
Abstrakt 
 

Téma mé diplomové práce zní Správní trestání právnických osob. Téma 

odpovědnosti právnických osob je považováno za velmi aktuální a kontroverzní, a to 

nejen v České republice, v souvislosti s reformou trestního práva, ale v celé Evropě. 

Řešení problematické otázky efektivního trestání právnických osob a odrazování je od 

jiných nelegálních aktivit, je častým tématem politické, ale i neprofesionální diskuse 

během posledních deseti let. 

Tato práce popisuje český systém veřejné odpovědnosti právnických osob, která 

trpí mnoha nedostatky. 

V první kapitole vymezuji a upřesňuji pojem správního trestání a jeho základní 

principy, se zaměřením na zásadu humanity, zásadu legality ve svých čtyřech formách 

(nulla crimen sine lege stricta, scripta, certa, praevia) a zásadu subsidiarity trestní 

represe. 

Následující kapitola je zaměřena na správní odpovědnost právnické osoby. Teorie 

právnických osob jako pouhých fikcí je zastaralá, právnické osoby jsou považovány za 

skutečné a nezávislé právní subjekty s možností jednat. Bohužel, velmi často jednají 

protiprávně. Důsledky tohoto chování mohou být často obrovské a velmi těžko 

napravitelné. V této kapitole jsem definovala právnickou osobu, pomocí občanského a 

obchodního práva, protože správní ani trestní právo neobsahují definici tohoto 

základního institutu. Poté jsem definovala administrativní delikty s pomocí jejich 

základních znaků.  

Třetí kapitola zahrnuje sankce, které správní orgán může uložit za přestupek 

právnické osoby. Základní principy trestání nejsou ve správním právu upraveny, proto 

musíme použít principy trestního práva. Nejpoužívanější sankce je pokuta. V právních 

předpisech jsou pokuty definovány s pomocí horní hranice sazby. Správní orgán musí 

uložit pokutu v rámci takto stanovené sazby s pomocí základních principů trestání, což 

znamená, že musí vzít v úvahu poměry pachatele a závažnost spáchaného deliktu, 

zvláštním případem pak je, když se pachatel dopustí více deliktů dříve, než je pro 

nějaký z nich odsouzen . V tomto případě může správní orgán překročit horní hranici 

sazby. 



V další kapitole jsem nastínila, jak je deliktní odpovědnost právnických osob 

řešena ve vybraných státech Evropy, včetně Anglie, země anglo-amerického právního 

systému, kde je trestní odpovědnost právnických osob tradičním právním institut. 

Vzhledem k tomu, že volba, zda mají být právnické osoby trestány správním či trestním 

právem, popř. právem soukromým, je naprosto ponechána na zvážení států, žádný 

jednotný typ deliktní odpovědnosti právnických osob nebyl vytvořen a existuje spousta 

typů deliktní odpovědnosti právnických osob, hlavně v Evropě. Setkáváme se zde  

s typem pravé trestní odpovědnosti právnických osob (Anglie), typem pseudo-trestní 

odpovědnosti právnických osob (Slovensko) a typem administrativní odpovědnosti 

právnických osob (Německo). 

V páté kapitole jsem se zaměřila na trestní odpovědnosti právnických osob  

v České republice danou Zákonem o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení 

proti nim, který je účinný od 1. ledna 2012. Shrnuji důvody pro a proti zavedení trestní 

odpovědnosti. Se zavedením trestní odpovědnosti je spojen další problematický okruh,  

a to rozdíl trestních a správních deliktů, čemuž se věnuji v poslední části své práce. 

Práce je zpracována dle právního stavu platného a účinného ke dni 2. ledna 2013. 
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