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Úvod 

 

Před přijetím Zákona č. 419/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a 

řízení proti nim, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o TOPO), probíhala 

bouřlivá diskuze ohledně potřebnosti zavedení pravé trestní odpovědnosti právnických 

osob. Jeho přijetím se alespoň pro společensky nejzávaţnější jednání právnických osob 

eliminovalo pouţití současné nedokonalé správní úpravy tohoto institutu. Reforma 

správního trestání je však i nadále aktuální otázkou, kterou se správní právo zabývá. 

Nejčastěji je tomuto právnímu odvětví vytýkána nekoncepčnost a absence obecné 

právní úpravy. Mohu říci, ţe právem. Nedokonalosti české právní  úpravy jsou zřejmé. 

Správní delikty právnických  osob jsou v tuto chvíli upraveny ve více neţ dvou stech 

předpisech, které se ve svých úpravách často značně odlišují. Proto přijetí  Zákona o 

TOPO vnímám, jako správný krok. 

Ve své práci se zabývám právní úpravou správního trestání z pohledu práva 

hmotného. Hlouběji se pak věnuji problematičtějším částem hmotněprávních institutů u 

správních deliktů právnických osob, kterými jsou jednání právnické osoby, subjektivní 

stránka těchto deliktů, ukládání trestů a také souvislosti s přijetím jiţ výše zmiňovaného 

zákona o TOPO. 

Svou práci jsem rozdělila do šesti částí. V části úvodní se věnuji správnímu 

trestání jako celku, včetně vytyčení jeho základních zásad. Část druhou pak jiţ věnuji 

správním deliktům právnických osob, pojmovému vymezení, pramenům, vymezení 

zákonných znaků, okolnostem vylučujících protiprávnost a způsobujícím zánik 

odpovědnosti. Část třetí, která nese název Sankce za správní delikty právnických osob, 

pojednává o jednotlivých druzích sankcí, ve kterých se pokusím o nalezení systému a 

hledisky jejich ukládání. V další části se věnuji problematice  zavedení trestní 

odpovědnosti právnických osob, její pro a proti a důsledky tohoto přijetí pro pouţití 

správní úpravy. V části poslední se  zabývám  aktuálními problémy, týkajících se  

rozdílu mezi soudním a správním trestáním právnických osob. Závěrečnou část pak 

pojímám souhrnně, tedy shrnuji poznatky obsaţené v celé práci a přidávám několik 

návrhů na moţné úpravy správního trestání. 
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2. Správní trestání a jeho základní zásady 

 

Trestání – rozhodování o vině a trestu za porušení práva – se člení na soudní a 

správní trestání, trestná jednání pak na soudní delikty (trestné činy) a správní delikty.1 

Správní trestání prošlo historicky mnoha změnami, avšak oproti jiným evropským 

státům, je u nás stále velmi široce uplatňováno. Tomuto rozsahu a téţ významu 

správního trestání neodpovídá kvalita současné právní úpravy. Zejména zvláštní část 

správního práva je (kromě z.č. 200/1990 Sb. Ve znění pozdějších předpisů, o 

přestupcích, dále v textu jen „PřesZ“) charakteristická svou roztříštěností, 

komplikovaností a nepřehledností. Správní delikty jsou upraveny ve více neţ 200 

předpisech, jejichţ počet neustále narůstá. Nejvíce koncepčních a praktických problémů 

pak vzniká právě u správních deliktů právnických osob, a to kvůli nemoţnosti 

analogického pouţití více systematicky upravených trestněprávních norem.  

Z účelu správního trestání a jeho funkcí pak vychází základní zásady, díky nimţ je 

moţné některé problémy při aplikaci správních předpisů korigovat. 

 

2.1 Základní zásady správního trestání  

Základní zásady správního trestání jsou právní principy, vůdčí ideje, na kterých je 

zaloţeno správní právo trestní. Definují podstatné rysy veškeré činnosti správních 

orgánů, vytvářejí základní osnovu, jíţ jsou správní orgány povinny se bez výjimky 

drţet. Jejich význam můţeme pozorovat ve funkci poznávací (tzn. umoţňují pochopit 

smysl, funkci, podstatu i cíle práva a jeho jednotlivých institutů), interpretační (při 

výkladu ustanovení zákona je třeba brát ohled a vycházet z těchto zásad), aplikační 

(jsou důleţitým vodítkem při aplikaci práva) a zákonodárné (poţadavek na jednotu 

práva, vycházející z určitých obecných principů). Některé zásady správního práva 

vycházejí přímo ze  z.č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky (dále v textu jen „Ústava“), 

jiné ze z.č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, (dále v textu jen  „SŘ“) 

(zejména §2-8 SŘ) či z judikatury. 

Zásady správního práva trestního, na rozdíl od základních zásad trestního práva, 

ovšem nejsou upraveny v ústavní rovině, tedy v Ústavě či v z.č. 2/1993 Sb, Listina 

                                                 
1
 Hendrych, D.: Správní právo: obecná část, 8. vydání, Praha, C.H.Beck 2006, s. 439 
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základních práv a svobod (dál v textu jen „ LZPS“). Přesto určité základní principy, 

vztahující se téţ na správní trestání, lze dovodit z obecných ústavních poţadavků na 

uplatňování veřejné moci, z obecných principů demokratického a právního státu, dále 

téţ z poţadavků obsaţených v mezinárodních smlouvách, zejména v Mezinárodním 

paktu o občanských a politických právech ( z. č. 120/1976 Sb.) a v Evropské úmluvě o 

ochraně lidských práv a základních svobod.
2
 Z judikatury se pak dá usuzovat, ţe 

zásady, vztahující se na trestní právo je třeba respektovat i v oblastní správního trestání. 

V této souvislosti je vhodné upozornit zejména na rozsudek čj. 8 As 17/2007-135, v 

němţ soud dovodil, ţe „trestnost správních deliktů se řídí obdobnými principy jako 

trestnost trestných činů. Je proto např. vyloučen souběh správních deliktů tam, kde se 

jedná o pokračující, hromadný nebo trvající delikt, pro trestnost jednání musí být 

naplněna i materiální stránka deliktu a krajní nouze je stavem vylučujícím protiprávnost 

jednání naplňujícího formální znaky deliktu.“  

Níţe uvedený demonstrativní výčet obsahuje několik zásad, které lze vztáhnout i 

na správní právo trestní. 

2.1.1 Princip zákonnosti 

Státní moc můţe být uplatňována jen v případě a v mezích stanovených zákonem, 

a to způsobem,  který zákon stanoví. Tato zásada je nazývána principem zákonnosti 

nebo také zásadou legální licence a je zakotvena jak v Ústavě (čl. 3 odst 2), tak v LZPS 

(čl. 2 odst 2), je mu tedy zaručována ochrana ústavněprávní. I SŘ stanoví, ţe „správní 

orgán postupuje v souladu se zákony a ostatními právními předpisy“ (srov. §2 SŘ). 

Touto právní zásadou je povinna se řídit veškerá veřejná moc, tedy i výkon této moci – 

správní trestání.  

Princip zákonnosti značně souvisí i s další zásadou, a to se zásadou „nullum 

crimen sine lege, nulla poena sine lege“, tedy není zločin bez zákona, není trest bez 

zákona. Tato zásada je vyjádřením několika poţadavků na zákon jako takový  

a projevuje se ve čtyřech formách: 

1. nullum crimen sine lege scripta.  

2. nullum crimen cine lege stricta 

3. nullum crimen sine lege praevia 

4. nullum crimen sine lege certa 

                                                 
2
 Hendrych, D.: Správní právo: obecná část, 8. vydání, Praha, C.H.Beck 2006, str. 431 
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Ad 1. Ze zásady nullum crimen sine lege scripta vyplývá, ţe pramenem práva 

můţe být pouze psané právo, obsaţené v zákonech, resp. mezinárodních smlouvách 

podle čl. 10 Ústavy, které jsou nadřazeny obyčejným zákonům a jsou pramenem práva 

České republiky.
3
 Pramenem práva tedy nejsou obyčeje, ani právní principy. Tato 

zásada se dotýká hlavně těch pramenů práva, jeţ upravují trestání a jeţ obsahují správní 

delikty. Tato zásada se neomezuje na pouhé vymezení deliktů, zákonem musí být 

upraveny i podmínky odpovědnosti a stupeň trestní odpovědnosti, předpisy niţší právní 

síly nepostačují. 

Ad 2.  Nullum crimen sine lega stricta můţeme interpretovat jako zásadu zákazu 

uţití analogie v neprospěch pachatele. Podmínky trestní odpovědnosti a ukládání sankcí 

nesmí být rozšiřovány formou analogie, stejně tak jako není moţné analogicky vytvářet 

nové skutkové podstaty.
4
 

Ad 3. Je obecně zakázáno zpětné působení zákona pro pachatele méně příznivého. 

Zásadu nullum crimen sine lege praevia můţeme interpretovat jako zákaz retroaktivity. 

Není moţné trestat pachatele za něco, co v době kdy spáchal delikt bylo povolené, bylo 

v souladu s právem. Proto se i delikty posuzují podle zákona účinného v době, kdy byl 

správní delikt spáchán. 

Ad 4. Poţadavek určitosti právní normy pak naplňuje zásad nullum crimen sine 

lege certa. K tomu, aby mohl být pachatel odpovědný za spáchaný delikt, je třeba aby 

byl tento delikt dostatečně vymezen, v zákoně by měla být obsaţena přesná specifikace 

jednání, jeţ je zakázané. Skutkové podstaty by měly být jasné a srozumitelné. Tento 

poţadavek je vztahován na zákonodárce. 

  

2.1.2 Zásada rovnosti 

V ústavní rovině plyne zásada rovnosti z čl. 3 odst 1 LZPS, který stanoví, ţe 

„Základní práva a svobody se zaručují všem bez rozdílu pohlaví, rasy, barvy pleti, 

jazyka, víry a náboženství, politického či jiného smýšlení, národního nebo sociálního 

původu, příslušnosti k národnostní nebo etnické menšině, majetku, rodu nebo jiného 

postavení.“. Ve SŘ pak můţeme vyjádření zásady rovnosti spatřovat v ustanovení § 7: 

„Dotčené osoby mají při uplatňování svých procesních práv rovné postavení. Správní 

                                                 
3
 Jelínek, J.: Trestní právo hmotné: obecná část, zvláštní část, 2. vydání, Praha: Leges 2010, str. 25 

4
 Jelínek, J.: Trestní právo hmotné: obecná část, zvláštní část, 2. vydání, Praha: Leges 2010, str. 27 
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orgán postupuje vůči dotčeným osobám nestranně a vyžaduje od všech dotčených osob 

plnění jejich procesních povinností rovnou měrou.“, který se týká procesní části 

správního práva. 

Tato zásada je jednou z nejdůleţitějších ústavněprávních zásad, vychází ze zákazu 

diskriminace na základě pohlaví, rasy, barvy pleti, jazyka, víry a náboţenství, 

politického či jiného smýšlení, národního nebo sociálního původu nebo jiného 

postavení. Odpovědným osobám by mělo být bez rozdílu zajištěno rovné postavení. 

Z rovnosti před zákonem pak plyne i rovnost veřejných práv, tzn. ţe pokud se osoby 

před správou nacházejí ve stejných podmínkách, rozhodných v určité věci, je třeba o 

nich rozhodovat se shodným výsledkem, podle stejných pravidel. Toto souvisí i 

s principem kontinuity rozhodování, z níţ plyne poţadavek, aby při stejných situacích 

rozhodovaly správní orgány stejným způsobem. Existence různých druhů správních 

deliktů s odlišnými objektivními i subjektivními předpoklady pak musí být odůvodněna, 

aby byla v souladu s poţadavkem rovnosti před zákonem. 

2.1.3 Zásada subsidiarity trestního postihu 

Zásadu subsidiarity trestního postihu lze spatřovat v poţadavku na omezení 

trestání pouze na případy, jeţ jsou dostatečně závaţné a společensky nebezpečné. 

Aplikovat by se mělo pouze v situacích, kdy se jiné prostředky a nástroje jeví jako 

nedostačující. Ústavní soud se ve své ustálené judikatuře k této problematice vyjadřuje 

v tom smyslu,ţe veřejné právo nemůţe slouţit jako první instance proti jednáním 

porušujícím soukromoprávní závazky. Nejdříve je třeba uţít nástroje soukromoprávní 

ochrany a teprve pokud se tyto jeví jako nedostačující,  je moţné pouţít sankce správní, 

následně pak trestněprávní postih. Ve veřejné správě lze zajistit plnění právních 

povinností i jinými způsoby neţ správními tresty, včetně vyuţití odpovědnostních 

mechanismů právních odvětví práva soukromého. 

Správní trestání by tedy mělo nastoupit subsidiárně, jako ultima ratio, pouze 

pokud jiné prostředky nevedou k cíli nebo jsou nedostatečné. Samo správní právo 

disponuje mnoha prostředky, které by měly přecházet uloţení trestu (např. 

bezprostřední zásahy, dispozice s povolením určitých činností, atd.), přičemţ uloţení 

jednoho či více z těchto opatření nezakládá do budoucna nemoţnost postihu trestními 

sankcemi. 
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3. Správní delikty právnických osob 

 

Se správními delikty organizací, jak se pouţívalo v tehdejší terminologii, se 

můţeme v českém právním řádu setkat jiţ od 30. let 20. století. Od té doby došlo 

k značnému nárůstu právních předpisů, upravujících skutkové podstaty deliktů 

právnických osob. Je to způsobeno neustále vzrůstající ekonomickou sílou, vlivem a 

významem průmyslových a obchodních společností, rozsahem jejich práv a povinností, 

s jejichţ výkonem jsou spojena značná rizika a mnohdy závaţná protiprávní jednání.
5
  

V řešení odpovědnosti právnických osob se střetávají dvě zásady a to „nulla 

poena sine culpa“, ţádný trest bez zavinění a zásada ekonomie správy. Podle první z 

nich má být potrestán ten, kdo skutečně zavinil porušení povinností. Druhou je zásada 

ekonomie správy. Je časově velmi náročné, aby správní orgán při hledání skutečného 

viníka zkoumal povětšinou velmi sloţité vnitřní struktury společností. Mnohdy k tomu 

nemá ani dostatek prostředků, na rozdíl právě od orgánů činných v trestním řízení. 

Mohlo by se pak snadno stát, ţe situaci by bylo natolik těţké vyhodnotit, ţe by postih 

správními orgány byl vyloučen. Proto je  přijetí trestní odpovědnosti právnických osob  

mojí osobou vnímáno jako krok správným směrem.  

 

3.1 Pojem: správní delikty právnických osob 

Správní právo samo neobsahuje definici právnické osoby. V těchto případech je 

nutno pouţít obecných ustanovení o právnické osobě ze z.č. 40/1964 Sb.,  Občanského 

zákoníku, ve znění pozdějších předpisů ( dále v textu jen „OZ“) . Právnickými osobami 

podle § 18 odst. 2 Občanského zákoníku jsou sdruţení fyzických nebo právnických 

osob, účelová sdruţení majetku, jednotky územní samosprávy a jiné subjekty, o kterých 

tak stanoví zákon. 

Jak je jiţ uvedeno výše, jednou z moţností postihu porušování povinností 

právnickou osobou je odpovědnost právnické osoby za správní delikt, který je jedním 

z druhů právních deliktů. Správním deliktem se zpravidla označuje protiprávní jednání 

právnické osoby, jehoţ znaky jsou stanoveny zákonem, za které správní orgán ukládá 

trestní sankce stanovené normou správního práva. Subjektem odpovědnosti za správní 

delikt je právnická osoba jako celek. Literatura uvádí obecné znaky správních deliktů, 

                                                 
5
 Hendrych, D.: Správní právo: obecná část, 8. vydání, Praha, C.H.Beck 2006, s. 475 
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které aţ na jednu specifickou a charakteristickou výjimku platí i pro správní delikty 

právnických osob.  

1. Jednání – jednáním  se rozumí projev lidské vůle ve vnější realitě. 

Rozlišujeme jednání komisivní, tedy jednání jako takové a omisivní, které 

spočívá v opomenutí jednání, ke kterému byla osoba podle okolností a svých 

poměrů povinna a zároveň je jí tato povinnost stanovena zákonem, 

veřejnoprávní smlouvou či jiným právním předpisem. O způsobu, jakým můţe 

právnická osoba jednat, bude pojednáno dále.  

2. Protiprávnost znamená, ţe jednání je v rozporu s právem, je porušena nebo 

nesplněna právní povinnost stanovená v zákoně nebo uloţená na jeho základě.
6
 

Protiprávní jednání je v rozporu se zákonem, v rozporu se zájmy společnosti a je 

tedy společensky nebezpečné a škodlivé. Správním deliktem je pouze jednání 

nedovolené, pokud není naplněn znak protiprávnosti,  není moţné , aby byla 

naplněna odpovědnost právnické osoby.  

3. Trestnost činu můţeme spatřovat ve skutečnosti, ţe se spácháním deliktu je 

následně spojena hrozba trestem, jak stanoví zákon. Spácháním deliktu vzniká 

hmotněprávní vztah mezi pachatelem a státem, jeho obsahem je povinnost a 

zároveň právo státu zjistit, zda se daný skutek opravdu stal, zajistit pachatele a 

uloţit mu sankci podle příslušného zákon a na druhé straně povinnost pachatele 

se rozhodnutí státu podrobit. 

4. Odpovědná osoba je obecným pojmovým znakem správního deliktu.  

U správních deliktů právnických osob je odpovědnou osobou právnická osoba, 

která je deliktně způsobilá, tzn. ţe je schopna být subjektem povinností, které 

vzniknou v důsledku porušení povinností, ale také schopna tyto povinnosti 

porušit. Spácháním deliktu vzniká mezi odpovědnou osobou a státem 

hmotněprávní vztah, který je uplatňován prostřednictvím práva procesního. 

5. Zavinění je dalším pojmovým znakem, u právnických osob je však situace 

velmi specifická. Obecně se má za to, ţe u právnických osob je odpovědnost za 

správní delikty zaloţená bez ohledu na zavinění. 

                                                 
6
 Hendrych, D.: Správní právo: obecná část, 8. vydání, Praha, C.H.Beck 2012, s. 448 
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6. Znaky deliktu stanoví zákon. Jednáním, které je postiţitelné právem, musí 

být naplněny znaky deliktu a jeho konkrétní skutkové podstaty stanovené 

zákonem. Jednání musí být za správní delikt zákonem výslovně  označeno. 

 

3.2 Prameny 

Prameny právní úpravy správního trestání právnických osob jsou obsaţeny 

v mnoha různých zákonech (jejich počet je v současné téměř 200) a jejich úprava trpí 

nejednotností, nekoncepčností a absencí obecné zastřešující úpravy.
7
 

Úprava správních deliktů právnických osob tedy není obsaţena v jednom zákoně, 

jako je tomu u fyzických osob, tedy alespoň v obecné rovině, v PřesZ, ale je roztříštěna 

do více jak dvou set právních předpisů. Jejich právní úprava trpí nejednotností, 

roztříštěností a nekoncepčností. Chybí taktéţ obecná právní úprava, jeţ by upravila 

alespoň obecnou část správního trestání právnických osob.  

Správní delikty bývají upraveny v závěrečných ustanoveních zákonů, které se 

dotýkají různých oblastí společenského ţivota, jedná se zejména o zákony upravující 

ochranu ţivotního prostředí, zákony z oblasti kapitálového trhu, dále pak stavební 

zákon, ţivnostenský zákon a mnoho dalších. Většina zákonů upravuje zároveň se 

správními delikty právnických osob i delikty fyzických podnikajících osob, které musí 

dodrţovat stejné právní povinnosti váţící se k provádění kvalifikovaných činností jako 

právnické osoby, které je vykonávají. Správní delikty v jejich tzv. čisté podobě, tedy 

bez kombinace s delikty fyzických podnikajících osob, nalezneme v dnešním právním 

řádu jen zřídka. 

Pramenem správního trestního práva procesního je správní řád a některé dílčí 

odchylky jsou stanoveny ve zvláštních zákonech. 

 

3.3 Skutková podstata 

Skutkové podstaty, neboli zákonné znaky deliktu, jsou jedním z obecných znaků 

správních deliktů. Jde o právní formu vyjadřující typové znaky správního deliktu 

uvedené v zákoně.
8
 Skutková podstata je souhrnem objektivních a subjektivních znaků, 

                                                 
7
 Např. Prašková, H.: K některým otázkám reformy správního trestání. Kolokvium o správním trestání 

Správní právo 1/2002, s. 5 a násl. 
8
 Jelínek, J.: Trestní právo hmotné: obecná část, zvláštní část, 2. vydání, Praha: Leges 2010, s. 143 
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kterými jsou určovány jednotlivé správní delikty a jeţ je od sebe navzájem odlišují. 

Výběr jednotlivých znaků určuje zákonodárce, dává tím najevo jaká jednání povaţuje 

za tolik společensky škodlivá, ţe jsou hodna ochrany správním právem.  

V souvislosti s principem zákonnosti a zásadou „nullum crimen sine lege, nulla 

poena sine lege“, musí být skutkové podstaty správních deliktů upraveny zákonem. 

Samostatná úprava podzákonným právním předpisem umoţněna není, ovšem je moţné 

v těchto předpisech skutkové podstaty specifikovat. Na tvorbu norem správního práva 

se uplatňují obecné poţadavky, k nimţ patří přesnost, jasnost a výstiţnost právních 

norem, jednoznačnost pouţitých termínů. Význam skutkové podstaty spočívá 

především v přesném vymezení podmínek odpovědnosti právnických osob, děje se tak 

výčtem znaků správního deliktu. Stát jimi stanoví zákonné limity omezující jejich 

zákonná práva a svobody.  

Skutkové podstaty můţeme rozlišovat dle vyjádření v zákoně na skutkové 

podstaty popisné (popisují znaky deliktu), odkazovací (odkazují na konkrétní normu) a 

blanketní (odkazuje obecně na normu nebo na více norem stejného druhu) a dle jejich 

rozsahu na skutkové podstaty obecné a speciální. Speciální skutková podstata má 

v poměru k obecné zúţený rozsah a pouţití speciální skutkové podstaty vylučuje pouţití 

obecné. Skutkové podstaty jsou také podle závaţnosti správních deliktů jimi 

charakterizovaných rozlišovány na skutkové podstaty základní a kvalifikované.
9
 

Základní  skutkové podstaty uvádějí znaky běţného typu daného deliktu, kvalifikované 

pak obsahují skutkové podstaty základní spolu s jedním či více znaky, jeţ je činí 

závaţnější a tudíţ i postiţitelné větší sankcí. Kvalifikované skutkové podstaty jsou ve 

vztahu speciality k základním skutkovým podstatám. 

Ve srovnání s trestnými činy jsou skutkové podstaty správních deliktů 

formulovány obecněji, jsou zařazovány tzv. obecné skutkové podstaty, pouţívány 

demonstrativní výčty forem protiprávních jednání, uţívány neurčité právní pojmy a 

vyuţívány blanketní a odkazovací dispozice. Od toho přístupu se však ustupuje a dnes 

lze nalézt často opačný přístup. V řadě zákonů lze najít rozsáhlá sankční ustanovení, 

která reagují na kaţdou povinnost stanovenou zákonem a tuto povinnost přeformulují 

do skutkové podstaty správního deliktu. Tato sankční ustanovení bývají pak stejně 

obsáhlá, ba i obsáhlejší neţ ostatní části zákona. Protiprávní jednání je pak často 

                                                 
9
 Jelínek, J.: Trestní právo hmotné: obecná část, zvláštní část, 2. vydání, Praha: Leges 2010, str. 147 
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charakterizováno pouze odkazem na další ustanovení zákona, takţe obsah tohoto 

jednání je moţné nalézt aţ po pročtení celého textu předmětného zákona. Problém pak 

vzniká, kdyţ v průběhu novelizace zákonodárce zapomene na ony odkazy v sankční 

části. 

Skutkové podstaty deliktů by měly splňovat určité poţadavky, aby postihovaly 

nebezpečná protiprávní jednání právnických osob. Těmito poţadavky jsou: 
10

 

1. Intenzita porušení právních povinností by neměla být bagatelní,je nutno 

zvaţovat minimální intenzitu zásahu právních statků a hodnot. Z hlediska 

způsobu vymezení skutkových podstat lze tedy dovodit poţadavek, aby 

skutkové podstaty byly formulovány s určitou nutnou mírou konkrétnosti, 

a to jak při formulaci jednání, tak eventuálního následku, a to zejména 

s ohledem na to, ţe uloţením správní sankce můţe dojít k citelnému 

zásahu do postavení právnické osoby. 

2. Poţadavek na kvalitu porušených povinností lze spatřovat v akcesorické 

povaze správního práva, která by však neměla suplovat mechanismy jiných 

právních odvětví, např. práva občanského a finančního. Zásada 

subsidiarity trestního postihu správními orgány
11

 vyjadřuje poţadavek 

omezit trestání na případy, kdy je to skutečně odůvodněné, nezbytné, kdy 

nedostačují jiné prostředky a nástroje. Správní právo dává orgánům i jiné 

moţnosti jak řešit porušení nebo ohroţení práva předtím, neţ uţijí 

správního trestání, a která představují účinný nástroj pro prosazení zájmů 

správních orgánů. Do střetu se pak tento poţadavek dostává se zásadou 

legality správy, která po správních orgánech vyţaduje, aby postihly kaţdý 

správní delikt, o kterém se dozví. 

3. Dalším poţadavkem by pak mohlo být důsledné uplatnění zásad a 

poţadavků na skutkové podstaty, které byly formulovány zejména 

v trestním právu. Jsou jimi zákaz retroaktivity přísnějšího zákona, zákaz 

analogie v neprospěch odpovědné osoby a s ní spojená komplexní úprava 

odpovědnosti, jasné a srozumitelné vyjádření skutkových podstat deliktů.
12

  

                                                 
10

 Prášková, H.: Správní delikty právnických osob, AUC – Iuridica, č. 4 – 5, Praha: Karlova univerzita 

1992, s. 21 a násl. 
11

 Srov. Prášková H.: Správní delikty, Správní právo, Texty II, Aleko Praha 1991, str. 142 , 143 
12

 Srov. Prášková H.: Správní delikty, Správní právo, Texty II, Aleko Praha 1991, str. 140, 141 
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Přesným vymezením znaků skutkové podstaty dochází k uplatnění zásady 

„nullum crimen sine lege skripta“ (viz. výše). Skutková podstata je charakterizována 

čtyřmi obligatorními skupinami znaků, nazývaných jako znaky skutkové podstaty: 

objekt, objektivní stránka, subjekt a subjektivní stránka. Dle platné právní úpravy není 

znakem charakterizujícím skutkovou podstatu nebezpečnost činu pro společnost, 

judikatura se však přiklání k názoru, ţe i tento znak by do skutkové podstaty správních 

deliktů právnických osob měl být, stejně jako je tomu u trestných činů, kde je 

vyţadována společenská škodlivost. a přestupků, kde zůstává poţadavek nebezpečnosti 

pro společnost, zahrnut. Vyplývá tak z rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 

31.10 2008, sp.zn. 7 Afs 27/2008, který krom jiného jeţ dovodil, ţe „kategorie 

správních deliktů je kategorií trestního práva v širším slova smyslu, tudíž se pro 

všechny správní delikty, nejen pro přestupky, uplatní povinnost správního orgánu 

zkoumat nejen naplnění formálních znaků správního deliktu, ale také, zda jednání 

vykazuje daný stupeň společenské škodlivosti, tudíž materiální stránku správního 

deliktu.“ 

3.3.1 Objekt správního deliktu právnických osob 

Objekt deliktu je jedním z obligatorních znaků skutkové podstaty správního 

deliktu. Obecně se pod pojmem objekt deliktu rozumí společenské hodnoty či vztahy, 

které jsou chráněny zákonem, ale které často v zákoně nebývají přímo vyjádřeny a musí 

se dovozovat ze znění zákona. Je nezbytným znakem skutkové podstaty, protoţe pouze 

pokud jednání porušuje nebo ohroţuje zájem chráněný zákonem, můţe být protiprávní a 

tedy trestné. Objekt deliktu můţeme posuzovat podle stupně obecnosti, pak rozlišujeme 

objekt obecný, neboli rodový, druhový a individuální. 

Obecný objekt deliktu je nutné zkoumat zejména pro zjištění charakteru a podstaty 

deliktů určitého druhu. Ve správním právu se jedná především o ochranu řádného 

výkonu veřejné správy, řádné plnění jejich úkolů a plnění veřejnoprávních povinností. 

Druhový objekt vyjadřuje společné druhové rysy individuálních objektů. Bývá 

vyjádřen zejména v úvodních ustanoveních zákonů, které správní delikty právnických 

osob upravují (např. zákon o poţární ochraně, zákon o lesích). 

Konkrétní jednotlivý zájem, který chrání to dané ustanovení zákona se nazývá 

individuální objekt. Přesné určení individuálního objektu hraje důleţitou roli především 
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pro správnou kvalifikaci skutku. Skutek, který neohroţuje ani neporušuje individuální 

zájem,  nemůţe být deliktem. 

3.3.2 Objektivní stránka deliktu právnických osob 

Objektivní stránka deliktu je druhým z obligatorních znaků skutkové podstaty 

deliktu, charakterizující způsob spáchání deliktu a jeho následky. Obligatorními znaky 

objektivní stránky deliktu jsou jednání, následek a příčinná souvislost mezi jednáním a 

následkem. V jednotlivých ustanoveních bývají uvedeny i jiné znaky, tzv. fakultativní, 

které charakterizují delikt za pomocí jiných ukazatelů, jak je např. místo, čas, způsob 

spáchání deliktu. Jednotlivé správní delikty právnických osob se od sebe odlišují 

nejvíce právě objektivní stránkou. 

Jednáním se rozumí projev vůle ve vnějším světě. Právnická osoba nemá vůli a 

proto nelze hovořit o jednání právnické osoby jako celku, jde o jednání osob fyzických, 

kteří ovšem plní úkoly právnické osoby, pokud jde o jejich činnost v rámci plnění těchto 

úkolů.
13

  

Dle ustanovení občanského práva, zejména § 20 odst. 1 Občanského zákoníku,  

mohou právní úkony za právnickou osobu činit ti, kteří jsou k tomu oprávněni 

smlouvou o zřízení právnické osoby, zakládací listinou nebo zákonem (statutární 

orgány) a v návaznosti odst. 2 také i její pracovníci nebo členové, pokud je tak 

stanoveno ve vnitřních předpisech právnické osoby nebo je to vzhledem k jejich 

pracovnímu zařazení obvyklé. Jednání právnické osoby dle práva občanského můţeme 

tedy rozlišovat na jednání osobní, tedy činěné statutárními orgány a jednání zákonné, 

tedy osob stanovených v ustanovení § 22 odst. 2 Občanského zákoníku. Jejich jednání 

je pak připisováno právnické osobě jako celku, vzniká zde fikce, ţe fyzická osoba, 

jednající jménem organizace, je z hlediska práva chápána jako sama organizace.
14

 

Osoby, jeţ mají zmocnění zákonné, mohou překročit svá oprávnění a právnická osoba 

je jejich jednáním i nadále vázána, pokud se právní úkon týká předmětu činnosti 

právnické osoby a jen tehdy, jde-li o překročení, o kterém druhý účastník nemohl vědět. 

Od zákonného zmocnění je pak třeba odlišovat zmocnění na základě smlouvy (např. 

dohody o plné moci). I jednání smluvního zástupce je přímo přičitatelné právnické 

osobě, ovšem pouze v mezích, k nimţ byl smluvní zástupce zmocněn. Pokud jeho 

                                                 
13

 Prášková, H.: Správní delikty právnických osob, AUC – Iuridica, č. 4 – 5, Praha: Karlova univerzita 

1992, s. 11 
14

 Pelikánová, I.: Hospodářskoprávní skutečnosti, UK, Praha 1989, str. 361 
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jednání překročí smlouvou stanovené meze, zavazuje právnickou osobu pouze 

v případě, ţe právnická osoba toto zmocnění dodatečně schválí, ve znění § 33 odst. 1 

Občanského zákoníku. 

Obchodním právem je jednání právnické osoby definováno se subsidiárním 

pouţitím občanského zákoníku obecně v ustanovení § 13 odst. 1 obchodního zákoníku, 

který stanoví, ţe právnická osoba jedná statutárním orgánem nebo za ni jedná zástupce. 

U jednotlivých typů společností je pak specifikováno, koho zákon povaţuje za statutární 

orgán společnosti a čí jednání je tedy jednání právnické osoby. Dle ustanovení § 85 

obchodního zákoníku je statutárním zástupcem veřejné obchodní společnosti kaţdý ze 

společníků, pokud společenská smlouva nestanoví jinak, dle ustanovení § 101 

obchodního zákoníku jsou to u komanditní společnosti komplementáři, dle ustanovení § 

133 obchodního zákoníku, u společnosti s ručením omezeným jsou to jednatelé, dle 

ustanovení § 191 a § 243 obchodního zákoníku u akciové společnosti a druţstva je to 

představenstvo. Oprávnění statutárního orgánu vzniká v době jeho řádného ustavení.
15

 

Rozsah oprávnění statutárního orgánu jednat jménem právnické osoby je neomezený, 

neexistují meze pro překročení oprávnění jednat za právnickou osobu. Meze jednání 

statutárního orgánu mohou existovat pouze dovnitř právnické osoby, ale vůči třetím 

osobám jsou neúčinné.
16

 

Stejně jako občanské právo i právo obchodní zná krom osobního jednání 

právnické osoby i jednání v zastoupení, a to jak v zastoupení zákonném, tak smluvním. 

K zákonnému zmocnění dochází v obchodní právu na základě ustanovení § 15 odst. 1 

obchodního zákoníku, který zmocňuje toho, kdo byl při provozování podniku pověřen 

určitou činností, je zmocněn ke všem úkonům, k nimţ při této činnosti obvykle dochází. 

Takovým jednáním je právnická osoba vázána, pokud o překročení třetí osoba nevěděla 

a s přihlédnutím ke všem okolnostem případu vědět nemohla. Ustanovení § 16 

obchodního zákoníku dále rozšiřuje odpovědnost právnické osoby za jednání jiné osoby 

v jeho provozovně, pokud třetí osoba nemohla vědět, ţe jednající osoba k tomu není 

oprávněná. Pro smluvní zastoupení se krom zvláštních ustanovení obchodního zákoníku 

pouţije úprava uvedená v zákoníku občanském, zejména týkající se plné moci. Krom 

                                                 
15

 Eliáš, K., Bejček, J., Hajn, P., Jeţek, J. a kol.: Kurs obchodního práva: obecná část, soutěţní právo, 4. 

Vydání, Praha: C.H.Beck, 2004, s. 101 
16
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tohoto institutu upravuje obchodní zákoník i zvláštní formu zplnomocnění, a to prokuru, 

coţ je speciální a velmi široce koncipovaná plná moc, kterou můţe udělit pouze 

podnikatel zapsaný v obchodním rejstříku fyzické osobě, a vznik prokury se váţe k 

jejímu zápisu do obchodního rejstříku – tento zápis má konstitutivní účinek.
17

   

Trestní právo specifikuje jednání právnických osob v § 8 zákona o TOPO, 

přičemţ trestný čin je spáchán právnickou osobou, pokud je spáchán jménem této osoby 

nebo v jejím zájmu či v rámci její činnosti, jednal-li tak statutární orgán (či jeho člen), 

anebo jiná osoba oprávněná jednat jménem dané právnické osoby, ten kdo u právnické 

osoby vykonává řídící nebo kontrolní činnosti (např. manaţeři, vedoucí pracovníci, 

vnitřní auditoři) a ten kdo vykonává rozhodující vliv na řízení této právnické osoby, 

jestliţe jeho jednání bylo alespoň jednou z podmínek vzniku následku zakládajícího 

trestní odpovědnost této právnické osoby (v tomto případě nemusí jít jen o osobu uvnitř 

dané právnické osoby), zaměstnanec či osoba v obdobném postavení při plnění 

pracovních úkolů. Právnická osoba by neměla odpovídat za výlučný exces svého 

zaměstnance či obdobné osoby, pokud dodrţela vše, co od ní lze spravedlivě poţadovat, 

tudíţ neodpovídá za trestný čin, pokud prokáţe, ţe vynaloţila veškeré úsilí, které bylo 

moţno poţadovat, aby zabránila porušení právní povinnosti. 

Správní právo vlastní definici jednání právnické osoby nemá a i zde se pouţijí 

ustanovení o jednání právnické osoby podle práva občanského a obchodního.
18

 Po 

přijetí zákona o trestní odpovědnosti právnických osob soudím, ţe definici jednání 

právnické osoby by správní právo mělo přejímat přednostně z tohoto zákona, a to 

vzhledem k tomu, ţe trestní právo je stejně jako právo správní odvětvím práva 

veřejného, na rozdíl od obchodního a občanského práva, která tvoří pilíře práva 

soukromého. Pokud by měl být okruh osob, jejichţ jednání má být právnické přičítáno, 

vymezen úţeji nebo naopak ještě šířeji, bylo by nutné, aby tak stanovila výslovná 

úprava obsaţená ve zvláštním zákoně.
19

 

V různých předpisech správního práva dochází k odlišným popisům jednání. 

V některých skutkových podstatách dochází k bliţšímu vymezení, jiné pouze stanoví, ţe 
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deliktem je porušení právních předpisů, příp. je zde uveden pouze následek. Na základě 

zobecnění lze vytipovat některé skupiny typicky se vyskytujících forem jednání: 

- provozování určitých činností neoprávněně, bez povolení, souhlasu, 

osvědčení, registrace, v rozporu se stanovenými podmínkami 

- nezajišťování podmínek pro výkon dozoru, ztěţování, maření, bránění 

výkonu kontroly nebo dozoru, neposkytnutí potřebné součinnosti 

- nezjednání nápravy, neodstranění závad, zjištěných nedostatků, nepředloţení 

správy o stavu nápravy 

- zatajení, neposkytnutí informací, neoznámení, neohlášení určitých 

skutečností a údajů (jejich změn), nevedení předepsané dokumentace a 

záznamů, nezpracování určitých programových dokumentů, poskytnutí nebo 

uvedení nesprávných údajů nebo jejich nevčasné poskytnutí 

- neprovádění kontroly dodrţování příkazů, zákazů a pokynů, neprovádění 

školení 

- neustanovení určitých osob nebo kolektivů k provádění některých činností 

- neposkytnutí věcné (event. osobní) pomoci, neprovedení nařízených 

povinností v souvislosti s realizací určitých nezbytných prací 

- nedostatečná ochrana určitých hodnot, nedostatečná péče o jejich zachování, 

nezabezpečení před poškozením, ztrátou, únikem nebo odcizením, 

nedodrţování čistoty a pořádku 

- výroba, dovoz, vývoz, skladování, doprava, uvádění do oběhu, prodej 

určitých věcí v rozporu s poţadavky na jejich kvalitu, nezávadnost, 

sortiment, cenu nebo porušování podmínek pro manipulaci s nimi.
20

 

Následkem se rozumí porušení nebo ohroţení zájmů a hodnot, které jsou objektem 

deliktu (srov. výše). Dle následku můţeme rozlišovat delikty poruchové, tedy ty kdy 

k dokonání deliktu je nutná porucha chráněných zájmů (např. usmrcení chráněného 

ţivočicha), a ohroţovací, kdy k naplnění skutkové podstaty postačí ohroţení tohoto 

zájmu (např. ohroţení zdravotní nezávadnosti povrchové nebo podzemní vody).  

Příkladem následku spočívajícím v ohroţení společenských hodnot je ustanovení § 116 

zákona č. 254/2001 Sb., o vodách, které stanoví „Nejde-li o trestný čin, uloží Česká 

inspekce životního prostředí nebo obecní úřad obce s rozšířenou působností pokutu 

                                                 
20

 Prášková, H.: Správní delikty právnických osob, AUC – Iuridica, č. 4 – 5, Praha: Karlova univerzita 

1992, s. 33 
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podnikající fyzické osobě nebo právnické osobě („povinná osoba“), která...ohrozí jejich 

jakost nebo zdravotní nezávadnost nedovoleným nakládáním se závadnými látkami…“. 

Příkladem následku spočívajícím v porušení společenských hodnot je pak jiná část 

ustanovení § 116 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách, které stanoví: „Nejde-li o trestný 

čin, uloží Česká inspekce životního prostředí nebo obecní úřad obce s rozšířenou 

působností pokutu podnikající fyzické osobě nebo právnické osobě („povinná osoba“), 

která...vypustí odpadní nebo důlní vody do vod povrchových nebo podzemních, 

popřípadě do kanalizace v rozporu s tímto zákonem...“. Některé právní předpisy pak 

dále rozlišují mezi následkem základním a tzv. těţším následkem. 

Posledním z obligatorních znaků objektivní stránky deliktu je příčinná souvislost, 

tedy příčinný vztah mezi protiprávním jednáním a jeho následkem, coţ v podstatě 

znamená, ţe protiprávní jednání musí být příčinou ohroţení nebo porušení zájmu 

chráněného zákonem. Tento znak musí být přítomen v kaţdém deliktu a jako podmínka 

trestnosti musí být vţdy řešena s přihlédnutím ke všem okolnostem toho kterého 

případu. 

3.3.3 Subjekt deliktu právnických osob 

Subjektem, pachatelem deliktu,  je ten, kdo svým jednáním naplnil všechny znaky 

skutkové podstaty deliktu. Subjektem deliktu právnických osob můţe být pouze 

právnická osoba. O jednání právnické osoby jsem pojednávala jiţ výše, proto se nyní 

budu zabývat pouze trestností právnické osoby jako pachatele. Pachatelem můţe být 

pouze odpovědná právnická osoba, které k tomu právní předpisy propůjčují právní 

subjektivitu, způsobilost k právním úkonům a deliktní způsobilost. 

Občanský zákoník v ustanovení § 18 odst. 2 podává výčet právnických osob a 

omezuje se pouze na konstatování, ţe mají právní subjektivitu. Jsou jimi: 

- sdruţení fyzických a právnických osob (např. obchodní společnosti, 

občanská sdruţení, různé samosprávné komory) 

- účelová sdruţení majetku (např. nadace, státní účelové fondy) 

- jednotky územní samosprávy (obce a kraje) 

- jiné subjekty, o kterých to stanoví zákon (např. státní podniky a jiné státní 

organizace). 

Prozatím pouze tyto organizace mohou být jako právnické osoby subjekty práva. 

V budoucí úpravě soukromého práva bude v §118 odst. 1 nového Občanského zákoníku 
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stanoveno, ţe právnická osoba má právní osobnost od svého vzniku do svého zániku.  

I nadále pak bude respektováno dosavadní pojetí právnické osoby, podle něhoţ můţe 

být subjektem práva jen ten organizovaný útvar, který za právnickou osobu prohlásí 

zákon.  

Obecně můţeme právnické osoby rozdělit na dva typy, a to korporace (sdruţení 

osob za dosaţením určitého cíle) a nadace (účelové sdruţení majetku, jejímţ nezbytným 

základem je věcný substrát a i ten je samostatným a odlišným subjektem od svého 

tvůrce)
21

. Dle občanského zákoníku dochází k dělbě na 4 skupiny. Těmito čtyřmi 

skupinami jsou sdruţení fyzických nebo právnických osob, kam patří krom obchodních 

společností i např. politická hnutí a občanská sdruţení, církve a náboţenské společnosti 

a samosprávné profesní komory, účelová sdruţení majetku, jimiţ rozumíme nadační 

fond, fondy a nadace dle zákona č. 227/1997 Sb., třetí skupinou jsou územní 

samosprávně celky a poslední z nich jiné subjekty, o nichţ tak stanoví zákon. Otázkou 

je, zda-li všechny tyto čtyři skupiny právnických osob mohou být subjektem deliktu. Co 

se týče  sdruţení fyzických a právnických osob, tak o tom není pochyb. U právní 

odpovědnosti nadací je jiţ nutné se zamyslet. Nadace jsou postaveny na majetkovém 

základu, bez osobního substrátu, nelze jim tudíţ přičítat jednání fyzických osob, které 

jsou k nim v právním vztahu. Tyto fyzické osoby pak odpovídají pouze za své vlastní 

jednání a nadaci nezavazují. U územních samosprávných celků, tedy při rozlišení mezi 

osobami práva soukromého a veřejného, je pak otázka ještě sloţitější. Má se za to, ţe za 

správní delikt nejsou odpovědné osoby veřejného práva při výkonu vrchnostenské 

správy. Osobami veřejného práva chápeme ty právnické osoby, které se podílejí na 

výkonu veřejné moci a z tohoto důvodu podléhají zvláštnímu veřejnoprávnímu reţimu. 

Mohou jimi být i osoby práva soukromého, jimţ byl propůjčen výkon veřejné správy. 

Zpravidla se uznává, ţe stát jako subjekt odpovědnosti za správní delikt právnických 

osob nepřipadá v úvahu.
22

 To ovšem neznamená, ţe takovéto osoby nejsou nikomu za 

nic odpovědné, podléhají totiţ odpovědnosti za výkon veřejné správy. Neměly by však 

odpovídat za správní delikt, a to v souladu se zásadou „jelikoţ má stát monopol trestat, 

nemůţe být sám trestán“. Tuto zásadu přejímá i zákon o TOPO, kde je v ustanovení § 6 
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vyloučena trestní odpovědnost České republiky a územních samosprávných celků při 

výkonu veřejné moci.  

Subjektivita právnické osoby je koncipována jako komplexní, deliktní způsobilost 

je neoddělitelnou sloţkou právní subjektivity.
23

 Subjektivita právnické osoby vzniká 

zároveň se vznikem právnické osoby, který je upraven zákonem. Vznik právnické osoby 

můţe být vázán na zápis do obchodního rejstříku, pokud povinnosti zápisu podléhá, 

přímo ze zákona a nebo jiný způsob, který zákon stanoví. Z toho vyplývá, ţe vznik 

právnické osoby nemůţe být samovolný a podléhá přinejmenším oznamovací 

povinnosti. 

Odpovědnou právnickou osobou můţe být česká právnické osoba (roz. se sídlem 

v České republice) i zahraniční právnická osoba (právnická osoba se sídle mimo území 

České republiky).
24

 U zahraničních právnických osob se právnická subjektivita 

posuzuje podle právního řádu, podle nějţ byla zaloţena (dle § 22 Obchodního 

zákoníku). 

Pokud spáchají správní delikt dvě nebo více odpovědných osob, odpovídá kaţdá  

z nich samostatně, jakoby delikt spáchala sama. Jelikoţ právní úprava povětšinou nezná 

institut spolupachatelství či účastenství při páchání správních deliktů, je nyní 

v pochybnostech nutno analogicky uţít zákon o TOPO a jeho ustanovení § 9 odst. 3. 

3.3.4 Subjektivní stránka deliktu právnických osob 

Subjektivní stránka deliktu je pojímána jako vnitřní vztah pachatele k jeho deliktu, 

tedy k jednání a následku, který svým jednáním způsobil. Obyčejně je jediným 

obligatorním znakem subjektivní stránky deliktu zavinění, ovšem v případě správních 

deliktů právnických osob není obligatorním znakem skutkové podstaty.  

Odpovědnost bez ohledu na zavinění je moţné rozdělit na dva základní typy: 

1. Odpovědnost absolutní, která nepřipouští existenci objektivních  důvodů, 

které by mohly právnickou osobu z deliktního jednání „vyvinit“, tzv.  

liberačních důvodů. 
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2. Odpovědnost objektivní, jeţ také neklade zřetel na zavinění, ale připouští 

existenci objektivních důvodů, které mohly nastat a které mohou 

právnickou osobu „vyvinit“. 

Odpovědnost subjektivní, tedy s ohledem na zavinění lze dělit: 

1. Odpovědnost za presumované zavinění, kdy existuje vyvratitelná právní 

domněnka, ţe zavinění dáno je. 

2. Čistá subjektivní odpovědnost, kdy se zavinění nepresumuje a je jedním 

z předmětů dokazování. 

V zásadě lze říci, ţe u správních deliktů právnických osob mluvíme o 

odpovědnosti absolutní (odpovědnosti za výsledek), tedy ţe k naplnění skutkové 

podstaty deliktu postačí, ţe právnická osoba svým jednáním ohrozila nebo porušila 

splnění povinnosti stanovené zákonem a způsobila tím následek právem předvídaný. 

S pojetím absolutní odpovědnosti je nutně spojeno riziko nepřiměřené tvrdosti zákona a 

nemoţnost reakce na zvláštnosti jednotlivých skutků a tedy moţná nespravedlnost 

zákona.  

V novějších předpisech se proto stále častěji uţívá tzv. liberačních důvodů, které 

v případě jejich prokázání zbavují právnické osoby odpovědnosti za spáchaný delikt, 

důkazní břemeno je v tomto případě povětšinou na právnické osobě. Liberační důvody 

bývají zpravidla formulovány obecně, např. ţe právnická osoba za správní delikt 

neodpovídá, jestliţe prokáţe, ţe vynaloţila veškeré úsilí, které bylo moţno poţadovat, 

aby porušení povinnosti zabránila (např. ţivnostenský zákon). Uţití liberačních důvodů 

je mnou vnímáno jako krok správným směrem. Poskytuje se jimi větší prostor pro 

uváţení správních orgánů. Tyto ovšem nesmí být formulovány příliš široce, aby nedošlo 

k libovůli správy, a zároveň je nutno důkazní břemeno nechat uloţeno právnickým 

osobám, které se takto mohou vyvinit. 

Od absolutního pojetí odpovědnosti je tedy ustupováno směrem k odpovědnosti 

objektivní, která leţí někde mezi odpovědností za zavinění a jiţ výše zmiňovanou 

odpovědností absolutní, odpovědností za výsledek. Obecně je teorií i praxí po správních 

orgánech, jeţ rozhodují ve věcech správních deliktů, poţadováno, aby postupovaly 

s ochranou práv všech účastníků, stejně jako je tomu v trestním právu a v právu 

soukromém při rozhodování odpovědnosti za škodu. Odpovědnost právnické osoby by 

podle tohoto poţadavku měla být pojata jako objektivní. K uloţení sankce by mělo být 
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nutno prokázat, ţe porušení nebo ohroţení právem chráněného zájmu nastalo provozní 

činností právnické osoby, nebo tehdy, jestliţe tento důvod vznikl při činnosti právnické 

osoby jednáním nebo opomenutím osob, které právnická osoba k této činnosti pouţila.
25

 

 

3.4 Okolnosti vylučující protiprávnost 

Odpovědnou můţe být jen ta právnická osoba, která svým jednáním naplní znaky 

skutkové podstaty deliktu a její jednání je protiprávní. Protiprávností rozumíme rozpor 

se správní normou v rámci celého právního řádu. Pachatel tedy porušuje povinnost 

danou mu zákonem nebo uloţenou na jeho základě. Okolnosti vylučující protiprávnost 

jsou takové okolnosti, které způsobují, ţe jednání, které formálně naplní skutkovou 

podstatu deliktu, není protiprávní. V důsledku takovýchto ospravedlňujících okolností 

zůstává pouze jednání právem dovolené. Takovýto skutek tedy není správním deliktem 

uţ od počátku, právě proto, ţe jednání subjektu schází protiprávnost. 

Na rozdíl od trestního zákona nejsou okolnosti vylučující protiprávnost u 

správních deliktů výslovně upraveny. Jejich uţití se lze domáhat na odkazem na obecné 

právní principy, analogickým uţitím ustanovení trestního zákona (které v tomto případě 

neodporuje principu uţití ve prospěch pachatele) či výkladem příslušných ustanovení 

zvláštních zákonů.  

Teorie i praxe správního práva se vyslovila pro nutnost respektovat okolnosti 

vylučující protiprávnost.
26

 Vyplývá tak z rozhodnutí Nejvyššího správního soudu ČR č. 

j. 4 As 22/2007-73 ze dne 20. 9. 2007, kdy ve svém odůvodnění Nejvyšší správní soud 

apeluje na správní orgány, rozhodující o uloţení sankce za správní delikt, kdy musí 

přihlíţet k  okolnostem, které protiprávnost sankcionovaného jednání vylučují. Ovšem 

ne všechny lze vztáhnou na jednání právnických osob, protoţe jsou z povahy věci 

vyloučeny, takto je vyloučena např. nutná obrana. Nutnost aplikace okolností 

vylučujících protiprávnost můţeme najít i v rozsudku Vrchního soudu v Praze č. j. 5 A 

37/96-30 ze dne 27. 10. 1998, který praví, ţe „Odpovědnost nelze však za takové 

jednání vyvodit tam, kde jím byl odvracen jiný, těžší následek, dotýkající se zájmu 

chráněného jiným zákonem, a ve svých důsledcích tak došlo k minimalizaci škod. 

Správní orgán, rozhodující o uložení trestu za správní delikt, musí zásadně přihlížet k 
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okolnostem, které protiprávnost sankcionovaného jednání vylučují a způsobují, že 

jednání vykazující znaky správního deliktu není protiprávní (a tedy není deliktem), 

například ke skutečnostem, zakládajícím krajní nouzi. O takovou okolnost může jít i v 

případě odběru podzemní vody, překračujícím povolený limit, stalo-li se tak v důsledku 

nepředvídané havárie vodovodního řadu.“. 

 

3.5 Zánik trestnosti 

Obecně jsou důvody zániku trestnosti činu okolnosti, které nastaly aţ po spáchání 

deliktu (na rozdíl od okolností vylučujících protiprávnost), ale dříve, neţ je o něm 

pravomocně rozhodnuto (na rozdíl od okolností zániku trestu). 

Jakmile je u deliktu přítomna jedna z okolností způsobujících zánik trestnosti 

tohoto deliktu, pachatel nemůţe být uznán vinným a nemůţe mu být uloţena sankce, 

protoţe jiţ zaniklo právo státu na potrestání pachatele. Zaniká tím téţ nebezpečnost činu 

pro společnost. 

Stejně jako u okolností vylučujících protiprávnost, jsou u správních deliktů 

právnických osob přípustné obecně uznávané důvody zániku trestnosti, vyjma těch, 

které jsou z povahy věci vyloučeny. Pojednávat budu o dvou nejvýznamnějších, a to 

zániku právnické osoby a uplynutí doby. V úvahu by přicházelo uţití účinné lítosti (v 

souladu s ustanoveními zákona o trestní odpovědnosti právnických osob). 

3.5.1 Zánik právnické osoby 

Smrt pachatele, v našem případě zánik právnické osoby, je obecně jedním 

z důvodů zániku trestnosti, k němuţ dochází ihned okamţikem smrti (zániku) pachatele. 

Smrt (zánik) pachatele působí jako důvod zániku trestnosti s ohledem na zásadu 

individuální odpovědnosti za spáchání správního deliktu, tedy odpovědnost osoby za 

její vlastní jednání, trest by pak měl postihovat osobní zájmy pachatele.  

Pokud se jedná o fyzickou osobu, pak není pochyb o opodstatněnosti uvedení 

smrti jako důvodu pro zánik trestnosti činu, co se týče zániku právnické osoby jako 

pachatele deliktu, tak se jedná o skutečnost, o které je nutno diskutovat s ohledem na 

moţnost vyhýbání odpovědnosti při zániku, sloučení či přeměně společnosti. Tato 

situace je vnímána jak judikaturou, tak širokou odbornou veřejností jako neţádoucí. 

V okamţiku, kdy právnická osoba úmyslně zanikne, zůstával by správní delikt 

nepotrestán, coţ v praxi není výjimkou.  
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Dosavadní judikatura nevycházela z přechodu odpovědnosti na právní nástupce 

právnické osoby.
27

 Důvodem byla právě ona jiţ výše zmiňovaná zásada individuální 

odpovědnosti a neustálé opomíjení podstatných rozdílů mezi fyzickými a právnickými 

osobami. Právě tyto odlišnosti by pak měli svědčit pro zavedení odpovědnosti právních 

nástupců právnických osob, zejména pak neomezená moţnost právnické osoby měnit 

totoţnost a pojetí právnické osoby jako právní fikce. V podstatě lze říci, ţe při 

posuzování tohoto problému, se musíme vypořádat se střetem svou základních zásad a 

to zásadou indiciální odpovědnosti a zásadou rovnosti osob. 

Koncepce zákona o TOPO mluví pro zavedení odpovědnosti právních nástupců 

v ustanovení § 10, kde je stanoveno, ţe odpovědnost právnických osob přechází na 

všechny její právní nástupce. V oblasti správního trestání došlo k uzákonění tohoto 

přechodu jiţ o něco dříve a to novelou zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské 

soutěţe,  v ustanovení § 22b odst. 6, které k plnému přechodu odpovědnosti na právního 

nástupce vyţaduje splnění podmínky, aby právní nástupce nejpozději v okamţiku 

vzniku právního nástupnictví věděl nebo vzhledem k okolnostem a k svým poměrům 

vědět měl a mohl, ţe se právnická osoba před vznikem právního nástupnictví dopustila 

jednání, které naplnilo znaky správního deliktu. 

V případě odpovědnosti právních nástupců je třeba rozlišovat dvě situace: 

a) právnická osoba zanikne v době od spáchání deliktu do okamţiku nabytí 

právní moci rozhodnutí, 

b) k zániku právnické osoby dojde aţ po právní moci rozhodnutí. 

Pokud byla právnická osoba zrušena nebo změněna po vydání pravomocného 

rozhodnutí, nastává se otázka, zda povinnost plnit uloţenou sankci přechází na právního 

nástupce. Na tuto situaci lze nahlíţet různě. Zprvu se má zato, ţe sankce, ve sloţce 

jejího represivního působení, má postihnout pouze pachatele deliktu, má mít ryze 

osobní charakter. Nicméně tento argument se mi nezdá být silným s ohledem na 

skutečnost, ţe i např. peněţité tresty uloţené fyzickým osobám nepostihují jen a pouze 

pachatele, nýbrţ i jeho rodinu, stejně tak i u právnických osob, kdy tuto újmu pocítí 

např. i její zaměstnanci. 

Podle opačného názoru, podpořeného soukromoprávními předpisy, povinnost 

uhradit pravomocně uloţenou pokutu přechází i na právního nástupce (dle § 579 odst. 1 
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občanského zákoníku). Ustanovení občanského zákoníku, v němţ je onen přechod 

odpovědnosti upraven, se však vztahuje pouze na fyzické osoby a je tedy další 

podotázkou, zda-li je moţné jej analogicky vztáhnout i na situaci právního nástupnictví 

právnické osoby, a to s ohledem na „analogia in malam partem“ je odmítána, stejně tak 

jako uţití soukromoprávních norem na vztahy vyplývající z práva veřejného, jimiţ 

vztahy správního trestání bez pochyby jsou. 

Přechod pravomocně uloţené pokuty na právního nástupce je jiţ upraven 

v několik právních předpisech, jedním z nich je zákon č. 143/2001 Sb., o ochraně 

hospodářské soutěţe a zákon č. 395/2009 Sb., o významné trţní síle při prodeji 

zemědělských a potravinářských produktů a jejím zneuţití, které shodně stanoví, ţe 

povinnost uhradit pravomocně uloţenou pokutu přechází na právní nástupce, kteří 

odpovídají za zaplacení pokuty společně a nerozdílně. 

Pro zavedení odpovědnosti právních nástupců se kromě zvláštních zákonů 

vyslovila i judikatura, a to ve stanovisku Vrchního soudu v Praze č. 193/1998 SJS, dle 

které zemře-li v řízení o přezkoumání rozhodnutí o uloţení pokuty ţalobce a 

v dědickém řízení je závazek zaplatit pokutu zahrnut do pasiv dědictví s tím, ţe ji 

zaplatí některý z dědiců, soud v řízení pokračuje s právním nástupcem, na kterého 

přešla podle rozhodnutí vydaného v dědickém řízení platební povinnost vyplývající 

z rozhodnutí o pokutě. Toto rozhodnutí se však opět týká jen fyzické osoby - 

podnikatele.  

3.5.2 Uplynutí doby 

Odpovědnost za spáchání deliktu zaniká uplynutím doby stanovené ve zvláštních 

zákonech. Po uplynutí této doby dochází k zániku práva státu na potrestání pachatele i 

samotné právo státu uloţit pachateli za spáchaný delikt sankci. K uplynutí lhůty se 

přihlíţí z úřední povinnosti, v kterémkoli stádiu řízení. Trestnost činu po uplynutí lhůty 

zaniká z hmotněprávních, ale i procesních důvodů, ačkoli sám institut promlčení 

(zániku trestnosti činu) je institutem hmotněprávním. Z hlediska hmotného práva 

uplynutím stanovené doby zaniká zájem na stíhání pachatele, který po spáchání deliktu 

nespáchal jiný delikt a tím se má za to, ţe se osvědčil, ustupuje materiální stránka pojetí 

správního deliktu, tedy ona nebezpečnost činu pro společnost a pozdní uloţení sankce 

postrádá její účel. Ztráta spolehlivosti důkazů a tudíţ oslabení moţnosti provedení 

oněch důkazů pak patří k procesním důsledkům. 
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V právních předpisech je uplynutí lhůty jako důvod zániku trestnosti vyjádřeno 

různými způsoby, s ohledem na právní úkon, který má být v rámci lhůty splněn. 

Rozlišujeme proto lhůty pro uloţení sankce, pro zahájení správního řízení a kombinace 

předchozích dvou moţností. 

U první z nich, stanovení lhůty pro uloţení sankce, probíhá debata o okamţiku, 

kdy je sankce skutečně uloţena. Vznikají pochyby, zda se uloţením sankce rozumí 

okamţik vydání rozhodnutí o uloţení sankce, okamţik oznámení rozhodnutí o uloţení 

sankce nebo aţ okamţik nabytí právní moci rozhodnutí o uloţení sankce. Všechny tři 

koncepce mají své následovatele i odpůrce. Judikatura se pak zastává poslední 

z uvedených moţností, a to,  ţe uloţením sankce se rozumí aţ okamţik nabytí právní 

moci rozhodnutí o uloţení sankce. Proti tomuto stanovisku se postavili někteří autoři 

(např. J. Bičovský a Z. Věšín), kteří zastávají názor, ţe okamţik uloţení pokuty je 

okamţikem, kdy se o rozhodnutí o uloţení pokuty dozví odpovědná osoba. I okamţik 

vydání rozhodnutí vidí někteří autoři jako okamţik uloţení sankce (např. J. Bárta), kteří 

tvrdí, ţe samotné rozhodnutí postačí pro zachování lhůty po uloţení sankce. 

Dle mého názoru by měl být pojem uloţení pokuty chápán jako okamţik 

oznámení rozhodnutí o uloţení sankce odpovědné osobě. Vydání rozhodnutí a jeho 

oznámení chápu jako dostatečný důvod proč by trestnost činu neměla zaniknout. 

Samozřejmě uznávám, ţe konečným a nezměnitelným je aţ rozhodnutí pravomocné, 

nicméně k tomu aby rozhodnutí nabylo právní moci po doručení přispívají okolnosti, 

které sám správní úřad neovlivní a ani v mnoha případech ovlivnit nemůţe. Můţe se 

stát, ţe ačkoli správní úřad postupuje v lhůtách stanovených mu zákonem, tak nemusí 

dojít k dodrţení lhůty mu stanovené. A mám za to, ţe i poţadavek rozhodnutí bez 

zbytečných průtahů je naplněn jiţ okamţikem vydání rozhodnutí. Proto bych z výše 

uvedených volila tuto moţnost. 

Lhůty jsou zpravidla stanoveny jako hmotněprávní, výjimkou je lhůta stanovena 

pro zahájení řízení, která je ve své podstatě procesní lhůtou, ale s hmotněprávními 

následky, neboť nedodrţení této lhůty způsobuje zánik trestnosti deliktu. Lhůty bývají 

prekluzivní povahy, tedy nemohou být prodlouţeny rozhodnutím správních orgánů. 
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4. Sankce za správní delikty právnických osob 

 

Sankcí rozumíme zákonem stanovený právní následek určitého protiprávního 

jednání právnické osoby. Je pouze jedním z prostředků, kterými stát disponuje pro 

případ porušení právních norem, která by ovšem měla nastupovat aţ v krajních 

případech. Sankce spočívá v právní újmě, která má postihnout pachatele deliktu a který 

takovou újmu pociťuje jako zlo vůči jeho osobě.  

Toto pramení z represivní funkce sankce, která je orientována na působení 

pachatele deliktu. Jejím účelem je zabránit pachateli páchat další protiprávní činnost a 

vytvářet podmínky pro jejich převýchovu a resocializaci. Nutno podotknout, ţe druhá 

z uvedených sloţek represivní funkce se při trestání právnických osob neprojevuje, a to 

proto, ţe spácháním deliktu není právnická osoba ze společnosti vyloučena. Druhou 

funkcí sankce je pak funkce preventivní, kterou můţeme nalézat ve dvou sloţkách , a to 

, generální a individuální prevence. Obě ze sloţek slouţí k odstrašení od páchání 

protiprávní činnosti, u prevence generální pak k odstrašení ostatních osob a prevence 

individuální směřuje vůči pachateli deliktu. Generální prevence je uskutečňována 

prevencí individuální. Pokud se pachateli uloţením spravedlivého trestu účinně zabrání 

v dalším páchání protiprávní činnosti, má tato skutečnost nepochybně vliv na ostatní 

členy společnosti.
28

 

Ve správním trestání je správní sankce pojímána jako nová, sekundární povinnost 

pachatele deliktu, na rozdíl od druhého pojetí, tedy ţe sankce není novou povinností, ale 

jiným nepříznivým důsledkem sankční povahy (např. neplatnost úkonu, zánik práva).  

Správní sankce se podle způsobu jejich realizace člení na ty, jeţ nastupují jiţ 

samotným porušením právní povinnosti (občanskoprávní sankce) a na sankce, které 

vyţadují akt aplikace práva správního orgánu (veřejnoprávní sankce). Pro 

administrativněprávní sankce je tedy nutno aplikovat právo aktem příslušného 

správního orgánu, kdy aţ tímto aktem vzniká procesněprávní vztah mezi pachatelem 

správního deliktu a správním orgánem, státem. Vzniká tak  právo státu na potrestání 

pachatele a jemu odpovídající povinnost pachatele se trestu podrobit. Sankce je 

správním orgánem vţdy ukládána „post factum“, tedy po spáchání deliktu. Sankce 

správního práva mají univerzální charakter, tzn. ţe nemusí slouţit výlučně k ochraně 
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norem správního práva, ale i jiných právních odvětví. Plnění, která jsou obsahem 

sankce,  pak připadají státu. 

 

4.1 Ukládání sankcí 

 Vzhledem k absenci obecné úpravy sankcí ukládaných za správní delikty, je třeba 

i v tomto případě uţít zásad soudního trestání. Základní zásadou ukládání sankcí 

trestního práva je jiţ zmíněná zásada „nulla poena sine lege“, která stanoví, ţe sankce 

je moţno ukládat jen na základě zákona. Zásada zákonnosti je zakotvena v ústavní 

rovině v čl. 39 LZPS a z trestných činů ji lze analogicky rozšířit na všechny 

veřejnoprávní delikty. Tento článek stanoví, ţe sankce lze stanovit pouze zákonem, a to 

při respektování práv a svobod zaručených ústavou, Listinou základních práv a svobod 

a mezinárodními smlouvami.  

Další ze zásad, jeţ ovlivňují ukládání sankcí je zásada přiměřenosti, sankce musí 

odpovídat charakteru a závaţnosti spáchaného deliktu. Navazující je zásada humanity 

sankcí. Tam, kde postačí k dosaţení účelu sankce méně intenzivní,  by neměla být 

uloţena sankce intenzivněji postihující zájmy pachatele. Zásadě proporcionality pak 

musí odpovídat hranice rozsahu ukládaných sankcí ve vztahu k účelu zásahu do 

majetkových poměrů jednotlivce. Tyto hranice by měly být stanoveny tak, aby uloţení 

pokuty, byť i na spodní hranici trestní sazby, nemělo pro pachatele deliktu likvidační 

charakter. „Preventivní úloha postihu nespočívá jen v účinku vůči žalobci. Postih musí 

mít sílu odradit od nezákonného postupu i jiné nositele stejných zákonných povinností; 

tento účinek pak může vyvolat jen postih odpovídající významu chráněného zájmu, včas 

a věcně správně vyvozený. Jde-li o finanční postih, musí být znatelný v majetkové sféře 

delikventa, tedy být nikoli pro něho zanedbatelný, a nutně tak musí v sobě obsahovat i 

represivní složku. V opačném případě by totiž postih delikventa smysl postrádal. 

Moderační právo soudu upravené v § 78 odst. 2 s. ř. s., tj. možnost upustit od potrestání 

či snížení postihu, má proto místo toliko tam, kde jde o postih zjevně nepřiměřený.
 

Preventivní prvek postihu chování contra legem pak spočívá nejen v tom, že samotného 

delikventa odradí od opakování nezákonného jednání, ale i ostatní subjekty vázané 

týmiž povinnostmi vede k jejich řádnému plnění. Výše postihu proto obecně nemůže být 

tak nízká, že by tohoto preventivního účinku vůči všem ostatním naprosto pozbyla.“ 

Uvedený názor, vyjádřený v rozhodnutí Městského soudu v Praze č. j. 10 Ca             
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250/2003-48 ze dne 16. 11. 2004, byl potvrzen rozhodnutím Nejvyššího správního 

soudu ČR č. j. 1 Afs 50/2005-97 z 24. 5. 2006, jakoţ i další judikaturou tohoto soudu 

(viz např. rozsudky č. j. 2 As 21/2005-72 z 1. 3. 2006, nebo č. j. 2 As 74/2006-134 z  

2. 5. 2007). Ostatně i Ústavní soud ČR v nálezu svého pléna sp. zn. Pl. ÚS 38/02 ze dne  

9. 3. 2004 poukázal na to, ţe "...má-li být pokuta individualizovaná a přiměřená, musí 

reflektovat i majetkové poměry potrestaného". 

Stanovení horní a dolní hranice sazby sankce dle zásady individualizace pouţitých 

sankcí umoţňuje správnímu orgánu přihlédnout ke všem okolnostem případu, osobě 

pachatele a jeho majetkovým poměrům, povoluje správnímu orgánu odlišovat závaţnost 

a společenskou škodlivost daného deliktu. Na základě hlediska principu zákonnosti je 

krom určení druhu sankce potřeba i dostatečně specifikovat kritéria pro vyměření 

sankce v konkrétním případě.
29

 Tyto kritéria můţeme dělit na kritéria objektivní a 

subjektivní povahy, přičemţ k oběma z nich je při ukládání sankce nutno přihlíţet. 

Kritérii objektivní povahy jsou závaţnost a rozsah způsobených následků, doba trvání a 

charakter protiprávního jednání, zda se jedná o recidivu či souběh, nebo jestli v daném 

případě nejsou přítomny okolnosti vylučující protiprávnost, příp. okolnosti způsobující 

zánik trestnosti. Subjektivními kritérii jsou potom zavinění, důvody, které pachatele 

vedly ke spáchání deliktu a míra přičinění za odstranění nebo zmírnění škodlivých 

následků. Toto vymezení není taxativním výčtem. 

Povinnost přihlíţet k poměrům pachatele není správním orgánům dána zákonem, 

jak je tomu v trestním právu, ovšem praxe k nim často přihlíţí, často také z hlediska 

budoucí vymahatelnosti sankce. Judikaturou je však kladen důraz na zváţení všech 

těchto okolností a toto zváţení dostatečně odůvodnit ve svém rozhodnutí. Vyplývá tak i 

z rozhodnutí Nejvyššího správního soudu č. j. 4 As 35/2007-120 ze dne 30. 5. 2008, 

které stanoví poţadavek, aby „Správní rozhodnutí o vině a trestu za správní delikt by 

mělo být dostatečně odůvodněné, úplné, přesvědčivé a konzistentní, aby naplnilo 

požadavky na právní rozhodování v podmínkách materiálního právního státu“. 

Okamţikem důleţitým pro posuzování poměrů právnické osoby je pak okamţik 

ukládání sankce, ne spáchání deliktu. 
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 Prášková, H.: Správní delikty právnických osob, AUC – Iuridica, č. 4 – 5, Praha: Karlova univerzita 

1992, s. 49 
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4.3.1 Ukládání sankcí při souběhu správních deliktů 

Zvláštním případem při ukládání sankce je posuzování souběhu správních deliktů. 

Správní právo postrádá, s výjimkou přestupkového zákona, obecná ustanovení o 

souběhu správních deliktů, ostatně stejně jako úpravu dalších institutů. Trestní právo 

nám podává definici souběhu trestných činů, kdyţ tímto se rozumí situace, kdy pachatel 

spáchá více trestných činů dříve, neţ byl pro některý z nich pravomocně odsouzen. 

Hranicí pro odlišení souběhu od recidivy je tedy v trestním právu vyhlášení 

odsuzujícího rozsudku, s dodatečnou podmínkou jeho nabytí právní mocí. Tady 

vyvstává problém s přenesením této definice i do oblasti správního práva, kdyţ většina 

správních řízení je neveřejná a tudíţ nedochází k vyhlášení rozhodnutí. Tento okamţik 

je tedy dle ustáleného názoru právní vědy suplován okamţikem, kdy se poprvé pachatel 

o existenci odsuzujícího rozhodnutí dozvěděl. 

Souběh můţeme rozlišovat na souběh stejnorodý a nestejnorodý podle toho, zda 

pachatel svým jednáním naplní znaky skutkové podstaty jednoho deliktu nebo více 

deliktů. Dále také na jednočinný a vícečinný, a to podle kritéria, zda bylo více deliktů 

spácháno jedním skutkem, nebo více skutky. V určitých situacích je souběh deliktů 

vyloučen. Děje se tak, kdyţ jednání pachatele naplňuje znaky skutkové podstaty 

základní a zároveň kvalifikované, vzhledem ve vztahu speciality mezi základní a 

kvalifikovanou skutkovou podstatou, bude pachatel páchat pouze jeden delikt a to ten 

kvalifikovaný. Obdobná situace nastává při naplnění znaků skutkové podstaty obecné a 

zvláštní. O souběh se taktéţ nemůţe jednat, kdyţ skutková podstata delikt obsahuje 

opakující se jednání.  

Pro uloţené sankce při souběhu deliktů se uţívá tří metod, kumulační, absorpční a 

asperační. První z nich, metoda kumulativní, spočívá v prostém sečtení všech sankcí, 

které byly odpovědné osobě uloţeny. Dle PřesZ a jeho § 12 odst. 2 ) by se mělo uţívat 

metody absorpční
30

, kdy je pachateli deliktu stanovena sankce přípustná za 

nejzávaţnější ze souběţně spáchaných deliktů. Zásada asperační je vyuţívána v trestním 

právu. 

Současná situace ohledně pouţití různých metod trestání souběhu kolísá mezi 

pouţitím zásady kumulační, a to povětšinou proto, ţe ve většině případů se o kaţdém 
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správním deliktu koná samostatné řízení a uloţí se samostatné sankce, které by pak 

v souhrnu byli aţ nepřiměřeně vysoké, coţ ve svém důsledku sniţuje účel sankce, a 

zásady absorpční dle jiţ výše zmíněného PřesZ. Analogické pouţití absorpční zásady se 

v tomto případě nabízí s ohledem na skutečnost, ţe institut úhrnného trestu při 

rozhodování o sbíhajících se deliktech právnické osoby jiţ ve správním právu existuje
31

, 

např. v ţivnostenském zákoně a jeho ustanovení §63a: 

„Více správních deliktů spáchaných touž osobou, které je příslušný 

projednat týž správní orgán, se projedná ve společném řízení a sankce se 

uloží podle ustanovení vztahujícího se na správní delikt nejpřísněji 

postižitelný.“ 

I judikatura se přiklání k výše zmíněnému, srovnejme např. rozsudek Nejvyššího 

správního soudu čj. 6 As 57/2004-54, ze kterého vyplývá, ţe „při souběhu více 

správních deliktů je analogické použití zásady absorpční (§ 12 odst. 2 zákona č. 

200/1990 Sb., o přestupcích) přípustné, nestanoví-li příslušný právní předpis jinak“.  

Osobně se domnívám, ţe pouţití metody absorpční by bylo přínosnější, zejména 

s moţným pouţitím metody asperační, tedy,  ţe by bylo moţno uloţit sankci nad horní 

hranicí sazby.  

Problémem při uţití metody absorpční spočívá v tom, ţe sankci ukládanou na 

základě této metody by bylo moţno uţít pouze v případě, ţe by se o deliktech konalo 

společné řízení, tzn. ţe by musel být k projednání stejný věcně a místně příslušný 

správní orgán. Dalším negativem je pak přerozdělení uloţené pokuty. Nejčastěji plynou 

uloţené pokuty do státního rozpočtu, ovšem mohou plynout i do rozpočtů jiných, např.  

do rozpočtu územně samosprávných celků a účelových fondů, nehledě na to, ţe uţití 

prostředků z vymoţených pokut bývá často účelově vázáno. 

 

4.2 Druh a výše sankce 

Ukládání sankcí právnickým osobám představuje prolomení další ze zásad, 

vztahující se na správní trestání, a to „societas delinquere non potest“. Z tohoto důvodu 

existuje při ukládání sankcí několik zvláštností, například jednotnost trestů ukládaných 

právnickým osobám, kde v úvahu přichází v podstatě jen omezené mnoţství sankcí. 
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Obecnou sankcí ukládanou za většinu deliktů právnických osob je peněţitý trest, 

pokuta. Pokud má pokuta splnit svůj účel, je zapotřebí při jejím stanovení dbát 

charakteru a závaţnosti protiprávního jednání a majetkových poměrů pachatele. Výše 

pokuty je zpravidla stanovována sazbou sankce, pevnou horní hranicí této sazby, anebo 

je upraven způsob výpočtu sankce, popřípadě kombinací obojího, jako je tomu v § 125a 

odst. 4 vodního zákona: 

„Za správní delikt podle odstavce 1 písm. b) spáchaný odběrem povrchových 

vod bez povolení k nakládání s vodami se uloží pokuta ve výši násobku sazby 

40 Kč za 1 m3 nedovoleně odebraných povrchových vod a celkového 

množství těchto vod, nejvýše však ve výši 10,000.000,- Kč.“ 

Při vyměřování sankcí správní orgán posuzuje všechny okolnosti spáchaného 

deliktu, moţnosti nápravy u odpovědné osoby, zajištění ochrany společenských 

zájmů.
32

 "Správní orgán je tak povinen se při ukládání sankce zabývat podrobně všemi 

hledisky, které mu zákon předkládá a podrobně a přesvědčivě odůvodnit, ke kterému 

hledisku přihlédl, a navíc podrobně odůvodnit, jaký vliv mělo toto hledisko na konečnou 

výši pokuty. Výše uložené pokuty tak musí být v každém rozhodnutí zdůvodněna 

způsobem, nepřipouštějícím rozumné pochyby o tom, že právě taková výše pokuty 

odpovídá konkrétním okolnostem individuálního případu.", a to dle Rozhodnutí 

Nejvyššího správního soudu ČR č. j. 4 As 64/2005-59 ze dne 31. 5. 2007 a č. j. 8 As 

5/2005-53 ze dne 29. 6. 2005. Správní orgán, v rámci rozsahu daného mu zákonem, 

uţije ohledně výše sankce, která je stanovena rozsahem jako relativně neurčitá, 

správního uváţení a musí se zabývat všemi skutečnostmi, které by pro daný případ 

mohly být významné. V právních předpisech bývají tyto skutečnosti vyjádřeny, 

správního uváţení je nutno uţít i pokud zákon takové skutečnosti nedefinuje, nebo 

pokud je jejich výčet taxativní či demonstrativní.
33

  

Rozhodnutí o uloţení sankce můţe být následně posuzováno, zda nevybočilo 

z hledisek a mezí stanovených zákonem, přičemţ nepostačuje, ţe pokuta byla uloţena 

v rozsahu, který zákon stanoví, nýbrţ je rozhodnutí nutno odůvodnit a v tomto 

odůvodnění zohlednit všechny skutečnosti, které měly význam pro výši uloţené sankce.  

                                                 
32
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Právní předpisy umoţňují uloţit zvýšenou sankci, uplatní se v nich tedy zásada 

operační. Skutečnosti, které jsou základem pro takové zpřísnění postihu lze rozdělit do 

dvou skupin: 

 a) recidiva 

b) nesplnění další povinnosti, které byla právnické osobě uloţena (např. pokuta) 

O recidivu se jedná v situaci, kdy pachatel spáchal další delikt po tom, co byl pro 

jiný pravomocně uznán vinným. Recidiva je společensky neţádoucím jevem, který 

naznačuje, ţe jiţ dříve uloţená sankce nesplnila svůj účel a právě z tohoto důvodu 

některé právní předpisy propůjčují správním orgánům moţnost důraznějšího postihu 

pachatelů. Ovšem ani v tomto případě není právní úprava jednotná a v kaţdém právním 

předpise, jenţ recidivu zmiňuje, je tato upravena odlišně. Tyto odlišnosti spočívají 

nejčastěji v časovém omezení recidivy, ve výši zpřísněné sankce, způsobu výpočtu takto 

zvýšené sankce či stanovení fakultativnosti nebo obligatornosti zpřísnění postihu.
34

 

V ustanoveních vodního zákona je recidiva upravena v § 125l odst. 5: 

„Sazba pokuty za správní delikt podle tohoto zákona se zvyšuje na 

dvojnásobek, nejvýše však na částku 20,000.000,- Kč, jestliže je týž správní 

delikt spáchán opakovaně. Správní delikt je spáchán opakovaně, pokud ode 

dne, kdy rozhodnutí o uložení pokuty za týž správní delikt nabylo právní 

moci, neuplynul 1 rok.“ 

Druhá z moţností uloţení vyšší sazby můţe nastat v případě, kdyţ jsou správní 

orgány nadány pravomocí stanovit povinnost odstranit závadný stav, zjištěné 

nedostatky, atd., a za tímto účelem stanoví přiměřenou lhůtu v případě kdy zjistí 

porušení povinnosti stanovené zákonem (např. Česká obchodní inspekce). Pokud tato 

povinnost není ve správním orgánem dané lhůtě splněna, právnické osobě bude uloţena 

pokuta, častěji s vyšší sazbou. 

Vedle uloţení sankce existuje v současné právní úpravě i institut upuštění od 

uloţení sankce
35

, kdy správní orgán sice vynese odsuzující rozhodnutí, ale vzhledem 

k okolnostem vysloví pouze vinu odpovědné osoby a trest neuloţí. Právním následkem 

porušení zákona jsou vedle uloţení sankce taktéţ ochranná opatření, která mají na rozdíl 
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od sankcí především preventivní a zabezpečovací funkci. Jejich uloţení je moţné pouze 

v případech stanovených zákonem.
36
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5. Modely odpovědnosti právnických osob ve 
vybraných zemích Evropy 

 

V rámci kontinentálně evropského typu právní kultury, který se uplatňuje 

v evropských státech mimo Anglii, můţeme rozlišovat tři moţné koncepce deliktní 

odpovědnosti právnických osob ve veřejném právu. Jedná se o trestní odpovědnost 

pravou, kdy je úprava trestní odpovědnosti právnických osob obsaţena buď přímo 

v trestním zákoně a nebo ve zvláštních zákonech o trestní odpovědnosti právnických 

osob, těmto osobám jsou pak ukládány trestní sankce v trestním řízení. Dále pak 

nepravá trestní odpovědnost, jejíţ úprava umoţňuje právnickým osobám uloţit 

trestněprávní sankce (resp. quasitrestní sankce), i kdyţ trestní odpovědnost právnických 

osob v zákoně přímo upravena není. Posledním je pak jiný způsob regulace protiprávní 

činnosti právnických osob, kterým můţe být administrativněprávní trestání právnických 

osob, kde jsou ukládány účinné, přiměřené a odstrašující sankce ve smyslu 

mezinárodních závazků a doporučení.
37

 Zákonem o TOPO byla v České republice 

zavedena koncepce první, tedy pravá trestní odpovědnost právnických osob, čímţ se 

naše právní úprava odchýlila od samostatného administrativně-právního postihu. 

Dalším moţným pohledem na rozlišování odpovědnosti za delikty právnických 

osob je, zda se jedná o odpovědnost individuální, konkrétní fyzické osoby, která jednala 

za právnickou osobu a zavinila porušení jejích právních povinností, s tím, ţe sankce se 

ukládá buď této fyzické osobě nebo přímo právnické osobě, či odpovědnost právnické 

osoby jako celku. Jednotlivé právní řády, kde je připuštěna odpovědnost právnické 

osoby jako celku se mezi sebou mohou lišit a to např. ve vymezení okruhu osob, jejichţ 

jednání můţe zaloţit odpovědnost této právnické osoby, či v poţadavku na zavinění, 

tzn. zda se bude jednat o odpovědnost subjektivní nebo objektivní, a to buď objektivní 

s připuštěním liberačních důvodů, nebo odpovědnost absolutní.  

Systematickému třídění modelů trestní odpovědnosti se věnoval německý Prof. 

Dr. Günter Heine. Ten tyto modely našel tři, a ačkoli se jedná o modely trestní 

odpovědnosti právnických osob, nevidím důvod proč toto obecné dělení nevztáhnout i 

na správní právo, i s ohledem na to, ţe německá právní úprava trestní odpovědnost 
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právnických osob nezná.
38

 První model spočívá v přičítání trestné činnosti příslušníků 

právnické osobě samotné. Druhý model vychází z originální trestní odpovědnosti 

právnických osob a konečně třetí model  má charakter ručení, kde se odpovědnost 

právnických osob odvozuje od pouhé příčinné souvislosti mezi vzniklým  následkem a 

další objektivně danou okolností, či okolnostmi, jeţ mají slouţit k identifikaci úzké 

vazby mezi činem osoby fyzické a osobou právnickou. 

U prvního modelu, jak uţ sám jeho název vypovídá, je předpokladem pro to, aby 

vůbec mohla vzniknout odpovědnost na straně právnické osoby je poţadavek, aby 

osoba fyzická s odpovídajícím poměrem k osobě právnické spáchala trestný čin, či 

přesněji skutek popsaný ve zvláštní části trestního zákona nebo v jiném trestním 

předpise. Tím, co tuto skupinu stmeluje je skutečnost, ţe ať uţ chápeme jednání jedince 

jako jednání za právnickou osobu nebo jako přímo jednání právnické osoby, vazba na 

čin jedince je zřejmá, jakoţ i to, ţe se atributy tohoto činu „přenášejí“ na právnickou 

osobu, která je pak díky tomu schopna naplnit poţadavky takových kategorií jako je 

vymezení viny typické pro fyzickou osobu. 

Druhý model lze charakterizovat jako odpovědnost právnických osob, která 

vychází z původního vymezení základů trestní odpovědnosti. Tento model umoţňuje 

právnickou osobu učinit odpovědnou nejen za ta jednání, kde se nepodařilo ţádnou 

fyzickou osobu usvědčit, ale dokonce umoţňuje učinit jí odpovědnou i za ty skutky, kde 

k ţádnému trestnému činu, nebo činu jinak trestnému ze strany fyzické osoby nedošlo. 

Tento model odpovědnosti je předmětem nejvýraznějších pochybností – s ohledem na 

to, ţe se zde odpovědnost neopírá o odpovědnost individuální, musí být základy  trestní 

odpovědnosti originálně vymezeny. Musí se proto reagovat i na existenci těch prvků 

trestného činu – jeţ jsou spojeny s pachatelem fyzickou osobou, jeho  volními a 

rozumovými schopnostmi. Otázka, jak vymezit kategorie, jeţ bychom v našich 

podmínkách označili jako subjektivní a objektivní stránku trestného činu, je navýsost 

aktuální.  

Podstatou třetího  modelu je existence odpovědnosti, která opomíjí subjektivní 

stránku deliktu právnické osoby, tedy vyuţívá tzv. objektivní odpovědnosti. 
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5.1 Úprava odpovědnosti právnických osob v zemích 

anglického práva 

Typickým institutem anglo-amerického právního okruhu (USA, anglické právo, 

Kanada, Austrálie, Nový Zéland, Jihoafrická republika) je trestní odpovědnost 

právnických osob a problematika trestní odpovědnosti korporací zde má dlouhou 

tradici. V Anglii jsou první případy postihu právnických osob zaznamenány jiţ v 17.-

18.století. Tato právní kultura vychází z jiných právních tradic, operuje s jiným 

právními pojmy, jinými instituty, k prokázání odpovědnosti slouţí jiné nástroje. Tamní 

liberální tradici a představě o dělby moci lépe odpovídá, jestliţe deliktní normy mají 

univerzální charakter a o trestání deliktů rozhodují nezávislé soudy.
39

 Nadále je třeba, i 

s přihlédnutím ke globalizaci práva a prolínání právních kultur, rozlišovat mezi právem 

anglo-americkým a kontinentálním, ke kterému náleţí většina států Evropské unie. 

Modelem, jenţ má svůj původ ve Velké Británii, je model přičítání odpovědnosti. 

Tento model vychází ze soudních precedentů, ostatně coţ je pro anglo-americký typ 

právní kultury typické. Podstatou tohoto odpovědnostního modelu tedy je, ţe je-li 

trestný čin spáchán osobou, která je k právnické osobě v určitém předpokládaném 

vztahu a pokud byl dále tento čin ku prospěchu právnické osoby, nebo byl spáchán v 

souvislosti s její činností, lze pro tento skutek činit odpovědnou přímo právnickou 

osobu a přímo jí taktéţ uloţit sankci. Oprávnění pro tento postup lze dovodit tak, ţe 

právnická osoba (resp. její personální substrát - členové, či jiná báze) rozhoduje o tom, 

kdo a jaké kompetence bude vykonávat. S tímto rozhodnutím o nositeli kompetencí je 

pak moţno implicitně spojovat i rozhodnutí  být vázán negativními důsledky jednání 

těchto osob. Právnické osobě se pak přičítá celý skutek jako její vlastní včetně všech 

jeho prvků. 

V roce 1842 poprvé rozhodl anglický soud, ţe právnická osoba můţe být trestně 

odpovědná za spáchání trestného činu, pokud zákon stanoví objektivní odpovědnost za 

trestný čin, tj. pokud není nutné prokázat zavinění, resp. úmysl.
40

 Nicméně proces 

zavádění trestní odpovědnosti nebyl ani v anglo-americkém právním okruhu 

jednoduchý a přímočarý. Dodnes neexistují jednotná pravidla, která by upravovala tento 
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institut ve všech jurisdikcích common law (anglické trestní právo se skládá z obecného 

práva – common law a ze zákonného práva – statutory law, které common law překrývá 

a doplňuje, kdyţ anglické soudy právo nenalézají, ale tvoří), navíc v některých státech 

tohoto typu právní kultury je trestní právo, a tím i odpovědnost právnických osob 

upravována jak na úrovní federální, tak státní, přičemţ v obou úrovních se vyskytují 

různé principy.  

Ve Velké Británii je koncepce trestní odpovědnosti zaloţena na principu „actus 

non facit reum, nisi mens sit rea“ (samo jednání nečiní člověka vinným, pokud ovšem 

nejednal se zlým úmyslem), tj. na poţadavku vědomého konání nebo opomenutí, spolu 

se zlým úmyslem. Z této zásady existují dvě výjimky, které umoţňují trestat právnické 

osoby. Jsou jimi tzv. strict liability, která připouští vznik odpovědnosti bez ohledu na 

zavinění, pokud jsou porušeny povinnosti uloţené veřejnoprávními normami regulační 

povahy pod zastřešením ochranou veřejného zájmu, a tzv. vicarious liability, tedy 

odpovědnost právnické osoby za jednání jejich zaměstnanců, spočívající v jakémsi 

druhu ručení za cizí zavinění. Princip vicarious liability  lze však aplikovat jen na ty 

druhy deliktů, které nebyly z jeho dosahu vyňaty – nevztahuje se tak např. na delikty 

proti ţivotu a zdraví.
41

 

Ve 40. letech 20. století byla anglickou judikaturou dovozena téţ existence tzv. 

odpovědnosti alter ego, tedy odpovědnosti přímé, připouštějící odpovědnost 

právnických osob ve velkém mnoţství trestných činů. Tato odpovědnost však můţe být 

zaloţena pouze jednáním vedoucích představitelů právnické osoby, jejich jednání je 

pokládáno za přímé jednání této právnické osoby.
42

 

Anglo-americký systém nabízí méně právní jistoty, neţ systémy kontinentálního 

práva, ovšem dokáţe lépe reagovat na specifičnost situace a na společenské změny. 

Anglické právo upravuje trestní odpovědnost právnických osob zejména v oblastech, 

které jsou v kontinentálním právu upraveny správním právem, australská právní úprava 

je povaţována za nejúplnější, pokud jde o trestní odpovědnost právnických osob 

v systému common law. 
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5.2 Úprava odpovědnosti právnických osob ve francouzském 

právu 

Stejně jako v Nizozemí, Dánsku, Finsku, Norsku a dalších státech, je i ve Francie 

zavedena pravá trestní odpovědnost právnických osob, a to s účinností od 1.3.1994, 

ačkoli první novodobý projekt trestní odpovědnosti právnických osob byl představen jiţ 

v roce 1934, pod názvem Projekt Matter
43

. Tato odpovědnost je zaloţena na modelu 

přičítání jednání osob fyzických, je zde jistá souvislost mezi oběma typy odpovědnosti. 

Trestní odpovědnost právnické osoby je ve Francii vymezena poměrně úzce, protoţe 

přičitatelnost skutku odpovídajícího trestnému činu je podmíněna tím, aby jednal orgán 

právnické osoby nebo její zástupce a dále je podmíněna i tím, aby tento skutek byl 

spáchán ku prospěchu právnické osoby.
44

 Trestní odpovědnost právnických osob nebyla 

vymezena obecně ve vztahu ke všem trestným činům obsaţeným v Code pénal français 

(francouzský trestní zákoník), nebo vedlejším trestním předpisům; odpovědnost 

právnické osoby byla moţná jen tam, kde zákon nebo nařízení výslovně uváděl, ţe 

postih právnické osoby je moţný, dle ustanovení původního čl. 121-2 CPF, který 

stanovil: 

„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.“ 

Tento článek zaváděl do francouzského trestního práva princip speciality trestných 

činů, jenţ mohla právnická osoba spáchat. Postupem času však přestávala být právní 

úprava trestných činů přehledná, kdejaký zákon či nařízení mohl stanovit výčet 

trestných činů, za něţ mohly být právnické osoby odpovědné, trestné činy byly 

upravovány i v normách soukromého práva, jakými jsou např. obchodní zákoník či 

zákoník práce. Mnoho autorů vyzývalo, aby byl opuštěn princip speciality ve prospěch 

principu obecné odpovědnosti právnických osob. Zákon z 9.3.2004, tzv. zákon Perben 

II, skutečně po deseti letech principu speciality změnil dikci článku 121-2 CPF, kdyţ 

byla vypuštěna slova „v případech předpokládaných zákonem nebo nařízením“.
45
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V současné době je trestní odpovědnost právnické osoby ve Francii koncipována 

na základě obecné odpovědnosti, naproti tomu je však vymezena poměrně úzce, protoţe 

přičitatelnost skutku odpovídajícího trestnému činu je podmíněna tím, aby jednal orgán 

právnické osoby nebo její zástupce a dále je podmíněna i tím, aby tento skutek byl 

spáchán ku prospěchu právnické osoby. I francouzští autoři a praxe pochybují o 

moţnosti postihu „faktických orgánů“, avšak připouští se přičítání trestného činu další 

fyzické osoby tam, kde orgán právnické osoby nebo její zástupce účinně přenesl výkon 

určitých úkolů na tuto fyzickou osobu. Takovéto vymezení je obvykle spojováno s 

kritikou, ţe postih je omezen u velkých společností, kde i podřízení zaměstnanci 

vykonávají široké kompetence a orgány plní spíše úlohu kontrolní, či koncepční. Dalším 

předmětem kritiky je omezená moţnost právnické osoby ohledně vyvinění se z 

trestného činu, jehoţ následek navodit nechtěla a který byl přes její snahu spáchán, byť i 

k jejímu prospěchu (exces). CPF vyţaduje, aby veškeré prvky trestného činu naplnila 

osoba, která je k právnické osobě v právem předvídaném formálním vztahu, avšak 

tentýţ zákon nevyţaduje, aby tato fyzická osoba byla pro tentýţ skutek shledána vinou, 

nebo aby byla přímo identifikována. Pokud jde o jednotlivé prvky trestného činu, pak 

tyto  se u právnické osoby vytvářejí přičítáním od osoby fyzické. 

Francouzská nauka označuje princip trestání právnických osob jako princip 

speciality. 

 

5.3 Odpovědnost právnických osob na Slovensku 

Otázka trestní odpovědnosti právnických osob je stejně jako v České republice na 

Slovensku v posledním desetiletí poměrně často diskutovaným, avšak stále ne zcela 

vyřešeným tématem. Zavedení nového institutu do právního řádu má jak své zastánce, 

tak i odpůrce, přičemţ hlavním důvodem pro zavedení vybraného druhu sankčního 

postihu právnických osob jsou zřejmě mezinárodní závazky Slovenské republiky. 

Při rekodifikaci trestního práva na počátku milénia byl návrh zavedení pravé 

trestní odpovědnosti právnických osob obsaţen v páté hlavě zákona č. 300/2005 Z. z., 

trestného zákona, ve znění pozdějších předpisů, předloţeném Národní radě Slovenské 

republiky dne 23. 2. 2004 pod číslem 656. Trestní odpovědnost právnických osob byla 

předpokládána v případě spáchání všech trestných činů právnickými osobami kromě 

těch, u nichţ byla výslovně 
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vyloučena.
46

 Návrh se ovšem setkal s negativním hodnocením a ustanovení 

pojednávající o trestní odpovědnosti právnických osob byla ze zákona během 

projednávání vypuštěna. 

V roce 2006 byl Ministerstvem spravedlnosti vládě předloţen návrh samostatného 

zákona o trestní odpovědnosti právnických osob a o změně a doplnění některých 

zákonů. Poslanecký návrh předloţený dne 23. 2. 2006 pod číslem 1523 i druhý, vládní 

návrh, předloţený dne 24. 2. 2006 pod č. 1507 Národní radě Slovenské republiky 

bohuţel , legislativním procesem neprošly.
47

 Tento návrh zákona obsahoval jak 

hmotněprávní, tak i procesněprávní ustanovení, a ve vztahu k Trestnému zákonu a 

Trestnému poriadku byl zákonem speciálním.
48

 Oproti návrhu z roku 2004 ale došlo ke 

značnému zúţení rozsahu kriminalizace právnických osob, které nesly trestní 

odpovědnost pouze při naplnění znaků skutkové podstaty taxativně vymezených 44 

trestných činů.
49

 Trestně odpovědnými návrh zákona uznal všechny právnické osoby 

s výjimkou státu, státních orgánů včetně Národní banky Slovenska, či mezinárodních 

organizací veřejného práva. Nedotčena a neomezena zůstala trestní odpovědnost 

právnických osob s účastí výše uvedených osob, jakoţ i trestní odpovědnost 

právnických osob spravujících nebo hospodařících s majetkem takových subjektů. 

Stíhatelné byly trestné činy spáchané právnickou osobou na území Slovenska, 

jakoţ i činy spáchané právnickou osobou mající na Slovensku sídlo, podnik, 

organizační sloţku, a dále osoby vykonávající na Slovensku svoji činnost. Taktéţ zákon 

postihoval trestné činy spáchané v zahraničí, jejichţ důsledkem došlo či mělo dojít 

k porušení chráněného zájmu na území Slovenska. Pro stejný skutek zákon umoţňoval 

stíhat jak osobu fyzickou, tak i právnickou. Odpovědnost právnické osoby nevylučovala 

zároveň i odpovědnost osoby fyzické, přičemţ odpovědnost fyzické osoby byla zcela 

nezávislá na odpovědnosti osoby právnické. Odpovědnost právnické osoby vznikla 

spácháním trestného činu jejím statutárním orgánem, dozorčím orgánem, nebo jinou 
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osobou oprávněnou jednat či rozhodovat za právnickou osobu, jehoţ účelem bylo 

získání prospěchu či jiné výhody pro tuto osobu. Z katalogu sankcí přicházejících 

v úvahu , návrh zakotvil peněţitý trest v rozmezí od 50 000 do 500 000 000 Sk, zrušení 

právnické osoby, propadnutí majetku, propadnutí věci, zákaz vymezené činnosti, zákaz 

nebo omezení přijímat veřejné dotace či subvence, zákaz účasti na veřejných zakázkách 

a zveřejnění odsuzujícího rozsudku. Dále byla zakotvena i moţnost uloţit právnické 

osobě ochranné opatření, a to buď zabrání věci, nebo soudní dohled nad její činností.
50

 

Novela zákona č. 300/2005 Z. z., trestného zákona, z dílny Ministerstva 

spravedlnosti Slovenské republiky z roku 2007 se opět zabývala trestní odpovědností 

právnických osob, ovšem na rozdíl od předchozího návrhu nebyla problematika řešena 

komplexně a došlo ke značnému zúţení ukládání trestů a ochranných opatření, přičemţ 

některé z trestů (např. zákaz činnosti či zákaz účasti na veřejných zakázkách) byly 

vypuštěny úplně.
51

 Ani tato novela nebyla Národní radou Slovenské republiky 

schválena. 

Další plánovanou novelou trestního zákona měla být zavedena moţnost uloţit 

právnickým osobám ochranná opatření - zabrání majetku či zabrání peněţní částky. Na 

základě ustanovení § 83a odst. 1 novelizovaného Trestného zákona by bylo moţné 

právnické osobě uloţit trest zabrání určené peněţní částky, pokud byl spáchán trestný 

čin či došlo k účasti na trestném činu v souvislosti s výkonem práva zastupovat tuto 

právnickou osobu, a souvislosti s výkonem práva rozhodovat jménem právnické osoby, 

v souvislosti s výkonem práva vykonávat kontrolu v právnické osobě, nebo v souvislosti 

se zanedbáním dohledu a náleţité péče v této právnické osobě. Trest propadnutí majetku 

by bylo moţné podle § 83b odst. 1 uloţit například za trestný čin legalizace příjmů z 

trestné činnosti, přijímání úplatků či podporování teroristické skupiny, kdy pachatel 

majetek či jeho část získal z nelegálních příjmů při výkonu výše zmíněných práv.
52

 

Zařazení problematiky do obecné části Trestného zákona mezi ochranná opatření, 

nikoliv na počátek zákona, kde je upravena trestní odpovědnost osob fyzických, 
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signalizuje jasný úmysl zákonodárce ţádný nový institut v podobě TOPO nezavádět. 

Zmíněná nová trestní opatření mohou totiţ být za splnění vymezených podmínek 

uloţena i osobám fyzickým. 

Sankcionování právnických osob způsobem podobajícím se více trestu neţ 

ochrannému opatření na straně jedné a moţnost vyhnutí se zavedení trestní 

odpovědnosti právnických osob na straně druhé zhodnotil značně negativně. Ve svém 

příspěvku dále vyjádřil názor, ţe slovenský zákonodárce by měl učinit finální 

rozhodnutí, zda trestní odpovědnost právnických osob zavést či ne, a pokud zvítězí 

myšlenka zavedení institutu do právního řádu, mělo by se tak stát komplexním 

definováním všech práv a povinností právnických osob. Za důleţité označil téţ 

přizpůsobení stávající legislativy nové situaci, např. zavedením dalších potřebných 

institutů. Inspiraci by měl zákonodárce hledat v zahraničí, kde trestní odpovědnost 

právnických osob jiţ součástí právního řádu je. 

Národní rada Slovenské republiky zákon č. 224/2010 Z. z., jímţ se novelizoval 

Trestný zákon, nakonec schválila a Slovensko se dočkalo alespoň nepravé trestní 

odpovědnosti právnických osob. Ačkoliv se Slovenská republika dočkala rekodifikace 

trestního práva, jejímţ výsledkem bylo přijetí zákona č. 300/2005 Z. z., trestného 

zákona a zákona č. 301/2005 Z. z., trestného poriadku, úprava trestní odpovědnosti 

právnických osob zůstala z pohledu některých autorů částečně nedořešena. Prvotní idea 

vtělit ustanovení o trestní odpovědnosti právnických osob do obecné části trestného 

zákona byla opuštěna a nahrazena myšlenkou vytvořit samostatný kodex, dalším 

pokusem byla novelizace trestního kodexu zavádějící moţnost právnickým osobám 

ukládat ochranná opatření. Poslední z uvedených pokusů se sice setkal s úspěchem, 

ovšem otázka trestní odpovědnosti právnických osob do budoucna zůstává stále otázkou 

otevřenou k dalším debatám. 

Osobně povaţuji za nejlepší řešení zavedení pravé trestní odpovědnosti 

právnických osob, jako je tomu u nás, zakotvené v samostatném právním předpise ve 

vztahu speciality k trestnímu zákonu.  

 

5.4 Odpovědnost právnických osob v Německu 

Z pohledu správního práva nejdůleţitější je německá úprava odpovědnosti 

právnických osob. Německé právo nezná trestní odpovědnost právnických osob, do 
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dnešního dne striktně vychází z tradiční koncepce kontinentálního trestního práva, 

zaloţené na individuální trestní odpovědnosti právnické osoby. Zároveň se však 

administrativně-právnímu modelu trestání právnických osob podařilo naplnit závazky 

mezinárodního práva, týkající se právě postihu právnických osob (např. Trestněprávní 

úmluva o korupci, Úmluva o trestněprávní ochraně ţivotního prostředí, atd.). Německá 

právní úprava splňuje kritéria těchto dokumentů, neboť ty nehovoří explicitně o 

zavedení pravé trestní odpovědnosti právnických osob, ale o úpravě obsahující sankce, 

které by byly „účinné, přiměřené a odstrašující“.
53

 Pro většinu mezinárodních 

dokumentů je nezávazné, zda bude k dosaţení cíle třeba uţít prostředků práva správního 

či trestního. Dle Heineho dělení modelů odpovědnosti (viz. kap. 5), patří německá 

právní úprava do modelu přičítání odpovědnosti.
54

  

Jak bylo jiţ uvedeno, německý systém administrativně-právní odpovědnosti 

právnických osob a jejich pokutování v rámci správního práva představuje jiný způsob 

reakce státu na protiprávní činnost právnických osob veřejnoprávními prostředky, neţ 

pravá trestní odpovědnost.
55

 Německý trestní zákoník tedy nezná trestní odpovědnost 

právnických osob, ale stejně jako tomu je i u nás, zná institut jednání za jiného (dle § 90 

odst. 2 trestního zákona), ovšem v podrobnější a přesnější úpravě.  

„§ 14 Jednání za jiného 

  (1) Jedná-li někdo 

I. jako orgán oprávněný zastupovat právnickou osobu nebo jako 

člen takového orgánu, 

II. jako společník oprávněný zastupovat k právům způsobilou 

osobní společnost, nebo 

III. jako zákonný zástupce jiného, 

Užije se i na tohoto zástupce zákon, podle něhož trestnost zakládají 

zvláštní osobní vlastnosti, poměry nebo okolnosti, pokud tyto znaky 

sice u něj nejsou dány, ale jsou dány u zastoupeného.“ 
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Německý zákon o přestupcích
56

 umoţňuje právnickým osobám, spolkům bez 

právní subjektivity a osobním obchodním společnostem uloţit peněţité pokuty.
57

 

Ustanovení § 30 německého zákona o přestupcích povoluje uloţit peněţitou pokutu 

těmto osobám, v případě ţe osoby ve vedoucích funkcích dané právnické osoby 

spáchají přestupek takovým způsobem, ţe jsou porušeny povinnosti, které se týkají 

právnické osoby a nebo který vede či můţe vést k jejímu obohacení, to však pouze 

pokud právnická osoba nemohla spáchání deliktu zabránit. Není bezpodmínečně nutné 

identifikovat konkrétní fyzickou osobu, která přestupek spáchala, pokud je patrné, ţe 

muselo jít o osobu, jejíţ jednání lze přičíst právnické osobě.
58

  

Dle § 30 německého zákona o přestupcích je právnické osobě jako sankce 

ukládána pokuta. Výše takto uloţené pokuty je odvislá od několika kritéria, přičemţ 

prvním a nejdůleţitějším z nich je, zda fyzická osoba, jejímţ prostřednictvím právnická 

osoba jednala, svým jednáním spáchala trestný čin či přestupek. V případě spáchání 

trestného činu je pak v ustanovení § 30 rozlišováno mezi trestným činem úmyslným a 

nedbalostním, u nedbalostních trestných činů je pak spodní hranice sazby o polovinu 

niţší neţ u trestných činů úmyslných. 

Při trestání deliktů právnickým osob mohou v německém právu nastat tři situace. 

První z nich spočívá v kumulativním uloţení sankcí jak právnické osobě, tak osobě 

fyzické, která za právnickou osobu jednala. Druhým případem je situace, kdy uloţení 

pokuty právnické osobě je nezávislé na stíhání fyzické osoby, tento případ je upraven 

ustanovením § 30 odst. 4 německého zákona o přestupcích, kde je pojednáváno o 

případech, kdy stíhání není zahájeno vůbec, je přerušeno a nebo je upuštěno od 

potrestání. Spíše teoretickou je pak třetí moţnost, a to kdyţ není zjištěn konkrétní 

pachatel deliktu, ale je jisté, ţe pochází ze skupiny potenciálních pachatelů způsobilých 

zaloţit odpovědnost právnické osoby ve smyslu § 30 zákona o přestupcích (společníků, 

statutárních orgánů, zmocněnců). Tehdy mluvíme o tzv. anonymní pokutě. Jejím 

uloţením se zabraňuje zbavení odpovědnosti právnické osoby z důvodu jejího sloţitého 

vnitřního uspořádání, v němţ není moţné najít konkrétního viníka. 
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Při vyměřování pokuty je aplikováno ustanovení § 17 německého přestupkového 

zákona, který stanoví, ţe je třeba přihlédnout k významu a závaţnosti spáchaného 

deliktu na jedné straně a poměrům pachatele na straně druhé. Uloţená sankce by tedy 

měla být vhodně individualizována, také s ohledem na podílu pachatele na protiprávním 

jednání a jeho postoji k němu. Jedná se o okolnosti, ke kterým by měl správní orgán 

přihlíţet i v rámci trestání podle českého správního práva.  

Německé správní právo zná kromě pokuty, také jiné druhy trestů, jimţ je 

například tzv. propadnutí majetku (Verfall). Tento institut je upraven v ustanovení § 29a 

německého přestupkového zákona. V hledání protějšku k propadnutí majetku 

v německém správním právu, můţeme v tom českém najít zabrání věci a zároveň její 

propadnutí. Propadnutí věci dle německého práva totiţ chápeme ve smyslu obou 

institutů českých, tedy ţe můţe postihnout jak pachatele deliktu, tak i třetí osoby, které 

sice delikt sami nespáchali, ale které z něj měly majetkovou výhodu. Na rozdíl od 

pokuty, tedy můţe postihnout i právě ony třetí osoby. Předmětem propadnutí můţe být 

cokoli, věci movité, nemovité, ale i právo zástavní, atd. Další následky protiprávního 

jednání právnických osob jsou upraveny ve zvláštních zákonech, jakými jsou například 

zákon o akciích a jeho zrušení právnické osoby a zákon o hospodářských trestných 

činech a jeho odvod majetkového prospěchu získaného protiprávním jednáním. 

Německá správní úprava je typickým příkladem jiného postihu odpovědnosti 

právnických osob, chápejme jako postih administrativněprávní, který je postaven 

naroveň pravé a nepravé trestní odpovědnosti, protoţe stejně jako při trestní 

odpovědnosti právnických osob, je tento model dostatečný pro dodrţení mezinárodních 

závazků, týkajících se ukládání určitých, přiměřených a dostatečných (effective, 

proporcionate and dissuasive) sankcí. Pouze v několika zemích postačí pro naplnění 

těchto poţadavků uţití „pouze“ norem správního práva, jelikoţ úprava deliktní 

odpovědnosti právnických osob v německém správním právu je natolik propracovaná, 

ţe její uţití postačí. Tato úprava dokonce slouţila jako vzor pro jedno z východisek 

úpravy odpovědnosti právnických osob v České republice, kdyţ v roce 2004, po prvním 

zamítnutém návrhu zákona o trestní odpovědnosti právnických osob, vláda přišla  s 

úvahou o moţnosti řešit deliktní odpovědnost právnických osob prostředky práva 

správního. V tomto smyslu byl v roce 2008 připraven věcný záměr zákona o správní 

odpovědnosti právnických osob, který byl v roce 2009 po připomínkovém řízení 
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odmítnut, a řešení bylo nadále hledáno jen v systému trestní odpovědnosti právnických 

osob.
59

 Ostatně na nedostatky procesněprávní při zachování pouhé správní 

odpovědnosti poukazuje i JUDr. Helena Prášková, Csc.
60
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6. Trestní odpovědnost právnických osob 

 

Fenoménem poslední epochy dvacátého století a počátku století 21. je právě 

otázka trestní odpovědnosti právnických osob, kdyţ ve většině z dvaceti sedmi států 

Evropské unie, náleţejícím do kontinentálního typu právní kultury, došlo k zavedení 

tohoto institutu. Zatím posledními státy Evropské unie, ve kterých byla trestní 

odpovědnost právnických osob zakotvena do právního řádu, bylo Rakousko, kde byla 

přijata nové právní úprava s účinností od 1.1.2006, Slovensko, ve kterém se tak stalo 

zákonem č. 224/2010 Z.z., kterým se mění a doplňuje zákon č. 300/2005 Z.Z., trestní 

zákon, s účinností od 1.9.2010, a nakonec i Česká republika, kdy  Poslanecká sněmovna 

Parlamentu České republiky v září a Senát Parlamentu České republiky v říjnu 2011 

přijaly nový zákon o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, účinný 

od 1. ledna 2012 – zákon č. 418/2011 Sb.
61

  

Zavedení pravé trestní odpovědnosti právnických osob narušuje staletími 

uznávanou zásadu evropského kontinentálního práva, ţe trestní odpovědnost je 

odpovědností individuální, je odpovědnosti fyzické osoby, je průlomem do integrity 

ustáleného klasického systému trestní odpovědnosti a zásady klasického římského práva 

„societas delinquere non potest“. Tato zásada je po vzoru anglo-amerického práva 

nahrazována pragmatickým přístupem, tedy zaváděním pravé trestní odpovědnosti 

v řadě států náleţejících ke kontinentálnímu typu právní kultury.
62

 O to těţší je 

uzpůsobení této odpovědnosti s ohledem na nedostatek zkušeností států kontinentálního 

typu právní kultury, a to proto, ţe se ve všech těchto státech jedná o institut poměrně 

nový. 

Přijetí zákona o trestní odpovědnosti právnických osob v České republice nebylo 

snadné. Ve spojitosti s probíhajícími pracemi na rekodifikaci trestního práva ustanovil 

v roce 2000 tehdejší ministr spravedlnosti dr. Otakar Motejl specializovanou komisi, 

která se měla vyslovit k otázce případného zavedení trestní odpovědnosti právnických 

osob do českého právního řádu.
63

 Tato komise pak publikovala závěrečnou zprávu 
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v odborném tisku.
64

 Komise ani po podrobné analýze nedospěla k jednoznačnému 

závěru, zda trestní odpovědnost právnických osob je nutno zavést. Komise shrnovala 

argumenty pro a proti. 

Důvody pro zavedení trestní odpovědnosti můţeme spatřovat v těchto 

okolnostech: 

1. Hospodářská činnost, která je nejčastěji předmětem páchání trestné 

činnosti, bývá vykonávána především prostřednictvím právnických osob. 

V poslední době nabývá na významu neustále vzrůstající reálná 

hospodářská moc právnických osob, a to mimo jiné v důsledku jevu 

zkratkovitě nazývaného „globalizace ekonomiky“
65

, v jejímţ důsledku 

vznikají celosvětové korporace, v jejichţ činnosti se mohou projevovat a 

projevují četné protispolečenské aktivity. Právnické osoby páchají 

trestnou činnost, ať uţ úmyslně či nedbalostně, která má mnohdy těţko 

napravitelné důsledky, a to nejen na společnost, ale i na prostředí ve 

kterém společnost ţije (srov. trestné činy proti ţivotnímu prostředí). 

Potenciál, kterým právnické osoby disponují v moderním světě, je zcela 

nesrovnatelný s tím, kterým disponují jednotlivé fyzické osoby, a proto 

se zdá být postih pouhých fyzických osob být nedostatečný.
66

 

2. Nemoţnost prosazování individuální trestní odpovědnosti. V případě 

spáchání řady trestných činů právnickou osobou je velmi obtíţné, za 

předpokladu, ţe by právnická osoba nebyla trestně odpovědná, nalézt 

fyzickou osobu, která by nesla trestní odpovědnost a která by mohla být 

uznána vinnou, ačkoliv o spáchání trestného činu není pochyb.
67

 Vnitřní 

struktura společností bývá natolik sloţitá, ţe dopátrat se konkrétní osoby, 

jeţ by mohla být za spáchaný trestný čin odpovědná, je v mnoha 

případech prakticky nemoţné. 

3. Mezinárodní závazky a doporučení jsou povaţována za argument pro 

zavedení trestní odpovědnosti právnických osob, nicméně jiţ výše 

zmíněná komise, ustanovená Dr. Otakarem Motelem v roce 2000 
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shrnula, ţe ţádný platný mezinárodní dokument neurčuje přímo nutnost 

zavedení trestní odpovědnosti, nýbrţ se má za to, ţe by postačovala 

uplatnění odpovědnosti správní, jak je tomu například v Německu. 

Takovou povinnost neobsahuje ani právo Evropské unie, takţe právní 

stav v České republice nevytvářelo ţádnou překáţku pro tehdy 

plánovaný vstup do Evropské unie.
68

 

4. Rovnováha práv a povinností právnické osoby, která reaguje na 

přiznávání stále širších práv, a proto by bylo vhodné stanovit rozsah 

jejich povinností v souladu s těmito právy.  V posledních letech dochází 

k relativné jednotné tendenci směřující k maximálnímu sblíţení právních 

statutů osob fyzických a osob právnických.
69

 Není pak důvodu proč 

právě právnickou osobu vylučovat z trestní odpovědnosti, kdyţ prakticky 

veškeré jiné atributy samostatného a samostatně odpovědného subjektu 

veškerých právních vztahů jsou právnickým osobám právním řádem 

přiznávány.
70

 

5. Nedostatečná úprava deliktní odpovědnosti právnických osob 

mimotrestními normami, která bývá uskutečňována především normami 

práva správního. Správnímu právu bývá vytýkána nejednotnost, 

komplikovanost a roztříštěnost,kdyţ oblast správního trestání je 

upravena více neţ dvěmi sty zákony a v neposlední řadě chybí úprava 

obecných institutů. 

6. Posledním z argumentů pro zavedení trestní odpovědnosti právnických 

osob je nedostatečná propracovanost mimotrestních řízení. Řízení o 

správních deliktech je vedeno podle obecné normy správního trestání, a 

to správního řádu. Tento neposkytuje dostatečnou záruku na uplatnění 

veškerých práv pachatele, jakými jsou presumpce nevinny, a které jsou 

v trestním právu upraveny. 

Za argumenty proti můţeme povaţovat:  
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1. Právnická osoba je jen fikcí. Fiktivní subjektivita právnické osoby je 

vystavěna na tezi představitele historicko-právní školy Fridricha Karla 

von Savignyho, který popřel reálnost právnických osob.
71

 Právnická 

osoba je fiktivním subjektem, zbaveným vlastní vůle, coţ brání, aby byla 

subjektem trestněprávním vztahu.
72

 Otázkou zůstává, proč vyřadit 

právnické osoby ze vztahů trestněprávních, kdyţ v ostatních právních 

odvětvích právní je jim právní subjektivita přiznávána. 

2. Právnické osoby nejsou způsobilé jednat ve smyslu trestního práva. 

Nemají vědomí a proto nemůţou mít vůli a nemohou osobně mít úmysl 

ke spáchání trestného činu. Tento názor vychází z tradiční koncepce 

trestního práva, zaloţené na individuální trestní odpovědnosti fyzické 

osoby. V české literatuře tuto tezi popírá Musil s tím, ţe jestliţe jsou 

právnické reálně způsobilé být samostatně nositeli práv a povinností, 

potom musí být také způsobilé jednat buď konformně, tj. v souladu 

s příkazem práva, nebo naopak nekonformně, tj. v rozporu s právními 

povinnostmi.
73

 

3. Právnické osoby nejsou způsobilé jednat zaviněně. Otázka zavinění je 

jedním z hlavních důvodů proti zavedení trestní odpovědnosti, převáţně 

pak kvůli pojetí trestní odpovědnosti kontinentálním právem. Tato otázka 

je zvlášť sloţitá, protoţe ani v mezinárodním kontextu neexistuje 

jednotná, široce přijatá teorie zavinění právnických osob a korporací.
74

 

Trestní právo je zaloţeno na psychických stavech pachatele, na jeho 

vztahu ke spáchanému trestnému činu, na vině, zavinění, chtění, vědění, 

ovšem to vše pouze ve vztahu k fyzickým osobám. Jejich pouţití ve 

vztahu k právnickým osobám, která nemají psychiku, je nepřípadné.
75

 

4. Trestní sankce pro právnické osoby jsou nespravedlivé, protoţe postihují 

i nevinné lidi, protoţe trestní odpovědnost právnických osob zavádí 

kolektivní odpovědnost a mohou mít neblahé sociální důsledky. Kromě 
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osob, jeţ zavinily vznik trestněprávní odpovědnosti mohou být postiţeny 

i osoby, které nemohly protiprávní jednání právnické osoby nijak 

ovlivnit. Zasaţenými mohou být i drobní akcionáři, popř. věřitelé 

právnické osoby. Lze však namítnou, ţe i vznik odpovědnosti ve 

správním právu a rovněţ trestání osob fyzických takovéto účinky 

způsobuje. Hrozba takových důsledků pro zúčastněné fyzické osoby 

můţe stimulovat jejich aktivitu při kontrole činnosti právnické osoby a 

posílit prevenci deliktního jednání.
76

 

5. Existuje zde moţnost, řešit deliktní odpovědnost právnických osob 

jinými neţ trestněprávními nástroji. Jako „ultima ratio“ není trestní právo 

nejvhodnějším prostředkem k postihu právnických osob. 

6. Praktickým argumentem proti zavedení trestní odpovědnosti i přetíţenost 

systému trestního soudnictví. Zejména v kauzách hospodářské 

kriminality trpí soudní systém zdlouhavým vyřizováním trestních věcí. 

Orgány činné v trestním řízení, které se potýkají s vyšetřováním a 

stíháním fyzických osob, by se stěţí mohly důsledně věnovat také trestné 

činnosti právnických osob ve smyslu zásady oficiality a legality.
77

 

Správní řízení je povaţováno za rychlejší a hospodárnější. Otázkou 

zůstává proč je tomu tak a pro odpověď nemusíme chodit mimo rozsah 

mé práce. Jak jsem jiţ upozorňovala, tak úprava obecných institutů 

správního práva v České republice chybí. Z tohoto důvodu nejsou ve 

správním řízení ani tak šetřena práva pachatele deliktu, jako je tomu 

v trestním řízení, a nepochybně právě tento ohled prodluţuje trestní 

řízení, coţ ovšem v otázkách trestního práva jako „ultima ratio“ není na 

škodu a v zásadě tento postup nejde neschvalovat. 

Posuzováním nejenom těchto argumentů byla pověřena jiţ výše zmiňovaná 

komise. Podle ní shoda panuje v tom, ţe v činnosti právnických osob se vyskytují 

natolik závaţná protiprávní jednání s negativními společenskými důsledky, které je 

nutné sankcionovat. Sporná ovšem zůstávala otázka, zda Česká republika trestní 

odpovědnost právnických osob potřebuje, či zda postačí uplatnění 
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administrativněsprávních nástrojů. Komise na základě zhodnocení stavu a argumentů 

učinila dva závěry. Buď bude i nadále uvaţováno o moţnosti zavést trestní 

odpovědnost, anebo budou právnické osoby i nadále trestány pouze za pomocí 

administrativněsprávních nástrojů, přičemţ bude nutná úprava správního řízení a přijetí 

právních předpisů, sjednocujících úpravu správního trestání. Komise nedosáhla 

jednoznačného řešení otázky zda trestní odpovědnost právnických osob zavést či 

nikoliv.
78

 

Z dvou modelů, jeţ nabídla komise, byl vybrán ten, hovořící pro trestní 

odpovědnost. Následně byl roku 2004 předloţen návrh zákona o trestní odpovědnosti 

právnických osob a řízení proti nim, který byl však Poslaneckou sněmovnou jiţ v prvém 

čtení zamítnut. Od původního záměru zákonodárce o zakomponování trestní 

odpovědnosti právnických osob do připravované rekodifikace trestního zákona bylo 

upuštěno, zřejmě pod vlivem strachu, ţe by trestní zákon kvůli této problematice 

nemusel být schválen, a nově přijatý trestní zákoník je zaloţen na individuální 

odpovědnosti fyzických osob. 

Po zamítnutí návrhu z roku 2004 vláda nepředloţila Poslanecké sněmovně ţádný 

jiný návrh zákona o trestní odpovědnosti právnických osob, místo toho se uvaţovalo o 

pouţití druhého modelu, navrhovaného komisí, tedy zdokonalit systém správního práva. 

V tomto smyslu byl v roce 2008 připraven věcný záměr zákona o správní odpovědnosti 

právnických osob, který byl v roce 2009 po připomínkovém řízení odmítnut, a řešení 

bylo nadále hledáno jen v systému trestní odpovědnosti právnických osob.
79

 

Věcný záměr zákona o odpovědnosti právnických osob za správní delikty 

spáchané jednáním, které je u fyzických osob postihováno jako trestný čin a k jehoţ 

postihu u právnických osob zavazuje mezinárodní smlouva nebo právní předpis 

Evropských společenství by měl být dle zákonodárce členěn na několik částí. Úvodní 

ustanovení tohoto zákona by upravovala tradičně předmět právní úpravy, působnost 

zákona a vynětí z působnosti zákona. Zákon by měl stanovit podmínky odpovědnosti  

právnických osob, sankce a způsob jejich ukládání za jednání, která jsou u fyzických 

osob postihována jako trestný čin a u právnických osob k jejich postihu účinnými, 
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přiměřenými a odrazujícími trestními, správními nebo jinými sankcemi, včetně 

peněţitých sankcí, zavazují některé mezinárodní smlouvy, které  jsou v České republice 

jiţ vyhlášené a pro Českou republiku závazné nebo Českou republikou jiţ podepsané, 

ale dosud neratifikované, a právní předpisy Evropských společenství. Stejně jako v nyní 

v zákoně o TOPO, i tento záměr, aţ na výjimky, vylučoval trestní odpovědnost státu, 

České národní banky a územně-samosprávných celků.  

Další část by upravovala správní delikty a ukládání sankcí. Objektivní stránku 

správního deliktu budou vymezovat typové znaky jednání uvedené v mezinárodní 

smlouvě, jeţ přesně a určitě upravuje takové jednání, které má jako trestný čin být 

postihováno. Fyzická osoba, jeţ svým jednáním spáchá správní delikt bude za 

předpokladu naplnění znaků trestného činu podle zvláštní části TZ odpovědna i za tento 

trestný čin, ovšem mezi její správně-právní a trestněprávní odpovědností nevznikne 

ţádná vazba. Odpovědnost právnické osoby nebude závislá na úspěšnosti odhalení 

konkrétní osoby fyzické, která jménem či v zastoupení osoby právnické jednala. 

Nejčastější ukládanou sankcí pro právnické osoby bude peněţitá pokuta, ukládaná podle 

závaţnosti protiprávního jednání. Sazba pokuty můţe u některých deliktů být stanovena 

i alternativně, např. jako podíl ze zisku, jehoţ bylo protiprávním jednáním dosaţeno. 

Zákon by obsahoval i další podmínky pro ukládání sankcí, např. ukládání trestů při 

spáchání více správních deliktů. 

Třetí část by se dotýkala základů odpovědnosti právnické osoby, kterými je 

spáchání správního deliktu takovým jednáním, jeţ naplňuje objektivní znaky správního 

deliktu. K posouzení, zda určité jednání osoby fyzické lze přičítat osobě právnické, 

postačuje soukromoprávní úprava obsaţená v občanském zákoníku a obchodním 

zákoníku, speciální úpravu proto tento zákon mít nebude. Odpovědnost právnických 

osob bude konstruována jako odpovědnost subjektivní, bude tedy nezbytné určit 

předpoklady, za jejichţ splnění se bude mít za to, ţe protiprávní jednání právnické 

osoby bylo vědomé a chtěné, či ač nevědomé a nechtěné bylo umoţněno nedostatky v 

kontrolní činnosti korporace, kterým bylo moţné předejít. Zánik odpovědnosti 

právnické osoby za správní delikt by bylo v zákoně určeno stanovením jednoleté 

subjektivní lhůty pro zahájení řízení a lhůty objektivní, počítané ode dne spáchání 

správního deliktu, rozdílné podle závaţnosti správního deliktu v délce trvání 10 nebo 15 
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let. Zákon by obsahoval i přechod odpovědnosti za správní delikty právnické osoby na 

jejího právního nástupce. 

Poslední část by obsahovala zvláštní ustanovení o řízení proti právnickým 

osobám, přičemţ o správních deliktech by bylo rozhodováno v trestním řízení. V 

některých oblastech by tedy bylo nezbytné doplnit TŘ. Jedná se např. o zvláštnosti 

řízení vedeného proti právnické osobě, či výkon sankcí této osobě uloţených. Tento 

nový zákon by počítal se soudy jako s orgány, které budou v trestním řízení projednávat 

a ukládat sankce za správní delikty, čímţ by byl zaručen spravedlivý proces.
80

  

Nicméně věcný záměr zákona o odpovědnosti právnických osob za správní delikty 

byl zamítnut a úprava odpovědnosti pouze v oblasti správního práva byla shledána jako 

problematická. Jak jiţ bylo mnohokrát zmiňováno výše, chybí úprava obecných 

institutů, jsou jí vytýkány omezené moţnosti v oblasti mezinárodní spolupráce, protoţe 

v oblasti správního trestání nejsou uzavřeny potřebné mezinárodní smlouvy, umoţňující 

mezinárodní spolupráci a v neposlední řadě zde zůstává otázka jisté nekoncepčnosti 

řízení, kdyţ o právnické osobě by řízení vedl správní orgán, zatímco o stejném skutku 

právnické osoby by jednaly orgány činné v trestním řízení. Při nejmenším by docházelo 

jen k opakování úkonů řízení. Další otázkou je, který orgán by byl příslušný 

k rozhodování o správních deliktech právnických osob, kdyţ zde není ţádný takový 

obecně příslušný správní orgán. Zřízení nových orgánů by bylo nehospodárné a 

stávající orgány nemají pro tuto problematiku dostatečně kvalifikovaný personál. 

K odmítnutí modelu trestání pouze správním právem přispívá i nedokonalost 

mimotrestních řízení, v čele s nedostatečnou zárukou obviněnému k uplatnění všech 

jeho práv tak, jak je tomu v řízení před soudem. 

Všechny tyto argumenty nakonec vedly zákonodárce k upřednostnění trestní 

odpovědnosti právnických osob. 

Nový vládní návrh zákona o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti 

nim byl předloţen Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky v březnu 2011 a 

v relativně krátké době byl projednán a schválen jak Poslaneckou sněmovnou, tak 

                                                 
80

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

které je u fyzických osob postihováno jako trestný čin a k jehoţ postihu u právnických osob zavazuje 

mezinárodní smlouva nebo právní předpis Evropských společenství, Ministerstvo vnitra, Odbor 

legislativy a koordinace předpisů 



 - 58 -  

Senátem a byl poustoupen prezidentu republiky k podepsání 3.11.2011.Účinnost 

nového zákona byla stanovena dnem 1.1.2012.
81
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7. Aktuální problémy vztahu mezi soudním a správním 

trestáním 

„Správním deliktem je protiprávní jednání, jehož znaky jsou stanoveny zákonem, 

správní orgán za ně pak ukládá zákonem stanovený trest. Jedná se o protiprávní 

jednání bez ohledu na zavinění, zpravidla výslovně označené zákonem jako správní 

delikt. Věcný rozdíl mezi trestnými činy a správními delikty bývá i velmi mlhavý, může 

být i výsledkem politického rozhodnutí ('dekriminalizace'), a je běžné, že skutky trestané 

právním řádem jednoho státu nebo v určité době jako trestné činy jsou podle právního 

řádu jiného státu nebo v jiné době 'pouze' správními delikty a naopak. Pro ilustraci lze 

vzpomenout i někdy převrácený poměr u peněžitých sankcí: stamilionové pokuty, které 

hrozí za některé správní delikty, a více než desetinásobně přesahují možnou výměru 

peněžitého trestu podle trestního zákona. Také proto pro trestnost správních deliktů 

musí platit obdobné principy a pravidla jako pro trestnost trestných činů. V tomto 

směru lze odkázat i na Úmluvu o ochraně lidských práv a základních svobod (sdělení 

federálního Ministerstva zahraničních věcí č. 209/1992 Sb.), která podle stabilní 

judikatury Evropského soudu pro lidská práva 'trestním obviněním' ve smyslu svého 

článku 6 odst. 1 rozumí i řízení o sankcích ukládaných správními úřady za přestupek 

nebo jiný správní delikt (jakkoliv si je Nejvyšší správní soud při této argumentaci vědom 

skutečnosti, že článek 6 odst. 1 Úmluvy zakotvuje procesní, nikoliv hmotněprávní 

garance).“ Takto nastínil mlhavost rozdílu mezi správními delikty a trestnými činy 

Nejvyšší správní soud ve svém rozhodnutí č. j. 8 As 17/2007-135 ze dne 31. 5. 2007. 

Jiţ mnoho desetiletí se mezi odbornou veřejností vede spor o přesné stanovení 

hranice pro odlišování mezi správními delikty a přestupky fyzických osob a trestnými 

činy. Tato otázka byla do 31.12.2011 omezena pouze na fyzické osoby, jelikoţ trestní 

právo bylo striktně zaloţeno na zásadě individuální odpovědnosti osob za spáchaný 

trestný čin.
82

 Přijetím zákona o TOPO se však tato debata rozšířila i na osoby právnické. 

Jelikoţ i ty je teď moţno postihnout za trestné činy taxativně stanovenými v tomto 

zákoně. Zásada individuální odpovědnosti byla prolomena. 

V ustanovení § 2 odst. 1 PřesZ stanoví základní kritérium pro odlišování při uţití 

správního či soudního trestání. 
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„Přestupkem je zaviněné jednání, které porušuje nebo ohrožuje zájem 

společnosti a je za přestupek výslovně označeno v tomto nebo jiném zákoně, 

nejde-li o správní delikt postižitelný podle zvláštních právních předpisů 

anebo o trestný čin.“ 

Toto ustanovení je v souladu s fragmentární povahou trestního práva, které 

vychází ze zásady subsidiarity trestní represe, tedy ţe trestní právo je nejpřísnější 

prostředek, slouţící k ochraně taxativně vymezených zájmů, jejichţ výčet stanovuje 

zákonodárce, a doplňuje tak ochranu poskytovanou normami jiných odvětví práva.
83

 

Zákonodárce tedy z celé škály protiprávních jednání vybírá ty, jeţ povaţuje za 

nejškodlivější pro společnost a přiřkne jim ochranu trestním právem. Jakmile je tedy 

určité jednání trestním právem prohlášeno za trestný čin, nepřipadá v úvahu dané 

jednání kvalifikovat taktéţ jako přestupek, či jiný správní delikt, a v této věci se uplatní 

zásada ne bis in idem. 

Při volbě, zda určité jednání zákonodárce kvalifikuje jako trestný čin je třeba 

vycházet z ústavního pořádku. Samostatná Ústava ani Listina základních práv a svobod 

ţádné výslovné ustanovení neobsahuje, je ale třeba vyjít z hierarchie hodnot, kterou 

vyjadřuje, a dále jak explicitně vyjádřených, tak i nepsaných, ale obecně uznávaných a 

přijímaných základních právních principů.
84

 

Právní nauka nabízí určitá kritéria pro odlišení soudních a správních deliktů a 

popisuje jejich charakteristické rysy, nikdy však nedošla k nalezení objektivní, obecně 

platné hranice mezi oběma typy deliktů.
85

 Ustálilo se několik hledisek, která jsou právní 

vědou uţívána: 

-  objekt deliktu (u správních deliktů je objektem deliktu řádný výkon 

veřejné správy, zatímco u trestných činů je ohroţena osobnost člověka a 

jeho práva a svobody) 

- závaţnost deliktu, stupeň společenské difamace (těţší a závaţnější delikty 

mají spadat do soudní pravomoci, ty méně závaţné do pravomoci 

správních orgánů) 
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- povaha a přísnost sankce (trestní právo by mělo disponovat sankcemi 

nejvíce postihujícími pachatele, ukazující veřejný nesouhlas s činem, naproti 

tomu správní sankce by měla slouţit více jako připomenutí,nutnosti 

dodrţovat právní řád) 

- kritérium difamace (správní delikty nejsou veřejností vnímány jako 

zavrţeníhodné, pachatel neztrácí bezúhonnost, kdeţto při spáchání trestného 

činu je typické morální zavrţení činu, společenské odsouzení pachatele a 

ztráta jeho bezúhonnosti, o čemţ svědčí i zápis do trestního rejstříku) 

- typ porušených povinností (zatímco trestní právo sankcionuje porušení 

obecných, abstraktních pravidel chování, při spáchání správního deliktu 

pachatel často porušuje přímo jemu stanovené povinnosti, ať uţ zákonem či 

soudním rozhodnutím). 

Vţdy se za jeden ze základních rozdílů mezi správním a trestním právem 

povaţoval účel trestních a správních norem. Funkcí trestního práva je ochrana 

společnosti před pachateli trestných činů, před kriminalitou a ochrana ţivotně 

důleţitých statků. Funkce odpovědnosti za správní delikty je spatřována především 

v ochraně řádného a bezporuchového chodu veřejné správy a zajišťování její autority, 

v zajištění ochrany před méně závaţnými delikty a zajištění dodrţování mimotrestních 

norem. Hranice stanovená pomocí výše zmíněných kritérií je však nestálá a v praxi 

často dochází k jejím posunům, například dnešní úprava jiných správních deliktů 

v mnoha ohledech neodpovídá výše uvedeným kritériím.  

Za nejvýznamnější prolomení této hranice osobně povaţuji aţ nepřiměřeně vysoké 

pokuty, které je moţno uloţit ve správním řízení. Tyto pokuty mnohdy aţ 

několikanásobně převyšují pokuty, jeţ je moţno ukládat za trestný čin. Navíc na rozdíl 

od trestního práva nejsou správním právem upraveny zásady ukládání sankcí, nebývají 

povoleny ţádné alternativy trestů a v neposlední řadě nejsou zajištěny náleţité garance 

práv osob. Správní řízení bývá i navzdory těmto výtkám upřednostňováno, kvůli jeho 

rychlosti a hospodárnosti. Dalším důvodem je pak přehlcenost trestních soudů. Tento 

systém mi však nepřipadá chvályhodný, zejména při porovnání výše sankcí, jeţ je 

moţno uloţit a minimu šetření práv zúčastněných osob. 

Přijetí zákona o TOPO vnímám jako krok správným směrem, nicméně to 

nezbavuje zákonodárce povinnosti upravit i správní delikty právnických osob. De lege 



 - 62 -  

ferenda je proto třeba i nadále uvaţovat o přijetí zákona o správním trestání, jeţ by 

vymezil obecné instituty, a to nejen ve vztahu k právnickým osobám, ale i k osobám 

fyzickým, pokud by nebyl rozšířen dosah PřesZ. Jako nutné povaţuji přidat definici 

právnické osoby, které jednání bude moţno jí přičítat, aby nebylo nutné analogicky 

uţívat práva trestního. Dále potom upravit obecně okolnosti vyjadřující protiprávnost a 

okolnosti způsobující zánik trestnosti, pravidla pro ukládání sankcí a jejich druhy, 

upravit správní řízení, co se týče stanovení práv pachatele a osob zúčastněných. 
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Závěr 

 

Ve své diplomové práci jsem se zabývala hmotně-právními aspekty úpravy 

správních deliktů právnických osob. Úvod práce spočíval v obecném vymezení institutu 

správního trestání a správních deliktů, základních zásad, jeţ se uplatňují při 

rozhodování o správních deliktech, přičemţ těm nejdůleţitějším z těchto zásad jsem se 

věnovala podrobněji. Mezi tyto zásady patří zásada zákonnosti, vyjádřena čtyřmi 

formami (nulla crimen sine lege skripta, stricta, praevia, certa), zásada rovnosti a 

zásada subsidiarity trestního postihu, a to nejen při správním trestání, ale hlavně 

v souvislosti s přijetím zákona o TOPO. 

Druhou část jsem věnovala jiţ přímo deliktům právnických osob, nejprve jsem se 

snaţila vymezit pojem deliktu a právnické osoby, k němuţ je ale stále zapotřebí exkurze 

do občanského a obchodního práva. Správní delikty právnických osob jsou tedy určitá 

protiprávní jednání právnických osob, jenţ zákon stanoví jako trestné a za které zákon 

stanoví sankci, jiţ je moţno uloţit jen na základě tohoto zákona.  

Správní delikty jsou tedy charakterizovány znaky uvedenými v zákoně, coţ jsou 

znaky skutkové podstaty. Obligatorní znaky skutkové podstaty jsou čtyři a jsou jimi 

objekt deliktu, subjekt, objektivní a subjektivní stránky deliktu. Objektem deliktu jsou 

společenské zájmy a hodnoty, na které pachatel deliktem útočí. Můţe se na objekt 

nahlíţet individuálně, tedy ten daný konkrétní zájem, proti němuţ je přímo útok veden, 

či obecně, kdy všechny správní delikty útočí na veřejný pořádek. Subjektem je 

právnická osoba, která svým vlastním jednáním naplnila znaky skutkové podstaty 

správního deliktu. Objektivní stránku pak spatřujeme v jednání, jímţ musí být naplněny 

znaky skutkové podstaty, v následku tohoto jednání a v příčinné souvislosti mezi 

jednáním pachatele a následkem, který je podstatný pro správní právo. Subjektivní 

stránky je charakterizována jako psychický stav pachatele k spáchanému deliktu, neboli 

zavinění. Zavinění u správních deliktů právnických osob poţadováno není, a to 

s ohledem na objektivní odpovědnost právnických osob, jenţ v správním právu trestní 

převládá. Dalšími znaky charakterizujícími správní delikty jsou pak protiprávnost a 

trestnost.  

Pouze protiprávní činy mohou být delikty, okolnosti vylučující protiprávnost, jsou 

takové skutečnosti, které jednání, který by jinak naplňovalo znaky deliktu, dávají do 
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souladu s právem. Jsou to okolnosti hodné zvláštního zřetele, které nejsou obecně 

upraveny správním právem, nicméně se teorie i praxe vyslovila k nutnosti jejich uţití. 

Zánik trestnosti spáchaného deliktu spočívá v okolnostech, které nastaly po spáchání 

deliktu, ale předtím, neţ bylo o deliktu pravomocně rozhodnuto. Podrobněji jsem se 

zabývala dvěmi ze skutečností, jeţ způsobují zánik trestnosti, a to zánik právnické 

osoby a uplynutí lhůty. 

Sankcí se rozumí právem stanovený následek protiprávního jednání, uloţený 

právnické osobě správním orgánem. Při ukládání sankcí si správní orgán nemůţe 

počínat libovolně, ve většině případů jsou mu dány meze jeho správního uváţení a to 

horní hranicí sazby pokuty, kterou je moţno za delikt uloţit. Správní orgán je povinen 

přihlédnout k okolnost spáchaného deliktu a k poměrům pachatele, coţ vyplývá 

z obecných zásad trestání, které sice nejsou stanoveny přímo pro správní trestání, ovšem 

uţít by se měly i v těchto případech. Zvláštní kategorií ukládání sankcí, je ukládání 

sankcí při souběhu správních deliktů. Souběhem je situace, kdy pachatel spáchá více 

deliktů dříve, neţ byl pro některý z nich odsouzen. Pro uloţení sankce za sbíhající se 

delikty je moţno uţít zásady kumulační, absorpční a asperační.  

V Evropě není správní trestání právnických osob jediným druhem odpovědnosti 

společností. Ve čtvrté kapitole jsem se proto rozhodla věnovat právním úpravám 

odpovědnosti právnických osob ve vybraných zemích, a to v Anglii, Francii, Španělsku 

a Německu. Na těchto státech můţeme pozorovat i různě modely odpovědnosti 

právnických osob, od pravé trestní odpovědnosti, před quasitrestní odpovědnost aţ 

k výlučnému administrativněsprávnímu trestání těchto osob. 

Aktuální, vzhledem k přijetí a účinnosti zákona o TOPO, je i otázka trestního 

postihu právnických osob v České republice. Po důkladném zváţení argumentů pro i 

proti zavedení trestní odpovědnosti, byla zvolena varianta hovořící ve prospěch. 

Zákonem o TOPO došlo tedy s účinností od 1.1.2012 i u nás, stejně jako v mnoha 

evropských zemích k zavedení pravé trestní odpovědnosti právnických osob za trestné 

činy taxativně v tomto zákoně vyjmenované. Stejně jako je tomu u osob fyzických, tak i 

u právnických osob nyní bude nastávat situace, kdy bude třeba rozlišit mezi soudním a 

správním deliktem, čemuţ jsem věnovala poslední kapitolu své práce. 
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 Seznam zkratek 

CPF – Code pénal Francais 

LZPS - Usnesení č. 2/1993 Sb., o vyhlášení Listiny základních práv a svobod, ve 

znění pozdějších ústavních zákonů 

Nový občanský zákoník -  Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 

předpisů  

Občanský zákoník - Zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 

předpisů 

Obchodní zákoník - Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších 

předpisů 

PřesZ - Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů 

SŘ - Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů  

Ústava - Usnesení č. 1/1993 Sb., o vyhlášení Listiny základních práv a svobod, ve znění 

pozdějších ústavních zákonů 

Zákon o TOPO - Zákon č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a 

řízení proti nim, ve znění pozdějších předpisů 

Ţivnostenský zákon - Zákon č. 455/1991 Sb., o ţivnostenském podnikání, ve znění 

pozdějších předpisů 
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Resumé  

Topic of my diploma thesis is The Administrative punishment of legal persons. 

Lability of legal entities is consodered to be very actual and controversil at the present 

time not only in the Czech republic, in connection with criminal lax refom, but in the 

whole Europe. The solution of problematic question of effective sentencing legal 

persons and detering them from other illegal activities, has been a frequent issue of 

political profesional a nonspecialists discussion during the last ten years. 

This thesis describes czech system of public liability of legal entities, which is 

suffering from numerous imperfections. 

In the first chapter  I define and specify administrative punishment and its basic 

principles, focusing on principle of humanity, principle of legality in its four forms 

(nulla crimen sine lege stricta, scripta, certa, praevia) and principle of subsidiarity of 

criminal repression. 

The following chapter is focused on administrative liability of legal person. The 

theory of legal persons as a mere fictions is obsolete and they are considered to be real 

and self-dependent legal subjects with potency to act. Unfortunatelly, very often they 

act unlawfully. The consequences of this conduct may often be huge and very difficult 

to restore. In this chapter I define legal entity, using civil and corporation law, because 

administrative law either criminal law doesn´t contain definition of this basic institute. 

Then I define administrative misconduct with using its signs. Fault is also one of this 

signs, but it is not required in case of legal entities, liability of ligal persons is 

regargdless of fault. 

Third chpter involves sanctions, which administrative body can impose for delict 

to legal entities. Basic principles of punish are not declare in administrative law, so we 

have to use principles of criminal law. The most used sanction is fine. In acts are fines 

define with using the upper limit of rate. Administrative body have to impose fine in 

within this limit using basic principles of punishment, which means they have to take 

account on proportion of offenders and relevance of commited delict, Special case is 

when affender commits more delicts earlier than he is for one of them punished. In this 

case can administrative body exceed the upper limit of rate. 

In the next chapter I outline I outline how is the delictual liability of legal persons 

solved in the chosen European states, including England, the country of anglo-american 
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legal system, where criminal liability of legal persons is traditional legal institute. 

Whereas the choice whether to punish legal persons in criminal, administrative, or 

private law is absolutely left on the consideration of the states, no world unified type of 

delictual liability of legal persons has been created and there are many types o delictual 

liability of legal persons even in the Europe. We are meeting with type of true criminal 

liability of legal persons (England), type of pseudo-criminal liability of legal persons 

(Slovakia) and type of administrative liability of legal persons (Germany). 

In fifth chapter I focused on the criminal liability of legal persons in Czech 

republic given The criminal liability of legal persons and procedure against them act, 

which is effective from 1st of January. I summarize reasons for and against introduction 

of criminal liability. With introduction of sriminal liability is connected another 

problem, contradistinction of criminal and administrative delicts, it is what my final 

chapter is about. 

Work is processed according to the legal form valid and effective as on 2 nd of 

January 2013. 
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