v jejím zájmu“).  

Prospěch generovaný trestným činem může mít materiální nebo nemateriální podobu, 

může být přímý nebo nepřímý (zastřený v komplikovaném řetězci vzájemně souvisejících 

vztahů), současný (aktuální) nebo eventuální (budoucí). Trestní odpovědnost právnické osoby 

není založena, pokud orgán nebo představitel jednal ve svém vlastním zájmu („dans son seul 

intérêt“), v zájmu třetí osoby („dans l´ intérêt d´un tiers“), nebo proti zájmu právnické osoby 

(„contre l´ intérêt de la personne morale“). V praxi se však často stává, že individuální zájmy 

konajících osob se prolínají se zájmy právnické osoby, jíž jsou členy. V takovém případě 

trestní odpovědnost právnické osoby pochopitelně naplněna je.
196

 

Kumulativním spojením dvou výše uvedených podmínek, na kterých francouzský 

zákonodárce trvá, dochází k tomu, že trestní odpovědnost právnické osoby nemůže být 

založena, aniž by k trestnému činu došlo jednáním orgánů nebo představitele právnické 

osoby, v jejím zájmu. 

Ponecháme-li stranou určité zákonné odchylky, lze konstatovat, že princip trestní 

odpovědnosti právnických osob je ve Francii koncipován na podobném základu jako v České 

republice, zejména co do osobní působnosti článku 121 – 2  a základních podmínek trestní 

odpovědnosti. Hlavní rozdíl spočívá v rozsahu kriminalizace jednání právnických osob, kdy 

počínaje 1. lednem 2006 došlo ve Francii k zrušení principu speciality a rozšíření trestní 
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odpovědnosti právnických osob na všechny trestné činy uvedené v trestním zákoníku. Do té 

doby byla francouzská právní úprava v tomto ohledu totožná s českou, když se opírala o 

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

4.4. Sankcionování právnických osob ve Francii
197

 

Francie se vyznačuje poměrné širokým katalogem trestů, které lze právnickým 

osobám ukládat. Jejich výčet nalezneme v článku 131 – 39 trestního zákoníku. 

Francouzský zákonodárce rozlišuje tři druhy trestů, které kopírují tripartici trestných 

činů. Podle toho, za jaký „stupeň“ trestného činu se trest ukládá, lze mluvit o trestech za 

zločiny nebo zvlášť závažné trestné činy (peines criminelles), které ukládá porotní soud. Dále 

následují tresty za delikty (peines correctionnelles), jenž ukládá trestní soud a nakonec 

přicházejí tresty za přestupky (peines contraventionnelles, v minulosti nazývané také peines 

de police), o kterých rozhoduje přestupkový soud.
198

 

Co se týče systematického zařazení příslušných ustanovení zabývajících se tresty, je 

úprava ve francouzském trestním zákoníku následující: 

LIVRE Ier (první kniha)                – Obecná ustanovení; 

TITRE III (část třetí)                     – Tresty; 

CHAPITRE Ier (kapitola první)    – Povaha trestů; 

Section 2                                         – Tresty aplikovatelné na právnické osoby: 

Sous-section 1                                 – Tresty za zločiny a přečiny (čl. 131-37 až 131-39-1); 

Sous-section 2                                 – Tresty za přestupky (čl. 131-40 až 11-44-1); 

Sous-section 3                                    – Obsah a podmínky ukládání některých druhů trestů  

   (čl.  131-45 až 131-49)  

CHAPITRE II. (kapitola druhá)    – Režim trestů; 
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Section 1                                         – Obecná ustanovení: 

Sous-section 2                                 – Ukládání trestů v případě recidivy; 

Paragraphe 2                                  – Právnické osoby (čl. 132-12 až 132-15). 

 

Výčet trestů, jenž lze právnické osobě uložit je obsažen v čl. 131-39. Jde o následující 

tresty
199

: 

a) Peněžitý trest (amende)
200

 – peněžitý trest lze právnické osobě uložit až do výše 

pětinásobku sazby určené fyzickým osobám. Za zločiny (crimes), u nichž není pro 

fyzické osoby stanoven peněžitý trest, může být právnickým osobám uložen tento trest 

až do závratné výše 1.000.000 eur. 

b) Zrušení (dissolution) – trest zrušení právnické osoby přichází v úvahu tehdy, pokud 

byla založena za účelem páchání trestného činu; za který lze uložit fyzické osobě trest 

odnětí svobody ve výši přesahující 5 let nebo pokud původní předmět činnosti 

přizpůsobila k páchání uvedeného trestného činu. Tento trest nelze uložit právnickým 

osobám veřejného práva, politickým stranám, odborům ani analogickým organizacím 

zastupujícím zaměstnance (čl. 131 – 39, poslední odstavec). 

c) Zákaz činnosti - trvalý nebo dočasný zákaz přímo nebo nepřímo vykonávat jednu 

nebo více profesních nebo sociálních činností může být vysloven až na dobu pěti let, 

nebo trvale. Soud musí určit, na které činnosti se zákaz vztahuje. 

d) Soudní dohled (surveillance judiciaire) – lze uložit nejvýše na dobu pěti let. Soud 

určí zmocněnce (mandataire de justice), který kontroluje činnost právnické osoby 

související s trestným činem. Každých 6 měsíců je povinen předložit soudu zprávu o 

plnění své funkce (čl. 131-46). Při pravidelné kontrole může soud rozhodnout o 

uložení nového trestu, nebo může právnickou osobu nadále ponechat pod soudním 

dohledem. I zde platí, že tento trest nemůže být uložen právnickým osobám 

z veřejnoprávní sféry, politickým stranám ani hnutím čl. 131-39, poslední odstavec). 

e) Uzavření části právnické osoby (podnikových budov nebo zařízení), která sloužila 

ke spáchání trestného činu – trvale, nebo na dobu pěti let. 

f) Vyloučení právnické osoby z veřejných obchodů (exclusion des marchés publics), 

trvale nebo na dobu pěti let. 
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g) Zákaz činit veřejnou nabídku k upisování cenných papírů nebo zákaz připuštění 

cenných papírů k obchodování na regulovaném trhu lze uložit na dobu pěti let nebo 

natrvalo. 

h) Zákaz vystavovat šeky (interdiction d'émettre des chèques) na dobu až pěti let, to se 

nevztahuje na šeky opravňující k proplacení výstavci příjemcem a používání 

platebních karet. Tento trest, na rozdíl od předcházejících, nelze uložit natrvalo. 

i) Propadnutí majetku (peine de confiscation). Tento trest se může vztahovat na 

jakýkoli majetek, movitý či nemovitý, dílný nebo nedílný, jež sloužil nebo byl použit 

ke spáchání trestného činu nebo byl trestným činem získán (bližší podmínky stanoví 

článek 131-21). 

j) Zveřejnění odsuzujícího rozsudku prostřednictvím tisku či jiných sdělovacích 

prostředků. 

k) Zabavení zvířete, jež bylo použito ke spáchání trestného činu nebo na kterém byl 

trestný čin spáchán (confiscation de l´animal). 

l) Zákaz držet zvíře (interdiction de détenir un animal). 

 

Články 131-40 až 131-44-1 upravují podmínky ukládání trestů za přestupky. 

Právnické osobě tak lze uložit peněžitý trest (někdy překládán jako pokuta
201

), trest zákazu 

vystavovat šeky, trest propadnutí věci, či trest pod názvem „sanction-réparation“, jež nesmí 

přesáhnout 7.500 eur (viz blíže čl. 131-44-1 a také čl. 131-8-1). 

 

Je patrné, že škála trestů, které lze ve Francii právnickým osobám ukládat, je poměrně 

široká a rozmanitá. Některé standardní druhy trestů nalézáme rovněž v českém zákoně o 

trestní odpovědnosti právnických osob (např. peněžitý trest, trest zrušení právnické osoby, 

zákaz činnosti, zveřejnění odsuzujícího rozsudku), jiné tresty však nalézáme pouze ve 

francouzském trestním zákoníku (soudní dohled, zákaz veřejného upisování cenných papírů, 

zákaz vystavování šeků, zabavení zvířete či zákaz zvíře držet). Další rozdíl lze spatřovat ve 

výměře některých druhů trestů. Zatímco ve Francii může soud vyslovit zákaz činnosti i 

natrvalo, v České republice může trvat tento trest nejvýše 20 let.  
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 V tomto kontextu je nutno dbát terminologických odlišností. V českém trestněprávním pojetí je pokuta sankcí 

za přestupky, které jsou upraveny v přestupkovém zákoně. 
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4.5. Statistický přehled právnických osob odsouzených ve Francii v období let 1994 až 

2005 

Veškeré následující údaje byly převzaty z oficiálních stránek francouzského 

Ministerstva spravedlnosti (Ministère de la Justice) www.justice.gouv.fr.
202

 

 

Období od r. 1994 do r. 2002:
203

 

V průběhu let 1994 až 2002 bylo ve Francii proti právnickým osobám (zapsaným v 

obchodním rejstříku) vyneseno celkem 2.520 odsuzujících rozsudků. Z toho do rejstříku trestů 

(cassier judiciaire) bylo zaneseno pouze 1.442 rozsudků. Z převážné části šlo o „délits 

pénals“ (delikty, dříve zvané přečiny), tvořící 93,6% z celkového počtu trestných činů 

(infractions pénales). Průměrná délka trestního řízení činila 30 měsíců. Odvolání bylo podáno 

v 18,1 % případech. Přibližně třetinu stíhaných deliktů tvořila nelegální práce (travail 

illégal/travail dissimulé). Neúmyslné ublížení na zdraví (blessure
204

 involontaire), či 

neúmyslné zabití (homicide involontaire) tvořily zhruba jednu čtvrtinu případů.  

Co se týče sankcionování právnických osob, nejčastěji byl ukládán peněžitý trest (až 

91,8% případů), jehož průměrná výše činila 8.000 euro. V některých případech peněžitý trest 

přesahoval 380.000 euro, což deformuje výpovědní hodnotu průměrné výše tohoto trestu, 

která je tak značně vzdálená od střední hodnoty (mediánu). V polovině případů totiž peněžitý 

trest nepřesahoval 3.000 euro. Výše peněžitého trestu se odvíjela od spáchané trestného činu 

(viz Příloha č. 14). V roce 2002 byl peněžitý trest ukládaný právnickým osobám v průměru 

4,2 x vyšší než peněžitý trest ukládaný fyzickým osobám (viz Příloha č. 11). 

Odklad výkonu peněžitého trestu (amende avec sursis) byl vynesen v 6,6% případech, 

prominutí výkonu trestu (dipenses des peines) bylo zcela marginální. Vyskytlo se pouze u 

1,2% odsouzených právnických osob, jež se dopustily ve většině případů trestného činu proti 

životnímu prostředí (infraction à l’environnement). 
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Příloha č. 11 – Průměrná výše peněžité pokuty v roce 2002, srovnání mezi PO a FO 

OBLAST TRESTNÝCH ČINŮ 
Průměrná výše peněžitého 

trestu v € 

Poměr 

(1)/(2) 

 PO (1) FO (2)  

Všechny trestné činy 6608 1569 4,2 

Pracovní předpisy a sociální zabezpečení 4 482 1496 3,0 

Porušování předpisů HS a cenových předpisů 10867 1784 6,1 

Usmrcení z nedbalosti 11964 2814 4,3 

Ublížení na zdraví z nedbalosti 8626 2095 4,1 

TČ proti ŽP 9546 2736 3,5 

 

Z celkového počtu 1442 odsuzujících rozsudků zapsaných v rejstříku trestů, až 79,5% 

z nich ukládalo právnické osobě trest za jeden jediný spáchaný trestný čin, 16% rozsudků 

sankcionovalo právnickou osobu za 2 trestné činy a 4,5% rozsudků trestalo právnickou osobu 

za 3 a více trestných činů. Více než 16% rozsudků ukládalo právnickým osobám kumulativně 

několik trestů. Většinou to byl peněžitý trest spolu s povinností zveřejnit rozsudek (15% 

případů). 

Co do regionálního rozložení, až 56,5% právnických osob bylo odsouzeno na území Île-de-

France
205

, na druhém místě (6,2%) se ocitl region Rhône-Alpes (viz následující Příloha č. 12). 
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 Île-de-France je jeden z 27 administrativních regionů Francie, v jejichž rámci se svou rozlohou řadí až na 21. 

místo. Neoficiálně se region dělí na tzv. Malý prstenec (fr. la petite couronne) tvořený třemi departementy 

bezprostředně sousedícími s Paříží a Velký prstenec (fr. la grande couronne), jehož čtyři departementy obklopují 

území Malého prstence. V roce 2005 mělo 22 % Francouzů zaměstnání v tomto regionu. 
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http://cs.wikipedia.org/wiki/Pa%C5%99%C3%AD%C5%BEsk%C3%A1_aglomerace#Velk.C3.BD_prstenec
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Příloha č. 12 – Rozložení trestných činů z regionálního hlediska 

 

 

 

 

 

 

Příloha č. 13 – Počet odsuzujících rozsudků podle druhu TČ a regionu (v absolutních 

hodnotách i v procentuálním vyjádření) 

 

Klasifikace TČ podle druhu Všechny 

TČ 
Île-de-France Ostatní regiony 

Všechny trestné činy 1442 815 56,5 % 627 43,5 % 

Pracovní předpisy a SZ 537 446 83,1 % 91 16,9 % 

                  → z toho nelegální práce 491 418 85,1 % 73 14,9 % 

Porušování HS a cenových předpisů 209 135 64,6 % 74 35,4 % 

Ublížení na zdraví/ Zabití (z nedbalosti) 325 102 33,3 % 223 66,6 % 

TČ proti ŽP 116 13 11,2 % 103 88,8 % 

Podvody a padělání 59 36 61,0 % 23 39,0 % 

Veřejné finance 46 22 47,8 % 24 52,2 % 

Ostatní TČ 150 61 40,7 % 89 59,3 % 

Zdroj: Zdroj: BELMOKHTAR, Z.: La responsabilité pénale des personnes morales. Bulletin 

d’information statistique: Infostat justice. 2005, mai 2005, č. 82, s. 4. DOI: ISSN:1252-7114. 

 

Île-de-France 
56,5 % 

Rhône-Alpes  
6,2 % 

Ostatní regiony 
37, 3 % 

Regiony 
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Příloha č. 14 – Průměrné a střední hodnoty peněžitých trestů ve Francii v období let 

1994 až 2002 za vybrané druhy trestných činů. 

 

Zdroj: BELMOKHTAR, Z.: La responsabilité pénale des personnes morales. Bulletin 

d’information statistique: Infostat justice. 2005, mai 2005, č. 82, s. 3. DOI: ISSN:1252-7114. 

 

Vysvětlivky: V každém vertikálním sloupci nacházejícím se nad vybraným trestným 

činem můžeme nalézt dva základní číselné údaje. První údaj (1.) podává informaci o 

průměrné hodnotě peněžitého trestu za konkrétní trestný čin. Druhý údaj (2.) vypovídá o 

střední hodnotě ukládaných peněžitých trestů, tedy v polovině případů peněžitý trest 

nepřesáhl hodnotu uvedeného mediánu. 
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Období za r. 2003 až r. 2005:
206

 

 Druh trestných činů 

V rozpětí let 2003 až 2005 byly právnické osoby nejvíce souzeny za trestné činy 

hospodářské (48% případů v roce 2003, 52% případů v roce 2004 a 58% v roce 2005). V roce 

2005 až 41% rozsudků postihovalo nelegální práci a 30% odsuzujících rozsudků bylo za 

porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže a cenových předpisů. Přibližně 30% 

případů se týkalo trestných činů proti životu a zdraví (především TČ neúmyslného ublížení na 

zdraví a neúmyslného zabití). 

V roce 2005 se právnické osoby dopustily celkem 976 trestných činů, vyneseno bylo 

celkem 789 odsuzujících rozsudků. V regionu Île-de-France stoupnul počet trestných činů 

z 32% v roce 2003 na 41% v roce 2004 a 42% v roce 2005. Víc než ¾ všech případů 

pokrývala v tomto regionu nelegální práce. V regionech Bretagne a Rhône Alpes tvořily 

trestné činy proti životnímu prostředí celkem 17%. 

 Druh ukládaných sankcí 

V roce 2005 byl právnickým osobám až v 82 % případech uložen pouze jediný trest – 

trest peněžitý. Jen výjimečně se lze v jednom rozsudku setkat s více tresty (nejčastěji za 

trestné činy proti životnímu prostředí). V tom samém roce bylo uloženo celkem 978 trestů 

v 789 odsuzujících rozsudcích. Obsahoval-li rozsudek více trestů, šlo vedle peněžitého trestu 

nejčastěji o povinnost uveřejnit odsuzující rozsudek. 

V roce 2004 činila průměrná výše peněžitého trestu 7.240 euro, zatímco v roce 2005 

stoupla na 10.916 euro. Tento citelný nárůst byl zapříčiněn přísnými peněžitými tresty (až 

800.000 euro), jež byly v roce 2005 ukládány za trestné činy na úseku celnictví. Jinak by byla 

průměrná výše peněžitého trestu v roce 2005 podobná hodnotě z předešlého roku. Medián byl 

ve sledovaném období 4.000 euro. 

 Procesní aspekty 

V roce 2005 v 82 % případech vynesl odsuzující rozsudek trestní soud (tribunal 

correctionnel), v 15 % případech rozhodoval odvolací soud (Cour d´appel) a v pouhých 3% 

rozhodoval přestupkový soud. Stejně jako v předcházejících letech i ve sledovaném období 

byla průměrná délka soudního řízení 30 měsíců. V případě rozhodování o TČ proti životnímu 

                                                 
206

 BAUX, D., TIMBART, O.: Les condamnations de personnes morales de 2003 à 2005. Ministère de la 

Justice. SG / SDSE, avril 2008, s. 6-7. [cit. 2013-5-28]; 

Dostupné z: < http://www.justice.gouv.fr/art_pix/1_stat_resppnalpersmorales03a05_20081015.pdf>. 

 

 

http://www.justice.gouv.fr/art_pix/1_stat_resppnalpersmorales03a05_20081015.pdf
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prostředí a nelegální práce byla o něco málo kratší (přibližně přes 2 roky), u TČ proti životu a 

zdraví naopak delší (více než 3 roky). 

 

Shrnutí: 

Z výše uvedených statistik vyplývá, že počet trestných činů páchaných právnickými 

osobami ve Francii rok od roku stoupá. Z hlediska francouzské tripartice trestných činů ve 

Francii se právnické osoby v drtivé většině případů dopouští deliktů. Co se týče nomenklatury 

nejvíce páchaných trestných činů, zajímá v kriminologickém řebříčku přední místo nelegální 

práce, porušování přepisů o pravidlech hospodářské soutěže, porušování cenových předpisů, 

ublížení na zdraví z nedbalosti, zabití z nedbalosti a marginálně také trestné činy proti 

životnímu prostředí. Nejčastěji ukládanou sankcí je peněžitý trest, který je nejpřísnější za 

trestné činy v oblasti „veřejných (státních) financí“. Nejvíce postihovaným regionem je Île-

de-France. Průměrná délka soudního řízení si v průběhu let zachovala svůj dlouhotrvající 

trend, tj. 30 měsíců. 

5. Závěr 

Trestní odpovědnost právnických osob představuje na poli evropské kontinentální 

právní kultury významný průlom do jedné ze stěžejních zásad trestního práva – individuální 

trestní odpovědnosti, kdy pachatelem trestného činu mohla být pouze osoba fyzická. V 

krajinách náležejících k anglo-americkému právnímu okruhu má však tento institut dlouhou 

tradici. I navzdory často zdůrazňovaným pádným námitkám proti zavedení trestní 

odpovědnosti právnických osob s poukazem na možná rizika při aplikaci v praxi se tento 

institut postupně prosadil v celé řadě států.  

Hlavním důvodem těchto velkých právních změn byl především narůstající 

mezinárodní tlak a sílící hlasy zaznívající z mezinárodních organizací, které již dlouhou dobu 

požadovaly po státech zavedení deliktní odpovědnosti právnických osob cestou přijímání 

účinných, přiměřených a odstrašujících sankcí. Tyto požadavky nalezneme v řadě 

mezinárodních smluv, v dokumentech v rámci „třetího pilíře“ EU, v rámcových rozhodnutích 

či ve směrnicích EU. Pohlédneme-li na současnou situaci přemnoženého organizovaného 

zločinu s přeshraničním aspektem, jakož i na další nejzávažnější formy protispolečenských 

excesů, jejichž potírání je často na bázi individuální trestní odpovědnosti konkrétního 

pachatele téměř nemožné, můžeme uzavřít, že požadavky mezinárodních organizací jsou víc 
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než legitimní. Mnohdy neprůhledná a spletitá vnitřní organizační struktura entit znemožňuje 

účinné potírání jejich kriminálních činností.  

V praxi se lze setkat s různými modely trestní odpovědnosti právnických osob. Model 

pravé trestní odpovědnosti umožňuje trestní stíhání právnické osoby, i když se nepodaří najít 

konkrétního pachatele. Nepravá trestní odpovědnost (jak její název může naznačovat) 

podmiňuje možnost stíhání a sankcionování právnické osoby odsouzením konkrétní fyzické 

osoby. Některé státy se přiklonily k modelu správního „trestání“, tj. prostřednictvím 

administrativně-správních sankcí. Základním společným rysem právních úprav postihu 

právnických osob v členských zemích EU však zůstává to, že odpovědnost se uplatňuje a 

sankce jsou ukládány trestním soudem v trestním řízení obvykle vedeném společně s řízením 

proti osobě fyzické, která se dopustila trestného činu.  

I v České republice se v průběhu zákonodárného procesu vytvořily názory pro a proti 

zavedení trestní odpovědnosti právnických osob. Je však důležité si uvědomit, že hlavním 

důvodem selhání prvních legislativních „pokusů“ byla patrně nedostatečná propracovanost 

navrhovaných zákonů. Současný zákon o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti 

nim byl přijat v roce 2011 s účinností od 1. ledna 2012. Jádrem zákonné úpravy je tzv. institut 

přičitatelnosti, na jehož základě je možné přičítat „na vrub“ právnické osoby trestný čin 

spáchaný fyzickou osobou, ovšem za splnění zákonných požadavků, a tím založit (i) její 

trestní odpovědnost. Půjde tak nejčastěji o trestné činy spáchané jménem, v zájmu nebo ve 

prospěch právnické osoby statutárními orgány nebo členy statutárních orgánů, osobami 

vykonávajícími řídící nebo kontrolní činnost nebo rozhodující vliv na řízení, nebo dokonce 

zaměstnanci.  

Značná část diplomové práce byla zaměřena na vybrané aspekty trestní odpovědnosti 

právnických osob ve Francii. Jak Česká republika, tak i Francie náleží k evropskému 

kontinentálnímu typu právní kultury. Oproti České republice je ve Francii trestní odpovědnost 

právnických osob zavedena od roku 1994, nicméně kořeny tohoto institutu sahají ještě 

hlouběji. Zatímco v České republice je tento institut upraven v samostatném zvláštním 

zákoně, který je k trestnímu zákoníku ve vztahu speciality, francouzský zákonodárce se 

rozhodl upravit podmínky trestní odpovědnosti právnických osob přímo v novém 

francouzském trestním zákoně (Code Pénal). Pro oba státy je nicméně společné, že se 

rozhodly potírat protiprávní jednání právnických osob formou pravé trestní odpovědnosti. 

Srovnatelné jsou i základy trestní odpovědnosti právnických osob, konstrukce institutu 
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přičitatelnosti a procesní aspekty možného paralelního trestního stíhání právnické i fyzické 

osoby.  

Stěžejní rozdíl v těchto dvou komparovaných právních úpravách spočívá především 

v rozsahu kriminalizace jednání právnických osob. Zatímco český zákonodárce se přiklonil 

k taxativnímu výčtu trestných činů, kterých se právnická osoba může dopustit, ve Francii je 

trestní odpovědnost od 1. ledna 2006 rozšířená na všechny trestné činy vyjmenované 

v trestním zákoníku. Do té doby byla francouzská právní úprava v tomto ohledu totožná 

s českou, opírajíc se víc než 10 let o numerus clausus trestných činů.  Další rozdíl spočívá 

rovněž v sankcionování právnických osob. Francie se vyznačuje poměrně širokým a 

propracovaným katalogem trestů, které lze právnickým osobám ukládat. Tresty se dělí do 

třech kategorií, což kopíruje tripartici trestných činů ve Francii a s tím související i organizaci 

soudů. Český zákonodárce umožňuje právnické osobě uložit celkem 8 druhů trestů a 1 

ochranné opatření. Právě v oblasti sankcionování shledávám pro českého zákonodárce možný 

zdroj inspirace z francouzské právní úpravy. Poslední markantní rozdíl spočívá v značném 

počtu odsouzených osob ve Francii, o čemž svědčí i statistické údaje přiložené v 4. části 

diplomové práce, zatímco v České republice došlo od účinnosti předmětného zákona teprve 

v poslední době k prvním odsuzujícím rozsudkům, kdy byly uloženy mírnější tresty v podobě 

peněžitého trestu nebo trestu uveřejnění rozsudku. 

Při komparaci dvou zmíněných právních úprav je však nutné vzít v potaz, že zatímco 

ve Francii se trestní odpovědnost právnických osob aplikuje již 19 let,  český zákon o trestní 

odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim je účinný pouze rok a půl. Teprve delší 

praxe může dostatečně spolehlivě poukázat na silná místa české zákonné úpravy, odhalit 

trhliny a poskytnout relevantní informaci o nutnosti dalších eventuálních legislativních změn.  
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Hudáková, J. 

Trestní odpovědnost právnických osob 

Trestní odpovědnost právnických osob představuje významnou změnu na poli 

evropského kontinentálního práva. Je citelným průlomem do stěžejní zásady individuální 

trestní odpovědnosti fyzické osoby. V souvislosti s přijetím dlouho očekávaného zákona č. 

418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim se diplomová práce 

se zabývá vybranými aspekty trestní odpovědnosti právnických osob v České republice. Po 

vymezení základů trestní odpovědnosti práce následně rozebírá sankcionování právnických 

osob. 

Autorka současně pojednává o právní úpravě trestní odpovědnosti právnických osob 

ve Francii. Nastiňuje základy trestní odpovědnosti právnických osob, jakož i podmínky pro 

ukládání sankcí. Na přiložených statistických přehledech se autorka snaží demonstrovat 

četnou aplikaci tohoto institutu ve francouzské právní praxi. Závěrem se autorka snaží o 

srovnání české a francouzské právní úpravy ve vybraných aspektech. 

Hudáková, J. 

Criminal liability of legal persons  

Criminal liability of legal persons is a significant change to the continental European 

law. It is a sensible breakthrough into the core principle of an individual criminal 

responsibility of individuals. In connection with the adoption of Act No. 418/2011 Coll., on 

the criminal liability of legal persons and proceedings against them, the thesis deals with main 

aspects of the criminal liability of legal persons in the Czech Republic. After defining of legal 

grounds of the criminal responsibility author subsequently discusses sanctioning of legal 

persons. 

At the same time, the author discusses the legal regulation of criminal liability of legal 

persons in France. She outlines the principles of criminal liability of legal persons as well as 

the conditions for imposing sanctions. The author tries to demonstrate, by means of the 

attached statistical surveys, the numerous application of this institute in the French legal 

practice. Finally, the author tries to compare Czech and French legislation in selected aspects. 
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RESUMÉ 

 

Criminal liability of legal persons 

Criminal liability of legal persons has been long time the subject of many "heated" 

discussions not only on the international forum or within the structures of the European Union 

but still intensively among members of the Czech legal academia and practitioners, all of 

which are profiled unconditional opponents, enthusiastic supporters as well as moderate 

independents. 

 

Criminal liability of legal persons is a significant change to the continental European 

law. It is a sensible breakthrough into the core principle of an individual criminal 

responsibility of individuals. Until recently, the Czech Republic has been the last EU member 

state without any relevant legal regulation sanctioning legal persons. However, this fact has 

been already overcome in connection with the adoption of Act No. 418/2011 Coll., on the 

criminal liability of legal persons and proceedings against them (in Czech “ZTOPO”).  

 

The main objective of this thesis is to analyze the legal regulation of the criminal 

liability of legal persons in the Czech Republic, to evaluate the effectiveness and applicability 

of a relatively new law in practice and to find possible sources of inspiration from the French 

legislation. 

 

The thesis is divided into five parts. The first part describes the trends and influences 

of the international environment which has fundamentally affected the enactment of the 

institute of criminal liability of legal persons in many states. Furthermore, this section deals 

with the definition of the concept of criminal liability of legal persons with reference to its 

various forms in different jurisdictions and outlines legislative developments of adoption of 

ZTOPO in the Czech Republic with reference to the arguments for and against the adoption of 

new legislation. 

 

The second part deals with the principles of criminal liability of legal persons, where 

belong the scope of ZTOPO, the scope of criminalization of legal persons´ acts, conditions of 

the criminal liability of legal persons, the concept of culpability of legal entity, the institute of 

imputability of crime to legal person and the institute of effective repentance. 
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The third part examines the sanctioning of legal persons and some selected procedural 

issues. The author outlines the purpose and the nature of the "punishment" of legal persons 

and analyses various types of sanctions and one protective measure.  

 

In the fourth part, the author discusses legal regulation of criminal liability of legal 

persons in France. She explores the principles of criminal liability of legal persons as well as 

the conditions for imposing sanctions. The author tries to demonstrate, by means of the 

attached statistical surveys, the numerous application of this institute in the French legal 

practice.  

 

In the fifth part, the author briefly summarizes the main findings and core lines of the 

thesis. She tries to compare Czech and French legislation in selected aspects, while reflecting 

the possible sources of mutual inspiration. With regard to a specificity and often uneasy 

applicability of this concept in a legal sphere, work leaves some questions open, so that 

especially criminal practice will point out its weak and strong parts in the future. 

 

 


