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Úvod práce, tresty a trestání

Samotný pojem trestu souvisí s velmi dávným smyslem pro dodržování konkrétních
pravidel, kdy určitá moc (kmen, obec, Bůh, církev, stát) sankcionuje toho, kdo tato pravidla
poruší, a to buď konkrétními tresty projevujícími se v reálném světě (např. státní moc), či
imaginárním odsouzením nebo zatracením, které nemá reálný podklad (Bůh), ovšem
pochopitelně do reálného světa se prolíná. Ostatně mnohé knihy Starého zákona se trestem
a trestáním značně podrobně zabývají; konečně chápání pekla jako trestu za špatný život je
pro židokřesťanskou kulturu příznačné. Pojem trestu je tak podle názoru autora v obecné
rovině velmi živý, starý a dobře chápaný.
S takto vymezeným pojmem trestu pak souvisí již pouze dále posunutý pojem trestání jako
soustavné činnosti určitého subjektu, která nemusí být výlučnou činností, samotný pojem
však již vyžaduje určitou opětovnost konání. Šířeji lze chápat trestání jako souhrn činností
různých subjektů, které aplikují příslušné tresty, a ještě šířeji jako obecný pojem sankce
(trestu) zakotvený v právním řádu.
S trestem a trestáním velmi úzce souvisí pojetí spravedlnosti. Stejně jako trest a trestání je
idea spravedlnosti velmi stará a v mnohých dílech zřetelně vystupuje jako jedna ze
základních ideí. Např. Platón ve své Ústavě1 pojem spravedlnosti či spíše částečné vymezení
jednání, které je spravedlivé, zmiňuje hned v prvé knize při rozmluvě v domě Kefalově.
Trestáním tak je činnost zaměřená k tomu, aby bylo sankcionováno porušení norem, jehož
hlavním smyslem je preventivní charakter, tedy aby v konkrétním případě pachatel propříště
porušení normy nečinil, ale ne nepodstatným je i generální rozměr prevence, tedy
odstrašující příklad potrestaného pachatele na ostatní subjekty. Podle názoru autora je
generální prevence u správního trestání ještě širší a působí již pouze mnohdy velice
citelnými sankcemi na neporušování práva 2, nikoliv pouze uloženými tresty v konkrétních
případech. Otázkou je, zda takové sankce mají ještě reálný smysl či podklad, či zda se jedná
pouze o víceméně slovní agresi zákonodárce, která nemá za sebou podrobnější analýzu a ve
výsledku působí pouze jako poněkud teatrální ukazování zbraní.

1
2

Platón, Ústava, OIKOYM ENH 2005
srov. např. naprosto ojedinělou výši pokuty v zákoně na ochranu spotřebitele.

-7Speciálním druhem trestání pak má autor na mysli trestání správní. Tento způsob trestání je
pro právnické osoby dosti typickým a v praxi značně využívaným v současné společnosti,
přičemž v současném světě, kdy obecně roste počet právnických osob (zejména
podnikatelských korporací), které zajišťují i veřejné služby či jsou napojeny na veřejné
rozpočty (dopravní obslužnost, zdravotnictví, výstavba dopravních staveb apod.) roste tlak
na jednotlivé zákonodárce na rozšíření této odpovědnosti i v rovině trestní.
Odpovědnost právnické osoby v rovině správnědeliktní je v českém právním řádu
vymezena téměř v každém zákoně, který upravuje jednotlivou část veřejné správy. Ač těchto
zákonů je velké množství, základní zásady, resp. zásadní formulace jsou většinou vždy velmi
podobné. Správní trestání právnických osob je jedním z typických forem trestání a v
současné praxi zažité.
Právě proto, že právnická osoba je právní fikcí, konstrukcí, kterou pouze právo stvořilo a
umožňuje její existenci, správní trestání může být velmi účinným nástrojem, jak působit na
dodržování zákona těchto subjektů (právnických osob), neboť právo takovou osobu může v
jejích právech výrazně omezit (např. odnětím příslušného veřejnoprávního povolení k
provozování určité činnosti) či přímo tuto osobu zrušit (tato úprava je v současnosti spíše
ponechávána pravomoci trestní). Současná praxe, kdy se zákonodárce pokouší právnické
osoby činit odpovědným i v rovině trestněprávní autor považuje za novou, a pro zdejší
právní kulturu velmi nezvyklou, neboť poněkud rozmělňuje koncept individuální trestní
odpovědnosti (např. vymezení úmyslu jako jednoho ze základních prvků trestněprávního
vztahu, který u pachatele – právnické osoby – působí až nepatřičně)3. Nicméně se jedná o
úpravu nezbytnou, která v rovině právní úpravy doplní dosavadní disproporci v trestání –
zatímco pro fyzické osoby byla možná odpovědnost trestní pro jednání, které zároveň
zakládalo odpovědnost správnědeliktní či přestupkovou, pro osoby právnické taková úprava
chyběla.
Za tohoto stavu je podle názoru autora nutné poněkud pregnatněji vymezit rozdíl mezi
trestáním správním a trestním pro právnické osoby. Spoustu problémů zcela jistě přinese až
praxe, když obecně připravenost trestní justice na trestání právnických osob v trestním
řízení autor považuje za téměř nulovou a praxe se bude muset v konkrétních případech
přizpůsobit.

Obdobně Kratochvíl, Vladimír: Trestní odpovědnost právnických osob a základní zásady trestního
práva hmotného. Trestněprávní revue 9/2011, str.249.
3

-8Právě hodnocení jednotlivých souvisejících znaků a stejných principů v trestání správním je
úkolem této práce. Práce je tak zaměřena na část obecnou, poté větší část analytickou
sledováním právní úpravy a jednotlivých aktů aplikace práva při správním trestání, a poté
částí syntetickou, kdy se autor pokouší dospět k obecnějším závěrům. Autor se snaží
rozebrat správní trestání jak v rovině hmotněprávního vymezení, tak i v rovině procesních
zvláštností.
Autor nijak nehodnotí současný právní stav, kdy odpovědnost za správní delikty náleží
kromě osob právnických i osobám fyzickým, které podnikají. Autor považuje tuto
legislativní úpravu jako dlouhodobě přežívaný nešvar v českém právním prostředí, vzniklý
poměrně živelně a účelově, aniž by jej vážněji rozebíral. Tato práce se týká výhradně
odpovědnosti právnických osob, nikoliv tedy osob fyzických – podnikatelů, ač téměř v
každém právním předpise, který příslušnou odpovědnost upravuje a stanoví sankce, mezi
těmito osobami není činěn rozdíl, což pak působí v praxi značné problémy, neboť fyzická
osoba, i když je podnikatelem a je vázána v různých oblastech veřejnoprávní regulací (např.
při provádění hornické činnosti) nemůže být jak v procesním postavení, tak i v
odpovědnosti bez dalšího být srovnávána s osobou právnickou.
Konečně je nutné zdůraznit, že pod pojmem právo autor chápe nikoliv pouze právní normy
ve smyslu právních předpisů, ale v souladu s Viktorem Knappem jako formálně sdělný
společenský normativní a regulativní systém, který je vytvářen nebo uznáván státem k
dosažení určitých společenských účelů a k prosazení a ochraně určitých obecných
společenských zájmů a jehož normy jsou vynutitelné státní mocí 4. Ač se vlastně nejedná o
definici práva, ale o jeho vysvětlení, autor pod pojmem právo tak chápe celý systém a
komplex vztahů, které při svém působení tento systém vyvolává. S ohledem na praktické
zaměření této práce se autor nadále zabývá zejména právními předpisy a jejich srovnáním,
teoretickými úvahami a interpretací a aplikací práva příslušnými úřady.
Autor vychází při analýze jak z právních norem, tak z judikatury a rozhodovací praxe
vybraných správních úřadů. Tato analýza nemůže být kompletní – např. podle Heleny
Práškové je v současné době obsažena úprava správních deliktů asi ve dvou stech právních
norem. Nicméně s ohledem na autorovu zkušenost s funkcí soudce správního soudu
početné problémy s interpretací a aplikací jsou shodné a i neúplná analýza rozhodovací
činnosti odkrývá obecnější problémy.

4

Knapp, V.: Teorie práva, 1. vydání. Praha. C.H.Beck 1995, str. 50

-91.1

Obecné vymezení deliktní odpovědnosti a společné znaky trestání v právu

Odpovědnost autor chápe tradičně jako povinnost nést zákonem stanovenou újmu v
případě, kdy nastane zákonem stanovená skutečnost 5. Deliktní odpovědnost pak jako
povinnost nést sankci (trest), kterou zákon s porušením povinnosti spojuje.
Vymezení této povinnosti u právnických osob značně překročuje tradičně chápané pojmy
trestného činu podle klasické teorie trestního práva. V trestním právu dosud nutně nemůže
k naplnění skutkové podstaty trestného činu dojít pouze porušením příslušné povinnosti,
ale musí zde přistoupit i další prvek, tedy škodlivost činu pro společnost (srov. ust. § 12
odst. 2 trestního zákoníku – zákon č. 40/2009 Sb.). Právě toto kritérium je někde
spatřováno jako rozdíl mezi trestáním správním a obecně trestným či soudním – např. již
Jiří Hoetzel, ač nikoliv pro osoby právnické, ale pouze pro osoby fyzické, upozorňuje na
názory některých autorů, kteří právě v tom spatřují rozdíl mezi oběma delikty6. Např.
poukazuje na názor M.E.Mayera, který tvrdí, že soudní delikty nejsou jen porušením statků
právních, ale i statků kulturních, zatímco delikty správními se kulturní statky neporušují. V
podstatné podobě lze uvést, že tento názor se uplatňuje i v současném českém právním
prostředí – k protiprávnosti, a tedy spáchání soudního deliktu, tedy trestného činu, je nutné
i porušení statku „kulturního“, tedy další znak trestného činu (dnes nazývaný společenská
škodlivost). Teorie trestního práva i judikatura tuto koncepci zejména v našem právním
prostředí (s již značně vžitou koncepcí materiálního pojetí trestného činu podle trestního
zákona č. 141/1960 Sb., které převzal v obsahově obdobné formě i nový trestní zákoník)
dlouhodobě rozvíjí.
Jak upozorňuje Helena Prášková ve svém článku „Správní delikty právnických osob“7,
někteří současní autoři toto dělení rovněž přejímají. Pro naše právní prostředí se prozatím
jedná o poněkud akademické dělení, neboť trestněprávní odpovědnost právnických osob je
zatím na samém počátku a zkušenost s jejím využitím je zatím značně malá (na dotaz autora
této práce však jeden státní zástupce uvedl, že na právnickou osobu již dvě obžaloby podal
– jednalo se o trestné činy daňové).

5

Knapp, V: cit. dílo, str. 200
Hoetzel, J: Československé správní právo, Část všeobecná, 2. vydání, Melantrich, Praha 1937, str. 370
- 371
7
Prášková, H.: Správní delikty právnických osob. AUC-I., 1992, str. 3-96
6

- 10 Nicméně, při užším zaměření této práce je nutné se vrátit k deliktní odpovědnosti správní,
kterou podle názoru autora je nutné chápat jako každé porušení právní povinnosti, které je
sankcionováno. Potud je situace poněkud jasná a přehledná.
První problémy nastávají při vymezení, kdo je pachatelem příslušného správního deliktu,
tedy vymezením oné právnické osoby, která je delikventem (pachatelem) správního deliktu.
Situace je jasná v právních normách, které sankcionují vybrané právnické osoby, kterým
bylo uděleno určité veřejnoprávní oprávnění k určité specifické činnosti (např. provozovatel
skládky, tedy osoba, které bylo vydáno povolení k provozování skládky podle zákona č.
185/2001 Sb., provozovatel televizního vysílání podle udělené licence podle zákona č.
231/2001 Sb.). Zde je situace jasná a pachatelem je speciální pachatel, jak jej chápe teorie
trestního práva, tedy osoba, která je ve specifickém postavení či má určité právní kvality
(např. udělená licence) a nemůže jím být osoba jiná.
Složitější již je situace tehdy, pokud zákon takového speciálního pachatele nezná, a deliktní
způsobilost tak vztahuje na jakoukoliv právnickou osobu (např. správní delikt podle ust. § 4
zákona č. 282/1991 Sb., o České inspekci životního prostředí a její působnosti v ochraně
lesa). Zde již kritéria posouzení v právní normě většinou naprosto chybí, přičemž
rozhodovací praxe tíhne k tomu, že takovým pachatelem může být jakákoliv právnická
osoba. Vzhledem ke skutečnosti, že pojem právnické osoby je v našem právním řádu
chápán nadmíru široce (srov. ust. § 18 občanského zákoníku), tedy že takovou právnickou
osobou může být např. i občanské sdružení či územněsprávní jednotky (tedy klasická
veřejnoprávní korporace), vyvstává naléhavá otázka, zda lze při vymezení deliktní
odpovědnosti při správním trestání vycházet pouze z vymezení právnické osoby provedené
občanským zákoníkem, který primárně míří zejména k úpravě vztahů civilních, hlavně
majetkových (srov. ust. § 1 občanského zákoníku), či zda by při vymezení pachatele měla
nastoupit i hlediska jiná (např. právnická osoba, která je podnikatelem podle obchodního
zákoníku, čímž se rozsah odpovědnosti ve smyslu počtu delikventů snižuje).
Tato nekoncepčnost zřejmě odráží poměrné mládí institutu deliktní odpovědnosti právnické
osoby. Současná judikatura přímo tuto otázku nijak neřešila, což je pravděpodobně dáno
tím, že ji nikdo zatím před správní soudy nevznesl.
Další podstatnou skutečností je rozbor trestů za spáchaný správní delikt, který je velmi
široký a v současné době v některých právních normách zdaleka převyšuje trestní sankci za
trestný čin (autor zde uvádí pro příklad povzdech jednoho jednatele společnosti s ručením

- 11 omezeným po skončení soudního řízení při přezkumu správního aktu uložení pokuty „Kdybych byl radši odsouzen v trestním řízení“). Výše sankcí je někde skutečně enormní a
systematika ani v jedné právní normě není nejsilnějším znakem našeho práva. Pro příklad je
možné uvést naprosto nereálnou a nesmyslnou výši sankce v zákoně o ochraně spotřebitele
ve výši 50 miliónů korun (ust. § 24 odst. 10 písm. e) zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně
spotřebitele, ač za jednání nestažení výrobku zaměnitelného s potravinou, za nějž může být
touto výší pokuty postižen, by byl pachatel zcela zjevně odpovědný podle trestního
zákoníku pro zločin obecného ohrožení podle ust. § 272 trestního zákoníku) za jednání,
které stěží může být společensky škodlivější, než např. nevratné zničení výrazného
krajinného prvku, kde činí horní výše pokuty 2 milióny korun (ust. § 88 odst. 2 zákona č.
114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny).
Ještě složitější situace u ukládání sankcí je v případě konkrétní aplikační praxe. Např. z
publikovaných rozhodnutí Rady pro rozhlasové a televizní vysílání za rok 2011 je patrné, že
uložená sankce za správní delikt podle ust. § 60 odst. 3 písm. d) zákona č. 231/2001 Sb.
(kde činí zákonná sazba 20.000 – 10.000.000,- Kč) vždy částku 50.000,- Kč nebo 100.000,Kč, a to se jedná pouze o jeden správní úřad. Z autorovy osobní zkušenosti soudce
správního soudu plyne, že jiná výše pokuty tímto správním úřadem byla uložena jen velmi
výjimečně, ač taxativní výčet důvodů pro výši pokuty uvedený v ust. § 61 odst. 2, 3 zákona
č. 231/2001 Sb. takovou praxi téměř vylučuje (je nutné např. uvážit rozsah, typ a dosah
závadného vysílání, míru zavinění – sic!, povahu vysílaného programu, postavení
provozovatele na mediálním trhu). Rovněž výše pokuty ukládaná provozovatelům
celoplošného vysílání s významným podílem na trhu a s cenou jedné vteřiny reklamního
času a tím jeho ziskům v této výši je spíše úsměvná.
Další otázkou je, zda zákon nějak rozlišuje u správního trestání ustavení a složení
rozhodujícího úřadu. Podle osobního názoru autora způsobem utvoření příslušného
správního úřadu zákonodárce dává najevo svůj úmysl, aby příslušný správní delikt byl
posouzen na základě i jiných, než výlučně právních kritérií a v rozhodovací praxi aby byl
zohledněn názor jak odborné, tak i laické veřejnosti (rozsudek Městského soudu v Praze ze
dne 22.6.2005, čj. 7 Ca 34/2005-53, publikovaný na stránkách Rady pro rozhlasové a
televizní vysílání – www.rrtv.cz: „Zákon o vysílání
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dává žalovanému správnímu orgánu správní

uvážení, aby rozhodl, zda odvysílaný pořad mohl ohrozit právem chráněné zájmy - ust. § 32 odst. 1 písm.
g) zákona o vysílání. V podstatě každý pojem, který je použit v právních předpisech, může být předmětem
diskusí. Právě z tohoto důvodu i ze skutečnosti, že mediální právní předpisy povětšinou pracují se zcela
8
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- 12 specifickými pojmy a upravují poměrně specializovanou oblast veřejné správy, zákon o vysílání vytvořil
správní orgán, který je orgánem sborovým a který je utvářen kvalifikovaným způsobem. Právě složení
tohoto sborového orgánu i způsob volby jeho členů má být zárukou jistého vzorku společnosti, neboť
konzumentem vysílání je široká veřejnost, včetně dětí a mladistvých, nikoliv pouze odborníci. Proto i způsob
přijetí konkrétního správního rozhodnutí je zákonem koncipován jako určitý konsensus mezi členy tohoto
sborového orgánu, který odpovídá konsensu ve společnosti na dané otázky. Proto posouzení každého
konkrétního případu nemůže být vázáno na pouze odborné otázky - v daném případě posudek psychologa,
ale musí vycházet z celkového dojmu, který daný pořad mohl vyvolat ve společnosti. Hranice, kde je míra
obecného přijetí každého pořadu, samozřejmě může být předmětem polemik a bezpochyby se mění a měnit
bude - a to nejen v čase, ale i v závislosti na celkovém civilizačním a kulturním prostředí dané společnosti,
nicméně konečným rozhodcem v takovém sporu musí být v dané věci žalovaný, který má zákonem danou
pravomoc takovou míru přijetí pořadu závazně vyslovit“).
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Objekt správního deliktu

Pod pojmem objekt deliktu (přičemž není rozdílu, zda trestního, správního či civilního) je
většinově chápán okruh společenských vztahů, hodnot či statků, které jsou příslušnou
normou chráněny a jejichž porušení s sebou nese pro příslušný subjekt povinnost podrobit
se sankci9.

2.1

Obecný objekt správního deliktu

V teorii je pak možné tento objekt rozdělit na objekt obecný, kterým může být chápán
řádný výkon veřejné správy10, či možná úžeji jako respektování veřejného zájmu11 (pro
potřeby správního trestání), ačkoliv lze namítnout, že tuto ochranu lze možná spíše chápat
jako obecný směr či cíl směřování veřejné správy v různých řízeních u různých účastníků
v určitém časovém období. Tato zásada je uvedena v procesním předpisu, a charakterizuje
rozhodovací činnost veřejné správy (jak již vyplývá z jejího samotného širokého vymezení –
řešení v souladu s veřejným zájmem, tedy tradiční rozdíl mezi klasickým kontradiktorním
řízením civilně soudním, kdy soudce vystupuje spíše jako rozhodce, ale i řízením ve
správním soudnictví, kdy soudce poskytuje ochranu porušeným subjektivním veřejným
právům12, ač je nutné poukázat na to, že taková konstatace může být příliš zjednodušující 13)
a je možné ji vztáhnout i do úvah typicky hmotněprávních14. Autor se domnívá, že tuto
zásadu lze použít na obecně chápaný objekt, a že tedy nejde pouze o sumarizované
srov. např. heslo „Objekt trestného činu“ v . Dušan Hendrych, a kolektiv, Právnický slovník, 3.vydání,
2009, případně výrazně hodnotově pojatý objekt trestného činu v nálezu Ústavního soudu sp. zn.: IV. ÚS
98/ 97, ze dne 30. 6. 1997, publikováno: Sbírka nálezů a usnesení Ústavního soudu, Číslo : 88/1997 USn.,
týkající se značně citlivé věci objektu trestného činu vlastizrady a vyzvědačství z období totalitního státu.
10
srov. např. vymezení objektu správního deliktu v: Dušan Hendrych, a kolektiv. Správní právo. 7.
vydání. 2009. str. 440 – 441, či v : Helena Prášková. Europeizace trestního práva správního. Právní
rozhledy, Číslo: 13/2010, str. 488.
11
srov. ust. § 2 odst. 4 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, podle něhož: „Správní orgán dbá, aby
přijaté řešení bylo v souladu s veřejným zájmem a aby odpovídalo okolnostem daného případu, jakož i na
to, aby při rozhodování skutkově shodných nebo podobných případů nevznikaly nedůvodné rozdíly.“
12
srov. ust. § 2 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, podle něhož: „Ve správním soudnictví
poskytují soudy ochranu veřejným subjektivním právům fyzických i právnických osob způsobem
stanoveným tímto zákonem a za podmínek stanovených tímto nebo zvláštním zákonem a rozhodují v
dalších věcech, v nichž tak stanoví tento zákon.“
13
srov. např. názor Jiřího Hoetzela s dřívějším teoretický m od mítáním tzv. dvoustranného procesu
administrativního, v: Hoetzel, J. Československé správní právo. Praha 1937. Melantrich, str. 327 – 329.
14
koneckonců, zákon č. 500/ 2004 Sb., správní řád, pravděpodobně z toho důvodu, že šlo o dosti těžce
narozené dítě nového správního procesu, svou úpravu vymezil velice široce – srov. v době přijímán í
normy velice d iskutované ust. § 1 odst. 2 tohoto zákona („Tento zákon nebo jeho jednotlivá ustanovení se
použijí, nestanoví-li zvláštní zákon jiný postup.“), a s tím spojenou horečnou, jindy nevídanou, leg islativní
aktivitu týkající se tehdy účinného zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, resp. jeho ust. § 99 a
jeho novelizace v průběhu 3 let, aby se zákonodárce v ust. § 262 nového daňového řádu (zákona č.
280/2009 Sb.) vrátil k původní střízlivé úpravě („Při správě daní se správní řád nepoužije.“).
9

- 14 vyjádření týkající se obecně do procesního předpisu pojatých jednotlivých druhových
veřejných zájmů15, ač je pravda, že tímto způsobem chápe takto pojatý veřejný zájem i
judikatura správních soudů16.
Rovněž je nutné v tomto směru poukázat na to, že veřejný zájem je v soudním řízení
správním přítomen rovněž, nikoliv však ve smyslu rozhodovacím, ale v postavení
privilegovaného žalobce u široce pojaté žaloby k ochraně veřejného zájmu Nejvyššího
státního zástupce a Veřejného ochránce práv 17. Je škoda, že tyto žaloby, podle zkušenosti
autora této práce jako správního soudce, jsou v praxi zatím spíše výjimečné18, a že takto
pojatý „veřejný zájem“ nebyl zatím judikaturou nijak vymezen (k čemuž přímo vyzývá
novelizované ust. § 66 odst. 3 soudního řádu správního). Koneckonců, tzv. „zástupce
veřejného zájmu“ znala již prvorepubliková úprava, kdy vystupovali přímo v řízení
správním19.
Pokud tedy autor poukázal u obecného objektu správního deliktu na ochranu veřejného
zájmu (která je v procesním a praktickém životě prováděna takovým rozhodováním
správních úřadů, jejichž „řešení je v souladu s veřejným zájmem“), pak je nutné uvést, že
zatím nebyl příliš judikatorně vymezen. Naše ústavní judikatura jej vymezila jako zájem,
který je obecný či obecně prospěšný, dále však zúžený podle filosofických názorů F.A.
Hayeka nikoliv na každý kolektivní zájem20; veřejný zájem by tak měl být zjišťován
v každém konkrétním rozhodování poměřováním různých zájmů partikulárních a po
zvážení všech návrhů a připomínek21. Rovněž judikatura Nejvyššího správního soudu zatím
obecně k vymezení tohoto pojmu prozatím příliš nepřispěla (což je však zcela zjevně dáno
tím, že taková právní otázka nebyla před správní soudy dosud vznesena). Je nutné tak
opačně Luboš Jemelka, Klára Pondělíčková, David Bohadlo. Správní řád. 2. vydání. 2009, str. 14 –
15. C.H.Beck. Praha.
16
srov. např. ro zsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 14.9.2011, čj. 9 Ans 8/2011 – 62, dostupné
na: www.nssoud.cz, vztažená na ochranu veřejného zájmu v řízen í o odstranění stavby podle ust. § 129
odst. 1 p ísm. b) zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, kdy správní soud uvádí v odůvodnění, že
veřejným zájmem je ochrana na řádném postupu podle stavebního zákona.
17
ust. § 66 soudního řádu správního, konkrétně ust. § 66 odst. 2 tohoto zákona, podle něhož: „Žalobu je
oprávněn podat nejvyšší státní zástupce, jestliže k jejímu podání shledá závažný veřejný zájem.“
18
např. ve vyhledávači rozhodnutí Nejvyššího správního soudu se na dotaz po tomto procesním usnesení
nenalezne žádné ro zhodnutí, autor této práce za 6 let své praxe narazil na pouhou jednu takovou žalobu
v záležitosti spíše okrajové (věc se týkala zjevně nesprávně dodatečně vyměřené daně z převodu
nemovitostí a žaloba byla spíše podána proto, že daňový subjekt nepodal včas správní žalobu.
Argumentace stran veřejného zájmu provedena nebyla, korektně je nutno říci, že ji žádný z účastníků
řízení nerozporoval a žalovaný – správní úřad – sám uznával, že daň byla vyměřena nesprávně a
nezákonně).
19
srov. např. Hoetzel, J., cit. d ílo, str. 329.
20
nález Ústavního soudu, sp. zn. I. ÚS 198/ 95, publikovaný: Sb írka rozhodnutí, svazek 5, nález č. 23
21
nález Ústavního soudu č. 327/ 2005 Sb., ze dne 28. června 2005 ve věci návrhu na zrušení § 3a zákona
č. 114/1995 Sb., o vnitro zemské p lavbě, ve znění pozdějších předpisů
15

- 15 uzavřít, že vzhledem ke skutečnosti, že obsahem této práce není vymezení „veřejného
zájmu“ či obecného objektu správního deliktu, autor tuto značně diskutovanou materii dále
nerozvíjí a pouze na ni upozorňuje.
V této souvislosti je nutné upozornit, jak vymezuje tzv. obecný objekt trestného činu teorie
trestního práva – tedy jako souhrn společenských vztahů, zájmů a hodnot chráněných
trestním zákonem (dnes zákoníkem), přičemž intenzita porušení těchto vztahů musí
dosahovat určitého škodlivého rámce22, čímž je vymezena tzv. zásada ultima ratio soudního
trestání, resp. působení trestního práva jako poslední možnosti k nápravě či ochraně
poškozených či ohrožených společenských vztahů. Tento korektiv představuje (zejména
současně při přijetí zákona o trestní odpovědnosti právnických osob) při vymezení objektu
výrazné odlišení obou odpovědností, a tím i trestání – u trestání správního není tento
definiční znak u objektu přítomen, a tím se působnost správních skutkových podstat
správních deliktů značně rozšiřuje23.
V dílčím závěru je tak možné dospět k tomu, že obecným objektem správního deliktu je
řádný výkon veřejné správy spočívající v tom, aby příslušné subjekty dodržovaly příslušná
ustanovení právních norem či správních aktů (povolení, koncesí apod.), postupovaly
zodpovědně a měly na zřeteli nejen zisk (což je u osob soukromého práva, zejména
obchodních společností naprosto samozřejmé), ale respektovaly a ctily i určité aspekty
veřejného či veřejných zájmů (např. již dnes i u nás běžný zejména spotřebitelský tlak na to,
aby velké korporace šetřily životní prostředí či nevyužívaly ke své produkci otrocké či dětské
práce – např. značky biopotravin, nebo výrobky s označením „Fair Trade“)24, k čemuž
právě veřejná správa v rámci správního trestání může, na rozdíl od trestání soudního,
vytvářet příznivé podmínky25. Právě veřejná správa, jako typicky specializovaná část
srov. vymezení objektu trestného činu v: Novotný, O. a kol. Trestní právo hmotné – I. obecná část. 2.
přepracované vydání. Praha 1994. CODEX. str. 71.
23
srov. část pojednávající o rozdílu mezi těmito druhy trestání v: Hoetzel, J: Československé správní
právo, Část všeobecná, 2. vydání, Melantrich, Praha 1937, str. 370 – 371, kdy jsou zde rozebírány dřívější
doktrináln í pojetí těchto dvou odpovědností a rozdílů mezi n imi.
24
v této souvislosti je nutné uvést, že skutkové podstaty správních deliktů jsou většinou natolik široké,
že u možňují postihnout i tato jednání – srov. např. ust. § 18b zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně
spotřebitele, podle něhož: „Neoprávněné používání ekoznačky se zakazuje.“, nebo ust. § 10 odst. 1 zákona
č. 185/ 2001 Sb., o odpadech, podle něhož: „Prvotní původce odpadů má při své činnosti nebo v rozsahu
své působnosti povinnost předcházet vzniku odpadů, omezovat jejich množství a nebezpečné vlastnosti;
odpady, jejichž vzniku nelze zabránit, musí být využity, případně odstraněny způsobem, který neohrožuje
lidské zdraví a životní prostředí a který je v souladu s tímto zákonem a se zvláštními právními předpisy.“,
když pokutou je sankcionováno každé porušení povinnosti podle tohoto zákona (srov. ust. § 66 odst. 5
tohoto zákona, podle něhož: „Pokutu do výše 1 000 000 Kč uloží příslušný obecní úřad obce s rozšířenou
působností nebo inspekce fyzické osobě oprávněné k podnikání nebo právnické osobě, která poruší jinou
povinnost stanovenou tímto zákonem nebo povinnost uloženou rozhodnutím na základě tohoto zákona.“.
25
a to nejen tím, že bude postihovat jednání, které není trestné z hled iska trestního práva či které
nedosahuje značné intenzity porušení právní normy, ale i jednání v ro zporu s těmito zájmy (třeba se zájmy
22
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dopravy) tak může i v oblasti, kdy trestá, vytvářet mnohem širší podmínky a zejména
povědomost o jednání pro společnost příznivém, které, ač jinak podnikáním, je v souladu
rovněž s veřejným zájmem26. Jediným, ač v mediálním prostředí poměrně kontroverzně
pojímaným, příkladem může být tzv. dopravní krize v Ústeckém kraji - v roce 2005 kraj,
jako významný zadavatel a investor veřejných prostředků do veřejné dopravy, ukončil
smluvní vztah s dosavadním monopolním dopravcem a otevřel možnost konkurence
v tomto oboru - tím výrazně ušetřil veřejné prostředky na vyrovnání ztráty z veřejné
dopravy a celkově příslušné toky peněžních prostředků zprůhlednil. Ač se nejednalo přímo
o správní trestání, odnětí možnosti oprávnění provozovat tuto dopravu jednomu subjektu a
udělení koncese podle silničního zákona jiným subjektům do značné míry formovalo i
veřejné povědomí o působení práva, a pro příslušný subjekt, který dosavadní veřejnou
dopravu monopolně zajišťoval, to bylo trestem větším a rozhodně citelnějším než uložená
pokuta (ač došlo k likvidaci jeho podnikání v této oblasti). Z autorovy zkušenosti správního
soudce plyne, že právě oblast podnikání v silniční (autobusové) dopravě v tzv. veřejném
zájmu (tedy za výrazného přispění veřejných prostředků na krytí ztráty z této dopravy) je
mimořádně lukrativní, neboť umožňuje podnikání v podstatě bez rizika.

2.2

Další rozlišení objektů správního deliktu

Dalším v teorii možným členěním objektu deliktu, který je pro praxi využitelnější, je členění
na objekt druhový a individuální27, přičemž z hlediska správního trestání a jeho obecného
popisu je přínosnější zaměřit se spíše na objekt druhový jako typizovaný objekt na
na trvale udržitelném ro zvoji společnosti a ochraně životního prostředí), byť sankcemi – pokutami – spíše
symbolický mi, mající charakter spíše společenského odsouzení určitého jevu, ale na druhou stranu i
v případě, kdy je ukládána sankce – pokuta – za závažné porušení příslušné právní normy, ale delikvent
jinak postupuje vůči životnímu prostředí přátelsky, byl by zde tedy prostor pro snížení příslušné pokuty.
26
dlužno podotknouti, že tento aspekt je zat ím pro naši právní ku lturu i společenskou situaci dosti
neznámý – např. z autorovy osobní zkušenosti správní trestání řidičů taxislužby na území hlavního města
Prahy (zejména pokuty ukládané podle silničn ího zákona v letech 2004 – 2009 ve výši značně diskutabiln í
– od 200.000 do 300.00,- Kč za jeden zjištěný skutek) se k takovému postupu nabízelo. Správní trestání
však v těchto případech většinou zůstalo značně bezzubým – tito delikventi, ač zhusta se jednalo o
podnikající fy zické osoby, z objektivních důvodů na zaplacení takové pokuty neměly prostředky (korektně
je nutno říci, že značné množství výdělků z této činnosti je součástí tzv. šedé ekono miky, mnohde by mělo
svým ro zsahem i charakter trestného činu neodvedení daně), navíc soudy ve správním soudnictví prostě
nemohly přehlédnout, že takto uložené pokuty (zhruba v jedné polovině zákonné sazby) byly ukládány za
jeden zjištěný skutek, kdy tedy intenzita porušení zákona nemohla z objektivních důvodů být značná, a
proto značnou část těchto pokut správní soudy rušily a věci vracely veřejné správě k dalšímu řízení.
V tomto případě však nebyla na vině exekutiva, ale zcela zjevně moc zákonodárná, která d louho zpřísněný
podmínek pro výkon taxislužby nijak neřešila (ač hlavní město Praha několikrát, spíš již ze zoufalství,
navrhovalo změnu silničn ího zákona či živnostenského zákona).
27
Novotný, O. a ko l. Trestní právo hmotné – I. obecná část. 2. přepracované vydání. Praha 1994.
CODEX, str. 72 – 76.
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objekt snadněji uchopitelný, než v případě trestní odpovědnosti, neboť s jistým nadhledem
je možné konstatovat, že tímto druhovým objektem je souhrn hodnot chráněných
jednotlivými právními normami, v nichž jsou správní delikty uvedeny. S ohledem na značný
rozsah těchto norem (již zmíněné číslo asi 200 zákonů28, nebo číslo 35029), kdy ve zdejší
právní kultuře je běžnou legislativní technikou u každého zákona, který stanoví nějaké
povinnosti ve vztahu k veřejné sféře (aniž by musel přímo sám upravovat a zřizovat
příslušné veřejné úřady – srov. např. správní delikt podle ust. § 101 zákona č. 273/2008 Sb.,
o Policii České republiky – kdy je sankcionováno jednání, aniž by se jednalo o nějak tímto
zákonem zvláštně vymezenou oblast veřejné správy 30) stanoven v jeho závěru okruh
správních deliktů s příslušnými sankcemi, je obecnější členění takového druhového objektu
velmi složité, ne-li nemožné. Otázkou rovněž je, zda by takové členění bylo vůbec
smysluplné a přínosné.
Podle názoru autora tak druhový objekt správního deliktu je možné obecněji členit pro
praxi možná nejlépe podle oborů působnosti jednotlivých ministerstev 31 či jiných ústředních
správních úřadů, přičemž pravděpodobně je možné ještě do tohoto členění zařadit
specializované správní úřady, které sice ze zákona nemají postavení ústředních správních
úřadů, působnost v oboru veřejné správy však vykonávají ve velmi specializovaných
oblastech32 a jako jediné úřady pro celé území státu. I po takovém rozčlenění by byl prostor
pro členění jemnější, které by však přesahovalo vymezení této práce – pro takový postup by
bylo zřejmě nejvhodnější zvažovat zejména otázky kompetenční (tedy který z mnoha
příslušných úřadů v prvním stupni provádí řízení a kontrolu) a odborně - technické,
případně rovněž výklad teleologický (tedy proč je určitá činnost regulována speciální právní
normou a smysl takového vyčlenění z obecné veřejné správy).

údaj převzatý z: Mates, P. a ko l.: Základy správního práva trestního. 5. vydání. Praha: C.H.Beck,
2010.
29
číslo, které se objeví po zadání do vyhledávače Beck-online slov „správní delikty“ a o mezení na
účinné zákony
30
poněkud pikantní je, že právě správní delikt či přestupek – tedy konkrétně užívání barevného
provedení automobilů, které je zaměnitelné s policií – je zcela zjevně ko merčně zneužívána tzv. asistenční
službou zvanou „Anděl 112“ – srov. webové stránky této společnosti: http://www.andel112.cz/asistencepri-nehode/., aniž by to policii příliš znepokojovalo.
31
srov. vymezení působnosti jednotlivých min isterstev a jiných ústředních správních úřadů ve stále
účinném, ač značně novelizovaném zákoně č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních
orgánů státní správy České republiky.
32
např. Rada pro ro zhlasové a televizn í vysílán í zřízená zákonem č. 231/2001 Sb., Česká obchodní
inspekce zřízená zákonem č. 64/1986 Sb., Státní energetická inspekce zřízená zákonem č. 458/ 200 Sb.,
Český teleko munikačn í úřad zřízený zákonem č. 127/2005 Sb., a mnohé další.
28

- 18 Dosti dobrým příkladem by pak mohly být vzaty různé odbory či kompetence prvního a
nejstaršího z našich ministerstev – ministerstva vnitra. V průběhu jeho zhruba 200 leté
existence se některé jeho součásti plně osamostatnily (např. záležitosti spojů, obchodu,
dopravy apod.), jiné získaly značnou autonomii a ministerstvo vnitra dnes je v podstatě
nemůže nijak kontrolovat či vstupovat do jejich vnitřní struktury a jejich života (policie, kdy
vztah k ministerstvu je dnes již opravdu pouze velmi volný33), jiné však stále zůstávají. Ač se
jedná o jedno ministerstvo, druhový objekt správního deliktu je možný dobře dále rozlišit
podle jednotlivých zákonů, které příslušné správní delikty vymezují, i podle příslušného
odboru ministerstva, které na dodržování těchto právních norem ze zákona dohlíží (např.
spolkové právo – zákon o sdružování občanů, nebo např. azylová politika a rozhodování o
azylu, na rozdíl od cizineckého práva, které tradičně spíše spravuje policie).
Dělení individuálního objektu není již příliš nosné, neboť se vždy bude jednat o konkrétní
případ spáchání deliktu a jeho zobecňování nebo členění již z povahy věci nelze kvalitněji
provádět.

33

srov. významná oprávnění a samostatné jednání podle zákona č. 273/2008 Sb., o policii
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Objektivní stránka správního deliktu

Pod tímto pojmem je tradičně chápána jevová stránka spáchaného deliktu (ať správního či
jiného), a to jednání, následek (či v oblasti správního trestání možná spíše protiprávnost) a
příčinná souvislost mezi jednáním a následkem34. Ačkoliv následek lze z většiny právních
norem (skutkových podstat správních deliktů) vysledovat a poměrně snadně odvodit,
jednání jako typická součást deliktního jednání byla dlouhodobě podceňována s poměrně
zjednodušujícím odkazem, že delikvent se příslušného správního deliktu dopustí již
porušením příslušné právní povinnosti. Takový náhled je podle názoru autora příliš
zjednodušující, ačkoliv je nutné připustit, že ve správním trestání má leckdy své racionální
zdůvodnění (např. u provozování činností, které mohou vést k extrémním poškozením
životního prostředí či mít fatálně škodlivý vliv na zdraví populace 35), a kdy je nutné zejména
sankcionovat výsledek činnosti. Stále je však nutné upozornit na to, že argument o porušení
povinnosti v sobě již musí nutně z povahy věci nést existenci příslušného jednání, neboť i
natolik přísně regulované podnikatelské činnosti, jako je např. podnikání v atomové
energetice či odpadovém hospodářství, vždy ve skutkových podstatách správního deliktu
příslušnou odpovědnost váže na porušení povinnosti (ať stanovené přímo zákonem, nebo
na jeho základě v příslušných veřejnoprávních povoleních36). Proto i v těchto případech je
podle názoru autora vždy nutné na jednání delikventa napřít pozornost, neboť bez něho
není ani odpovědnosti. Ze zkušenosti autora jako soudce správního soudu plyne, že tyto
otázky nebývají často před soud vznášeny, že tedy nejsou součástí žalobních bodů, a proto
se k nim soud často nevyjadřuje, a když, tak v poněkud zjednodušující argumentaci37. Tato,
někdy poněkud kritizovaná zdrženlivost soudní moci k vyjádření obecnějších zásad, však je
nutná k výraznému omezení soudního přezkumu pouze v rozsahu, který byl žalobcem,
který je v soudním řízení správním „dominus litis“ i v tomto směru, před soudce vznesen a
žádá tak o přezkoumání zákonnosti vydaného správního aktu (nikoliv však jeho správnosti,
srov. např. vymezení objekt ivní stránky trestného činu v učebnici trestního práva hmotného: Novotný,
O. a ko l. Trestní právo hmotné – I. obecná část. 2. přepracované vydání. Praha 1994. CODEX, str. 78,
stejně v: Mates, P. a kol.: Základy správního práva trestního. 5. vydání. Praha: C.H.Beck, 2010, str. 14.
35
např. značně problemat ické velice široké vymezen í v zákoně č. 185/2001 Sb., o odpadech – podle
ust. § 66 odst. 5 tohoto zákona: „Pokutu do výše 1 000 000 Kč uloží příslušný obecní úřad obce s
rozšířenou působností nebo inspekce fyzické osobě oprávněné k podnikání nebo právnické osobě, která
poruší jinou povinnost stanovenou tímto zákonem nebo povinnost uloženou rozhodnutím na základě tohoto
zákona.“, když zákonnou povinností je např. i p reventivní povinnost omezit nad měrnou produkci odpadů
v ust. § 10 odst. 2 tohoto zákona, podle něhož: „právnická osoba a fyzická osoba oprávněná k podnikání,
která vyrábí výrobky, je povinna tyto výrobky vyrábět tak, aby omezila vznik nevyužitelných odpadů z
těchto výrobků, zejména pak nebezpečných odpadů“.
36
např. ust. § 41 zákona č. 18/ 1997 Sb., ato mový zákon, kde jsou stanoveny pokuty a kde je výslovně
uvedeno, že sankcionováno je porušení právní povinnosti stanovené tímto zákonem.
37
srov. např. ust. § 75 odst. 2 soudního řádu správního, tedy za situace, že správní soudce je ve svém
přezku mu správního aktu výlučně vázán žalobními body – k jiným problémů m, byť by se mu zdály
sebepalčivější, by se měl ve svém rozhodnutí vyjadřovat velmi zdrženlivě.
34
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nezákonnosti). Pokud by se soudní moc do takového obecnějšího přezkoumání pustila,
pravděpodobně by v našem ústavním systému překročila svou pravomoc a ústavní
legitimitu38, kdy by mohla určovat témata výsostně politická, či by se případně vyjadřovala k
právním konfliktům, které se přímo netýkají účastníků řízení (tedy nositelů veřejných
subjektivních práv, jimiž jsou v našem systému správního soudnictví žalobci a zúčastněné
osoby).

3.1

Jednání

Jednáním je možné rozumět projev vůle ve vnějším světě, přičemž je nutné uvést, že zde
autor rozumí jednání široce pojaté pro oblast právní odpovědnosti39 - tedy jak konání, tak
opomenutí, jak tradičně u nás tak tento pojem chápe i zákonodárce v trestních normách40,
když stále nemáme obecný rámec pro trestní správní právo hmotné 41.
Ačkoliv současná právní teorie nevychází z předpokladu, že právnická osoba je pouhá fikce
či právní konstrukce42, problematika přičítatelnosti deliktního jednání přímo právnické
osobě je předmětem širšího rozpracování, ať je jím v poněkud omezeném rozsahu německé
pojetí (ust. § 30 zákona o přestupcích)43, či značně výrazně vymezené jednání v novém
zákoně o trestní odpovědnosti právnických osob ve svém ust. § 8 odst. 2 44. Podstatným
srov. např. vymezení správního soudnictví pro náš ústavní systém v učebnici ústavního práva a
státovědy – Pavlíček, V. Ústavní právo a státověda. 1. d íl. Obecná státověda. Praha. Linde Praha a.s. 1998,
str. 326 -328, kde je ro zebrána zejména i u nás dnes převažující, původně francouzská, koncepce
veřejných subjektivních práv – k tomu srov. zejména SŘS – ust. § 2 upravující p ravomoc správních soudů
(byť se jedná o zákon, nikoliv o ústavní pořádek státu).
39
niko liv tedy pouze v současném pozitivn ím právu občanském a obchodním „p rávní ú kon“, či
tradičněji „právní jednání“ podle římského práva či v novém občanském zákoníku (zákon č. 89/12012
Sb.).
40
srov. § 89 odst. 2 trestního zákona, nebo formu lačně téměř stejné ust. § 112 trestního zákoníku.
41
což kritizoval již Hoetzel, J. ve své učebnici Československé správní právo. Praha. 1937. 2. vydání.
Panorama, str. 373,kde poukazuje na situaci rakouskou, kde byla od ro ku 1925 tato materie zákonem
upravena (zákon č. 275/ 1925 spolkového říšského zákoníku).
42
srov. poznámky k této problematice v části této práce zabývající se subjektem správního deliktu.
43
Gesetz über Ordnungswidrigkeiten in der Fassung v. 19. 2. 1987 (BGBl. I S. 602), zákon
o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, citováno podle: Prášková, H. Správní t restání právnických
osob v Německu. Trestněprávní revue 9/2007, s. 253.
38

podle něhož: „Právnické osobě lze přičítat spáchání trestného činu uvedeného v § 7, jestliže byl
spáchán

44

a)
jednáním orgánů nebo osob uvedených v odstavci 1 písm. a) až c), nebo
b)
zaměstnancem uvedeným v odstavci 1 písm. d) na podkladě rozhodnutí, schválení nebo
pokynu orgánů právnické osoby nebo osob uvedených v odstavci 1 písm. a) až c) anebo proto, že orgány
právnické osoby nebo osoby uvedené v odstavci 1 písm. a) až c) neprovedly taková opatření, která měly
provést podle jiného právního předpisu nebo která po nich lze spravedlivě požadovat, zejména neprovedly
povinnou nebo potřebnou kontrolu nad činností zaměstnanců nebo jiných osob, jimž jsou nadřízeny, anebo
neučinily nezbytná opatření k zamezení nebo odvrácení následků spáchaného trestného činu.

- 21 prvkem v těchto úvahách je skutečnost, že postavení osob, jejichž samotné deliktní jednání
je přičítatelné právnické osobě, není dáno pouze jejich formálním statutem (tedy nemusí se
jednat pouze o tzv. statutární orgány), ale faktickou činností v příslušné právnické osobě,
tedy možnost ovlivňovat její jednání, ale podílet se i na opomenutí příslušného konání. Toto
hledisko je v současné době podle názoru autora jediné možné, neboť velké právnické
osoby mají natolik složitou strukturu, že omezení tohoto předpokladu pouze na jednání
statutárních orgánů by bylo neúnosné (např. počet zaměstnanců skupiny ČEZ je kolem
32.000 při pololetním zisku po zdanění kolem 24 mld. Kč za celou skupinu, kdy tato
korporace provozuje značně rizikové podnikání v energetice, včetně výroby elektrické
energie45).
Podstatou deliktního jednání právnické osoby je mj. i to, že není nutné vysledovat konkrétní
deliktní jednání osoby fyzické – v oboru správního trestání se jedná o promítnutí zásady, že
správní delikt je spáchán již porušením právní povinnosti, v novém zákoně o trestní
odpovědnosti právnických osob pak přímo ust. § 8 odst. 3.
Výrazným a častým znakem deliktního jednání právnické osoby je opomenutí příslušného
konání, včetně zanedbání příslušné kontroly určité činnosti, či v širším rozměru špatné
vedení příslušné právnické osoby46. Pokud nedostatek této vnitřní kontroly společnosti
vyústí v porušení právní povinnosti, bezpochyby je nutné takové jednání přičítat přímo
právnické osobě, bez ohledu na případnou (i souběžnou) odpovědnost fyzických osob (v
extrémním případě např. rozbor odpovědnosti za fatální ekologickou katastrofu tankeru
společnosti Exxon Valdez47). Zejména v oblasti hromadné dopravy osob či přepravy
nebezpečných nákladů je právě zanedbání vnitřní kontroly častým deliktním jednáním.
Jednání spočívající ve špatném či nedbalém vedení příslušné právnické osoby (společnosti)
je pro naše právní prostředí poměrně novým znakem, který však zejména v souvislosti
v poslední

době

nabývá

rovněž

aktuálnosti

(zejména

v souvislosti

s naprosto

nezodpovědným poskytováním půjček či hypoték profesionály na trhu – bankami –
osobám, které nemohly objektivně tyto půjčky splácet48). Typické bude takové deliktní
údaje jsou převzaty z: POLOLETNÍ ZPRÁ VA 2011 SKUPINA ČEZ ze dne 31.8.2011, zveřejněné na
webových stránkách: www.cez.cz, str. 4 – přehled vybraných ukazatelů.
46
srov. popis praktik vedení společnosti Parmalat v: Melis, Andrea, Corporate Governance Failures. To
What Extent is Parmalat a Particularly Italian Case? (30.9.2004). Dostupné na:
http://ssrn.com/abstract=563223
47
Freeman, R. Ed ward and Bennett, Patricia, The Exxon Valdez Oil Spill. , Vo l. 1, str. 1-51. dostupné na
SSRN: http://ssrn.com/abstract=908133
48
srov. rozbor bankovní krize roku 2008 v : Ivashina, Victoria and Scharfstein, David S., Bank Lending
During the Financial Crisis of 2008 (30.7.2009). EFA 2009 Bergen Meetings Paper. Dostupné na SSRN:
45
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entit. Typickým znakem těchto osob je:
(a) vzájemné propojení těchto osob, a to i v kapitálové sféře, včetně velice silné finanční
pozice – často v objemech transakcí vyšších, než státní rozpočty menších evropských zemí
– a vzájemná vlastnická či řídící provázanost49,
(b) odtrženost investorů (držitelů akcií) od běžného vedení společnosti či jejích poboček 50,
celková anonymita jednotlivců vůči velké společnosti,
(c) silná kapitálová pozice a výrazné objemy obchodů51,
(d) výrazná společenská odpovědnost vůči osobám, které tyto právnické osoby nemohou
nijak regulovat, které jsou však na nich závislé a musejí jim důvěřovat (střadatelé, vkladatelé,
pojištěnci, drobní investoři apod.).
Hlavním rysem deliktního jednání těchto osob je zejména firemní struktura, podobající se
často hazardní hře letadlo – velcí držitelé akcií (mnohdy téměř nedohledatelní, což
podporuje u nás i možnost listinných akcií, či celosvětově vzájemné vlastnické řetězení
vlastnictví akcií na doručitele) ve snaze dosáhnout co nejvyššího zisku nakládají nereálné
nároky na nejvyšší management společností, který jej pak dále převádí na nižší struktury.
Výsledkem pak je situace známá z České republiky z některých bank či finančních institucí –
např. vnucení produktu – přímého internetového bankovnictví s balíčkem telefonního
bankovnictví – osobě, která neví ani, co je počítač, neboť zaměstnanec banky na přepážce
je výrazně hodnocen podle toho, kolik produktů prodá. Právě naprostý požadavek
neustálého růstu zisků (dividend) roztáčí stále riskantnější jednání celé společnosti 52. Toto
jednání je však vždy, a podle názoru autora zcela záměrně, směřováno na běžnou populaci
(zhusta na sociálně slabší vrstvy) a v případě otřesu je pak zjevným nátlakem na politiky
s požadavkem na čerpání výhod ze státního rozpočtu53. Takové jednání, čím dál více typické
http://ssrn.com/abstract=1297337
49
srov. např. informaci pro novináře – tiskovou zprávu bankovního koncernu Societe General za rok
2010, dostupná na: www.societegeneral.com, z n íž mj. p lyne, že čistý zisk koncernu za tento rok čin il sice
poměrně malou částku 3.9 mld. EUR, v čemž je však započtena výrazná výše ztrát z finančních operací
(ve výši asi 15 mld. EUR) – čistý zisk z bankovních transakcí činil za celou skupinu za rok 2010 částku
asi 26 mld . EUR (asi 650 mld. Kč) a byl asi o 20% vyšší, než v roce 2009 – podotýkám, že tato skupina
má pobočky a majetkové účasti v celém světě, včetně rozvíjejících se a nových trhů.
50
srov. např. volnou vlastnickou strukturu držitelů akcií jedné ze společností obchodujících na hlavním
trhu burzy cenných papírů ve Frankfurtu nad Mohanem – Allian z SE s denním ob jemem obchodů (k
2.11.2011) ve výši 1,750,289 EUR (pouze burza Frankfurt nad Mohanem) – údaje p řevzaty z:
www.deutsche-boerse.com, obchodující na této burze od ro ku 1895, se 151.000 zaměstnanci,
s pravidelným ročním úpisem akcií, a základní údaje o společnosti dostupné na:
https://www.allian z.co m/en/about_allianz/ key_figures/page1.html.
51
již zmiňované společnosti a objem jejich obchodů na všech hlavních trzích burz
52
srov. např. zejména v poválečné době oblíbené obchodování s deriváty cenných papírů, kdy již je
spekulace s kursem cenného papíru postavena na samostatnou hodnotu obchodování.
53
úplně krystalicky naposledy v podobě tzv. „řecké krize“, kdy masivní dotace do bankovního sektoru
ze strany veřejných rozpočtů bylo zdůvodňováno případnými ztrátami „německých nebo francouzských
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které anglosaská teorie a praxe běžně popisuje jako „corporate governance“, tedy v daném
případě přeloženo asi jako špatné vedení společnosti 54.
Nutno ovšem dodat, že shora uvedená charakteristika takového deliktního jednání není
vlastní pouze bankovním či finančním institucím, ale i jiným právnickým osobám55.
V poslední době takovým nedbalým vedením společnosti je asi případ společnosti Sazka –
ze společnosti s ročním výnosem asi 10,5 mld Kč a ziskem po zdanění 1,2 mld. Kč56 za rok
2009, s téměř zajištěným příjmem z hazardních her, se stala společnost v insolvenčním
řízení. Kromě zjevné odpovědnosti osob fyzických či právnických – akcionářů (zejména
v souvislosti se stavbou a provozem ekonomicky naprosto neobhajitelné SAZKA Arény)
pak je možné vysledovat i přímou odpovědnost této právnické osoby (např. v souvislosti
s nevyplacenými výhrami).

3.2

Závěr – jednání

Závěrem je možné uvést, že otázka příslušného jednání právnické osoby doznala v poslední
době značných změn, které se zejména odrazily v zaměření pozornosti i na vnitřní poměry
právnické osoby, když, pravděpodobně pod vlivem anglosaské judikatury57, i v kontinentální
Evropě došlo k výraznému posunu jak v teorii58, tak ale i v praxi – a to nejen
v mezinárodních úmluvách zejména států Evropské unie, ale i v domácím zákonodárství59.
Konečně i v našem právním prostředí dochází k opuštění názoru, že právnická osoba je

vkladatelů“ apod.
54
srov. popis této struktury v: Becht, Marco, Bolton, Patrick and Röell, A ilsa A., Corporate Governance
and Control (říjen 2002). ECGI - Finance Working Paper No. 02/2002. dostupné na SSRN:
http://ssrn.com/abstract=343461
55
i v České republice jsme byli svědky vyloženě krimináln ího jednání, bohužel se záštitou některých
vysoce postavených politiků, a to v případě společnosti H-System, která měla stavět rodinné do my,
vybrala vysoké zálohy od běžných občanů a takto vybrané peníze použila na potřeby jiné.
56
čerpáno z výroční zprávy společnosti SAZKA, a.s. za rok 2009, dostupné na: www.sazka.cz.
57
srov. poznámky k subjektu správního deliktu týkající se příklad mo uvedené judikatury amerických
soudů či kapitolu o vážných případech odpovědnosti právnických osob, a zejména ro zsudek Nejvyššího
soudu Kanady ze dne 23.5.1985, Canadian Dredge & Dock Co. v. The Queen, [1985] 1 S.C.R. 662, dostupný
na: http://scc.lexu m.org/en/1985/1985scr1-662/1985scr1-662.ht ml, kde je podrobně rozebrána zejména
z historického srovnání povaha odpovědnosti právnické osoby i vyvíjející se anglosaská judikatura.
58
srov. např. Coffee, John C., A Theory of Corporate Scandals: Why the U.S. and Europe Differ (březen
2005).
Colu mb ia
Law
and
Econo mics
Working
Paper
No.
274.
dostupné na:
http://ssrn.com/abstract=694581. Autor tento článek sice nazval poněkud obsáhleji, než je jeho skutečný
obsah, kdy porovnává americkou praxi a praxi německou, přesto zde uvádí obecné poznatky o vývoji této
odpovědnosti.
59
např. konečně po 7 letech přijatý zákon o trestní odpovědnosti právnických osob, a to zřejmě až na
nátlak právě mezinárodních závazků, které Česká republika p řijala.
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případnou odpovědnost nesou pouze osoby fyzické (buď jako společníci, tedy personální
substrát u korporací, nebo jako osoby spravující tuto osobu u nadací).
Jak bylo shora uvedeno, zejména v bankovním a finančním sektoru došlo k výraznému
posunu (zejména vlivem mezinárodních úmluv a práva EU) v chápání jednání právnické
osoby, a to zejména položením důrazu na důslednou kontrolu jednání buď ovládaných
osob, nebo statutárních orgánů či zaměstnanců, kteří se podílejí na rozhodovací činnosti.
V oblasti správního trestání se tato koncepce projevila např. v konstrukci správního deliktu
podle zákona č. 377/2005 Sb., o finančních konglomerátech, kde je jako znak skutkové
podstaty přímo uvedeno zanedbání příslušné kontroly 61. V této souvislosti je nutné
upozornit, že ač pochopitelně nadále přetrvává odpovědnost příslušných fyzických osob za
jednání, tak konečně i v našem právním řádu je pod sankcí samotná právnická osoba, jíž je
takové jednání přímo přičítáno.
Shora zmíněný zákon rovněž konstruuje přímou odpovědnost právnické osoby za tzv.
nedbalé vedení společnosti, což upravují i jiné právní normy, prozatím zejména ve
finančním a bankovním sektoru62. Nicméně zcela zjevně již i naše právo počítá s široce
pramenící zejména z římského práva a jeho recepce.
podle ust. § 30 odst. 2 zákona č. 377/2005 Sb. „Právnická osoba se dopustí správního deliktu tím, že
a) jako smíšená finanční holdingová osoba
1. nesplní ve stanovené lhůtě uložené opatření k nápravě podle § 27 odst. 1, nebo
2. nezajistí, aby na úrovni finančního konglomerátu byl podle § 23 odst. 1 používán vhodný vnitřní
řídicí a kontrolní systém včetně vhodného systému řízení rizik, spolehlivých administrativních a účetních
postupů,
b) jako smíšená finanční holdingová osoba nebo jiná osoba ve finančním konglomerátu, která není
regulovanou osobou, nesplní informační povinnost podle tohoto zákona nebo poskytne informace neúplné,
nepravdivé či zkreslené nebo nedodrží lhůtu pro jejich předložení,
c) jako smíšená finanční holdingová osoba nebo jiná osoba ve finančním konglomerátu, která není
regulovanou osobou, svým jednáním nebo v jeho důsledku
1. ohrozí bezpečnost a stabilitu regulované osoby ve finančním konglomerátu nebo splnění jejích
závazků vůči klientům,
2. způsobí porušení právních předpisů upravujících provozování jí povolené činnosti regulovanou
osobou ve finančním konglomerátu,
3. způsobí porušení doplňkových pravidel obezřetného podnikání podle tohoto zákona regulovanou
osobou ve finančním konglomerátu, nebo
4. způsobí regulované osobě ve finančním konglomerátu závazek k plnění, jež není úměrné
poskytované protihodnotě či zajištění, nebo k jinému hospodářsky neodůvodněnému plnění.“.
62
v této souvislosti je nutné upozornit na poněkud nepříliš zdařilou konstrukci skutkové
podstaty správního deliktu banky v zákoně č. 21/1992 Sb., o bankách, kdy je Česká národní banka mj.
oprávněna uložit pokutu až do výše 50 miliónů Kč (ust. § 26 odst. 1 písm. e) zákona o bankách), a to
pokud zjistí „nedostatek v činnosti banky“ (návětí zmíněného ustanovení). V odst. 3 tohoto ustanovení se
pak vymezu je, co je tímto nedostatkem jako: „Nedostatkem v činnosti se rozumí
a) porušení podmínek stanovených v licenci či neplnění podmínek, za nichž byla udělena licence podle
§ 4 odst. 5 nebo § 5 odst. 4,
b) porušení nebo obcházení tohoto zákona, zvláštních zákonů, právních předpisů a opatření vydaných
Českou národní bankou,
c) porušení nebo obcházení povinností nebo podmínek stanovených v rozhodnutí České národní banky
60
61
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sféře správního trestání.
Smysl takto široce pojatého deliktního jednání je zjevný – současné právnické osoby (na
rozdíl od poměrně lokálně významných, malých a nepropojených právnických osob
římského či středověkého práva) jsou entity s velkým množstvím osob, které vytvářejí
celkovou vůli této osoby, aniž by se mnohdy dalo vysledovat, která konkrétní osoba
příslušné jednání učinila63. Protože tyto právnické osoby zcela běžně zakládají osoby jiné a
mohou tak jednoduše pokračovat ve svém podnikání pod jinou právnickou osobou, je
nutné trvat na jejich přímé odpovědnosti a případnými sankcemi je nutit ke společensky
žádoucímu jednání.
Deliktní jednání právnické osoby je tak v současné době reálným jevem, s nímž je nutné
počítat. Je nutné rovněž trvat na tom, aby toto jednání bylo přičítáno přímo právnické
osobě jako projev její vůle, a to nikoliv pouze ve smyslu činění právních úkonů, ale
v širokém deliktním vymezení, tedy i jako opomenutí konání, či v nedbalém vedení
právnické osoby.
Na druhou stranu, jak už bylo uvedeno, jednání je podle názoru autora základním kamenem
příslušné odpovědnosti a jako takové musí být spolehlivě zjištěno. I v doposud převažujícím
názoru, že ve většině správních deliktů je odpovědnost dána již porušením povinnosti, je
jednání obsaženo, neboť povinnost nelze porušit jinak, než jednáním.
To, co bylo uvedeno o osobách soukromého práva, pak je nutné rovněž vztáhnout i na
osoby práva veřejného – v našem právním prostředí pravděpodobně zatím spíše jen na
územní či zájmovou samosprávu (při neexistenci solidní právní úpravy veřejného podniku či
nebo v opatření obecné povahy podle § 26bb,
d) provedení nebo rozhodnutí o provedení obchodu nebo obchodů, převodu nebo převodů finančních
prostředků nebo jiné transakce či transakcí bankou nebo pobočkou zahraniční banky způsobem, který
ohrožuje nebo poškozuje zájmy jejích vkladatelů nebo ohrožuje bezpečnost a stabilitu banky nebo pobočky
zahraniční banky,
e) řízení banky nebo pobočky zahraniční banky osobami, které nemají dostatečnou odbornou
způsobilost nebo nejsou důvěryhodné,
f) jestliže bankou vytvořený souhrn rezerv a opravných položek nepostačuje k pokrytí rizik
vyplývajících z bankou vykázaného objemu klasifikovaných aktiv,
g) porušení právního předpisu státu, na jehož území má banka pobočku, a to při podnikání na území
tohoto státu,
h) pokles kapitálu pod minimální výši základního kapitálu stanovenou v § 4 odst. 1,
i) porušení povinností stanovených zvláštním právním předpisem6a) pro uzavírání smluv o finančních
službách uzavíraných na dálku,
j) použití úvěrového hodnocení pro výpočet kapitálových požadavků v rozporu s tímto zákonem.“.
63
srov. již zmiňovanou velikost např. společnosti Allian z SE.
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podniky)64. I tyto osoby disponují svou vůlí, která jim může být přímo přičítána, zejména
v těch případech, kdy vyvození odpovědnosti jednotlivých fyzických osob je mnohdy
nemožné (např. v případě hlasování v zastupitelstvu obce).
V této souvislosti však je nutné de lege ferenda trvat na zvýšené veřejné kontrole ze strany
občanů na vynakládání příslušných veřejných prostředků těmto osobám a možnost
napadnout případně příslušné právní jednání, kterým se tyto prostředky poskytují osobám
práva soukromého65. Tato kontrola by měla být umožněna nejen kvalifikovanému
správnímu dozoru (např. finanční správě) či kvalifikovaným žalobcům (jako v současné
době např. ministru vnitra či Nejvyššímu státnímu zástupci v řízení o zrušení předpisu obce
či kraje nebo žaloby ve veřejném zájmu podle soudního řádu správního), ale všem
obyvatelům obce, tedy osobám, které se ze svých veřejnoprávních odvodů podílejí na
naplňování příslušného rozpočtu.

3.3

Následek

Druhým tradičním komponentem deliktní odpovědnosti je následek příslušného jednání.
Zde je jak v pozitivním právu, i v teorii, záležitost jasnější, neboť tento následek je většinou
vždy ve skutkové podstatě správního deliktu obsažen, přičemž při výměře správního trestu
(pokuty) většina právních norem činí škodlivost či rozsah následku rozhodovacím kritériem
(a to buď přímo pod tímto pojmem 66, nebo obecnější formulací jako je doba porušení
povinnosti, závažnost porušení či dopad či rozsah protiprávního jednání67). Ač se formulace
liší, pojmově se stále jedná o následek příslušného protiprávního jednání, tedy výsledek
takového jednání a jeho odraz v reálném světě. Následkem pak je možné chápat obecně
porušení či ohrožení objektu správního deliktu.

s mo žný m připuštěním, že takovými osobami by mohla být např. Všeobecná zdravotní pojišťovna,
kterou zákon prohlašuje za p rávnickou osobu svého druhu (ust. § 2 odst. 3 zákona č. 551/ 1991 Sb., o
Všeobecné zdravotní pojišťovně ČR), či Správa železniční dopravní cesty, zřízená zákonem č. 77/ 2002
Sb., o akciové společnosti České dráhy, státní organizaci Správa železničn í dopravní cesty – ust. § 19 odst.
1 tohoto zákona.
65
srov. např. ust. § 6 odst. 4 zákona č. 329/1921 Sb., o přechodné úpravě finančního hospodářství obcí a
měst s právem municipáln ím, podle něhož: „Usnesení obecního zastupitelstva o rozpočtu jest způsobem v
obci obvyklým po dobu 14 dnů veřejně vyhlásiti. Z usnesení možno se odvolati k bezprostřednímu úřadu
dohlédacímu.“. Taková jednoduchá úprava bohužel v našem právním řádu prozat ím chybí.
66
srov. např. ust. § 5 odst. 1 zákona č. 282/ 1991 Sb., o České inspekci životního prostředí a její
působnosti v ochraně lesa, ust. § 41 odst. 3 zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší.
67
srov. např. ust. § 67 odst. 2 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, nebo ust. § 61 odst. 3 zákona č.
231/2001 Sb., o provozování ro zhlasového a televizního vysílání.
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- 27 Tradičně následek příslušného deliktu vymezuje rovněž jeho společenskou závažnost, právní
hodnocení, určení příslušného správního úřadu, který bude ukládat trest (včetně v současné
době rozdílu mezi trestáním soudním a správním) a často i výši trestu, a to nikoliv pouze
v konkrétním správním aktu, ale i stanovením příslušného zákonného rozpětí. Legislativní
praxe ve správním trestání je však prozatím příliš nejednotná a v některých normách značně
nepřehledná. Např. již zmiňovaný zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, zákonnou
výši pokut diferencuje v pěti výměrách (počínaje maximální výměrou 1 milión Kč, konče 50
milióny)68, když nejmenší výměru pokuty stanoví např. při porušení povinnosti předat
spotřebiteli písemné potvrzení či vyplněný záruční list, nejvyšší výměrou sankcionuje
povinnosti při uvedení výrobku zaměnitelného s potravinou.
Následek musí vždy následovat příslušné jednání právnické osoby (jak již bylo shora
uvedeno, bez jednání nemůže být následku). Následek pak je výraznou a vlastně mnohdy
jedinou indicií, že došlo k deliktnímu jednání, a proto jeho zjištění je v procesním rámci
většinou tím prvním zjištěním, na jehož základě jsou pak činěny další procesní úkony
(zejména oznámení o zahájení správního řízení) – kromě těch zjištění, která většinou plynou
z provedení příslušné kontroly. Proto v praxi je zjištění následku většinou věnována
pozornost, neboť jeho posouzení vymezuje následné potrestání delikventa .
Zjišťování následku, jako důležitého jevového momentu ve správním trestání, pak většinou
není příliš formalizováno či upraveno a je tak ponecháno buď na běžné zjištění, při
závažnějších případech na výkon kontroly či inspekční činnosti
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. Rozdíl, zda výkon

trvalejší či soustavnější kontrolní činnosti je vázán na výši příslušných pokut, pak podle
názoru autora není (srov. např. maximální výměru pokuty 750.000,- Kč u nezákonného
jednání v oblasti taxislužby – ust. § 34 odst. 3 zákona č. 111/1994 Sb., a výměru pokuty 2,5
miliónu Kč u porušení podmínek provozování rozhlasového a televizního vysílání podle
zákona č. 231/2001 Sb.).
ust. § 24 odst. 10 tohoto zákona, podle něhož: „za správní delikt se uloží pokuta do
a) 1 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 7 písm. c), j) až o), q), s), u),
b) 2 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 8,
c) 3 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. c) a d), odstavců 2 a 3, odstavce 7
písm. b), d), f), g), i), p), r), t),
d) 5 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. a) a b), odstavce 4, odstavce 7 písm. a),
e), h) a odstavce 9,
e) 50 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavců 5 a 6 a odstavce 7 písm. v).“.
69
srov. např. zákony upravující inspekce, které takový dohled (inspekci) již přímo mají ve svém názvu
– Česká inspekce životního prostředí, Česká obchodní inspekce, potom rů zné další správní úřady, které
systematicky provádějí mon itoring nepodřízených subjektů – např. Rada pro ro zhlasové a televizn í
vysílání, až na běžné správní úřady, které provádějí kontrolu – např. dopravní úřady (tedy v prvním stupni
úřady územní samosprávy) při kontrole dodržování podmínek pro výkon taxislužby podle zákona č.
111/1994 Sb., o siln iční dopravě.
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- 28 Důležité pro oblast správního trestání je upřesnit, že následkem protiprávního jednání
většinou nebývá pouze škoda (jako újma, která nastala v majetkové sféře poškozeného a
která je objektivně vyjádřena všeobecným ekvivalentem - penězi70) jako v civilním deliktním
právu, ale právní statky širší, odpovídající jednotlivé oblasti veřejné správy. Ač škoda či její
výše (nebo její hrozba) může být kritériem pro výměru příslušné pokuty (trestu) 71, typově se
nejedná o následek protiprávního jednání. V této souvislosti je nutné upozornit, že
nedostatek deliktní odpovědnosti v případech, kdy vzniká škoda, vede v praxi ke značně
kuriózním civilním řízením na ochranu vlastnického práva před imisemi podle ust. § 127
odst. 1 občanského zákoníku (ať např. znečišťováním ovzduší, ač veřejnoprávně
povoleným, či hlukem)72.
Samostatným tématem by byla úvaha, zda by případná náhrada škody poškozenému (pokud
mu škoda ze správního deliktu vznikla) mohla být součástí přímo výroku rozhodnutí o
správním deliktu (tedy obdoba tzv. adhézního řízení v trestním právu či v zákoně o
přestupcích v ust. § 70 odst. 2 tohoto zákona). Takové řešení by však přineslo spíše více
problémů, než urychlení řešení – na rozdíl od přestupků či bagatelních trestných činů u
správních deliktů většinou tam, kde vznikne poškozenému škoda, dochází k závažnějšímu
protiprávnímu jednání vůči množství subjektů, kteří by tuto škodu mohli uplatňovat v řízení
o uložení správního trestu, čímž by došlo k prodloužení řízení, či by výrok příslušného
správního aktu mohl být přesycen a znepřehledněn odkazem poškozených na příslušné
civilní soudní řízení.

Švestka, J., Spáčil, J., Škárová, M., Hulmák, M. a kolektiv. Občanský zákoník I, II. 2. vydání. Praha.
2009, str. 1204.
71
např. ust. § 41 odst. 3 zákona č. 86/2002 Sb., o ov zduší.
72
srov. žaloby společnosti Lesy České republiky, s.p., na hlavní znečišťovatele ovzduší, které jsou
projednávány civilními soudy a kdy je přiznávána náhrada škody za lesní porosty zničené znečištěným
ovzduším a srážkami – p ři výpočtu této škody se vychází z jediného znaleckého posudku, který posvětil
znalecký ústav, a zjišťování jednotlivých poškozených lesních porostů se provádí soupisem jednotlivých
katastrálních území – což je pro civ iln í soudní řízen í činnost mnohdy značně beznadějná, řízení je dlouhé
a neefektivní, ro zhodování pak je stejně vždy stejné, neboť se vychází pouze z měnících se jednotlivostí,
základ je však vždy týž. Totéž je mo žné uvést o mimo řádně nešťastném a velmi nedbale zdůvodněném
rozsudku Nejvyššího soudu týkající se hluku z řádně zkolaudované pozemn í ko munikace – ro zsudek
Nejvyššího soudu ze dne 24.11.2010, sp. zn. 22 Cdo 3281/ 2008, které se, žel v t radicích našeho soudního
odůvodňování, zaměřuje neustále na procesní otázky, aniž by uspokojivě vyřešilo žalovaným namítanou
zjevnou nemožnost jeho konání – jak je mo žné ovlivnit hluk z p rovozu na komunikaci, která je
veřejnoprávně povolena, a jíž mohou veřejně užívat všichni, an iž by toto užívání moh l žalovaný jako
vlastník ko munikace nějak ovlivnit. Ač již od římského p ráva je známa konstrukce t zv. „nuda proprietas“,
v odůvodnění tohoto rozhodnutí o ní není v argu mentační rovině ani zmínka.
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- 29 3.4

Příčinná souvislost mezi jednáním a následkem

Klasickým dalším komponentem objektivní stránky deliktního jednání je rovněž příčinná
souvislost (kauzální nexus) mezi jednáním a následkem73, jako obecný poznatek o
souvislosti jevů. Soudní judikatura je v této oblasti prozatím poměrně slabá, což podle
názoru autora souvisí i s tím, že tyto problémy nebývají v žalobních bodech vznášeny74.
V naší právní kultuře je pro deliktní jednání příčinná souvislost vymezována většinou
naukou trestněprávní, a to jako teorie podmínky, či teorie adekvátního vztahu75, které
výrazně mohou ovlivnit zejména kriminalizaci běžného lidského jednání (je nutné
upozornit, že k tomu rovněž přispívá zásada „ultima ratio“ trestního postihu, a donedávna
rovněž zásada materiálního pojetí trestného činu).
Jak již bylo shora uvedeno, skutkové podstaty správních deliktů jsou mnohdy koncipovány
značně široce a postihují větší sféru jednání (či obecně právního života příslušné osoby), než
normy trestní. Určitá část správních deliktů tak může být vnímána jako klasické delikty
ohrožovací, kdy k následku dojde již zanedbáním příslušné povinnosti, a příčinná souvislost
je tak založena velice široce (již zmíněné delikty v bankovním právu týkající se např.
kontroly a dozoru ve schvalování úvěrů příslušných zaměstnanců).
Rovněž většinou neexistence určitého korektivu při založení příslušné správnědeliktní
odpovědnosti, na rozdíl od práva trestního, vymezuje příčinnou souvislost šířeji, když
deliktním je mnohdy pouze porušení příslušné právní povinnosti. Tím se do jisté míry musí
korigovat závěry trestní judikatury o tom, že ne každé porušení jakékoliv právní povinnosti,
které vede k určitému následku, musí nutně v sobě zahrnovat i příčinnou souvislost, které
se uplatňuje zejména při posuzování trestní odpovědnosti řidičů či účastníků silničního
provozu76. Nicméně i tak je nutné trvat na klasické zásadě, že porušení povinnosti
srov. např. Boguszak, J., Čapek, J., Gerloch, A.: Teorie p ráva. Praha. ASPI Publishing. 2004, str. 204.
srov. např. prozatím ojedinělý ro zsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 20.1.2004, sp. zn. 5 Ads
19/ 2003, kde je však řešena příčinná souvislost u fyzické osoby a u odnětí sirotčího důchodu.
75
Solnař, V., Fenyk, J.,Císařová, D.: Základy trestní odpovědnosti. Praha. Orac. 2003, str. 196.
76
srov. např. usnesení Nejvyššího soudu sp. zn. 3 Tdo 593/ 2007 ze dne 13. června 2007, dostupné na:
www.nsoud.cz, kde jsou shrnuty i judikatorní názory starší, a kdy se jednalo o skutkovou situaci, kdy
účastník silničn ího provozu vjel do křižovatky, ač se k němu blížilo vozidlo ze směru, kterému měl dát
přednost, toto vozidlo však bylo z jeho subjektivního vnímání natolik v zdálené, že by tento účastník
silničního provozu křižovatkou projel. Vozid lo, jemu ž měl dát přednost v jízdě, však jelo natolik vysokou
rychlostí, že došlo k havárii a střetu vozidel. Za toto jednání byl odsouzen ten mj. ten řidič, který v jel do
křižovatky, a to za porušení pravidel silničního provozu. Nejvyšší soud však neshledal příčinnou
souvislost mezi porušením povinnosti (pravidel siln ičního provozu) a následkem (dopravní nehodou),
když porušení povinnosti nemělo zcela bezprostřední vliv na následek – dopravní nehodu, k níž došlo
73
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- 30 (protiprávní jednání) musí mít vztah ke škodlivému následku, jinak zde nemůže být dána
příslušná odpovědnost za správní delikt. Jak však již bylo uvedeno, vzhledem ke značně
široce pojatým povinnostem v normách správního trestání77 je mnohdy příčinná souvislost
držena porušením takových povinností, které by pro odpovědnost trestněprávní nestačily.
V praxi tyto skutečnosti vystoupily mnohdy na povrch značně neznatelně, a to při
sankcionování rozšíření žíru lýkožrouta smrkového, zejména v suchých létech 2004 – 2005.
Česká inspekce životního prostředí tehdy sankcionovala ty vlastníky lesa, kteří buď
nevykáceli napadené stromy, či je sice pokáceli, nechali je však na lesních pozemcích, takže
z těchto stromů došlo k vylétnutí lýkožrouta a jeho zahnízdění v dalších porostech. Je nutné
uvést, že oblasti napadené lýkožroutem byly značně ohraničené a rozhodně netvořily
souvislejší plochy. Tito vlastníci byly tehdy sankcionováni podle ust. § 4 písm. c) zákona č.
282/1991 Sb. za ohrožení životního prostředí na vymezených pozemcích78 (korektně musí
autor uvést, že rozsudek přezkoumávaný Nejvyšším správním soudem je rozsudek senátu
městského soudu, kde působil jako předseda senátu). Jednou z námitek delikventa bylo, že
inspekce nalezla pouze několik stromů napadených lýkožroutem, z nichž pak vyvodila
příslušnou odpovědnost. Namítán byl (ač z odůvodnění to není příliš patrné) nedostatek
příčinné souvislosti mezi nálezem těchto stromů, a rozšířením lýkožrouta, k němuž by podle
názoru delikventa v tak suchém létě došlo stejně odjinud. Vzhledem k velice široce
formulované skutkové podstatě však tato námitka nemohla být shledána důvodnou, neboť
ponechání těchto napadených stromů zvýšilo množství lýkožrouta na daném území a
z těchto stromů tento parazit vylétl (což bylo zjištěno obhlídkou těchto stromů). Na druhou
stranu ani inspekce nezastírala, že léto 2004 bylo mimořádně suché a populace lýkožrouta
smrkového dosahovala enormních hodnot, takže k ohrožení životního prostředí i bez
jednání delikventa by došlo stejně. Při zvažování trestní odpovědnosti by pak asi bylo
namístě uvažovat o zproštění odpovědnosti z tohoto důvodu, pro stanovení deliktní
odpovědnosti správní však taková úvaha nemá místa. Je nutné uvést, že uložená pokuta
v této věci nebyla pouze symbolická, ač nebyla z hlediska podnikatelského obratu delikventa
nijak výrazná (120.000,- Kč).

zejména z důvodu nepřiměřené rychlosti účastníka silničního provozu, který měl na křižovatce přednost
v jízdě.
77
srov. již např. zmiňovanou až absurdní povinnost podle ust. § 10 odst. 2 zákona č. 185/2001 Sb., o
odpadech, kdy je pod obecnou sankcí jednání spočívající v „o mezení v zniku nevyužitelných odpadů
z výrobků“, co ž se dá použít v podstatě na každého výrobce.
78
konkrétnější skutkový děj je patrný z rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 10.5.2007, sp. zn.
7 As 19/2006, dostupný na www.nssoud.cz.

- 31 Ve shora uvedeném příkladu je dobře vidět, že deliktní odpovědnost v našem právním
prostředí je značně široká a mnohdy nepostihuje až zjevné poškození nějaké hmotné
hodnoty (např. životního prostředí, rázu krajiny, charakter městské zástavby apod.), ale
porušení povinnosti již při určité činnosti či obecnější porušení povinnosti a tím určité
hodnoty (statku). Mnohdy tak může dojít k sankcionování jednání, které přímo škodlivý
následek v danou chvíli nevykazuje, může však mít vliv na pozdější vývoj (např. provedení
nekvalitní stavby v chráněném krajinném území, která musí být po určité době masivně
rekonstruována, čímž dojde k dalšímu negativnímu vlivu na životní prostředí).
Na druhou stranu z praxe je autorovi známo, že k výraznějšímu trestání takového jednání
příliš nedochází (což dokumentuje i to, že v judikatuře se nejedná o příliš propracovanou
problematiku) a přichází v úvahu většinou pouze v oblasti práva životního prostředí, neboť
v takových případech dochází k uložení pokuty pouze v nízké částce, kvůli níž nebývá
soudní řízení správní vyvoláno.
V tomto směru je pak nutné konečně upozornit, že ne vždy je porušení příslušných
veřejnoprávních povinností dostatečně zjišťováno či sankcionováno (např. správní delikty
podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, bývají zjištěny většinou pouze při daňové
kontrole podle daňového řádu, a na rozdíl od dodatečného vyměření daně či sankcí
daňových, nebývají samostatně postihovány79). Zde je tak finančními úřady především
zjišťována příčinná souvislost vyplývající z daňových zákonů, samotné zjištění např.
průkaznosti účetnictví, a tím již naplnění skutkové podstaty příslušného správního deliktu
podle zákona o účetnictví, již stojí stranou pozornosti.

3.5

Skutek

3.5.1

Pojem a vymezení skutku, jednota a totožnost skutku

Vymezení samotného skutku ve správním trestání nemá u nás příliš velkou tradici, ačkoliv
zejména v případě souběhu správních deliktů je nutné skutek vymezit, zejména z důvodu
výměry správního trestu. Tato část správního deliktního práva je u nás pozitivně neupravena
(kromě sporé zmínky v ust. § 12 odst. 2 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, která bývá
v právních větách zmiňována vždy, když soudy posuzují souběh správních deliktů), a
podle ust. § 37ab zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, správní delikty podle tohoto zákona
projednává finanční úřad.
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- 32 v teorii rovněž na ni není jednotný názor80. Judikatura správních soudů rovněž prozatím
řešila většinou pouze zásady trestání při souběhu správních deliktů, a to zhusta pouze
odkazem na tzv. zásadu asperační 81.
Jak bylo uvedeno již u jednání, kterému je teoreticky skutek nejblíže, jedná se o projevenou
vůli jednajícího subjektu ve vnějším světě82. Pro správní trestání je nutné, aby se jednalo o
jednání protiprávní, tedy jednání, které je sankcionováno příslušnými právními normami,
pokud posuzujeme skutek z hmotněprávního hlediska. Pro posuzování z hlediska
procesního pak vymezení skutku má význam zejména v těch oblastech, který správní úřad
má provést řízení, který má uložit trest, v jaké výši a podle jakého ustanovení (v případě
souběhu více skutků postižitelných podle různých právních norem). Pro praxi je většinou
podstatnější právě procesní hledisko, a to v případě, kdy je zjištěno porušení více povinností
sankcionovaných různými právními normami jedním skutkem.
K takovým případům docházelo a dochází v případě kontrol dodržování podmínek provozu
taxislužby, zejména v případě kontroly cenové. Klasický příklad, značně známý
z rozhodovací činnosti zejména Městského soudu v Praze, je téměř vždy skutkově shodný –
příslušný zaměstnanec (či jiná pověřená osoba) nastoupí do vozu taxislužby, většinou
v cizím jazyce požádá o zavezení na určitou adresu, po provedení jízdy požádá o sdělení
ceny a za jízdu zaplatí. Na konci této cesty pak většinou jsou přítomni i strážníci policie a
úřední osoby magistrátu, kteří následně provedou další kontrolu. Skutek, který je v tomto
případě posuzován, je přeprava osoby vozem taxislužby z jednoho místa na druhé. Posuzuje
se potom, zda přeprava byla provedena řádně, tedy nejkratší cestou (případně s nutnými
objížďkami či na přání zákazníka objetím míst s dopravní zácpou), zda účtovaná cena
odpovídá cenovému předpisu a zda byl vydán doklad o uskutečnění přepravy a její ceně 83.
Jedná se tak zjevně o jedno jednání, spočívající v uskutečněné přepravě (jedno jednání,
požadavek na uskutečnění cesty, průběh služby, úhrada za tuto službu, jednotící úmysl
provést konkrétní přepravu). Tento skutek je pak posuzován podle dvou právních norem –
první je zákon č. 526/1990 Sb., o cenách, a to jako případný správní delikt podle ust. § 16
odst. 1 písm. a) tohoto zákona84 v případě předražení služby85, a rovněž jako delikt podle
srov. např. článek H. Práškové o trestání správních deliktů při souběhu v: Novotný, O (eds.): Pocta
doc. JUDr. Vladimíru Mikule k 65. narozeninám. ASPI Publishing. Praha. 2002.
81
větší ro zvedení zásad trestání při souběhu správních deliktů bude provedeno v další části této práce,
která se přímo věnuje trestání a ukládání trestů.
82
obdobně např. Novotný, O., Dolenský, A., Jelínek, J., Vanduchová, M. Trestní právo hmotné – I.
obecná část. 2. přepracované vydání. Praha. 1994, str. 174.
83
tento doklad musí být pořízen jako výstup z tiskárny ověřeného a schváleného taxamet ru.
84
podle něhož: „Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako prodávající dopustí správního deliktu
tím, že (a) nabídne, sjedná nebo požaduje cenu ve výši, která není v souladu s cenou úředně stanovenou
80

- 33 zákona č. 111/1994 Sb., silniční zákon, 86 za nevydání příslušného dokladu z tiskárny
z úředně přezkoušeného taxametru. Zde však již ukládaná pokuta bývá výrazně vyšší, než
podle zákona o cenách87.
V praxi pak jsou vedena dvě správní řízení (v případě Prahy v prvním stupni stejným
správním úřadem – Magistrátem hlavního města Prahy – ač vždy jiným odborem) – jedno
podle zákona o cenách (odbor cenový magistrátu), druhé podle zákona o silniční dopravě
(odbor dopravy magistrátu) – odvolacím správním úřadem je pak v prvém případě
ministerstvo financí, v druhém ministerstvo dopravy. Správní řízení jsou vedena dvě, jsou
vydávána dvě rozhodnutí, ukládány dvě pokuty, neboť jedním jednáním (uskutečnění
přepravy) byly spáchány dva správní delikty podle dvou právních norem.
Z hlediska trestního práva se za jeden skutek považují všechny projevy vůle pachatele
navenek, které jsou příčinou následku významného z hlediska trestního práva, pokud jsou
zahrnuty zaviněním88. V případě shora uvedeném ve správním trestání je situace složitější
v tom, že o zavinění není u právnické osoby možné hovořit. Jediným možným
východiskem, jak tento problém vyřešit, tak je podle názoru autora nutné zavinění nahradit
následkem. V tomto případě je tento následek vždy jiný – v prvém porušení cenového
předpisu (předražení ceny), v druhém nevydání příslušného dokladu89. Je tak otázkou, zda se
skutečně jedná o skutek jeden, či skutky dva, když následky se liší a liší se i objekt správního
deliktu.

podle § 5 odst. 1.“.
85
je nutné uvést, že podle tohoto zákona se u kládá pokuta spíše symbolická, neboť podle ust. § 16 odst.
4 p ísm. b) zákona o cenách se za tento správní delikt u loží pokuta: „ve výši jedno až pětinásobku
nepřiměřeného majetkového prospěchu, jde-li vyčíslit, zjištěného za kontrolované období, nejvýše za dobu
jeho posledních 3 let, nebo do 1 000 000 Kč, je-li výše nepřiměřeného majetkového prospěchu nižší než 1
000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. a) až f), odstavce 2 písm. a) nebo odstavce 3
písm. b)...“.
86
ust. § 21 odst. 3 zákona č. 111/1994 Sb., podle něhož: „provozovatel taxislužby je povinen zajistit, aby
řidič při výkonu taxislužby používal taxametr uvedený v odstavci 2 a po ukončení jízdy bez vyzvání vydal
cestujícímu nepoškozený a čitelný doklad o výši jízdného pořízený jako výstup z tiskárny taxametru.
Podrobnosti o užití taxametru, náležitostech "Uživatelské a evidenční knihy taxametru“, která musí být
při výkonu taxislužby ve vozidle, a náležitostech dokladu o výši jízdného stanoví prováděcí právní předpis.
Doklad o zaplacení jízdného, jakož i denní hodnoty o provozu vozidla zaznamenané na paměťové jednotce
jsou jiným dokladem sloužícím k přehledu o stavu hospodaření a majetku nebo k jeho kontrole podle
zvláštního právního předpis.“.
87
za tento správní delikt je mo žné u ložit pokutu až do výše 750.000,- Kč podle ust. § 35 odst. 3 písm. h)
zákona č. 111/1994 Sb.
88
srov. např. ro zhodnutí Nejvyššího soudu ČSSR ze dne 21.3.1985, sp. zn. 4 Tz 4/85, publikováno ve
Sbírce rozhodnutí trestních.
89
nutné je uvést, že v úvahu by připadala dozajista i kontrola daňová příslušného finančního úřadu,
neboť nevydáním p říslušného dokladu jako výstupu z úředně ověřeného taxametru dochází zjevně i ke
krácení základu daně z příjmů, p řípadně snižování daně z přidané hodnoty.

- 34 Současná judikatorní praxe zastává názor, že se jedná o dva rozdílné správní delikty, aniž by
přímo řešila (s výhradou dále rozebraného rozhodnutí Nejvyššího správního soudu)
problematiku skutku, nicméně z teoretického hlediska se jedná bezesporu o to, že jde
rovněž o dva skutky90. Obdobným způsobem se správní judikatura staví i k případné dvojí
odpovědnosti (prozatím tedy pouze pro osoby fyzické) správní či trestní. Nutno ovšem
poznamenat, že s nabytím účinnosti zákona o trestní odpovědnosti právnických osob se
situace změní – skutek bude nadále v případě zjištění spáchání trestného činu trestný pouze
podle trestních sankcí – v takovém případě se tak bude jednat o jeden skutek, nikoliv skutky
dva. Důležité však bude zaměřit pozornost na to, zda se skutečně o jeden skutek jedná. Tyto
úvahy prozatím příliš řešeny nebyly, neboť k nim prozatím nedocházelo.
První takovou vlaštovkou je rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 10.2.2011, čj. 9
As 67/2010-74, dostupný na www.nssoud.cz, jehož jedna z myšlenek (při hodnocení
nepřípustnosti možnosti dvojího postihu jednoho protiprávního jednání, byť ukládané
různými správními úřady podle různých právních norem) je příklon k judikatuře
Evropského soudního dvora, zejména k rozhodnutí „Fischer proti Rakousko“. Podle této
zásady je „totožnost skutku dána tehdy, když se konkrétní skutkové okolnosti týkají téhož obviněného a
jsou neoddělitelně spjaty v čase a místě.“.91 Podle tohoto soudního názoru je tak nutné hledat
podobnost konkrétních skutkových okolností. V posuzovaném případě Nejvyšší správní
soud shledal tyto podobnosti v: (a) popisu skutku ve výroku obou rozhodnutí, (b) skutkové
okolnosti se týkají téhož obviněného, (c) jsou neoddělitelně spojeny v čase a místě, (d)
následkem bylo vždy porušení zájmů na ochraně lesa jako součásti životního prostředí.
Nejvyšší správní soud v tomto případě uzavřel, že totožnost skutku je dána tím, že existuje
úplná shoda v jednání a následku.

3.5.2

Závěr o skutku a jeho totožnosti

Podle názoru autora je tak nutné uzavřít, že i v rovině správního trestání může dojít, a
pravděpodobně čím dál častěji bude docházet k situaci, kdy vyvstane otázka totožnosti
v této souvislosti srovnej zejména rozhodování správních soudů, kdy příslušné žaloby proti těmto
dvěma ro zhodnutím nebyly nikdy z tohoto důvodu shledány důvodnými. V této věci je poněkud složitější
procesní situace, neboť napadena jsou dvě správní rozhodnutí, o nichž se rozhoduje dvěma ro zsudky, a
vzájemný poměr tak není většinou předmětem přezku mu . Nicméně, je možné alespoň rámcově odkázat
např. na dvě přezkou mávaná správní rozhodnutí, která z tohoto důvodu nebyla zrušena, jedno podle
zákona o cenách, jedno podle siln ičního zákona – rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 17.8.2010,
čj. 2 Afs 135/ 2009-97 (s podpůrnou argumentací od mítnutí ústavní stížnosti tvrzené neústavnosti právní
regulace taxislužby Ústavním soudem usnesením ze dne 31.10.2006, sp. zn. III. ÚS 692/06), a ro zsudek
Nejvyššího správního soudu ze dne 20.4.2010, čj. 1 As 9/2008-133.
91
citováno podle uvedeného rozsudku Nejvyššího správního soudu.
90

- 35 skutku (a od toho se odvíjejících úvah o potrestání) i v případech, kdy jedním skutkem
dojde k porušení povinností podle dvou právních norem a kdy příslušné sankční správní
řízení povedou dva různé správní úřady. Nelze tak nadále vystačit pouze s tím, že se
rozhodující by mělo být např. procesní hledisko, tedy pouze skutečnost, že zjištěný skutek je
porušením dvou právních norem a projednávají je dva správní úřady. Podstatné bude určit,
co (při rozdílnosti teoretických i judikatorních závěrů trestního práva, kdy řízení vede jeden
orgán a dochází k porušení pouze jedné právní normy – trestního zákoníku) bude držet
totožnost skutku, a tím i věci.
Jak bylo uvedeno již shora, podle názoru autora, podepřené i rozsudkem Nejvyššího
správního soudu a Evropského soudu pro lidská práva, tak bude při hodnocení totožnosti
skutku nutné posoudit shodu jednání a zejména následku. Při hodnocení tohoto následku je
pak nutné přihlížet zejména k objektu správního deliktu, a to nikoliv pouze v nepodstatných
formulačních rozdílech v jednotlivých právních normách, ale ve skutečném okruhu
právních či jiných hodnot (statků), které jednotlivé normy chrání a jejichž porušením dojde
ke vzniku příslušné deliktní odpovědnosti. Jak bylo uvedeno na příkladu taxislužby,
totožnost skutku nebude dána tam, kde je objekt i následek jednání jiný. Např. ale v případě
práva životního prostředí již nebude mnohdy situace zcela jednoznačná, a to zejména
k naprosto neúměrné šíři skutkových podstat správních deliktů zejména podle zákona č.
282/1991 Sb., o České inspekci životního prostředí, a to zejména s ohledem na naprosto
obecně formulovanou skutkovou podstatu podle písm. d) a e) v poznámce citovaného
deliktu92. Představa, že např. za nevytěžení přestárlého lesního porostu, který hrozí
samovolným smýcením, obecní úřad s rozšířenou působností podle zákona č. 289/1995 Sb.,
o lesích93 uloží pokutu, a zároveň za toto jednání uloží pokutu Česká inspekce životního
prostředí 94, je nadále neudržitelná.
Jak bylo uvedeno, některé skutkové podstaty správních deliktů jsou v našem pozitivním
právu stanoveny natolik obecně, že při ukládání příslušných pokut bude nutné velmi bedlivě
vážit, zda není dána totožnost skutku, ač se jedná o různé správní úřady a různé právní

podle ust. § 4 zákona č. 282/1991 Sb.: „Inspekce uloží pokutu až do výše 5 000 000 Kč právnickým
nebo fyzickým osobám, které svým jednáním nebo opomenutím ohrozí nebo poškodí životní prostředí v
lesích tím, že (a) neoprávněně používají lesní půdu k jiným účelům než pro plnění funkcí lesů, (b) při
zpracování lesního hospodářského plánu a jeho realizaci ohrozí životní prostředí, popřípadě způsobí jeho
poškození, (c) vlastním zaviněním vytvoří podmínky pro působení škodlivých biotických a abiotických
činitelů, (d) neplní opatření uložená orgány životního prostředí podle zvláštních zákonů a tohoto zákona,
(e) neplní povinnosti stanovené zvláštním právním předpisem.“.
93
podle ust. § 55 odst. 1 zákona č. 289/1995 Sb.
94
podle ust. § 4 písm. e) zákona č. 282/ 1991 Sb.
92

- 36 normy, a zda se tak jedná o skutek jeden, či skutků více, případně zda se jedná o jednočinný
či vícečinný souběh a jakou pokutu v tomto případě uložit.

3.6

Souběh

Teorie rozlišuje souběh jednočinný či vícečinný, přičemž pro praxi bývá spíše rozebírán
souběh jednočinný, od nějž je nutné rozlišovat konzumpci a poměr speciality a subsidiarity
skutkových podstat, případně pokračování v trestném činu, trestný čin hromadný a trestný
čin trvající95. Je nutné upozornit, že ani v pozitivním trestním právu všechny tyto situace
řešeny nejsou, případně jsou pouze zmíněny, ač je zjevné, že trestní právo tyto instituty zná.
Ve správním právu (trestání), při známé roztříštěnosti úpravy správních deliktů a enormním
množství právních norem, v nichž jsou správní delikty obsaženy96, je případný souběh
skutku či skutků nijak pozitivním právem neřešený. Jedinou výjimkou prozatím je
novelizované znění ust. § 63a zákona č. 455/1991 Sb., živnostenský zákon, který souběh řeší
spíše v procesní rovině97. Na rozdíl od práva trestního (zejména procesního) je situace
komplikovanější v tom, že jednotlivá porušení zákona většinou projednávají různé úřady,
které rovněž rozhodují. Jediným korektivem tak v našem právním prostředí představuje
soudní přezkum, kde se tyto otázky občas vyskytnou, ač ne příliš často (většinou v právu
životního prostředí či právu hospodářské soutěže). Solidnější vymezení pro souběh však ani
judikaturou provedeno není, což je při roztříštěnosti úpravy vcelku pochopitelné.
Podle názoru autora při hodnocení souběhu ve správním trestání je nutné vycházet ze shora
uvedené totožnosti skutku – pokud je jedním skutkem spácháno více správních deliktů,
nebrání a nemůže to bránit jejich projednání a příslušnému zjištění, a to i v případě, kdy
řízení budou provádět různé správní úřady98. Nelze v právním státě rezignovat na to, aby
některé protiprávní jednání nebylo postiženo a prošetřeno (projednáno). Podporou pro
tento názor je skutečnost, že stejně se postupuje i v řízení trestním, nehledě k tomu, že

Novotný, O., Dolenský, A., Jelínek, J., Vanduchová, M. Trestní právo hmotné – I. obecná část. 2.
přepracované vydání. Praha. 1994, str. 176 – 178.
96
při vložen í dotazu „správní delikt“ či „správní delikty“ do vyhledávače právního systému BECKonline a při o mezen í vyhledávání pouze na účinné právní normy, je vyhledáno 350 výsledků. Je sice
mo žné, že některé normy se mohou opakovat, na druhou stranu, v některých (zejména starších zákonech)
není pojem správního deliktu an i výslovně uveden, takže vyhledávač takové normy nevyhledá (např. již
zmíněný zákon č. 282/1991 Sb. samostatnou část nazvanou „Správní delikty“ nemá).
97
podle ust. § 63a živnostenského zákona: „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.“.
98
jak již bylo zmíněno v případě kontrol provozování taxislužeb úřady dopravními a úřady cenovými.
95

- 37 pokud by některý trestný čin nebyl řádně vyšetřen, jednalo by se o selhání příslušného
státního zástupce99. Pokud je tak zjištěn souběh skutku (přičemž není podstatné, zda se
jedná o souběh jedno či vícečinný, stejnorodý či různorodý), je nutné vyšetřit a projednat
veškeré znaky skutkové podstaty, které byly skutkem naplněny.
Stejnou zásadu je nutné aplikovat i na trestání správní. Podle názoru autora projednání i
jednočinného souběhu skutku dvěma či více správními úřady nic nebrání, a tyto úřady
v rámci své zákonné kompetence jsou povinny příslušná správní řízení zahájit a protiprávní
jednání (skutek či skutky) projednat, tedy připravit podklady pro rozhodnutí. Z procesního
hlediska se nemůže jednat o překážku řízení podle ust. § 48 odst. 1 správního řádu (tedy
překážku litispendence), neboť tu nejde o „touž věc z téhož důvodu“. Proto je nutné i ve
správním trestání v procesním právu rozlišovat skutek a správní delikt – skutek může být
pouze jeden (při zachování shody jednání a následku), správních deliktů však může být
spácháno více. Při mnohosti správních úřadů, které mají kompetenci za tyto správní delikty
ukládat sankce (či šířeji tyto delikty vyšetřovat a vykonávat veřejnoprávní dozor nad
dodržováním příslušných norem), tak může dojít běžně k situaci, kdy jeden skutek budou
posuzovat dva či více správních úřadů.
Shora uvedená situace může být demonstrována na příkladu – právnická osoba postaví bez
příslušných veřejnoprávních povolení stavbu v chráněné krajinné oblasti. Ač se jedná o
jedno ekonomické a volní jednání, skutky jsou zde dva (vytvoření stavby postupnou
výstavbou je prvý, změna krajinného rázu druhý – jednota skutku zde je naplněna pouze
v jednání, nikoliv však v následku, který je nutné odvodit zejména z objektu správního
deliktu – jednou jím je narušení povinností stavět pouze schválené stavby a tím i technická
přiměřenost stavby, podruhé jím je narušení krajiny), a delikvent se dopustí minimálně dvou
správních deliktů – podle ust. § 180 odst. 1 písm. k) zákona č. 183/2006 Sb., stavebního
zákona, provádí stavbu bez příslušného povolení, a minimálně např. podle ust. § 88 odst. 2
písm. a) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, kdy naruší krajinný ráz.
V takovém případě dojde ke spáchání minimálně dvou správních deliktů, které budou
projednávat dva správní úřady – obecný stavební úřad a Česká inspekce životního prostředí.
Z procesního hlediska se nejedná o jednu věc ve smyslu ust. § 48 odst. 1 správního řádu,
neboť byly spáchány dva správní delikty postižitelné podle různých právních norem. Oba
dva správní úřady mají zákonnou kompetenci takové jednání zjistit a autoritativně spáchání
správního deliktu vyslovit. Otázkou další pak je, jak takové jednání sankcionovat a jaký
srov. např. povinnosti státního zástupce podle ust. § 24 odst. 1 zákona č. 283/1993 Sb., o státním
zastupitelství, či ust. § 2 odst. 3 zákona č. 141/1961 Sb., trestní řád.
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- 38 uložit trest – v tomto případě odkazuji na provedení rozboru u ukládání trestů v další části
této práce.
V souvislosti s přijetím zákona o trestní odpovědnosti právnických osob pak není možný
souběh správního deliktu a trestného činu, neboť vždy bude převládat odpovědnost trestní.
Je nutné upozornit, že zákon o trestní odpovědnosti právnických osob výslovně hovoří o
„skutku“100, nikoliv o správním deliktu, proto případné trestní stíhání bude konzumovat
jakoukoliv odpovědnost za spáchání správního deliktu jedním skutkem, byť by se jednalo o
více správních deliktů. Zde je nutné již pak ponechat trestní justici, aby případné postižení
provedla podle různých ustanovení trestního zákoníku a provedla tak řádné právní
posouzení. Uvedená zásada rovněž podle názoru autora znamená, že z již jednou
zahájeného trestního stíhání právnické osoby nelze vyjmout část skutku a tu postoupit
veřejné správě k projednání správního deliktu, byť se jedná o správní delikt, neboť
totožnost skutku musí být zachována a takový skutek musí být posouzen pouze podle
trestního zákoníku.
Situace opačná, kdy právnická osoba bude pravomocně potrestána ve správním řízení 101,
byť by se jednalo pouze o část (třeba velmi nepodstatnou) skutku, pak musí vyústit v jediný
možný závěr, tedy že takové trestní stíhání není přípustné a případná trestní odpovědnost je
tak tímto pravomocným potrestáním ve správním řízení vyloučena. Teoreticky je možné
uvažovat o tom, že by toto pravomocné správní rozhodnutí mohlo být zrušeno podle
správního řádu v přezkumném řízení z moci úřední102, případně rozhodnutím správního
soudu na základě žaloby příslušného správního úřadu či Nejvyššího státního zástupce ve
veřejném zájmu103, čímž by byla odstraněna překážka pravomocně rozhodnutého
(postiženého) skutku. Právní účinky obou těchto rozhodnutí (ať správního aktu, kdy může
být rozhodnutí pouze zrušeno, aniž by věc byla vrácena odvolacímu či prvostupňovému
správnímu orgánu104, či soudního rozsudku, kdy je správní rozhodnutí zrušeno a věc

podle ust. § 28 odst. 1 zákona o t restní odpovědnosti právnických osob: „Zahájení trestního stíhání
proti právnické osobě brání tomu, aby o témže skutku proti téže právnické osobě probíhalo řízení o
správním deliktu; to nevylučuje uložení nucené správy nebo jiného nápravného opatření podle jiného
právního předpisu.“.

100

podle ust. § 28 odst. 2 zákona o trestní odpovědnosti právnických osob: „Trestní stíhání proti
právnické osobě nelze zahájit, a bylo-li již zahájeno, nelze v něm pokračovat a musí být zastaveno, jestliže
dřívější řízení pro týž skutek proti téže právnické osobě skončilo pravomocným rozhodnutím o správním
deliktu a toto rozhodnutí nebylo zrušeno.“.

101

102
103
104

ust. § 94 a násl. správního řádu.
ust. § 66 soudního řádu správního.
ust. § 97 odst. 3 správního řádu.

- 39 vrácena příslušnému správnímu úřadu k dalšímu řízení105) jsou podle názoru autora stejné –
je zrušeno pravomocné správní rozhodnutí o správním deliktu a proto je možné zahájit
trestní stíhání.
Tento postup je podle názoru autora plně zdůvodnitelný v případě, kdy je příslušné
pravomocné správní rozhodnutí zrušeno na základě buď procesní aktivity z moci úřední či
z důvodu žaloby ve veřejném zájmu. Velkou otázkou však zůstává, zda je tento postup
možný i v případě, kdy ke zrušení pravomocného správního rozhodnutí dojde na základě
procesního úkonu samotného delikventa. Zatímco v případě přezkumného řízení podle ust.
§ 94 a násl. správního řádu podle názoru autora taková možnost je – účastník řízení (v
tomto případě delikvent) může podat pouze podnět k takovému řízení, nemá však žádný
procesní úkon, aby o něm muselo být rozhodnuto. Jiná situace však nastane v případě buď
obnovy řízení na základě žádosti účastníka řízení (delikventa) podle ust. § 100 a násl.
správního řádu, či v případě žaloby delikventa proti rozhodnutí správního úřadu ve
správním soudnictví podle ust. § 65 a násl. soudního řádu správního.
V těchto dvou zmíněných případech totiž nelze přehlédnout, že k případnému zrušení
pravomocného správního rozhodnutí dojde k příslušnému procesnímu úkonu, který náleží
toliko účastníkovi řízení, tedy v případě správního trestání typicky pouze delikventovi
(pachateli správního deliktu) – s možnou výhradou poškozeného jako účastníka řízení, ač se
dosud jedná v praxi o neřešený problém. Pokud vyjdeme z předpokladu, že v odvolacím
správním řízení nelze změnit prvostupňové správní rozhodnutí v neprospěch odvolatele106,
pak by taková zásada měla pravděpodobně platit i pro jiná přezkumná řízení, kdy může dojít
ke změně v právním postavení osoby, k jejímuž výlučnému procesnímu úkonu došlo
k příslušnému řízení a vydání rozhodnutí. Sice je pravda, že prozatím tímto rozhodnutím
nedochází ke změně rozhodnutí v neprospěch takové osoby (pravomocně zatím žádné
rozhodnutí ve věci nebylo vydáno), ve svém důsledku však k takové změně k horšímu dojde
(zrušením příslušného pravomocného rozhodnutí odpadne překážka skutku pravomocně
odsouzeného ve správním řízení a je možné trestní stíhání právnické osoby podle ust. § 28
odst. 2 zákona o trestní odpovědnosti právnických osob).
Podle názoru autora této práce v tomto případě nelze příslušné trestní stíhání právnické
osoby zahájit, neboť by se jednalo o změnu v neprospěch odvolatele (jímž vždy musí být
stíhání trestní oproti správnímu řízení), čímž by byla popřena zásada stanovená v ust. § 90
105
106

ust. § 78 odst. 1, 4 soudního řádu správního.
ust. § 90 odst. 3 správního řádu.

- 40 odst. 3 správního řádu107. Pokud vyjdeme z toho, že se jedná o zásadu, měla by jako taková
být dodržována ve všech stejných případech – při existenci právních institutů tzv. dozorčího
práva (přezkumné řízení z moci úřední podle ust. § 95 správního řádu) či ochrany veřejného
zájmu (žaloba příslušného správního úřadu či Nejvyššího státního zástupce podle ust. § 66
soudního řádu správního) - by měla být procesní situace, kdy dojde ke zrušení
pravomocného správního rozhodnutí k procesnímu úkonu toho, kdo byl postižen,
ponechána pouze k jeho prospěchu. Výklad jiný by totiž tuto zásadu zákazu „reformace in
peius“, která však, dlužno korektně dodat, není žádnou obecně sdílenou zásadou či zásadou
podle Evropské úmluvy o lidských právech, vlastně popřel.
Autor této práce si je však vědom toho, že tento názor má jisté úskalí – jak řešit situaci, kdy
bude podán jak procesní návrh delikventa (žádost o obnovu řízení podle správního řádu,
žaloba ve správním soudnictví proti rozhodnutí správního úřadu podle soudního řádu
správního), a zároveň bude využito i prostředků přezkumného řízení podle správního řádu a
zároveň žaloby ve veřejném zájmu ve správním soudnictví. Za této situace by asi bylo
nejschůdnějším řešením, které se nedotkne práv delikventa správního deliktu, projednat a
rozhodnout nejprve to řízení, které vychází z moci úřední či žaloby ve veřejném zájmu,
neboť případné trestní stíhání právnické osoby (delikventa) po zrušení příslušného
pravomocného správního rozhodnutí je rovněž ve veřejném zájmu, a případné řízení o
procesním návrhu či žádosti delikventa asi procesně poté zastavit. I toto řešení však může
být napadeno a autor si je vědom toho, že názory na něj mohou být různé, neboť doposud
nikdy nic takového v našem právním prostředí řešeno nebylo.

nikoliv tak kategoricky k to muto ustanovení přistupuje ko mentář ke správnímu řádu: Jemelka, L.,
Pondělíčková, K., Bohadlo, D.: Správní řád. Ko mentář. 3. vydání. Praha. C. H. Beck, 2011, s. 376.
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Subjekt správního deliktu

Vymezení této práce se zaměřuje toliko na právnické osoby, proto autor nadále posuzuje
pouze tento subjekt, ač pachatelem správního deliktu pochopitelně může být i osoba
fyzická.
Tradičně je možné vymezit subjekt správního deliktu jako určení osoby, která za delikt
odpovídá, pachatel správního deliktu108, v případě této práce právnická osoba. V americkém
prostředí se jedná spíš o korporaci, kterou autor chápe jako obchodní korporaci, tak jak ji
chápe americká doktrína 109. Tradiční francouzská doktrína za právnickou osobu ve smyslu
její trestní odpovědnosti chápe všechny právnické osoby, bez ohledu zda vznikly podle
práva soukromého či veřejného, včetně územněsprávních celků, ovšem s výjimkou státu110.
Ač se jedná o vymezení odpovědnosti trestní, podle názoru autora lze z tohoto vymezení
dobře vyjít i pro deliktní odpovědnost správní, neboť podstata věci – tedy trestání
právnických osob – je v obou případech stejná111.
České právní prostředí do nedávné doby vycházelo při definici právnické osoby ve smyslu
správní deliktní odpovědnosti pouze z obecného vymezení obsaženého v ust. § 18 odst. 2
občanského zákoníku112. Toto vymezení je pragmatické z hlediska určení subjektivity pro
právo civilní, a zejména majetkové, některé takto vymezené osoby však z hlediska správní
deliktní odpovědnosti budí spíše rozpaky (srov. např. ust. § 21 občanského zákoníku, který

108

srov. Mates, P. a kol.: Základy správního práva trestního. 5. vydání. Praha: C.H.Beck, 2010, 248
stran, str. 14.
109
srov. např. vymezen í korporace v americkém právním prostředí v: Hansmann, Henry and Kraakman,
Reinier H., What is Corporate Law?. THE ANATOM Y OF CORPORATE LAW: A COMPARATIVE
AND FUNCTIONAL APPROACH, R. Kraakman, P. Dav ies, H. Hansmann, G. Hertig, K. Hopt, H.
Kanda, and E. Rock, Oxford University Press, pp. 1-19, 2004. Available at SSRN:
http://ssrn.com/abstract=568623, str. 5 – 12. Obchodní korporaci autoři vymezu jí spíše z ekonomického
pohledu jako subjekt, který má pět znaků : (1) právní způsobilost, (2) o mezenou odpovědnost, (3)
převoditelné akcie, (4) centralizovaný management se svou vnitřní strukturou, (5) sdílené v lastnictví
držitelů akcií.
110
srov. např. vy mezení trestní odpovědnosti právnických osob ve francouzském trestním zákoníku –
článek 121 – 2, dále Braibant, Guy Stirn, Bernard. Le dro it ad ministrative francais. 5. vydání. Paris. 1999,
str. 45 – autor zde dělí právnické osoby - mohou to být osoby práva soukromého (jejich s mysl je tvorba
zisku - různé formy - obchodní společnosti, občanské společnosti, nebo neziskové - nadace, syndikáty) i
veřejného - rozlišuje na jedné straně stát a na druhé straně právnické osoby veřejného práva - a ty pak dělí
na les collectiv ités territoriales a na les établissements publics.
111
ostatně srov. pojetí tzv. trestního obvinění v judikatuře Evropského soudu pro lidská práva – z
posledních rozhodnutí zejména případ Gradinger v. Rakousko, ro zsudek z 23.10.1995, sp. zn. A 328-C,
kdy není činěn ro zdíl, zda se jedná o trestání správní či soudní (ve smyslu trestní odpovědnosti).
112
Podle ust. § 18 odst. 2 občanského zákoníku jsou právnický mi osobami (1) sdružen í fy zických nebo
právnických osob – tedy typické korporace ve smyslu římského práva, pozn. autora – (2) účelová sdružení
majetku – tedy nadace, v novém návrhu občanského zákoníku nazývané obecněji fundace – pozn. autora –
(3) jednotky územní samosprávy, (4) jiné subjekty, o kterých to stanoví zákon.

- 42 za právnickou osobu prohlašuje i stát, ovšem pouze v oblasti práva civilního a v
majetkových záležitostech).
Přesnější vymezení právnické osoby, která má deliktní odpovědnost, provedl až zákon o
trestní odpovědnosti právnických osob113 ve svém ust. § 6 odst. 1, kdy výslovně vyloučil
z této odpovědnosti stát a územněsprávní celky při výkonu veřejné moci. Autor je toho
názoru, že toto zúžení definice subjektu trestního deliktu je velmi dobře použitelné i pro
oblast správní deliktní odpovědnosti, kdy vyloučení státu z této odpovědnosti (či
územněsprávních celků při výkonu veřejné moci) je logické a pochopitelné, neboť stát
nemůže být v jednom řízení trestajícím subjektem a zároveň pachatelem správního deliktu.
Doposud neřešenou otázkou je, zda tuto deliktní odpovědnost má i právnická osoba, která
buď podle práva nevznikla, či která byla právem předpokládaným způsobem zrušena, ač v
mezidobí právní subjektivitu měla a jednala. Zákon o trestní odpovědnosti právnických
osob k této otázce přepisuje evropské závazky, kdy tyto skutečnosti nevylučují tuto trestní
odpovědnost (ust. § 8 odst. 4 tohoto zákona). Ač se jeví toto stanovisko jako zpočátku jasné
a logické, při aplikaci mohou nastat významné potíže. Důvodová zpráva k tomuto zákonu k
této problematice mlčí.
Podle názoru autora nelze stanovit deliktní odpovědnost právnické osoby, která byla
předepsaným způsobem soudem zrušena (ust. § 8 odst. 4 písm. b) zákona o trestní
odpovědnosti právnických osob), či šířeji vůbec nevznikla. Ostatně tato formulace se v
dokumentech Evropské unie, na něž zákon odkazuje, vůbec neobjevuje (pravděpodobně
záměrně)114.
Tato zásada je podle názoru autora pro správní trestání nepoužitelná. Je nutné vycházet z
toho, že stát trestá konkrétní subjekt, kterým je právnická osoba. K této osobě jsou
směřovány příslušné sankce a pouze existující osobu lze trestat. Pokud tato osoba
subjektivitu nemá či ji pozbyla, tato osoba zanikla a stěží lze připustit, že by vůči ní mohly
být uplatněny sankce a mohla být trestána. Pakliže dojde k deliktnímu jednání takové osoby,

Návrh zákona o trestní odpovědnosti právnických osob, předložený min istrem spravedlnosti dne
16.3.2011 p ředsedovi vlády. , dostupný na webu připravované legislativy: www.eklef.v lada.cz,
Poslaneckou sněmovnou projednávaný jako sněmovní t isk č. 285 (zd roj: webové stránky poslanecké
sněmovny: www.psp.cz), posléze schválený jako zákon č. 418/ 2011 Sb.
114
z mno žství rámcových rozhodnutí srov. např. Rámcové rozhodnutí Rady 2008/ 841/SVV ze dne
24. října 2008 o boji proti organizované trestné činnosti, nebo Směrnice Evropského parlamentu a Rady
2008/99/ ES ze dne 19. listopadu 2008 o t restněprávní ochraně životního prostředí.
113

- 43 odpovědnost mohou nést pouze osoby fyzické, které se takového deliktního jednání
dopustily.

4.1

Povaha právnické osoby a její deliktní způsobilost

Dlouhou dobu kontinentální právní prostředí odmítalo deliktní odpovědnost právnické
osoby, ač jinak způsobilost právnických osob běžně uznávalo, a vycházelo tak buď z
odpovědnosti fyzické osoby za protiprávní jednání, či alespoň z ručení právnické osoby za
uložený trest115. Tato koncepce vycházela pravděpodobně z římského práva, které na
právnické osoby hledělo toliko jako na fikce116, a která se potom stala výchozím pravidlem
v moderních trestněprávních kodifikacích117. Klasičtí římští právníci deliktní odpovědnost
právnické korporace odmítali a důsledně setrvávali na stanovisku, že korporace není
deliktně odpovědná za delikty (nebo crimen, trestné činy, přestupky) svých členů, za něž
odpovídají tito členové, pouze v případě, kdy korporace měla nějaký prospěch z deliktního
jednání, musela jej vydat118. Rovněž v historickém českém právu povaha právnické osoby a
její deliktní způsobilost nebyla nijak vážně zpracována, ač v uherském právu se povaha
právnické osoby přiznávala např. kapitulám, konventům, župám, svobodným královským
městům, královskému eráru, cechům a jiným119.
Nutno je ovšem dodat, že i před přímou deliktní odpovědností právnických osob, která byla
poprvé výslovně uznána ve vládním nařízení č. 54/1953 Sb., o provozu na silnicích, dřívější
právo částečně deliktní odpovědnost uznávalo, byť se prozatím nedá hovořit o přímém
trestání, ale o postižení ve výkonu práv120 (ač se v tomto případě jednalo spíše o postižení
v ekonomické sféře příslušného podniku). Další takovou pozvolnou změnou v nazírání na
deliktní povahu právnické osoby pak mělo stanovení ručení za nedobytnou uloženou

např. ani Hoetzel se ve své učebnici Československé správní právo o této problemat ice nijak
nezmiňuje.
116
srov. např. Kincl, J., Urfus, V.: Římské právo. Panorama. Praha. 1990, str. 110 – 112.
117
Janda, P. Trestní odpovědnost právnických osob. Právní Fó ru m. Wolters Kluwer ČR, a.s. 2006, číslo 6,
strana 168.
118
srov. pozdější, i v našem právním řádu pojímané t zv. ručení za ulo ženou pokutu
119
Malý, K., Sivák, F. Dějiny státu a práva v Československu (I. díl do r. 1918). Panorama. Praha. 1988,
str. 224.
120
srov. ust. § 10 nařízen í vlády republiky Československé č. 22/ 1920 Sb.,který m se uvolňuje obchod
hovězím dobytkem, upravuje spotřeba hovězího a telecího masa, jako ž i se ustanovují nejvyšší ceny
hovězího masa a zabitých telat: „Přestupky tohoto nařízení, jakož i přestupky předpisů v základě tohoto
nařízení vydaných trestá, pokud jednání nepodléhá trestu přísnějšímu, politický úřad I. instance, pokutou
až do 10.000 K nebo vězením až do 3 měsíců, při přitěžujících okolnostech pokutou do 20.000 K nebo
vězením do 6 měsíců. Při odsouzení možno uznati na ztrátu živnostenského oprávnění. Podnikům, které se
dopustily přestupků, bude na čas nebo trvale zastaven příděl dobytka i výsek masa.“.
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pokutu v případě jeho nedobytnosti)121.
Stejně tak je nutno poukázat na skutečnost, že tato odpovědnost musela být zřejmá i za
Rakouska-Uherska a první republiky, kdy zejména v železniční dopravě se přímo nabízela
(za situace kdy množství, zejména lokálních, železnic (železničního svršku) bylo postaveno a
provozováno právnickými osobami na základě koncese příslušného správního úřadu). To
vše navíc za situace, že za první republiky bylo množství těchto koncesí právnickým
osobám zrušeno a železnice byly zákonem převzaty přímo do vlastnictví a provozování
státu122. Deliktní odpovědnost tak však stále zůstávala pouze na odpovědných osobách
fyzických.
Všechny tyto koncepce zjevně vycházely z tzv. fikční teorie právnických osob, která zde
stále přetrvávala z práva římského a jeho recepce, a přes rozvoj podnikání v 19. století stále
byla uplatňována.
S takto pojatou tzv. fikční teorií právnických osob dnes již lze stěží vystačit 123. Někteří autoři
ohledně právní povahy právnických osob nalézají až 16 teorií 124. Nejpodstatnější jsou v
současné době teorie čtyři – koncesní teorie (tedy teorie, podle níž právnická osoba vzniká a
funguje pouze na základě uznání právem – tedy např. zápisem do příslušného rejstříku),
dále teorie fiktivní (již zmíněná teorie, podle níž je právnická osoba pouhou fikcí), teorie
symbolistní (popisující právnickou osobu jako subjekt, založený ve prospěch svých členů a
umožňující jim podnikání, vytváření zisku), a konečně pak teorie organická či realistní
(vycházející z toho, že právnická osoba není pouze fikcí či symbolem, ale reálnou osobou,
disponující svou vůlí, organizovaností, personálním substrátem)125.

srov. ust. § 14 v ládního nařízen í č. 121/ 1939 Sb., o zřízen í nejvyššího úřadu cenového: „Za pokutu
uloženou zřízencům, zmocněncům, zástupcům nebo jiným orgánům ručí ma jitel podniku, v němž byl
trestný čin spáchán, nerozdílnou rukou s potrestaným, pokud potrestaný nejednal o své újmě nebo přímo
proti daným mu příkazům nebo zákazům. Majiteli podniku se rozumí nejen jednotlivé fysické osoby, nýbrž i
společnosti (sdružení osob) a právnické osoby.“.
122
např. nařízen í v lády republiky Československé č. 539/ 1919 Sb., o správě Košicko-Bohu mínské dráhy,
zákon č. 13/1922 Sb., o výkupu dráhy Rakovník – Louny, zákon č. 234/1922 Sb., o výkupu ÚsteckoTeplické dráhy státem.
123
srov. krit iku tohoto pojetí i v učebnici občanského práva: ; Knapp, V. a kol.: Občanské právo hmotné.
Svazek I. Codex. Praha. 1995, str. 132 – 142.
124
Wolff, M . On the Nature of Legal Persons. LQR číslo 54. Rok 1938, str. 494.
125
Allgrove, Ben, Legal Personality for Art ificial Intellects: Prag matic Solution or Science Fiction?
(June 2004). Available at SSRN: http://ssrn.com/abstract=926015
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Speciální pachatel

Tato část práce se zabývá jednodušším typem správních deliktů právnických osob, a to těch,
kde lze hovořit o tzv. speciálním pachateli. Jím autor rozumí takovou právnickou osobu,
která je svými vlastnostmi jednoznačně určena přímo skutkovou podstatou správního
deliktu. V oblasti správního trestání se jedná téměř výhradně vždy o osoby, jimž bylo
uděleno nějaké veřejnoprávní oprávnění k provozování určité (většinou specifické
podnikatelské) činnosti (povolení, licence apod.), která si z důvodu veřejného zájmu
vyžaduje veřejnoprávní dohled (např. z ohledu životního prostředí, snadné ovlivnitelnosti
veřejného mínění apod.). Takto úžeji koncipované skutkové podstaty pak z dalších úvah
vylučují právě ony právnické osoby, jako veřejnoprávní korporace či politické strany, neboť
ty většinou takovým veřejnoprávním povolením nedisponují.
Skutková podstata, pokud se týká vymezení speciálního pachatele, je téměř vždy stejná a
využívá jako definiční pojem rozpaky nebudící vyjádření, např. v těchto právních normách:
-

"provozovatel vysílání nebo provozovatel převzatého vysílání" podle ust. § 60 odst. 1

zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, přičemž v obou
případech se jedná o osoby, jimž byla vydána buď licence podle ust. § 12 odst. 1 tohoto
zákona, nebo registrace podle ust. § 26 tohoto zákona,
-

"pojišťovna nebo zajišťovna" podle ust. § 120 odst. 2 zákona č. 277/2009 Sb., o

pojišťovnictví, přičemž pro výkon činností pojišťovny či zajišťovny vydává povolení Česká
národní banka podle ust. § 13 a § 36 tohoto zákona,
-

"povinná osoba" podle ust. § 2 zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti

legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, přičemž správní delikty se váží
na definice v ostatních zákonech (banka, spořitelní a úvěrní družstvo),
-

"držitel rozhodnutí o registraci" podle ust. § 103 odst. 3 zákona č. 378/2007 Sb., o

léčivech, přičemž rozhodnutí o registraci je upraveno v ust. § 32 tohoto zákona,
-

"zdravotnické zařízení" podle ust. § 138 odst. 1 zákona č. 187/2006 Sb., o

nemocenském pojištění, přičemž pojem zdravotnické zařízení je vymezen v zákoně č.
48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění,
-

"poskytovatel" nebo "vydavatel" nebo podle ust. § 130 a 131 zákona č. 284/2009 Sb., o

platebním styku,
-

"správce drobného vodního toku" nebo "správce významného vodního toku" podle ust.

§ 125i zákona č. 273/2010 Sb., vodního zákona,
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"provozovatel dráhy celostátní nebo regionální" podle ust. § 51 odst. 5 zákona č.

266/1994 Sb., o drahách,
-

"organizace" podle ust. § 44a odst. 2, 3 zákona č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti,

výbušninách a o státní báňské správě (v tomto zákoně, z historických důvodů, je dokonce
činěn rozdíl mezi běžnou právnickou osobou a organizací, která je právnickou osobou,
které je vydáno příslušné povolení k hornické činnosti),
-

"držitel zbrojní licence" podle ust. § 76d zákona č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a

střelivu.
Příkladmé vymezení v těchto normách je téměř vždy shodné a stejné a využívá pro definici
pachatele zejména dříve vydané veřejnoprávní povolení, či definici z jiné právní normy,
která je však vždy vázána na vydání jiného povolení, či šířeji vymezuje subjekt povahou
vykonávané činnosti. Samotné posouzení pachatele je pak jednodušší, neboť prvním
rozhodujícím důvodem je zjištění, zda příslušný pachatel disponuje tímto právním statusem.
Autor nenalezl v právních normách skutkovou podstatu správního deliktu formulovanou
jinak, než tak, že porušení povinnosti těchto speciálních pachatelů je vždy vázáno na
porušení povinnosti vyplývající z činnosti, k jejímuž provádění bylo příslušné veřejnoprávní
povolení vydáno.

4.3

Ostatní právnické osoby - pachatelé

Daleko složitější může nastat situace tam, kde osoba pachatele není vymezena
jednoznačným určením osoby, která disponuje příslušným veřejnoprávním povolením a je
tak vymezena obecnými definičními znaky jako právnická osoba.
Jak již bylo uvedeno v úvodu práce, vymezení právnické osoby podle ust. § 18 odst. 2
občanského zákoníku, je velice široké a toto postavení splňují např. i obce, občanská
sdružení, politické strany, a nikoliv pouze sdružení osob a majetku podle obchodního
zákoníku (tedy klasické korporace či v anglosaském pojetí "corporations"). Vymezení
provedené v právních normách, které takovou osobu jako pachatele označuje, jí tak
vymezuje obecněji většinou tak, že tato osoba provádí nějakou činnost, pro níž je potřeba
nějaké povolení, bez tohoto povolení, případně nepostupuje v souladu s povinnostmi, které
příslušná norma předepisuje.

- 47 Pokud uvažujeme o hypotetickém příkladu, Česká inspekce životního prostředí zjistí
poškození lesního ekosystému (např. je zjištěno vybudování zpevněné cesty v lese bez
jakéhokoliv povolení). Skutková podstata správního deliktu je v tomto případě velmi
široká 126 a na první pohled tak dává aplikujícímu správnímu úřadu značnou volnost
v posouzení, kdo pachatelem deliktu je. V praktickém životě je v lesním hospodaření
naprosto běžné, že činnosti provádí více subjektů, navíc mnohdy může dojít
k protiprávnímu jednání osoby naprosto jiné (vzhledem k tomu, že lesy jsou přístupné
každému a omezení, či kontrola vstupu do nich, je možná pouze dočasně a za vymezených
podmínek 127). Nalezení skutečného pachatele správního deliktu pak v praxi může způsobit
značné problémy128, kdy zejména právnické osoby odpovědné za hospodaření v lesích se
snaží přesouvat svou odpovědnost na subdodavatele129. Navíc typicky na pozemcích
určených k plnění funkcí lesa 130, jejichž vymezení není jednoznačné131, kdy skutková
podle ust. § 4 písm. a) zákona č. 282/1991 Sb., o České inspekci životního prostředí a její působnosti
v ochraně lesa, „Inspekce uloží pokutu až do výše 5 000 000 Kč právnickým nebo fyzickým osobám, které
svým jednáním nebo opomenutím ohrozí nebo poškodí životní prostředí v lesích tím, že neoprávněně
používají lesní půdu k jiným účelům než pro plnění funkcí lesů, ...“.
127
srov. ust. § 19 odst. 1 zákona č. 289/1995 Sb., lesní zákon, podle něhož: „Každý má právo vstupovat
do lesa na vlastní nebezpečí, sbírat tam pro vlastní potřebu lesní plody a suchou na zemi ležící klest. Při
tom je povinen les nepoškozovat, nenarušovat lesní prostředí a dbát pokynů vlastníka, popřípadě nájemce
lesa a jeho zaměstnanců.“
128
srov. velmi širo ké vy mezení takového jednání v usnesení rozšířeného senátu Nejvyššího správního
soudu ze dne 17.7.2008, čj: 1 As 15/2007-141, podle jeho právní věty (publikované ve Sbírce ro zhodnutí
NSS č. 12/2008): „I. Ustanovení § 4 zákona č. 282/1991 Sb., o České inspekci životního prostředí a její
působnosti v ochraně lesa, ve znění před novelou provedenou zákonem č. 167/2008 Sb. (účinnost od 17. 8.
2008), ve slovech „svojí činností“ je nutno vykládat tak, že tu zákon má na mysli jak konání, tak
opomenutí. II. Součástí objektivní stránky skutkové podstaty správního deliktu podle tohoto ustanovení je
nejen jednání (konání či opomenutí), ale také následek, spočívající v porušení nebo ohrožení zájmů,
tvořících objekt deliktu. I následek (jakož i účinek na konkrétním předmětu útoku) jsou proto předmětem
dokazování v řízení před správním orgánem.“ V tomto rozhodnutí je navíc řešena doposud nebývale
široce otázka jednání, zavinění i následku u správního deliktu. Ro zhodnutí dostupné na: www.nssoud.cz.
129
srov. např. argumentaci kasačního stěžovatele popsanou v odůvodnění ro zsudku Nejvyššího správního
soudu ze dne 10.2.2011, čj. 9 As 67/ 2010-74, dostupný na www.nssoud.cz, poněkud maskovanou
posouzením zásady „non bis in idem“, argu mentace tohoto rozsudku je však mnohem širší a přesahující
tuto zásadu. V tomto rozsudku velice precisně Nejvyšší správní soud rozebral povahu sankce, přičemž
dospěl k závěru, že spíše se jedná o sankci trestní, nikoliv správní, což je velice prů lo mový, podle názoru
autora však správný, právní názor – srov. str. 79 – 81 této argumentace (ač se jednalo o posouzení souběhu
správních deliktů), a dále se velice precisně vyjádřil k problematice „totožnosti skutku“ – str. 81 – 85
odůvodnění rozsudku.
130
srov. poměrně dosti vágní vymezení takových pozemků v ust. § 3 odst. 1 zákona č. 289/1995 Sb.,
lesní zákon, (podle něhož jsou takovými pozemky : „pozemky s lesními porosty a plochy, na nichž byly
lesní porosty odstraněny za účelem obnovy, lesní průseky a nezpevněné lesní cesty, nejsou-li širší než 4 m,
a pozemky, na nichž byly lesní porosty dočasně odstraněny na základě rozhodnutí orgánu státní správy
lesů podle § 13 odst. 1 tohoto zákona (dále jen "lesní pozemky"), b) zpevněné lesní cesty, drobné vodní
plochy, ostatní plochy, pozemky nad horní hranicí dřevinné vegetace (hole), s výjimkou pozemků
zastavěných a jejich příjezdních komunikací, a lesní pastviny a políčka pro zvěř, pokud nejsou součástí
zemědělského půdního fondu1) a jestliže s lesem souvisejí nebo slouží lesnímu hospodářství (dále jen "jiné
pozemky"). U těchto pozemků může orgán státní správy lesů nařídit označení jejich příslušnosti k
pozemkům určeným k plnění funkcí lesa.“ ), včetně velice p roblematického oprávnění orgánu státní správy
lesů v pochybnostech rozhodnout o charakteru takového pozemku (ust. § 3 odst. 3 tohoto zákona, podle
něhož: „V pochybnostech o tom, zda jde o pozemky určené k plnění funkcí lesa, rozhoduje orgán státní
správy lesů.“).
131
srov. např. ust. § 2 a 3 zákona č. 344/1992 Sb., katastrální zákon, kdy označení parcely ro zlišuje
(historicky danou) pouze parcely stavební a ostatní – sice jak tento zákon, tak i navazující vyhláška
126

- 48 podstata ust. § 4 zákona č. 282/1991 Sb. navíc ani neužívá pojmu „pozemky určené k plnění
funkcí lesa“, ale používá svůj svébytný pojem „lesní půda“, jinde nedefinovaný, může být
určení pachatele správního deliktu mnohdy velmi složité.
Je pochopitelné, že určení pachatele správního deliktu musí v konkrétním případě vycházet
ze skutkových zjištění a posouzení všech komponent správnědeliktní odpovědnosti
(protiprávní jednání, porušení povinnosti, následek, porušení veřejného zájmu apod.), což
není v této kapitole úmyslem této práce. Je však nutné upozornit na to, že zjištění
skutečného pachatele správního deliktu je v případě tzv. obecného pachatele deliktu
postupem mnohdy velmi sofistikovaným a musí vycházet z ostatních zjištění. Občas stále
doposud patrná praxe správních úřadů potrestat tu právnickou osobu, která v daném místě
a čase obdobnou činnost podniká či má vydané příslušné veřejnoprávní povolení k takové
činnosti, aniž by se zabývaly okolnostmi dalšími, je nadále neudržitelná 132.

4.4

Poškozený

V našem právním prostředí i kultuře je vymezení poškozeného ve správním deliktu
naprosto nedostatečné a dá se říci, že v pozitivním právu se jedná o institut naprosto
neznámý (na rozdíl od definice poškozeného a garance jeho procesních práv v ust. § 72
písm. b) zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, či ust. § 43 a násl. trestního řádu). Je
s podivem, že subjektivita poškozeného není nijak vymezena a její konstrukce při této
absenci pouze z definice účastenství podle správního řádu (jeho ust. § 27) je nemožná – sice
je možné vyjít z toho, že případným správním aktem by poškozenému bylo založena určité
právo (právo na náhradu škody), chybí zde však zákonný základ pro správní úřad pro vydání
takového správního aktu (výroku o náhradě škody). Ani stavební právo (tedy zákon č.
183/2006 Sb.) či právo na ochranu spotřebitele (zákon č. 634/1992 Sb.) s tímto subjektem
nepočítá, ač deliktním prováděním stavebních prací či nepoctivým prodejem zboží zcela
zjevně může vzniknout škoda na majetku jiného subjektu, přičemž tato škoda má příčinnou
souvislost se samotným deliktním jednáním.

(Příloha č. 1 vyhlášky Českého úřadu zeměměřického a katastrálního č. 126/1993 Sb., kterou se shora
uvedený zákon provádí) stanoví evidenci parcely z hled iska druhu pozemku, jedná se však pouze o
evidenční údaj, který nemá povahu závazného určení takového pozemku jako po zemku lesního.
132
srov. např. ro zhodovací důvod ke zrušení správního rozhodnutí popsaný ve skutkové části odůvodnění
v rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 18.7.2007, čj. 1 As 6/2007-63, kdy bylo ve správním řízení
sporné, kdo (tedy který pachatel) skutečně způsobil navážku stavební suti a dalšího odpadu na lesní
pozemek (korektně je nutné dodat, že pokuta byla ulo žena fy zický m osobám, pro obecnější závěry
pramen ící z tohoto rozsudku to však nemá velkého v livu) – právě nezjištění skutečnosti, kdo skutečně tuto
navážku provedl, byl kasační důvod správního rozsudku.

- 49 V českém občanském právu přitom prozatím je definice či rozsah škody velice tradiční,
poměrně úzký a rozhodně neplní tzv. odstrašující funkci, jako např. tzv. „punitive damages“
v právu anglosaském133 (ač ani v anglosaském právním prostředí se nejedná o jednoznačně
propracovaný systém, jehož praxe je navíc často kritizována 134). Rovněž je nutné uvést, že
americká praxe odráží rovněž tradiční nižší míru veřejnoprávní regulace a vyšší důraz na
soukromé právní prostředky na ochranu majetku135. Škodou se tak rozumí tradičně újma
v majetkové sféře poškozeného vyjádřitelná všeobecným ekvivalentem (penězi)136, a to jak
škoda skutečná, tak ušlý zisk.
Náš právní systém tak stále neuznává poškozeného a ochranu jeho práv (v řízení) a majetku
(v rozhodnutí) a odkazuje jej tak pouze na civilní soudní řízení se všemi neduhy, které
celosvětově přetížená civilní justice má (soudní poplatky, náklady na právní služby,
zdlouhavost řízení, pomalost a formálnost dokazování, požadavky na bezvadné procesní
úkony účastníka soudního řízení). Navíc, i tento odkaz není nijak formalizován a záleží tak
vlastně pouze v tom, že případně takový subjekt, který se bude domáhat účastenství v řízení
o správním deliktu právnické osoby, správní úřad usnesením z řízení vyloučí (ust. § 28 odst.
1 správního řádu). Příslušné poučení takového subjektu, jak se může ochrany svých
tvrzených práv domáhat, však není esenciální součástí takového usnesení, a mohlo by být
případně dovozováno pouze z obecných zásad správního řízení137.
V současné době tak řízení o správním deliktu podle správního řádu zůstává jediným
právním řízením o veřejnoprávním deliktu, které poškozeného nezná a žádná práva mu
přímo v tomto řízení nepřiznává – na rozdíl od řízení trestního (ať proti obviněné fyzické či
právnické osobě) a od řízení přestupkového. Úlohu tzv. „punitive damages“ podle
angloamerického práva tak u nás musí přebírat výše uložené pokuty, neboť při úzkém
vymezení rozsahu škody v našem občanském zákoníku138 z důvodu preventivního či
odsuzujícího nelze tuto náhradu v civilním řízení přiznat a výši škody o to zvýšit.
Švestka, J.,Spáčil, J., Škárová M., Hulmák M., a kolektiv. Občanský zákoník I, II, 2. vydání, Praha.
2009, str. 1202 – 1203.
134
srov. např. popis tohoto jevu: Eisenberg, Theodore, LaFountain, Neil, Ostro m, Brian, Rottman, Dav id
and Wells, Mart in T., Ju ries, Judges, and Punitive Damages: An Empirical Study (1. listopadu 2000).
Dostupné na: http://ssrn.com/abstract=248419.
135
např. Ryan, Patrick S., Revisiting the United States Application of Punitive Damages: Separating
Myth from Reality. ILSA Journal o f International and Co mparat ive Law, Svazek 10, číslo 1, strana 69 a
násl. 2003. dostupné na: http://ssrn.com/abstract=545243
136
shora uvedený komentář občanského zákoníku, str. 1204.
137
pravděpodobně ze zásady poskytnutí poučení tzv. dotčené osobě podle ust. § 4 odst. 2 správního řádu,
ač názory na to mohou být různé.
138
rozsudek Nejvyššího soudu, uveřejněný ve Sbírce rozhodnutí Nejvyššího soudu číslo III za ro k 1967
na straně 51: „Skutečnou škodou se rozumí újma spočívající ve zmenšení majetkového stavu poškozeného
a reprezentující majetkové hodnoty, které by bylo nutno vynaložit, aby došlo k uvedení věci do předešlého
133
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o správním deliktu právnické osoby, aniž by pro to byl racionální důvod, a v případě řízení o
ústavní stížnosti by pravděpodobně mohlo být úspěšně argumentováno rozporem se
zásadou rovnosti a obecnou způsobilostí mít práva 139. Prozatím takové řízení nebylo ani na
úrovni správních soudů vyvoláno.
Nedůslednost a neudržitelnost takového stavu (stejně jako jeho nerovnost v jednom ze
sankčních řízení) již byla naznačena spíše v obecném stavu. Naprosto klíčovým
nedostatkem je však nijak neupravené informování poškozeného o výsledku sankčního
řízení, které může a v praxi je základem pro příslušnou konstrukci odpovědnosti a
žalobních tvrzení v žalobě o náhradu škody. Poškozený tak poškozeným je v oblasti práva
občanského (civilního), neboť příslušnou definici jednoznačně splňuje (pokud mu správním
deliktem byla způsobena škoda), není jím však v oblasti práva správního trestního. Přitom
informace z tohoto správního trestního řízení jsou pro uplatnění příslušného nároku u
civilního soudu nezbytné – tedy zda byl spáchán správní delikt a bylo o něm pravomocně
rozhodnuto, kdy se tak stalo (a tedy od jakého okamžiku je možné počítat běh lhůty pro
promlčení práva), která práva byla porušena a jakým jednáním.
Ačkoliv, s ohledem na povahu porušení povinností a možný rozsah škody jak ve smyslu její
výše tak i počtem poškozených, by se zhusta mohlo jednat o větší počet poškozených
subjektů, což klade další nároky na vyhotovení příslušného správního aktu (ať by se jednalo
přímo o přiznání nároku, či pouze odkaz na příslušné civilní soudní řízení), přesto by
alespoň základní práva být upravena měla. Tedy minimálně za současného stavu zaslání
(oznámení) příslušného správního aktu, kterým byla příslušná právnická osoba odsouzena a
případně opatřeného doložkou právní moci. Pro takový postup by bylo možné i za
současného stavu využít analogie juris a postupovat podle zákona o přestupcích či trestního
řádu.
Za současného stavu tak má poškozený možnost v podstatě pouze jedinou – požádat o
zveřejnění informace o uložené pokutě zasláním anonymizované verze tohoto rozhodnutí
podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Stejně tak musí
příslušný správní úřad takové žádosti vyhovět, a to nikoliv pouze poškozenému, ale

stavu.“.
139
článek 3 odst. 1 a článek 5 Listiny základních práv a svobod.
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proto by bylo právně čistší, aby tato možnost byla zakotvena obecně v procesním předpisu.

4.5

Právní nástupce delikventa

Na rozdíl od zákona o trestní odpovědnosti právnických osob, správní právo nikde výslovně
neřeší, že by příslušná odpovědnost za spáchaný správní delikt přecházela na právního
nástupce (tuto povinnost výslovně zakotvuje ust. § 10 zákona o trestní odpovědnosti
právnických osob, když inspirací pro tento postup byla rakouská právní úprava 141).
Důvodová zpráva k tomuto zákonu uvádí, že absence takového ustanovení by umožnilo
velmi snadno vyhnout se případné odpovědnosti, což je pro dosavadní správní trestání
možná značně inspirativní podnět.
Současné správní právo trestní tento přechod odpovědnosti neupravuje nijak, čímž mnohdy
drakonickým výším pokut za spáchané správní delikty přisuzuje úlohu pouhých politických
proklamací. Buď se tedy v případě uložení vyšší pokuty dá velice snadno vyhnout
odpovědnosti založením další právnické osoby a původní subjekt ponechat pouze jako
mrtvou právnickou osobu, přičemž v této společnosti zůstane i uložená pokuta, nebo
případně se dá postupovat velmi snadno podle insolvenčního zákona. Skutečnost, že
právnická osoba vstoupí do insolvenčního řízení podle zákona č. 182/2006 Sb.,
insolvenčního zákona (a i na základě svého vlastního návrhu), a uložená pokuta není ani
přednostní pohledávkou142 (buď pohledávkou zajištěnou, či aspoň pohledávkou za
podstatou), je pro správní trestání spíše tristní vizitkou.
Pokud tedy pokuta vymožena není, resp. pohledávka po proběhlém insolvenčním řízení
zanikne zánikem subjektu po splnění rozvrhového usnesení nebo zrušení konkursu
skandální postup České obchodní inspekce, která odmítla v roce 2009 a 2010 poskytnout informace o
výši uložených pokut a delikventech při správních deliktech spočívajících v prodeji nezpůsobilých paliv
v čerpacích stanicích, snad nelze ani ko mentovat.
141
srov. důvodovou zprávu k návrhu tohoto zákona, podle níž se vycházelo z ust. § 10 rakouského
spolkového
zákona
o
odpovědnosti
sdružení
za
trestné
činy
z roku
2005
(Verbandsverantwortlich keitsgesetz).
142
podle ust. § 169 odst. 1 insolvenčního zákona: „Pohledávkami postavenými na roveň pohledávkám za
majetkovou podstatou jsou(a) pracovněprávní pohledávky dlužníkových zaměstnanců, pokud zákon
ohledně některých z nich nestanoví jinak,(b) pohledávky věřitelů na náhradu škody způsobené na
zdraví,(c) pohledávky státu - Úřadu práce České republiky za náhradu mzdy vyplacené zaměstnancům a
za prostředky odvedené podle zvláštních právních předpisů,(d) pohledávky účastníků z penzijního
připojištění se státním příspěvkem,(e) pohledávky věřitelů na výživném ze zákona, (f) náhrada nákladů,
které třetí osoby vynaložily na zhodnocení majetkové podstaty, mají-li z toho důvodu proti dlužníku
pohledávku z bezdůvodného obohacení,(g) pohledávky věřitelů vzniklé za trvání moratoria vyhlášeného
před zahájením insolvenčního řízení ze smluv podle § 122 odst. 2, bylo-li insolvenční řízení zahájeno ve
lhůtě 1 roku od zániku moratoria,(h) další pohledávky, o kterých tak stanoví tento zákon.“.
140
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osoba založí svoji dceřinou společnost či společnosti a dále podniká v témže oboru, tak tím
zaniká jakákoliv odpovědnost i možnost vymoci uložený trest. Když už tedy naše právní
prostředí jako v podstatě jediný správní trest zná pokutu, ukládanou mnohdy tak
pochybným právnickým osobám z hlediska majetkové podstaty, jako jsou společnosti
s ručením omezeným, bylo by snad namístě upravit aspoň nemožnost dále podnikat
v příslušném odvětví, za nějž byl tento trest takovému subjektu uložen, který se bude
vztahovat i na právního nástupce či dceřinou společnost (v případě nezaplacení pokuty).
Nic takového však podle zákona č. 455/1991 Sb., živnostenský zákon, možné není144.
Jak tedy bylo uvedeno, v současné době nelze příslušnou odpovědnost za spáchaný správní
delikt přenést na právního nástupce delikventa. Vzhledem k tomu, že tento institut zná
zákon o trestní odpovědnosti právnických osob, bylo by namístě uvažovat o jeho založení i
pro odpovědnost správní, či aspoň v tomto směru zpřísnit živnostenský zákon v případech
podmínek pro provozování živnosti (např. stanovením nemožnosti založit další právnickou
osobu se stejným předmětem živnosti, jako měla právnická osoba, která spáchala příslušný
správní delikt, pokud uložený trest nebyl vykonán – tedy pokuta zaplacena). Současná
úprava překážky provozování živnosti tento postup neumožňuje145

143

ust. § 68 odst. 3 pís m. f) obchodního zákoníku.
srov. ust. § 57 a násl. živnostenského zákona o mo žnosti zrušit živnostenské oprávnění.
145
srov. ust. § 8 odst. 2 živnostenského zákona: „Živnost nemůže provozovat fyzická nebo právnická
osoba, a to po dobu 3 let od právní moci rozhodnutí o zamítnutí insolvenčního návrhu proto, že majetek
dlužníka nebude postačovat k úhradě nákladů insolvenčního řízení. Živnost dále nemůže provozovat
fyzická nebo právnická osoba, a to po dobu 3 let od právní moci rozhodnutí o zrušení konkursu proto, že
majetek dlužníka je zcela nepostačující pro uspokojení věřitelů. Byl-li konkurs zrušen z jiného důvodu,
překážka provozování živnosti uvedená v odstavci 1 odpadá právní mocí rozhodnutí o zrušení konkursu.
Živnostenský úřad může prominout překážku uvedenou ve větě první nebo druhé, jestliže dlužník prokáže,
že u něho jsou splněny předpoklady pro řádné plnění povinností při podnikání a pro řádné plnění
finančních závazků.“.
144
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Subjektivní stránka správního deliktu

Většinově opakovaná myšlenka ohledně subjektivní stránky je taková, že se nevyžaduje
zavinění jako pojmová část správního deliktu, nehledě k tomu, že tímto názvem se tyto
delikty občas označují (jako delikty trestné bez ohledu na zavinění)146, a označující tuto
odpovědnost jako odpovědnost objektivní.
Rovněž zákonodárce v tomto ohledu není příliš poučený či racionální, když např.
konstruuje příslušnou odpovědnost bez ohledu na zavinění jako objektivní odpovědnost,
hledisko při ukládání trestu (sankce) však přímo nařizuje zkoumat „míru zavinění“147, což
při aplikační praxi vyvolávalo vždy mimořádné obtíže, jak tomuto, vnitřně nelogickému,
zákonnému požadavku dostát148.
Pochopitelně, z povahy věci samé a charakteru právnické osoby, která, ač tzv. fikční teorie
vzniku a trvání tohoto subjektu je dnes již překonána 149, stále je právní konstrukcí, ač snad
ne fikcí, nelze u takového subjektu hovořit o zavinění, které je možné definovat v souladu
s trestněprávní teorií jako vnitřní, psychický vztah pachatele k podstatným složkám
trestného činu150, a to alespoň tímto tradičním způsobem. Na druhou stranu se však autor
této práce domnívá, že u právnické osoby lze uvažovat o pojetí viny, ač trestní teorie tyto
dva pojmy (vina a zavinění) většinou sjednocuje a nerozlišuje je 151, čímž by se naše pojetí
subjektivní stránky velice přiblížilo německé nauce a její teorii přičítatelnosti i na oblast
správního trestání, nikoliv pouze trestněprávní odpovědnosti 152.

srov. např.: Dušan Hendrych, a ko lekt iv Správní p rávo, 7. vydání, Praha 2009, str. 479, nebo
Horzin ková, E., Fiala, Z.: Horzin ková, E., Fiala, Z.: Sp rávní právo hmotné. Obecná část. Praha: Leges,
2010, str. 169.
147
srov. ust. § 60 odst. 1 zákona č. 231/ 2001 Sb., o provozování televizního a ro zhlasového vysílání, kde
jsou stanoveny jednotlivé skutkové podstaty vycházející z objektivní odpovědnosti, a ust. § 61 odst. 3
tohoto zákona, podle něhož: „Rada stanoví výši pokuty podle závažnosti věci, míry zavinění a s
přihlédnutím k rozsahu, typu a dosahu závadného vysílání, k výši případného finančního prospěchu, a ke
stanovisku věcně příslušného samoregulačního orgánu uvedeného v seznamu samoregulačních orgánů,
obdrží-li toto stanovisko písemně do 10 pracovních dnů ode dne zahájení řízení o správním deliktu.“
148
srov. např. odůvodnění správních aktů při u kládání těchto pokut Radou pro ro zhlasové a televizní
vysílání, dostupné na www.rrtv.cz, případně žalobní či stížn í námitky postižených delikventů – za všechny
např. konstatační část rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 30.4.2010, čj. 8 As 67/2009-66, ač tato
samotná část není součástí ratio decidendi.
149
srov. např. běžné operování s pojmem vedení společnosti jako celku a její deliktní jednání v článku:
Enriques, Luca and Vo lp in, Paolo F., Corporate Governance Reforms in Continental Europe. dostupné na:
SSRN: http://ssrn.com/abstract=970796
150
srov. použití a vysvětlení této zákonné definice v: Šámal, P. a kol. Trestní zákoník, 1. vydání,
Praha:C.H.Beck, 2009, str. 165 a násl.
151
cit. ko mentář trestního zákoníku, str. 158 až 161.
152
Hohmann, R. Systém t restného činu. Brno : Masarykova univerzita, 1993.
146
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lépe vymezuje jednotlivé komponenty příslušné deliktní odpovědnosti, včetně subjektivní
stránky deliktu153, když odpovědnost právnické osoby se upíná k jednání konkrétních lidí
jako subjektům, které disponují svým vnitřním psychickým vztahem k příslušnému
protiprávnímu jednání.
Rovněž anglosaská rozhodovací praxe subjektivní stránku deliktu (ač v anglosaském
právním prostředí nelze rozdělovat delikty na soudní či správní, když je nutné vycházet
z toho, že všechny delikty jsou soudní, neboť tresty za jejich spáchání ukládají soudci)
uznává a konstruuje ji několika způsoby. Zhusta citovaný rozsudek Nejvyššího soudu
Kanady154 velmi přehledně vymezuje jednotlivé pojetí odpovědnosti, ať z oblasti
doktrinální, tak i judikatorní (vzhledem k poměrné absenci tohoto pojetí v kanadském
právním prostředí se zaměřuje především na judikaturu USA). Přes vyvíjející se teorie tzv.
přísné či zástupné odpovědnosti (strict or vicarious liability) poukazuje na stále v americké
judikatuře preferovanou zásadu prokázání tzv. „mens rea“ a „actus reus“ (tedy z našeho
pohledu pravděpodobně subjektivní a objektivní stránka trestného činu)155.
Z hlediska této kapitoly této práce je podle názoru autora nutné zaměřit pozornost na
tzv. „mens rea“, tedy subjektivní stránku příslušného deliktu (s výhradou, že angloamerické
právní prostředí nezná naši správní odpovědnost za správní delikt, ale za všechny delikty
povětšinou trestá sama justice v mezích trestní odpovědnosti). Ač tedy nelze korporaci
(právnické osobě) nijak vnucovat zavinění jako vnitřní, psychický postoj pachatele ke
spáchání deliktu, a to již z povahy věci, lze jí však určité jednání přičítat, čímž se vyplní
právě poněkud prázdné místo pro subjektivní stránku deliktního jednání, která je pro
kontinentální Evropu typická156.
Kritik tohoto názoru může namítnout, že dodnes se judikatura přímo s touto námitkou
nesetkala a přímo ji neřešila 157, resp. ji vždy omezila na absolutní minimum a případně
Helena Prášková: Správní trestání právnických osob v Německu. Trestněprávní revue 9/ 2007, s. 253 a
násl.
154
rozsudek Supreme Court of Canada ze dne 23. května 1985, Canadian Dredge & Dock Co. v. The
Queen, [1985] 1 S.C.R. 662, dostupný na: www.scc.lexu m.org.
155
srov. ve shora uvedeném rozsudku citovanou judikaturu, např. Tesco Supermarkets Ltd. v. Nattrass,
[1972] A.C. 153; Nordik Industries Ltd. v. Regional Controller of Inland Revenue, [1976] 1 NZLR 194
156
srov. ust. § 8 zákona o trestní odpovědnosti právnických osob, který su marizuje toto pojetí jak
v evropském, tak i anglo-americkém chápání.
157
srov. nepříliš zdařilou argumentaci v ro zsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 26.4.2007, čj. 6 As
25/ 2006-78, kde se stížnostní námit ka zaviněného jednání o mezuje na výši vý měru trestu a nijak dále není
rozvinuta („Jestliže zavinění není znakem skutkové podstaty správních deliktů, které byly stěžovateli
kladeny za vinu, pak ani při úvaze o výši trestu nemohla být zvažována konkrétní intenzita, s jakou by
153
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dáno spíše vysokou obecností a mnohdy až vágností konstrukce skutkových podstat
správních deliktů, kdy zákonodárce mnohdy činí toto vymezení pouze výší ukládané
pokuty158.
Při takto slabě vymezených skutkových podstatách a při absenci jednotícího výkladu
k subjektivní stránce deliktního jednání, pak nemůžeme často dojít k závěru jinému, než že
subjektivní stránka deliktního jednání zde není dána, neboť odpovědnost za to nést
příslušnou sankci (správní trest) nastává již jakýmkoliv porušením příslušného zákona
(povinnosti, kterou zákon stanoví). Tím tak zůstanou stranou jednotlivé aspekty jednání
příslušné právnické osoby a zejména reálná možnost v běžné společnosti porušení takové
zákonné povinnosti předcházet.
Vyjdeme-li z předpokladu, že v trestání je hlavním působením práva náprava škody
z deliktu či trestného činu (ač tato část v případě veřejného chápání trestu jako újmy za
způsobený delikt poněkud ustupuje do pozadí159), odstrašení pachatele od dalšího deliktního
jednání (speciální prevence) a generální prevence pro ostatní možné pachatele deliktu160, pak
právě pro speciální a generální prevence je nadmíru důležité, aby příslušní pachatelé
(právnické osoby) měli reálnou šanci těmto deliktům svým jednáním předcházet. Pokud
právo ani teorie toto jednání, zejména jeho subjektivní stránku (se zaměřením na to, co musí
příslušná právnická osoba splnit, aby se spáchání deliktu vyhnula) nijak zvláště nevymezuje,
vede to ve svém důsledku pouze k neplodnému trestání právnických osob sankcemi
mnohdy až značně vysokými za jednání, kterému může právnická osoba svou činností
(managementem, zaměstnanci) čelit jen stěží161.

Mnohdy podle názoru autora zde tak

býval byl mohl být tento znak naplněn. Jak shora uvedeno, konkrétní stupeň nebezpečnosti deliktu pro
společnosti (tedy jinak řečeno závažnosti) je dán především konkrétní intenzitou naplnění znaků skutkové
podstaty deliktu - není-li součástí těchto znaků zavinění, pak pro výši trestu nemá míra zavinění
relevanci.“).
158
srov. např. ust. § 157 odst. 1 zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky,
podle něhož: „Letecký dopravce se dopustí správního deliktu tím, že (a) poruší zákaz dopravy cizince na
území podle § 104 odst. 1, nebo (b) nedopraví cizince do zahraničí v případě uvedeném v § 104 odst. 4.“
159
srov. již zmiňovaný komentář k trestnímu zákoníku, str. 417, podle něhož: „Trest je opatřením
státního donucení, které je ukládáno v trestním řízení jménem státu k tomu povolanými soudy pachateli za
jeho trestný čin; tímto opatřením je pachateli působena určitá újma a zároveň je jí m vysloven společenský
odsudek trestného činu a jeho pachatele ze strany státu a společnost.“
160
srov. např. pravidla pro stanovení výše pokuty v ust. § 24b odst. 2 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně
spotřebitele, podle něhož: „ Při určení výměry pokuty se přihlédne k závažnosti správního deliktu, zejména
ke způsobu jeho spáchání a jeho následkům a k okolnostem, za nichž byl spáchán.“, nebo lépe teorie účelu
trestání – tedy teorie absolutní, relativní, speciálně preventivní, či s míšené – již zmiňovaný ko mentář
k trestnímu zákoníku, str. 411 – 412.
161
srov. např. velmi vágně stanovenou povinnost podle ust. § 66 odst. 3 pís m. b) zákona č. 185/2001 Sb.,
o odpadech, podle něhož: „Pokutu do výše 10 000 000 Kč uloží inspekce fyzické osobě oprávněné k
podnikání nebo právnické osobě, která předá odpad osobě, která k převzetí předávaného odpadu není
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spojená nemožnost či neschopnost vypátrat skutečného pachatele správního deliktu –
klasicky z nedávné doby např. v případě dovozu odpadů z území Saska na české území, kdy
tento odpad nebyl řádně likvidován, ale byl pouze uskladněn v nevyhovujících
podmínkách), než reálné potrestání spáchaného deliktu.
Je pravda, že zákonodárce zejména v novějších právních normách, patrně vědom si
tohoto deficitu, zařazuje do úvah o odpovědnosti pachatele možnosti tzv. vyvinění, tedy
nepřímou cestou se tu naznačuje, že i zkoumání subjektivní stránky deliktu by mělo být,
zatím pouze v extrémních případech, bráno do úvahy162. Podle názoru autora je však
z hlediska trestání velmi problematické, že toto vyvinění je koncipováno tak, že jeho
naplnění musí přímo prokázat sám případný pachatel deliktu.
Další indicií, že i český zákonodárce si je vědom poněkud problematického pomíjení
subjektivní stránky správního deliktu, je pak podle názoru autora stanovení kritérií pro
určení výše příslušné pokuty, kdy se zhusta v právní normě objevují právní pojmy jako
„míra zavinění“ (již zmiňované ustanovení § 61 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb., o
provozování rozhlasového a televizního vysílání)163. V tomto případě lze namítnout, že tato
kritéria jsou obecná a týkají se tak i pachatelů – fyzických osob, kde lze zavinění lépe
vymezit. Nicméně – i tak se stále jedná o odpovědnost za správní delikt, nikoliv za
přestupek či trestný čin, proto zavinění jako pojmová součást odpovědnosti, zde není nikde
v pozitivním právu stanovena. Jak bylo uvedeno shora, námitka neuvedené míry zavinění
v odůvodnění správního aktu je zhusta žalobci v soudním přezkumu namítána, aniž by
autorovi bylo známo, že by se k teoretické nesprávnosti tohoto kritéria správní soudy přímo
vyjádřily.
Rovněž podle názoru autora lze náznak pro pojetí subjektivní stránky správních deliktů
vysledovat u dalších kritérií pro uložení výše pokuty, kterými jsou „způsob spáchání
správního deliktu (či protiprávního jednání)“164. Tento pojem podle názoru autora není
podle tohoto zákona oprávněna, ...“, kdy mo žnost splnit tuto povinnost v případě, kdy je příslušné úřední
oprávnění paděláno, či záměrně je zamlčeno, že již bylo zrušeno či omezeno.
162
srov. téměř vždy stejnou formulaci, např. ust. § 157a odst. 1 zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců,
podle něhož: „Právnická osoba za správní delikt neodpovídá, jestliže prokáže, že vynaložila veškeré úsilí,
které bylo možno požadovat, aby porušení právní povinnosti zabránila.“ či naprosto stejné ust. § 125l
odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách, podle něhož: „Právnická osoba za správní delikt neodpovídá,
jestliže prokáže, že vynaložila veškeré úsilí, které bylo možno požadovat, aby porušení právní povinnosti
zabránila.“.
163
a další – např. ust. § 30 odst. 3 zákona č. 285/2002 Sb., transplantační zákon.
164
srov. např. ust. § 46 odst. 2 zákona č. 101/ 2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ust. § 298 odst. 2
zákona č. 13/ 1993 Sb., celní zákon, ust. § 44 odst. 2 zákona č. 539/ 1992 Sb., puncovní zákon, a
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stanovení rozhodovacího důvodu správního úřadu v konkrétním případě pro uložení
pokuty. Teorie - např. autoři právnického slovníku u trestného činu považují tuto okolnost
za zvláštní objektivní stránku trestného činu165, proto její vymezení je provedeno v příslušné
části této práce o objektivní stránce správního deliktu. Nicméně, ač se jedná o objektivní
stránku, přece nutně v sobě musí zahrnovat i určitou míru subjektivního znaku, zejména
případné pohnutky pachatele (která není ve správní právu pro deliktní odpovědnost
definována, používá ji trestní právo jako přitěžující okolnost pro uložení trestu – ust. § 42
písm. b) trestního zákoníku).

5.1

Shrnutí
Ač současné pojetí správnědeliktní odpovědnosti užívá již poměrně zažitou zkratku jako

„správní delikty bez zavinění“, což je teoreticky správně (jak bylo uvedeno shora, zavinění je
možné pojmově přiřazovat pouze osobě fyzické), nelze podle názoru autora této práce
pominout subjektivní stránku správního deliktu, ač se nemůže jednat o zavinění 166.
V dosavadním opomíjení subjektivní stránky správního deliktu se podle názoru autora
této práce projevil poměrně živelný vznik této deliktní odpovědnosti, kterou ještě
prvorepubliková správní věda neznala 167, resp. o ni neuvažovala (otázkou však je, proč nikde
tato odpovědnost zvažována nebyla, když zcela zjevně i právo před rokem 1945 znalo či
muselo znát nebo si být vědomo této odpovědnosti – např. množství drah bylo
provozováno společnostmi – společenskými podniky – na základě udělených koncesí, které
byly postupně státem vykupovány168). Takto vydané koncese k provozování těchto drah byly
vydávány osobám práva soukromého (zejména akciovým společnostem), proto je
s podivem, že otázky přímé deliktní odpovědnosti těchto právnických osob nebyly
nastoleny.

v mnohých jiných.
165
srov. Dušan Hendrych, a ko lekt iv. Právnický slovník. 3.vydání. Praha. 2009, heslo: Objektivní stránka
trestného činu – „Fakultativními znaky objektivní stránky trestného činu jsou místo, čas a způsob spáchání
činu, jakož i účinek tr. činu.“
166
srov. tuto myšlenku i v: Dušan Hendrych, a ko lekt iv. Správní právo. 7. vydání. Praha. 2009. str. 487 –
488.
167
srov. absenci zmínky o to mto jevu např. i ve Slovníku veřejného práva československého, Praha,
1932.
168
srov. např. zákon č. 234/1992 Sb., o výkupu Ústecko-Teplické dráhy státem, nebo zákon č. 98/1931
Sb., o nabytí místní dráhy Liberec - Jab lonec - Tanvald státem.
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jsoucím, který však není judikatorně příliš řešen ani tehdy, pokud je tato otázka přímo před
správního soudce položena 169, kdy v odůvodnění soudního rozhodnutí se tato problematika
zužuje pouze na úvahy o výši uloženého trestu. Ačkoliv nelze z pojmového hlediska u osob
právnických osob hovořit o zavinění (tedy úmyslu a nedbalosti), jako u osob fyzických, lze
hovořit buď o vině, či např. o zanedbání povinného dohledu, kde se sice propojuje stránka
objektivní se stránkou subjektivní, přesto však zde prvky subjektivní povahy najdeme.
Rovněž trestní odpovědnost právnických osob se subjektivní stránkou trestného činu zjevně
počítá, když ji konstruuje ve svém ust. § 8 170. Sice tato úprava možná přinese více otázek než
odpovědí (např. jak konstruovat odpovědnost právnické osoby za trestný čin, kdy je znakem
skutkové podstaty přímo buď zavinění či nedbalost), přesto se jedná o zcela nový prvek
v našem pozitivním právu.
Jak bylo shora zmíněno, anglosaská judikatura i doktrína zcela běžně se subjektivní
stránkou deliktní odpovědnosti právnické osoby počítá (ač se nejedná o správní delikty, ale
o trestné činy) – pracuje běžně s pojmy jako špatné vedení společnosti, podvodný úmysl,
nekalé pohnutky např. při podplácení veřejných činitelů171, přičemž v případě pádu italské
společnosti Parmalat s těmito pojmy pracuje i pro evropský právní prostor. Povinným
prvkem, kromě objektivní stránky, tedy trestného jednání („actus reus“) je subjektivní prvek
(„mens rea“) i v anglosaské judikatuře již po dobu téměř 100 let 172 aplikovaný a
interpretovaný.
Podle názoru autora této práce je tak nutné dosavadní pojímání správní odpovědnosti
právnických osob za správní delikt v oblasti argumentační či v aplikační praxi obohatit
rovněž o subjektivní stránku. Ač se nemůže jednat o zavinění, tak jak jej chápe naše právní
kultura, může a musí se jednat o pojmy užívané mezinárodními dokumenty či anglosaskou
judikaturou – nedbalé vedení společnosti, podvodné pohnutky při jednání, zanedbání
povinného dohledu či dozoru nad zaměstnanci, kteří vykonávají potenciálně nebezpečné
práce či pracují v nebezpečných provozech (např. při obsluze jaderného reaktoru).
srov. již v této kapitole zmiňovaný rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 26.4.2007, čj. 6 As
25/ 2006-78.
170
zjevně inspirován mezinárodními doku menty, úpravou německou o přičítatelnosti jednání i
judikaturou anglosaskou.
171
srov. např. Allgrove, Ben, Legal Personality for Artificial Intellects: Prag matic Solution or Science
Fiction? (June 2004). dostupné na: SSRN: http://ssrn.com/abstract=926015, nebo: Melis, Andrea,
Corporate Governance Failures. To What Extent is Parmalat a Part icularly Italian Case? (September 30,
2004). dostupné na http://ssrn.com/abstract=563223
172
např. jeden z prvních ro zsudků: New York Central and Hudson River Railway Co. v. United States, 212
U.S. 481 (1909), dále např. Old Monastery Co. v. United States, 147 F.2d 905 (1945), a ro zvinutá judikatura
poválečná
169
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široce, že sankcionují každé porušení právní povinnosti (právní normy) se může zdát, že
tuto část lze pominout. To však, jak plyne z téměř shodného vyjádření v některých právních
normách o možnosti vyvinění právnické osoby, je zásada nadále i v pozitivním právu
neudržitelná. Ono často používané „vyvinění“ je podle názoru autora jednoznačně
subjektivním znakem příslušné skutkové podstaty správního deliktu, pouze jinak nazvané a
s poněkud problematickým procesním vymezením (pachatel deliktu sám musí tyto okolnosti
prokázat, nikoliv správní úřad jako orgán státu, který je nadán pravomocí trestat a jako
takový by měl být odpovědným za řádné zjištění skutkového stavu). O nic jiného, než o
subjektivní stránku, se však nejedná, neboť odpovědnost vylučuje tam, kde právnická osoba
vynaložila veškeré úsilí, které lze po ní požadovat, aby škodlivému a protiprávnímu následku
zabránila. Pokud tedy toto slovní vyjádření otočíme, i v pozitivním právu máme subjektivní
stránku správního deliktu – právnická osoba je odpovědná za správní delikt, pokud
nevyvinula veškeré úsilí, které lze po ní vyžadovat, aby následku zabránila. Ač toto
ustanovení není uvedeno ve všech právních normách, které správní delikty upravují, podle
názoru autora této práce se jedná o natolik obecnou zásadu, kterou lze použít pro všechny
správní delikty a která v sobě obsahuje subjektivní stránku správního deliktu.
Rovněž občas (pro deliktní odpovědnost právnické osoby nesprávně) užívaný zákonný
termín „míra zavinění“ u hodnocení výše uložené pokuty v konkrétním případě naznačuje,
že se subjektivní stránkou správního deliktu se počítá. Autor této práce však upozorňuje, že
tento pojem je použit mimořádně nešťastně a veřejnou správou či správními soudy je
vykládán spíše ve smyslu objektivním, pokud vůbec173, jak je uvedeno v poznámce
uvedeném odůvodnění, snaží se spíše vnutit právnické osobě pojmy zavinění podle práva
trestního.
Závěrem tedy autor této práce uvádí, že podle jeho názoru subjektivní stránka správního
deliktu je i v současném pozitivním právu uplatněna, jen nebyla tímto způsobem zatím takto
pojmenovávána. Život, a s ním jak aplikační praxe správních úřadů, tak i judikatura

srov. např. odůvodnění tohoto požadavku podle již několikrát zmiňovaného ust. § 61 odst. 3 zákona č.
231/2001 Sb. ve správním ro zhodnutí – rozhodnutí Rady pro ro zhlasové a televizní vysílání ze dne
2.8.2011, čj. RUD/ 2713/2011, kde je uvedeno: „Provozovatel televizního vysílání má právo vysílat
programy svobodně a nezávisle. Do jejich obsahu lze proto zasahovat pouze na základě zákona a v jeho
mezích. Vedle tohoto práva
má provozovatel televizního vysílání povinnost provozovat vysílání vlastním jménem, na vlastní účet a na
vlastní odpovědnost a nést odpovědnost za obsah programů. Je jisté, že obsah posuzovaného pořadu
nemohl účastník řízení sám ovlivnit, bylo však na jeho rozhodnutí, resp. na jeho vůli, aby tento pořad
zařadil do vysílání tak, aby nedošlo k porušení povinností stanovených zákonem č. 231/2001 Sb.“

173
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pravděpodobně zejména ze zkušenosti anglosaské.

6.

Okolnosti vylučující protiprávnost

6.1

Obecné případy – krajní nouze, nutná obrana, přípustné riziko

Zatímco v klasické trestní teorii je tento jev174 tradičně popisován a rozebírán, při koncepci
správního trestání právnických osob je jeho výskyt v pozitivním právu v podstatě omezen
na jeden případ, který je dále popsán. Teorie trestního práva shrnuje tento jev jako čin
(skutek), který je svými rysy podobný trestnému činu, chybí zde však znak protiprávnosti, a
proto se nemůže jednat o deliktní jednání.
Takto široce vymezená definice je pro správní trestání použitelná pouze částečně, a to
zejména díky tomu, že zde chybí buď materiální znak trestného činu (škodlivost), či zásada
„ultima ratio“ trestního postihu (která tak nutně musí vymezit více těchto okolností, jako je
např. svolení poškozeného, oprávněné použití zbraně či riziko ve výrobě). Navíc, skutkové
podstaty správních deliktů jsou pojaty značně široce, a zhusta se omezují pouze na trestání
porušení povinnosti podle zákona 175. Výkladová praxe některých správních úřadů (např.
zmíněného Úřadu na ochranu osobních údajů) je navíc značně široká a s pojmy jako
„škodlivost“ jednání např. pro veřejný zájem, či aspoň pro zájmy chráněné zákonem č.
101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (v případě Úřadu pro ochranu osobních údajů),
případně pro smysl právní úpravy, je pojmem naprosto vzdáleným176. V poznámce uvedený
srov. např. Novotný, O., Do lenský, A., Jelínek, J., Vanduchová, M.: Trestní právo hmotné. I. Obecná
část. 2. přepracované vydání. Praha. Codex 1995, str. 129 a násl., stejně tak je nazývá i účinný trestní
zákoník v hlavě III., části prvé – ust. § 28 – 32.
175
srov. např. ust. § 45 odst. 2 písm. b) zákona č. 101/ 2000 Sb., o ochraně osobních údajů, podle něhož:
„Právnická osoba jako správce nebo zpracovatel se dopustí správního deliktu tím, že při zpracování
osobních údajů některým ze způsobů podle odstavce (b) poruší povinnosti pro zpracování citlivých údajů
(§ 9).“.
176
srov. např. důvod rozhodnutí o uložení pokuty při zpracovávání tzv. nepřesných osobních údajů: „Na
základě ustanovení § 5 odst. 1 písm. c) zákona o ochraně osobních údajů je každý správce či zpracovatel
osobních údajů povinen zpracovávat pouze přesné osobní údaje a, je li to nezbytné, také zpracovávané
údaje aktualizovat. S touto povinností úzce souvisí i povinnost vyjádřená v § 5 odst. 1 písm. e) zákona o
ochraně osobních údajů, tedy povinnost uchovávat osobní údaje pouze po dobu, která je nezbytná k jejich
zpracování.
Z uvedeného je zřejmé, že každý, kdo zpracovává osobní údaje, musí v závislosti na rozsahu a okolnostech
předmětného zpracování přijmout systém opatření, jejichž prostřednictvím zajistí, že nebudou
zpracovávány nepřesné či chybné osobní údaje (tj. případné nedostatky v kvalitě údajů budou zjištěny), a
dále že nebudou uchovávány osobní údaje, jejichž zpracování již není z hlediska dosažení stanoveného
cíle nezbytné.
...
Povinnost zpracovávat pouze přesné osobní údaje však neznamená, že je vždy nezbytné zpracovávat jen
174

- 61 důvod rozhodnutí je sice již patřičně upraven, takže nepůsobí natolik kategorickým
dojmem, jako v samotném rozhodnutí, ze zkušenosti autora plyne, že sankcionovány jsou
téměř jakákoliv drobná pochybení, kterých se každý zpracovatel osobních údajů dopouští
často a stěží je může vyloučit (např. soud při uchovávání neaktuální adresy pobytu po dobu
2 měsíců, když byl sankcionován za to, že neprovedl aktualizaci osobních údajů
nahlédnutím do evidence obyvatelstva ihned poté, když se mu vrátila obálka z České pošty
s nedoručenou soudní zásilkou). Rovněž praxe tohoto úřadu sankcionovat advokáta za to,
že uvedl na žalobě rodné číslo účastníka řízení, a na druhé straně přehlížení rozesílání
různých adresných sdělení osobám, jejichž jména a adresy jsou uvedeny na webových
stránkách katastru nemovitostí, je až kafkovská.
Při správním trestání právnických osob tak lze vymezit zejména krajní nouzi a nutnou
obranu, možná rovněž i riziko ve výrobě a výzkumu. Při neexistenci pozitivní právní úpravy
je nejprve nutné posoudit judikatorní vymezení.
Ve správním trestání právnických osob chybí vymezení v pozitivním právu zásady pro
přestupkové právo, které vylučuje naplnění znaků přestupku za spáchání činu (skutku) u
nutné obrany a krajní nouze177. Již prvorepubliková judikatura dovozovala možnost použití
analogie juris (ač v uvedeném případě pouze pro omyl skutkový a právní) podle trestního
zákoníku i pro oblast policejního práva trestního a zdůvodňovala to „důvody historické
povahy“178 (pochopitelně se jednalo toliko o delikty fyzických osob). Současná judikatura
takovou analogii rovněž připouští (tedy např. ve smyslu alespoň připuštění možnosti použití

absolutně správné údaje, neboť nepřesnosti mohou vzniknout již při shromažďování dat od samotných
subjektů údajů, z čehož nelze vyvozovat odpovědnost daného správce. Nicméně zákon o ochraně osobních
údajů požaduje, aby správce osobních údajů (případně zpracovatel na základě jeho pověření) prováděl,
je-li to vzhledem k účelu zpracování nezbytné, také aktualizaci zpracovávaných osobních údajů, tedy
nápravu zjištěných nepřesností. Zákon o ochraně osobních údajů správci neukládá, aby prováděl tuto
kontrolu správnosti zpracovávaných údajů nepřetržitě, ale ponechává vyhodnocení způsobu vyrovnání se s
touto povinností na dotyčném správci (vyhodnocení splnění této povinnosti je pak úkolem Úřadu v
kontrolním nebo v sankčním řízení). Opatření směřující ke zjištění zpracování nesprávných osobních
údajů jsou tak nezbytná zejména v systémech, jejichž provoz je zcela či do značné míry automatizovaný, a
které jsou intenzivně využívány.“. citováno podle webových stránek úřadu: www.uoou.cz.
177
podle ust. § 2 odst. 2 zákona č. 200/1990 Sb., o p řestupcích: „Přestupkem není jednání, jímž někdo
odvrací (a) přiměřeným způsobem přímo hrozící nebo trvající útok na zájem chráněný zákonem nebo (b)
nebezpečí přímo hrozící zájmu chráněnému zákonem, jestliže tímto jednáním nebyl způsoben zřejmě stejně
závažný následek než ten, který hrozil, a toto nebezpečí nebylo možno v dané situaci odvrátit jinak.“.
178
rozhodnutí Nejvyššího správního soudu ze dne 10.12.1919, zveřejněné v Bohuslavově sbírce A pod
číslem 265/1919, podle jehož části odůvodnění: „Analogické použití předpisů platného hmotného práva
trestního pro rozhodování otázky výše naznačené (tedy posouzení omylu skutkového a právního – pozn.
autora) je tedy odůvodněno důvody historické povahy.Je také při nepochybné příbuznosti materielního
obsahu kriminálního a policejního bezpráví odůvodněno stanoviskem positivního práva, jež přikazuje,
nemajíc sa mo přesného ustanovení o tom, co je kriminální a policejní bezpráví, činy teorií označované za
policejní delikty promiscue do kompetence soudů i správních úřadů a vice versa i činy kriminální povahy
dává rozsuzovati administrativním úřadům.“.

- 62 institutu krajní nouze u právnické osoby179), posuzuje ji však značně úzce zejména
s ohledem na ochranu veřejného zájmu u konstrukce správních deliktů (a tedy většinou
s ohledem na ochranu objektu příslušného správního deliktu).
Krajní nouzi tak lze vymezit jako jednání právnické osoby, které naplňuje všechny znaky
skutkové podstaty správního deliktu, nejedná se však o správní delikt, neboť jím bylo
odvraceno nebezpečí hrozící zájmu chráněného právem či veřejným zájmem, a zároveň
nebylo možné tomuto nebezpečí čelit jinak a následek není závažnější než následek, který
nastal. Při zkoumání následku takového jednání je nutné přihlížet nejen k výši případné
škody na majetku příslušné právnické osoby, ale zejména k narušení či ohrožení veřejného
zájmu, kterým takovým jednáním došlo, či ke škodě na majetku jiných subjektů. Takové
jednání navíc musí bezprostředně souviset s přímo hrozícím neodvratným nebezpečím,
které nebylo buď záměrně, či přičítatelně (zejména nedostatkem příslušných kontrol či
revizí) vyvoláno delikventem (a to i jeho zaměstnancem, konáním či opomenutím).
Složitější je však již posouzení, zda i u jednání právnické osoby lze spatřovat tzv. nutnou
obranu, kdy právo trestní a přestupkové pracuje s esenciálním pojmem „útok“, které samo o
sobě vyžaduje bezprostřední fyzickou podstatu180, a jeho zaměření proti právnické osobě
(bez zjevné reálné podstaty této osoby) je tak složitěji představitelné, ne však nemožné.
srov. argumentaci v rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 16.5.2007, čj. 4 AS 9/2006 – 60,
podle jehož části odůvodnění: „Obecně lze tedy připustit, že i v případě objektivní odpovědnosti u
protiprávního jednání naplňujícího skutkovou podstatu správního deliktu je možné aplikovat institut krajní
nouze a v případě splnění zákonných podmínek pro tuto aplikaci lze dospět k vyloučení protiprávnosti
jednání, jenž by naplňovalo skutkovou podstatu správního deliktu, což potvrzuje i konstantní soudní
judikatura (rozsudek Vrchního soudu v Praze ze dne 27. 10. 1998, č. j. 5 A 37/96 – 32).“, a zejména
v rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 31.7.2007, čj: 8 As 28/2007-122, podle jehož části
odůvodnění: „Nejvyšší správní soud opakuje, že pro trestnost správních deliktů musí platit obdobné
principy a pravidla jako v případě trestných činů. Správním deliktem proto nemůže být jednání, které
formálně odpovídá správnímu deliktu, ale není dána jeho protiprávnost. Okolnosti vylučující protiprávnost
mohou vyplývat přímo ze zákona nebo z obecných právních principů. Správní orgán rozhodující o uložení
sankce za správní delikt přitom musí přihlížet k okolnostem, které protiprávnost sankcionovaného jednání
vylučují, včetně např. skutečností zakládajících stav krajní nouze (k této argumentaci srov. i shora cit.
rozsudek Vrchního soudu v Praze ze dne 27. 10. 1998, čj. 5 A 37/96–36). Samotná skutečnost, že zákon o
silniční dopravě výslovně neupravuje jednání v krajní nouzi, nemůže vést bez dalšího k závěru, že je její
existence v případě deliktů podle citovaného zákona vyloučena. Za jednání v krajní nouzi se považuje
jinak protiprávní jednání, kterým je odvraceno
nebezpečí přímo hrozící zájmu chráněnému zákonem. O krajní nouzi se nejedná, bylo-li možno nebezpečí
odvrátit jinak nebo je způsobený následek zřejmě stejně závažný nebo závažnější než ten, který hrozil.
Zájmem, který byl podle stěžovatele v posuzované věci
ohrožen, byla přeprava cestujících v rámci základní dopravní obslužnosti. Nejvyšší správní soud ovšem
zdůrazňuje, že nikoliv každé způsobení komplikací při zajišťování záležitostí veřejného zájmu dosahuje
takové intenzity, aby vyvolalo stav krajní nouze.
Jednáním stěžovatele byl totiž naopak porušen např. zájem na dodržování administrativního pořádku a na
bezpečnosti hromadné osobní dopravy.“.
180
Šámal, P. a kol. Trestní zákoník, 1. vydání, Praha:C.H.Beck, 2009, str. 330:“ Útok je jednání člověka,
a to zpravidla konání nebo i opomenutí (např. narušování domovní svobody jiného spočívající
v neopuštění cizího bytu a v neoprávněném setrvání v něm), které je úmyslné a protiprávní (nedovolené).“.
179

- 63 Judikatura v tomto směru tuto skutečnost prozatím neřešila. Zákon o trestní odpovědnosti
právnických osob takovou možnost nevylučuje. Podle názoru autora taková situace nastane
u právnické osoby velice zřídka, a bez zkušeností z reálného života (které prozatím zjevně
nejsou, neboť nebyly správními soudy posuzovány) je těžké takové příklady konstruovat.
Lze si tak jednání v nutné obraně představit jako odvracení hrozícího nebo trvajícího útoku
na zájem chráněný právem (zejména trestním), je v rozporu s veřejným zájmem (v případě
útoku na zájem chráněný trestním zákoníkem je tato podmínka předpokládána), přičemž
k jeho odvrácení dojde k jednání, které je přičítatelné právnické osobě, a nikoliv jednotlivé
osobě fyzické (kde by nastupovala odpovědnost spíše přestupková či trestní, resp.
posouzení jednání v nutné obraně). Bude se tak jednat zejména o případy, kdy k odvrácení
útoku dojde konáním buď několika osob fyzických (např. zaměstnanců, ale i možných
svědků události – osob třetích), kdy nebude jasné, která z těchto osob následek způsobila,
nebo k odvrácení útoku dojde nikoliv lidskou či přímo lidským jednáním v danou chvíli
ovladatelnou silou (např. v případě automatických zabezpečovacích systémů). Podstatou
bude vždy skutečnost, že došlo ke skutku, který by za běžných okolností byl přičítán přímo
jednání právnické osoby, a jeho provedením došlo k naplnění skutkové podstaty správního
deliktu. Tak tomu nebude zejména v případě excesu jednání fyzických osob, kdy příslušnou
odpovědnost nesou tyto fyzické osoby. Je přitom nerozhodné, zda tímto útokem byl
spáchán trestný čin, přestupek či soukromoprávní delikt.
Prakticky lze takové jednání, prozatím hypoteticky, spatřovat např. v útoku skupiny
ozbrojených lidí na muniční sklad právnické osoby s úmyslem útočníků způsobit výbuch
skladu a tím způsobení škod na zdraví lidí a majetku. Při tomto útoku dojde k aktivaci
zabezpečovacího zařízení a útočníci budou zneškodněni ještě předtím, než dojde
k dokonání útoku a zároveň takovým zneškodněním nebude spáchán trestný čin (tedy např.
dojde k natolik intenzívně výstražnému světelnému a zvukovému signálu, kdy útočníci
ustanou v útoku a z místa činu utečou). V takovém hypotetickém případě by zřejmě došlo
ke spáchání správního deliktu podle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, a
to porušením povinnosti protihlukové ochrany podle ust. § 30 odst. 1 tohoto zákona 181.
podle ust. § 30 odst. 1 zákona č. 258/ 2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví: „Osoba, která používá,
popřípadě provozuje stroje a zařízení, které jsou zdrojem hluku nebo vibrací, provozovatel letiště, vlastník,
popřípadě správce pozemní komunikace, vlastník dráhy a provozovatel dalších objektů, jejichž provozem
vzniká hluk (dále jen "zdroje hluku nebo vibrací"), jsou povinni technickými, organizačními a dalšími
opatřeními v rozsahu stanoveném tímto zákonem a prováděcím právním předpisem zajistit, aby hluk
nepřekračoval hygienické limity upravené prováděcím právním předpisem pro chráněný venkovní prostor,
chráněné vnitřní prostory staveb a chráněné venkovní prostory staveb a aby bylo zabráněno nadlimitnímu
přenosu vibrací na fyzické osoby.“, když pokuta by byla ulo žena podle ust. § 92 odst. 1 tohoto zákona,
který stanoví skutkovou podstatu velice široce jako „porušení povinností podle tohoto zákona“.
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- 64 Přesto by takové jednání nebylo trestným, neboť by splnilo definici nutné obrany podle
analogie juris podle trestního zákoníku a zákona o přestupcích (jednalo se o útok na zájem
chráněný trestním zákoníkem, případně při menší intenzitě útoku na veřejný zájem).
Na rozdíl od prvých shora uvedených důvodů, které jsou ve správním trestání podle zásad
analogie juris aplikovatelné, přičemž taková analogie je ve prospěch obviněného, tudíž je
přípustná, u dalších důvodů uvedených v trestním zákoníku již není situace tak jednoznačná.
Navíc lze poukázat na koncepci zákona o přestupcích, která uznává za tyto okolnosti pouze
krajní nouzi a nutnou obranu.
Další dva v současné době pozitivním právem upravené instituty je oprávněné použití
zbraně podle ust. § 32 trestního zákoníku182, kde podle názoru autora by teoreticky
přicházela možnost přičítatelnosti jednání fyzické osoby osobě právnické (např. strážce
soukromé bezpečnostní agentury použije zbraň na domnělého útočníka, ač v objektu žádný
útočník nebyl a jednalo se o omyl takového strážce), avšak tomuto pojetí neodpovídá
tradiční výklad tohoto institutu vědou trestního práva, která vychází z toho, že k takovému
použití zbraně mohou přistoupit pouze ozbrojené sbory v rámci výkonu své kompetence
(tedy nikoliv právnické osoby, ale ozbrojené sbory kreované zákonem – Policie ČR, obecní
či městská policie, Vězeňská služba, Justiční stráž, celník), nikoliv již však např. lesní stráž183.
Omezující podmínka trestního zákoníku k použití zbraně „v mezích stanovených jiným
právním předpisem“ pak podle názoru autora tuto okolnost pro správní trestání vylučuje,
neboť takové meze stanoví pouze právní předpisy upravující postavení veřejných
ozbrojených sborů, nikoliv právnických osob soukromého práva (tím rozhodně nemůže být
obecná úprava zákona o zbraních a střelivu, která žádné meze pro použití zbraně nestanoví).
Koncepce trestního zákoníku tak trochu touto formulací povyšuje trestní zákoník nad
právní předpisy jiné, aniž by pro to bylo ústavní zakotvení (tento důvod vylučující
protiprávnost se objevil až v trestním zákoně č. 140/1961 Sb., starý rakouský zákon o
zločinech, přečinech a přestupcích č. 117/1852 Ř.z., ani trestní zákon č. 86/1950 Sb. tento
důvod neznal), proto pro správní trestání právnických osob není použitelný, protože

„Trestný čin nespáchá, kdo použije zbraně v mezích stanovených jiným právním předpisem.“
srov. již citovaný ko mentář k trestnímu zákoníku: Šámal, P. a kol. Praha. 2009, str. 361 - 366: „Jiným
právním předpisem, na který toto ustanovení odkazuje, se rozumí především zákony, ale mohou to být
podzákonné právní předpisy vydané v mezích stanovených zákonem pro činnost ozbrojených sil a sborů,
které použití zbraně blíže konkretizují (tyto podzákonné předpisy však nemohou stanovit mírnější
podmínky pro použití zbraně, než stanoví zákon, mohou je však upřesnit, a tím vlastně oprávněné použití
zbraně ještě více zúžit)...
Podle tohoto zákona(lesní zákon) však již lesní stráž není oprávněna nosit a používat zbraň , ale ve smyslu
§ 39 odst. 2 písm. c), d) lesního zákona je oprávněna předvést bezodkladně policejnímu orgánu osobu,
kterou přistihne při přestupku.“.

182
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nemůže. Odpovědnost za použití zbraně tak nadále zůstává pouze u osoby fyzické a to
pouze u příslušníka ozbrojeného sboru.
Jinou a další otázkou u tohoto důvodu je případná náhrada škody ze strany státu, která i
v případě oprávněného použití zbraně je podle autora této práce vždy dána184, ač ze své
rozhodovací činnosti je mu známo, že tento názor se v civilistické rozhodovací praxe
prozatím neujal (věc však zatím nebyla předložena ani Nejvyššímu, ani Ústavnímu soudu,
kde jistě skončí – skutkově se jednalo o zásah bezpečnostních složek státu u tzv. akce
Czechtek).
Poslední okolností vylučující protiprávnost podle trestního zákoníku je přípustné riziko185,
které podle názoru autora vyžaduje fyzickou přítomnost konání jednotlivé fyzické osoby a
pro právnickou osobu není aplikovatelné, a to ani přičítatelností jednání. Navíc v našem
trestním právu se jedná o institut pozitivně upraven až současně účinným trestním
zákoníkem, ač v teorii byl popisován již dříve186. Navíc je autor přesvědčen, že tento institut
souvisí se zásadou „ultima ratio“ trestního stíhání jako poslední možnosti postihu a pro
trestání správní tak nemá valného významu.

6.2

Speciální okolnosti vylučující protiprávnost

Prozatím jediným důvodem vylučující protiprávnost, který je přímo upraven některými
právními normami správního práva u správních deliktů, je všude obdobné ustanovení (s
mírnými formulačními modifikacemi): „Právnická osoba za správní delikt neodpovídá,
jestliže prokáže, že vynaložila veškeré úsilí, které bylo možno požadovat, aby porušení
právní povinnosti zabránila.“. Tento důvod se objevuje podle informačního systému
BECK-online ve 178 zákonech187, po zjištění, že v tomto výčtu se objevují i právní normy,
kde se tento řetězec znaků objevuje náhodně bez vztahu ke správnímu deliktu, autor
odhaduje počet těchto norem asi na 120. Ač se objevuje i v zákonech starších (tedy

srov. ust. § 95 odst. 1 zákona č. 273/2008 Sb., o policii, podle něhož: „Stát odpovídá za škodu
způsobenou policií v souvislosti s plněním úkolů; to neplatí, pokud se jedná o škodu způsobenou osobě,
která svým protiprávním jednáním oprávněný a přiměřený zákrok vyvolala.“.
185
ust. § 31 odst. 1 trestního zákoníku : „Trestný čin nespáchá, kdo v souladu s dosaženým stavem
poznání a informacemi, které měl v době svého rozhodování o dalším postupu, vykonává v rámci svého
zaměstnání, povolání, postavení nebo funkce společensky prospěšnou činnost, kterou ohrozí nebo poruší
zájem chráněný trestním zákonem, nelze-li společensky prospěšného výsledku dosáhnout jinak.“.
186
např. Císařová, D., Sovová, O. a kol. Trestní právo a zdravotnictví. Praha. Orac, 2004.
187
zjištěno ze zadání této formu lace do vyhledávače tohoto právního systému informací.
184
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dalších novelizacích.
Podle názoru autora se nejedná ani o krajní nouzi, ani o nutnou obranu, jak byly tyto
instituty definovány shora – zaprvé tato formulace výslovně uvádí, že správní delikt spáchán
byl, pouze vyviňuje určitého delikventa z odpovědnosti za jeho spáchání (na rozdíl od
okolností vylučujících protiprávnost, kdy pojmově se nejedná vůbec o spáchání deliktu, ale
o skutek, který má pouze znaky takového deliktu). Navíc zde nejsou žádná omezení, která
vylučují excesy u krajní nouze a nutné obrany, a příslušné úsilí tak může být provedeno za
jakýchkoliv podmínek.
Důvodové zprávy k právním normám, které obsahují toto ustanovení, se tváří nesmírně
tajemně a důvod vložení tohoto poměrně výrazného omezení deliktní odpovědnosti nijak
nevysvětlují. Jediným vodítkem pak je požadavek komunitárního práva, aniž by však byla
provedena nějaká bližší a podrobnější analýza, jaký to má vliv na naše pojetí deliktní
způsobilosti.
Judikatura, z vlastní autorovy zkušenosti, přímo na rozebrání a řešení tohoto institutu je
nesmírně slabá, neboť v žalobách ani kasačních stížnostech tento důvod vyvinění prozatím
nebyl nijak podstatně vznášen, což je poměrně dosti zajímavé zjištění. Pokud pak byl či je
uplatňován, pak v rámci většinou jiných žalobních bodů (většinou jako námitka neexistence
deliktního jednání či jednání, které nenaplňuje skutkovou podstatu deliktu).

Absence

tohoto důvodu v žalobních bodech pak zřejmě není zapříčiněna doznáním delikventa, který
musí uvést, že správní delikt sice spáchal, ale přesto je zde dán důvod k jeho vyvinění –
žalobní body, týkající se snížení uloženého správního trestu či upuštění od jeho uložení 188,
které vyžadují stejnou logickou argumentaci, jsou běžně v mnoha správních žalobách
uplatňovány.
Obdobná ustanovení obsahuje občanský zákoník jako liberační důvod z objektivní
odpovědnosti za škodu (např. v ust. § 428 občanského zákoníku189), přičemž teorie
poukazuje na skutečnost, že vynaložení veškerého úsilí je nutné posuzovat objektivně,
nikoliv subjektivně ve vztahu k provozovateli vozidla (v čemž je rozdíl oproti

ust. § 71 odst. 1 pís m. f), a § 78 odst. 2 soudního řádu správního.
„Své odpovědnosti se nemůže provozovatel zprostit, jestliže škoda byla způsobena okolnostmi, které
mají původ v provozu. Jinak se odpovědnosti zprostí, jen jestliže prokáže, že škodě nemohlo být zabráněno
ani při vynaložení veškerého úsilí, které lze požadovat.“.
188
189
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pojetí odpovědnosti za škodu je občanský zákoník shodný se zákoníkem obchodním, který
rovněž klade důraz při liberačním důvodu na objektivní hledisko191, na čemž se shoduje i
teorie192. Rovněž tento přístup reflektuje nepříliš bohatá civilistická judikatura193.
Při dosavadní neexistenci judikatury soudů ve správním soudnictví, která by tento liberační
důvod nějak ukotvila, tak je nutné vycházet alespoň z torzovité judikatury civilistické a tento
důvod posuzovat jako objektivní možnost, kterou měla právnická osoba (delikvent) v době,
kdy byl správní delikt páchán, a že vyvinula veškeré úsilí, aby tomuto deliktu zabránila. Na
rozdíl od okolností vylučujících protiprávnost v trestním zákoníku zde nejsou stanoveny
žádné další omezující podmínky, jakými je např. subjektivní hodnocení nebezpečí (u nutné
obrany) či posuzování následku (jako u krajní nouze). I když tyto podmínky zde stanoveny
nejsou, přesto podle názoru autora je nutné při hodnocení tohoto liberačního důvodu
rovněž z porovnání následku vycházet a připodobnit tak situaci tzv. krajní nouzi, tedy že
následek není závažnější než ten, který hrozil.
Tento liberační důvod pak podle názoru autora míří zejména na ty správní delikty, jejichž
hlavní podstatou je mimořádné zanedbání dohledu či kontroly (nikoliv soustavné), ač
v současné době je v pozitivním právu používán obecně. Takovým dobrým příkladem tak
může např. být správní delikt podle zákona č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních
družstvech, a to podle ust. § 27a odst. 1 písm. e)194, nebo správní delikt podle ust. § 7e odst.
Jiří Švestka, Jiří Spáčil, Marta Škárová, Milan Hu lmák a ko lekt iv: Občanský zákoník I, II, 2. vydání,
Praha 2009, str. 1244: „Vynaložením veškerého úsilí ve smyslu ustanovení § 428 je třeba rozumět všechnu
objektivní možnou péči, kterou mohl ten, kdo provozuje dopravní prostředek, vyvinout; nejde tu o
subjektivní možnost nebo nemožnost na straně provozovatele, ani o zjišťování protiprávního úkonu ze
strany provozovatele.“.
191
ust. § 374 odst. 1 obchodního zákoníku: „Za okolnosti vylučující odpovědnost se považuje překážka,
jež nastala nezávisle na vůli povinné strany a brání jí ve splnění její povinnosti, jestliže nelze rozumně
předpokládat, že by povinná strana tuto překážku nebo její následky odvrátila nebo překonala, a dále, že
by v době vzniku závazku tuto překážku předvídala.“.
192
Štenglová, I., Plíva, S., To msa, M. a kol.: Obchodní zákoník. Ko mentář. 13. vydání. Praha : C. H.
Beck, 2010, str. 1040: „K vyloučení odpovědnosti (k liberaci) dochází, jen jestliže do očekávaného
průběhu věcí zasáhla vnější okolnost, kterou ten, kdo je zavázán, nemohl dobře překonat, ani ji v době
vzniku závazku nemohl předvídat. Při posouzení, zda mohl překážku překonat, se nevychází z jeho
okamžitých a zvláštních poměrů, není tu tedy hledisko subjektivní, ale vychází se z posouzení, zda to bylo
možné při vynaložení péče, kterou lze od podnikatele obecně očekávat.“.
193
rozhodnutí Nejvyššího soudu publikované ve Sbírce ro zhodnutí Nejvyššího soudu pod č. 24/ 1970:
„Vynaložením veškerého úsilí ve smyslu ustanovení § 428 o. z. je třeba rozumět veškerou objektivně
možnou péči, kterou mohla organizace (podnik) vyvinout; při zjišťování tohoto „vynaložení veškerého
úsilí“ k zabránění škody; nejde o zjišťování protiprávního úkonu ze strany organizace (podniku)
provozujícího dopravu. Pouhé upozornění cestujícího na protiprávnost počínání spočívajícího v otvírání
dveří autobusu za jízdy je úsilím směřu jícím k zabránění škody (a má nepochybně význam i z hlediska
posouzení zavinění poškozeného), avšak nelze je považovat za vynaložení vešk erého úsilí k zabránění
škody, jestliže měl pracovník organizace (podniku), provádějící dopravu, současně objektivní možnost
vyvinout k uvedenému cíli ještě účinnější úsilí než slovní upozornění cestujícího.“.
194
„Družstevní záložna se dopustí správního deliktu tím, že (e) připustí na členské schůzi účast osoby,
190
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které většinou vyžadují aktivní činnost k jejich spáchání či dlouhodobé neprovádění
kontroly nebo dozoru, si lze použití tohoto liberačního důvodu jen stěží.
Závěrem je tak možné uvést, že zákonodárce si v posledních letech užití tohoto liberačního
důvodu velice oblíbil, aniž by prozatím byla dostupná nějaká výraznější analýza jeho použití
a aplikace. Na rozdíl od klasických důvodů vylučujících protiprávnost (přestupkové právo,
trestní zákoník) nevylučuje vůbec protiprávnost takového jednání, pouze jednoho
delikventa vyviňuje, i když správní delikt byl spáchán (v tomto směru se jedná spíše o
civilistické pojetí liberačního důvodů z objektivní odpovědnosti za škodu). Tato formulace
je pro naše veřejné právo poněkud nezvyklá, možná i proto zatímní praxe a zkušenost při
aplikaci tohoto důvodu není příliš velká.
Pro úplnost pak je nutné dodat, že rovněž procesní hledisko tohoto ustanovení není příliš
jasné, na což upozornili i někteří autoři (důkazní břemeno naplnění tohoto liberačního
důvodu je na delikventovi, ačkoliv v řízení o uložení pokuty, které je klasickým řízením
zahajovaným z moci úřední, je podle správního řádu na správním úřadu, aby shromáždil
veškeré podklady pro rozhodnutí 196). K problému pak může dojít tehdy, pokud delikvent
bude prokazovat určité skutečnosti, které tvrdí, přičemž podklady shromážděné správním
úřadem budou nasvědčovat jinému závěru, a kdy tak musí správní úřad jednotlivé důkazy
kriticky zhodnotit ve svém souhrnu.

které Česká národní banka pozastavila práva podle § 2c odst. 1...“.
195
„Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako vlastník nebo jako provozovatel dopustí správního
deliktu tím, že (a) v rozporu s § 7a odst. 1 nevydá návštěvní řád nebo jej nezveřejní...“.
196
např. Kasíková, M. a kol. Zákon o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád).
Ko mentář. 2. vydání, Praha 2010, str. 446 – 447.
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Odpovědnost zahraničních právnických osob

7.1

Deliktní jednání na území České republiky

Otázky kolem deliktní odpovědnosti zahraničních právnických osob ve správním trestání
zatím nebyly nijak příliš rozebrány. Na rozdíl od odpovědnosti pravé trestní, kdy zákon č.
418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob tradičně působnost trestního
zákoníku stanoví pro české právnické osoby či osoby, které mají na zdejším území podnik 197,
u určitých vymezených trestných činů se pak vztahuje i na zahraniční právnické osoby 198,
přičemž tuto odpovědnost velice široce rozšiřuje i do oblasti spolupachatelství 199, při
absenci obecného kodexu odpovědnosti správní trestní nic takového v pozitivním právu
nalézt nelze (využití analogie juris ze zákona o přestupcích – jeho ust. § 8, který vymezuje
působnost na území České republiky a váže ji pouze k deliktnímu jednání, se vzhledem
k tomu, že by se jednalo o rozšíření odpovědnosti, stěží mohlo využít).
Tento nedostatek se v současném právu řeší institucí příslušných veřejnoprávních povolení
(souhlasů) k provozování určitých vymezených činností200, případně obecněji příslušné
veřejnoprávní povolení udělené živnostenským úřadem podle zákona č. 455/1991. Tento
zákon však možnost provozování živnosti značně rozšiřuje i na zahraniční právnické
osoby201, což v oblasti provozování živnosti nečiní potíže v případě, kdy tato osoba
vykonává živnost v souladu s živnostenským zákonem. Pochybnosti však nastanou tehdy,
pokud na území České republiky se zahraniční právnická osoba dopustí deliktního jednání,
aniž by zde měla vydáno jakékoliv veřejnoprávní povolení – např. sám živnostenský zákon
ust. § 2 odst. 1 zákona č. 418/ 2011 Sb.: „Podle zákona České republiky se posuzuje trestnost činu
spáchaného na území České republiky právnickou osobou, která má sídlo v České republice nebo má na
území České republiky umístěn podnik nebo organizační složku, anebo zde alespoň vykonává svoji činnost
nebo zde má svůj ma jetek.“.
198
ust. § 4 odst. 1 zákona č. 418/ 2011 Sb.: „Podle zákona České republiky se posuzuje trestnost činu
padělání a pozměnění peněz (§ 233 trestního zákoníku), udávání padělaných a pozměněných peněz (§ 235
trestního zákoníku), výroby a držení padělatelského náčiní (§ 236 trestního zákoníku), neoprávněné výroby
peněz (§ 237 trestního zákoníku), teroristického útoku (§ 311 trestního zákoníku) i tehdy, spáchala-li
takový trestný čin v cizině právnická osoba, která nemá sídlo v České republice.“.
199
ust. § 4 odst. 2 zákona č. 418/2011 Sb.: „Podle zákona České republiky se posuzuje trestnost činu
spáchaného v cizině právnickou osobou, která nemá sídlo v České republice, též tehdy, byl-li čin spáchán
ve prospěch právnické osoby, která má na území České republiky sídlo.“.
200
např. udělení povolení k provozování loterií a jiných podobných her podle ust. § 4 zákona č.
202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, či udělen í povolení či koncese k provozování siln iční
dopravy pro cizí potřeby podle ust. § 4 zákona č. 111/1994 Sb., o siln iční dopravě.
201
ust. § 5 odst. 2 zákona č. 455/ 1991 Sb.: „Fyzická osoba, která nemá bydliště na území České
republiky, nebo právnická osoba, která nemá sídlo na území České republiky (dále jen „zahraniční
osoba“), může na území České republiky provozovat živnost za stejných podmínek a ve stejném rozsahu
jako česká osoba, pokud z tohoto nebo zvláštního zákona nevyplývá něco jiného. Pro účely tohoto zákona
se za českou osobu považuje fyzická osoba s bydlištěm nebo právnická osoba se sídlem na území České
republiky. Bydlištěm na území České republiky se pro účely tohoto zákona rozumí trvalý pobyt na jejím
území.“.
197

- 70 stanoví pokuty za deliktní jednání, které někdy z povahy věci může být spácháno zahraniční
právnickou osobou202, či případně obecně spáchá správní delikt (např. bez příslušného
povolení vytěží část lesa a dřevo odveze do zahraničí).
V těchto případech je tak podle názoru autora nutné vycházet z obecných zásad, podle
nichž naše právo vymezuje, co je právnická osoba a jakou zahraniční právnickou osobu
uznává jako subjekt práva – tedy každou osobu, která má v zahraničí právní subjektivitu203.
Je však nutné uvést, že se jedná o odpovědnost soukromoprávní, kdy je dána pravomoc
civilního soudu. U deliktní odpovědnosti veřejnoprávní nic takového nalézt nelze; na
druhou stranu, klasické trestní právo takovou odpovědnost připouští (již zmíněný zákon o
trestní odpovědnosti právnických osob, který ji však výslovně vylučuje, u fyzických osob
zákon o přestupcích). Rovněž klasická teorie o odpovědnosti za škodu v právu občanském
takovou odpovědnost jednoznačně připouští204, ač zde je nutné uvést, že v příslušném
právním vztahu jsou pouze poškozený a škůdce – pokud by tato odpovědnost nebyla tak
široce vymezena, mohlo by dojít k tomu, že zjevný škůdce by za škodu odpovědný nebyl.
V oblasti správního trestání jde však u odpovědnostního vztahu, na rozdíl od vztahu
soukromoprávního u náhrady škody, o jiné subjekty tohoto vztahu i hodnoty, které jsou
právem chráněny – na jedné straně stojí stát, který trestá, na druhé straně delikvent. Bližší
tak bude zjevně přiklonit se k úpravě provedené právem trestním, kde je tento vztah
definován obdobně.
V dané věci autor nedohledal žádnou přímou relevantní judikaturu. Je však možné vyjít
např. ze dvou rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (v tom vztahu, kde tento
úřad posuzoval deliktní jednání, tedy zakázané dohody o cenách na trhu. V obou
rozhodnutích bylo se zahraniční právnickou osobou jednáno, přičemž bylo věcně
rozhodnuto (je pravda, že ve vztahu k zahraniční právnické osobě nebylo deliktní jednání
prokázáno, proto žádná pokuta uložena nebyla)205.
V těchto případech tak podle názoru autora je možné vycházet z toho, že odpovědnost
zahraniční právnické osoby za deliktní jednání na území České republiky je dána a je možné
ust. § 62 – 64 zákona č. 455/ 1991 Sb., např. t ím, že provozuje činnost, na kterou je zapotřebí
živnostenské podnikání bez příslušného povolení.
203
ust. § 3 odst. 1 dosud účinného zákona č. 97/1963, o mezinárodním p rávu soukromém a procesním.
204
ust. § 420 odst. 1 občanského zákoníku – každý odpovídá za škodu.
205
jedná se o ro zhodnutí ze dne 2.3.2011, čj. UOHS-S169/ 2008/KD-368/ 2011/850/KNe, a rozhodnutí ze
dne 14.3.2011, čj. UOHS-S170/2008/KD-2562/ 2011/ 850/ADr, obě dostupná v plné verzi na webových
stránkách úřadu: www.co mpet.cz.
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vycházet z územní (místní) působnosti příslušných právních norem. Právo trestní u pravé
trestní odpovědnosti právnické osoby výrazněji tento princip omezuje tak, že trestat je
možné pouze české právnické osoby. Tato koncepce však byla přijata spíše z obavy reálného
výkonu uloženého trestu zahraniční právnické osobě 206 (univerzální trestnost jednání je tak
pouze u určitých trestných činů a u trestných činů, k jejichž trestání a stíhání se Česká
republika zavázala mezinárodní smlouvou). Při neexistenci takového omezení u správních
deliktů tak lze dospět k závěru, že český správní úřad může trestat za deliktní jednání,
k němuž došlo na území České republiky, i zahraniční právnickou osobu. Otázka jiná však
je, zda by takové rozhodnutí mělo nějaký reálný smysl, a zejména jak by bylo vykonatelné.
Pokud takové rozhodnutí zužuje možnosti nějaké činnosti, na níž je zapotřebí veřejnoprávní
povolení, pak zde je situace jasná, tam vykonatelné bude. Nicméně, při uložení pokuty se
však bude jednat o nevykonatelný exekuční titul – při neexistenci alespoň evropské úpravy
výkonu cizích soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech (nařízení Rady (ES)
č. 44/2001 a další akty) tak nebude v příslušném exekučním řízení shledán vykonatelný
exekuční titul207. Pokud tedy nedojde k dobrovolné úhradě pokuty, možnosti exekuce či
výkonu takového rozhodnutí v cizině jsou v současné době nulové.

7.2

Deliktní jednání při využívání internetu

Další situace, k níž dochází s rozvojem informační společnosti, je provozování např.
internetového obchodu, kdy příslušné servery jsou umístěny v zahraničí, a tato zahraniční
právnická osoba zboží pouze posílá poštou. Zde je již situace poměrně náročnější. Nejprve
je nutné obecněji vymezit, co se vlastně pod internetovou komunikací skrývá.

srov. důvodovou zprávu k ust. § 2 – 5 zákona č. 418/ 2011 Sb.: „Předmětná ustanovení upravují
místní působnost zákona o trestní odpovědnosti právnických osob ve vztahu k právnickým osobám,
přičemž stanoví nezbytné odchylky od působnosti trestního zákoníku ve vztahu k trestným činům fyzických
osob. Na rozdíl od působnosti trestního zákoníku bylo v tomto ustanovení přihlédnuto k tomu, že právnické
osoby se vykazují určitými odlišnostmi danými způsobem jejich vzniku, existence a zániku, jakož i k reálné
možnosti právnickou osobu postihnout. Při vymezení působnosti zákona bylo vycházeno jednak
z požadavků mezinárodních dokumentů, jednak z toho, aby bylo vůbec možné reálně právnickou osobu
v České republice postihnout. Působnost tohoto zákona je založena na obdobných principech jako
působnost trestního zákoníku, tj. na základě zásady teritoriality, registrace, personality, ochrany a
univerzality a subsidiární zásady univerzality.“.
207
ust. § 104 odst. 1 správního řádu, které v ztahuje působnost pouze na ro zhodnutí vydané podle tohoto
správního řádu, ust. § 274 odst. 1 písm. f) a g), které uznávají pouze tuzemské správní ro zhodnutí, ust. §
40 odst. 1 pís m. e), f), obsahující tutéž úpravu, ust. § 176 daňového řádu.
206
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mezi sebou komunikují do ní připojené počítače208. Provoz tzv. internetového obchodu (eshop) pak není z technického hlediska nic jiného, než vytvoření příslušné webové aplikace
(www stránky), které obsahují zejména možnost prohlížení jejich obsahu a objednávku
příslušného zboží. Jedná se tak o propojení dvou počítačů, z nichž počítač obchodníka,
který nabízí zboží, může být umístěn v zahraničí. Debaty o regulaci internetu jsou většinou
vnímány značně negativně, kdy je poukazováno na to, že internet je jediné svobodné
celosvětové médium. Tato skutečnost u nás byla značně vyhrocena v případě diskuse o
regulaci internetového sázení při projednávání novely zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a
jiných podobných hrách, která nakonec byla schválena jako zákon č. 300/2011 Sb. Návrh
poslance Jana Farského a dalších, který navrhoval do zákona přidat povinnost poskytovatelů
internetového připojení zajistit nemožnost připojení k nepovoleným loteriím, nakonec nebyl
přijat (jednalo by se o změnu č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti,
kam měl být vložena tato povinnost do ust. § 2a 209). Otázka vymahatelnosti takového
ustanovení tyto poslance ani nenapadla a nedokázali ji ani nijak vysvětlit.
Na tomto místě je nutné upozornit na již zmíněný zákon č. 480/2004 Sb., o některých
službách informační společnosti, který však upravuje vymahatelně pouze povinnosti
poskytovatelů internetového připojení, a ačkoliv se podle svého vymezení vztahuje na
všechny subjekty, jeho reálný dopad (zejména ve sféře tzv. nevyžádaných obchodních
sdělení) je velice malý – zejména z toho důvodu, že tato sdělení jsou rozesílána ze serverů
mimo území České republiky a Evropské unie. Přijetí tohoto zákona i právních předpisů
Evropské unie rozhodně nesnížilo počet těchto nevyžádaných obchodních sdělení
(spamů)210, ani šíření tzv. hoaxů (nepravdivých či poplašných zpráv) nebo aktivity tzv.
phishingu (vylákání údajů nutných k ovládání účtu či kreditní karty po síti)211.
Z poskytnutých odpovědí Úřadu pro ochranu osobních údajů, který je orgánem dozoru
podle tohoto zákona, však plyne spíše tradiční situace – otázky kladou běžné obchodní
společnosti, které se bojí rozeslat i vánoční přání 212. Zodpovězená otázka, jak se např. bránit
masivnímu spamu posílaného ze serveru mimo území Evropské unie (který neustále
narůstá), a kde by mohl úřad vyvinout nějakou aktivitu, zde tradičně není ani jedna, ač je
stěží myslitelné, aby se na tento rozšířený jev nikdo od roku 2004 nezeptal.
208

http://www.internetsociety.org/internet/how-it-works
srov. oponentní stanovisko menšiny poslanců ze dne 19.5.2012 dostupná jako sněmovní tisk č. 138/2,
dostupné na www.psp.cz.
210
srov. např. zprávu společnosti Gau zy o počtu spamů v prosinci 2007, zdro j:
http://www.marketingnainternetu.info/2008/01/statistiky-spamu.ht ml, případně
211
zdro j: statistiky a články na serveru: www.hoax.cz.
212
často
kladené
dotazy
(FAQ)
na
serveru
úřadu:
http://www.uoou.cz/uoou.aspx?menu=23&submenu=28.
209
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provozuje zahraniční právnická osoba ze strany možného sankcionování ze strany úřadů
České republiky neexistuje. Otázkou je, zda by např. mohla příslušnou sankci uložit Česká
obchodní inspekce při porušení povinností podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně
spotřebitele (např. při porušení ust. § 24 odst. 1 písm. b) tohoto zákona, kdy bude na území
České republiky dovezeno zboží zaměnitelné s potravinami, nakoupené českým
spotřebitelem z e-shopu v zahraničí, když už je na toto jednání stanovena horní sazby
pokuty 50 miliónů Kč). Ze závěrečné zprávy České obchodní inspekce za rok 2011 v oblasti
kontroly internetových obchodů plyne, že kontrolovány byly pouze subjekty, které na území
České republiky sídlí. Teoreticky tak podle názoru autora tato možnost zde je dána, v praxi
ale nikdy nebyla užita. Případná obrana sankcionovaného subjektu, která se přímo nabízí,
tedy že nemůže vědět o právním prostředí státu, kam příslušné zboží zasílá, tak zatím nebyla
nikdy řešena. I tak podle názoru autora by tato skutečnost příslušnou zahraniční právnickou
osobu nevyvinila, neboť by bylo nutné uplatnit základní předpoklady pro vznik příslušné
odpovědnosti (pokud delikvent toto zboží do příslušné země odešle, musí si být vědom své
příslušné odpovědnosti – nutno však upozornit, že vymahatelnost takového rozhodnutí by
byla nulová, zejména pokud by se jednalo o subjekt mimo území Evropské unie, a že např.
e-shopy z USA běžně tuto odpovědnost přesouvají na spotřebitele – toho, jež si příslušné
zboží zakoupí213).
Výrazným problémem se rovněž může stát dovážení různých léčivých přípravků ze
zahraničí poštou či přepravními společnostmi, které byly nakoupeny spotřebiteli právě
prostřednictvím e-shopu. Zde tak zůstává odpovědnost zejména na řádné celní prohlídce
při vstupu zboží do tuzemska, která by měla tyto preparáty odhalit, a buď sama zajistit,
případně je předat k posouzení Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv. Pokud se však jedná o
léčivý preparát, který není v České republice registrován, měl by být bez dalšího zadržen a
buď vrácen zpět, nebo zlikvidován.

213

za bezpočet možné např. uvést: www.amazon.co m.
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Případy vážných deliktů právnických osob v poslední době

Rozebrání jednotlivých složek odpovědnosti právnických osob a jejich trestání podle názoru
autora nemá pouze teoretickou hodnotu, ale současná společnost zažila v nedávné době
výrazné škodlivé jednání přímo spáchané právnickými osobami.

8.1

Případ Enron

Prvním takovým případem, na který by autor rád upozornil, byl pád společnosti Enron, na
který navázaly skandály další (WorldCom, Adelphia, Tyco) 214. Rozjitřené veřejné mínění,
které bylo s těmito skandály spojené, se nespokojilo pouze s obžalováním Davida Duncana,
vedoucího auditora společnosti Arthur Andersen pro Enron 215 pro trestný čin vyhýbání se
spravedlnosti („obstruction of justice“), kterého se měl dopustit tím, že zničil podstatné
účetní záznamy, ale vedlo k přijetí nové právní normy, která podstatněji zpřísnila celé právní
prostředí trestní odpovědnosti právnických osob. Je jím zákon zvaný Sarbanes – Oxley ze
dne 30.7.2002, vyhlášený pod číslem L 107-204 (v souladu s anglosaskou tradicí se zákony
rozlišují i v odborné mluvě uvedeních jmen jejich předkladatelů).

8.1.2

Situace před rokem 2002

Ostatně americké právní prostředí znalo již dříve pravou trestní odpovědnost právnických
osob – korporací, a to zejména z rozhodovací činnosti soudů, kdy státní zástupci podávali
obžaloby na právnické osoby216 a kdy soudci tyto osoby odsuzovaly217. Tzv. fikční teorie
vzniku a trvání právnických osob, která kontinentálním právníkům dlouhý čas bránila byť
jen připustit deliktní odpovědnost právnické osoby218, se ostatně v americkém právním
prostředí nikdy příliš nevžila, neboť americké právní prostředí vycházelo z teorie
organické219, tedy z toho, že právnická osoba má svou vůli, kterou jí lze přičítat
214

Geraldine Szott Mohr: An Enron Lesson: The Modest Role of Criminal Law in Preventing Corporate
Crime. Florida Law Revue, číslo 4, rok 2003, str. 937 – 975, publikováno rovněž na: www.ssrn.com.
215
zmiňovaný článek, str. 938
216
srov. velmi zdařilý popis americké právní p raxe in : Diskant, Eward B.: Co mparative Corporate
Criminal Liab ility: Exploring the Uniquely A merican DoctrineThrough Co mparative Criminal Procedure.
The Yale Law Journal. Yale, 2008, str. 126 – 142, publikováno na www.ssrn.com.
217
Ro zsudek Nejvyššího soudu z roku 1909: New York Central & Hudson River Railroad v. United
States., citováno ze shora uvedeného článku, str. 135
218
srov. např. neexistenci zmínky o této odpovědnosti v: Hoetzel, J. Československé správní právo. Část
všeobecná. 2. vydání. Melantrich. Praha. 1937
219
srov. např. tvrdou kritiku fikční teorie v člán ku: Sara Sun Beale: A Response to the Critics of
Corporate Criminal Liability, in A merican Criminal Law Review, číslo 46, str. 1481 – 1505, ro k 2009,

- 75 z jednotlivého jednání osob fyzických, a že mnohdy až tímto společným jednáním dojde ke
spáchání trestného činu.

8.1.3

Po pádu Enronu

Již zmiňovaný zákon Sarbanes-Oxley zejména drasticky zpřísnil tresty za poštovní či
elektronický podvod, za nekalé manipulace s cennými papíry, za nedovolené využívání
důvěrných informací k ovlivnění ceny cenného papíru (insider trading), i za vyhýbání se
spravedlnosti („obstruction of justice“)220. Jisté je, že přijetí tohoto zákona bylo provázeno
mimořádně rétoricky silnými slovy o potírání kriminality 221 či přímo revoluci v právním
prostředí.
Otázkou však zůstává, zda toto podstatné zpřísnění právního rámce, odpovědnosti i trestání
tohoto druhu kriminality, přineslo kýžené ovoce. Již v roce 2002 někteří autoři (zejména
zmiňovaný Lawrence Cunnigham) úspěšnost těchto opatření zpochybňovali a opatrně
ponechávali nadšené projevy spíše politikům, ač nezpochybňovali značný dopad této
změny222, ačkoliv možná tento autor až trochu tvrdě viděl hlavní přínos zvýšených trestních
sazeb pokut pouze pro rozpočet kontrolorů burzy cenných papírů223. Pravda však je, že
tento případ svým až dramatickým působením na veřejnost přiměl amerického zákonodárce
k propracovanější strategii na poli trestání právnických osob, že nově vymezil a zpřesnil
zejména kontrolu účetních dokladů a jejich reálné ověřování (resp. ověření dat v nich
uvedených s realitou)224. Je nutné uvést, že tato právní úprava v americkém prostředí
nedoznala (zřejmě vinou reálné prosperity americké společnosti v období po odeznění
světové hospodářské krize v letech 1929 – 1934) výraznější změny od doby přijetí zákona o
cenných papírech v roce 1934 a odpovídající změnu amerického trestního práva, které na
poli trestání stanovilo v současné době již neadekvátně nízké sankce a upravovalo v dnešní
době již poněkud překonané povinnosti (např. pouze zveřejnit reálné vlastnické struktury
korporace, která se chystá na veřejném trhu cenných papírů upsat obligační cenné papíry) 225.
publikováno na www.ssrn.com, zejména str. 1482 - 1483
220
Geraldine Szott Mohr: citovaný článek, str. 945 – 950.
221
srov. často zmiňovaný rozhovor G. Bushe: Elisabeth Bu miller, Bush Signs Bill Aimed at Fraud In
orporations, N.Y.Ti mes (červenec 31, 2002), citováno podle: Cunningham, Lawrence A.: The SarbanesOxley Yawn: Heavy Rhetoric, Light Reform (And it Might Just Work). University of Connecticut Law
Review, Vo l. 36, 2003. dostupné na SSRN: http://ssrn.com/abstract=337280.
222
již zmiňovaný Cunningham, Lawrence A., The Sarbanes-Oxley Yawn : Heavy Rhetoric, Light Reform
(And it Might Just Work). University of Connecticut Law Rev iew, Vo l. 36, 2003. Dostupné na SSRN:
http://ssrn.com/abstract=337280
223
zmiňovaný článek, str. 47.
224
zmiňovaný článek, str. 33 – 34.
225
srov. zejména ust. část 15 U.S.C. (A merického Kodexu Zákonů – United States Code, který publikuje
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USA, který jednáním svých manažerů a tvrdou personální politikou, která nutila své
zaměstnance za každou cenu maximální zisk a výnos, a to i přes nereálné údaje o stávající
situaci na trhu, což vše vyvolávalo tlak na burzu cenných papírů a tím ovlivňovalo ceny
cenných papírů, čímž ve svém důsledku došlo k výraznému ovlivnění trhu a bankrotem
Enronu k poškození tisíců běžných střadatelů226. Rovněž tento pád přiměl i amerického
zákonodárce alespoň k úvahám o alespoň správní úpravě části takového jednání 227, a
neponechávat postih takového kriminálního jednání toliko trestní justici, nebo běžným
civilním žalobám podvedených střadatelů228.
V americkém akademickém právním prostředí tak započala velice vážná diskuse nad
změnou přístupu státu k těmto formám obecně kriminálního jednání, které by mělo být více
regulováno státem229. Přístupy a možnosti této regulace alespoň v nějaké formě správního
postihu však prozatím nepřestoupily rámec akademických úvah.

8.2

Inspirace pro české právní prostředí

Pro naše právní prostředí lze dozajista namítnout, že případ Enron se odehrál ve značně
odlišném prostředí americké společnosti, kde historicky stále převládá zjevná nechuť k
regulaci určitých právních poměrů cestou klasicky evropskou, tedy správním trestáním či
správněprávní regulací. Pro zastánce této cesty byl tak dozajista bleskem z čistého nebe
případ kolosálních podvodných transakcí v srdci Evropy, a to případ Parmalat v Itálii.

každých šest let Sněmovna Reprezentantů USA) – ust. § 78j (b) verze z ro ku 2001, které stanoví základní
skutkovou podstatu trestného činu speciálního podvodu na trhu cenných papírů, jak je zmíněno výše v této
práci.
226
Geraldine Scott Mohr, citovaný článek, str. 956 – 959, firemn í struktura, polit ika a stragie pak
popsána více na str. 965 – 966.
227
Geraldine Scott Mohr, citovaný článek, str. 972 -973.
228
Geraldine Scott Mohr, citovaný článek, str. 968 – 971, a ještě propracovaněji: Moohr, Gerald ine
Szott, The Balance A mong Corporate Criminal Liab ility, Private Civil Su its, and Regulatory Enforcement
(October 28, 2009). A merican Criminal Law Review, Forthcoming. dostupné v abstraktu na internetu:
http://ssrn.com/abstract=1495871
229
srov. např. článek: Weissmann, Andrew, Rethinking Criminal Corporate Liability. Indiana Law
Journal, Vo l. 82, No. 2, Sp ring 2007. Abstrakt dostupný na: http://ssrn.com/abstract=979055
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Částečný závěr plynoucí z pádu Enronu

Krach a pád společnosti Enron znamenal pro tradiční americké právní prostředí první
vážnou trhlinu v dosavadní obhajobě pouze trestní odpovědnosti buď korporace (právnické
osoby) či osoby fyzické (v případě možného spolupachatelství), případně v obhajobě pouze
civilních žalob podvedených investorů. Podle názoru autora ohromné množství
akademických prací na toto téma, stejně jako silná rétorika politiků, spojená posléze v
drastickém zvýšení trestních sazeb po přijetí zákona Sarbanes-Oxley, spojená s akademickou
debatou (byť pouze velmi umírněnou) o možné úvaze i o správní odpovědnosti a trestání
korporací (právnických osob), svědčí o zjevné nedostatečnosti právní úpravy odpovědnosti
korporací vůči zejména drobným investorům.
Ačkoliv je možnost připuštění správního trestání korporací (právnických osob) pro
americké akademické prostředí, a jistě i pro veřejné mínění, zřejmě podobnou revolucí, jako
pro naše právní prostředí vymezení trestní odpovědnosti právnických osob, život
pravděpodně s sebou nese nutnost těchto úvah. Autor této práce prozatím nenalezl žádný
pokus o prosazení správního trestání korporací v americkém právním prostředí. Možná se
pouze čeká na další mohutný pád výrazného segmentu podnikatelského subjektu, který však
ovlivňuje zejména majetek a úspory spotřebitelů či střadatelů, aby byla alespoň vzata v
úvahu úprava tradičně evropská týkající se správního trestání právnických osob.

8.3

Případ pádu společnosti Parmalat

Pro příznivce evropské cesty regulace, kdy je tradičně značná část života regulována
veřejnoprávními normami mnohem více, než v americkém právním prostředí, byl těžkou
ranou pád společnosti Parmalat230. Přitom celý pád této právnické osoby se silným
postavením na italském trhu začal původně značně nevinně, pouze jako běžný podvod
s účetními doklady a zkreslování skutečného finančního stavu společnosti oproti
skutečnosti231. Parmalat byla silná holdingová společnost s mnoha dceřinnými společnostmi
(jedna z nich – Parmalat Finanziaria – byla registrována na milánské burze), kapitálově
kontrolována (jak je v Itálii obvyklé) rodinou Tanzi232.

srov. např. velmi zdařilý popis firemn í struktury společnosti Parmalat : Melis, Andrea, Corporate
Governance Failures. To What Extent is Parmalat a Particu larly Italian Case? (September 30, 2004).
dostupné na: http://ssrn.com/abstract=563223
231
citovaný článek, str. 3 – 5.
232
citovaný článek, str. 5.
230

- 78 Společnosti registrované na burze v Itálii jsou povinny sestavit ve své organizační struktuře
dva orgány, kteří působí jako auditoři a mají odpovědnost za to, že údaje uváděné
společností odpovídají skutečnosti: statutární auditoři (kteří musejí splňovat určité
požadavky), a externí auditorskou společností233. V případě holdingu Parmalat byla touto
externí společností jinak solidní Deloitte & Touche, která se však spoléhala na výsledky
jiných auditorů234. Výsledkem tak byla celkově značně neprůhledná vlastnická struktura
jednotlivých dceřinných společností a zejména nedostatečná kontrola uvnitř společnosti.
Pád celé společnosti začal v říjnu 2002 vydáním dluhopisů ve výši 150 milionů EUR a dále
v listopadu dalších 200 milionů EUR (dceřinnou společností Parmalat Soparfi) 235, což bylo
varující pro celý trh. Přesto management společnosti dál ujišťoval trh, že se jedná o běžnou
transakci a že finanční situace holdingu je dobrá. 6. března 2003 požádala asociace
„Assogestioni“ (asociace správců majetku v Itálii) Parmalat o zprůhlednění vlastnické
struktury a zveřejnění hodnověrných účetních dokladů. 10. dubna 2003 Parmalat
zorganizoval tiskovou konferenci, na níž pan Tanzi (jeden z hlavních vlastníků společností)
prohlásil, že provedl změny v managementu holdingu i společností, na což pozitivně
zareagoval trh a kurs akcií se vrátil do předchozí hodnoty před shora uvedeným vydáním
dluhopisů236. 8. prosince 2003, přes předchozí neustálé ujišťování managementu, že finanční
situace společnosti je dobrá, bylo společností Parmalat veřejně oznámeno, že není schopná
splatit část svých dluhopisů a na burze se okamžitě propadla do vysoce spekulativního
pásma 237. Začalo trestní vyšetřování, pan Tanzi byl zatčen, a dne 27. prosince 2003 byl
vyhlášen na společnost konkurs a byl do ní jmenován správce konkursní podstaty.

8.3.1

Částečný závěr plynoucí z pádu Parmalatu

Přes poměrně přísnou zákonnou regulaci i rozvinutý systém veřejnoprávní regulace
v Evropě (nesrovnatelný s USA) případ společnosti Parmalat velmi rázně zrelativizoval celý
systém. Holding Parmalat, ač jeho společnosti byly registrovány na hlavním trhu na burze, a
měl tak být pod přísným dohledem zaštiťovaným nezávislými auditory (jak plyne
z příslušných zákonných ustanovení italského práva, tedy „law in books“), byl naprosto
citovaný článek, str. 7 - 12
citovaný článek, str. 11.
235
Ferrarini, Gu ido A. and Giud ici, Paolo, Financial Scandals and the Role of Private En forcement: The
Parmalat Case (May 2005). ECGI - Law Working Paper No. 40/2005. dostupné na:
http://ssrn.com/abstract=730403, str. 8
236
citovaný článek, str. 11
237
citovaný článek, str. 14.
233
234

- 79 neprůhledným podnikatelským subjektem, vlastněný v podstatě jednou rodinou. Působení
práva („law in action“), včetně různých veřejnoprávních regulací, bylo spíše parodií na
obecně chápanou spravedlnost, kdy zcela bezohledně byly falšovány účetní doklady,
management společnosti naprosto nezodpovědně upisoval dluhopisy od drobných investorů
v době, kdy mu muselo být zcela jasné, že společnost finančně nepřežije, a to vše za silné
politické podpory ze strany italských politiků (s nimiž měla rodina Tanzi velice dobré
vztahy). Žádný z úřadů, které měly hlídat trh a zejména ochraňovat zájmy drobných
investorů, neučinil žádný krok k tomu, aby zasáhl (a těchto různých úřadů či externích
orgánů je v Itálii dosti velký počet – orgány burzy, finanční správa, externí auditoři apod.).
Pád celé této skupiny znamenal výrazný zásah do fungování trhu, množství zmařených
investic drobných investorů, zvýšení nezaměstnanosti a dalších vážných sociálních následků.
Zejména však poukázal na to, že veřejnoprávní regulace (bez ohledu, zda upravuje
odpovědnost trestní či správnědeliktní) je naprosto bezzubá, příslušné úřady buď
neschopné, nebo přímo podplacené, a že celý systém vypadá velice dobře ve vydaných
zákonech či správních aktech, realita je však úplně jiná. Ač bylo minimálně rok jasné, že
společnost Parmalat je ve velmi špatné kondici (o čemž svědčilo vydání dluhopisů ve značné
hodnotě), žádná veřejnoprávní regulace nebyla uplatněna a společnost nadále působila na
trhu. Otázka, která se nutně nabízí, tak zní, zda vůbec má veřejnoprávní regulace a v Evropě
značně zbytnělá úprava zejména správnědeliktní odpovědnosti reálný smysl, a zda se
nejedná pouze o alibistickou kodifikaci norem (skutkových podstat), jejichž dodržování
stejně nikdo nekontroluje, či zda se nejedná pouze o důvod existence různých správních
úřadů, jejichž praktická činnost vůbec nekoresponduje s jejich zákonnými kompetencemi238.

8.4

Případ pádu investičních bank Lehman Brothers a Bear Stearns

Ač by se mohlo zdát, že předchozí úpadky amerických silných kapitálových společností
alespoň změnily zaběhnutý systém kontroly a regulace, výsledek příliš patrný nebyl, neboť
zhruba po šesti letech nastal pád ještě větší, který odstartoval tzv. globální krizi, jejíž vliv je v
ekonomice patrný dodnes – úpadek investičních bank Lehman Brothers a Bear Stearns. Ač
těchto společností bylo více a z různého segmentu, autor vybral ty nejznámější, jejichž krach

srov. např. ro zbor situace po pádu Enronu z h lediska teorie Law and Econo mics: Armou r, John and
McCahery, Joseph A., A fter Enron: Imp roving Corporate Law and Modernising Securit ies Regulat ion in
Europe and the US (June 2006). A msterdam Center fo r Law & Economics Working Paper No. 2006-07.
Available at SSRN: http://ssrn.com/abstract=910205
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- 80 znamenal nejen nemalé ekonomické škody, ale silně poznamenal i dosavadní úvahy o
veřejnoprávní regulaci v USA.

8.5
Teorie korporátních skandálů a rozdíl mezi americkým a evropským
prostředím
Shora uvedené příklady přinášejí hned několik otázek. Ta nejpodstatnější je, jak je možné, že
v natolik rozdílných právních systémech, jako je USA a Evropa, proběhly v podstatě stejné
pády korporací s velmi obdobnými shodnými prvky. Při tradičně slabší míře veřejnoprávní
regulace v USA následovala Evropa s tradičně silnější rolí státu i při regulaci podnikání.
Druhou otázkou pak je, proč tyto skandály byly spojeny pouze s jedním státem (případně
šířeji trhem) a neměly podstatnější vliv na státy a trhy jiné, ač současná ekonomika se
vyznačuje silnou tendencí ke globalizaci239.
Shora uvedený John Coffee v citovaném článku poznamenává, že běžná logika vychází
z toho, že nejprve nastane tzv. bublina na příslušném trhu, která posléze splaskne, dojde ke
krachům společností a případně k nové regulaci240, jak bylo vidět na příkladu přijetí zákona
Sarbanex-Oxley v USA v roce 2002. Autor rovněž poukazuje na rozdílnou povahu řízení
společností (korporací) ve vztahu k jejich vlastnické struktuře – zatímco pro americké
prostředí je typické rozptýlené vlastnictví akcií zejména velkých institucionálních
investorů241, pro Evropu je typické koncentrované vlastnictví akcií jedním velkým
akcionářem, který zároveň ovládá korporaci 242. Je zajímavé, že praktiky, jako „tunelování“ se
neomezují pouze na rozvíjející se trhy postsocialistických evropských států, ale dobře se
uplatňují i v zavedených západoevropských ekonomikách243. Právě v rozdílném způsobu
kontroly velkých korporací spatřuje autor hlavní rozdíl mezi chováním korporací
v americkém či evropském prostředí244, když poté, co dojde k potížím, již následuje shora
popsaný téměř všude typický pád.
Někteří autoři jdou ještě dále při spíše ekonomickém vysvětlení těchto skandálů a jejich
vlivů na tržní prostředí, když možná až příliš kategoricky uvádějí, že nastala doba konce

239

srov. rozbor zejména z ekono mického hlediska: Coffee, John C., A Theory of Corporate Scandals:
Why the U.S. and Europe Differ (March 2005). Co lu mbia Law and Econo mics Working Paper No. 274.
Available at SSRN: http://ssrn.com/abstract=694581
240
cit. článek, str. 1 - 3
241
cit. článek, str. 7 – 10.
242
cit. článek, str. 11.
243
cit. článek, str. 13.
244
cit. článek, str. 18.

- 81 historie velkých korporací245. Autoři upozorňují, že během dvacátého století se v americkém
právním prostředí vyvinula i jiná kontrola velkých korporací, než kontrola prostřednictvím
klasických civilních právních institutů či ekonomické síly (dohled akcionářů, jejich
rozptýlené vlastnictví, institucionální investoři), a to ve třech alternativách – manažersky
orientovaný model (tedy model, kdy je na management společnosti kladena velká
zodpovědnost za výsledky korporace), zaměstnanecky orientovaný model (tedy model
participace zaměstnanců na výsledcích korporace) a model státní regulace (tedy nám asi
nejbližší model, kdy je určitá část podnikatelských aktivit regulována, dozorována a případně
trestána státem)246. Každý z těchto modelů má své příznivce a odpůrce, což záleží i na tom,
na které straně Atlantiku je takový model posuzován.

8.6
Odpovědnost za deliktní jednání vůči drobným spotřebitelům – případ
SkyEurope
Další nedořešenou a značně palčivou otázkou (zejména pro spotřebitele – běžné zákazníky,
kteří spoléhali na leteckého dopravce a kvůli jeho deliktnímu jednání jim byla zcela zjevně
způsobena škoda) je případ nízkonákladových leteckých aerolinek SkyEurope. Tuto leteckou
společnost provozovala společnost SkyEurope Airlines, a.s., založená podle slovenského
práva a do obchodního rejstříku Slovenské republiky zapsaná dne 6.9.2011 (nyní
vymazána)247. Po dobu svého působení tato společnost nikdy nevytvořila žádný zisk,
naopak, stále byla dlouhodobě v hluboké ztrátě, která značně převyšovala nafouknuté
zapsané základní jmění248. Získat hospodářské údaje o této právnické osobě z veřejných
zdrojů (obchodný register Slovenské republiky) je nemožné. Navíc tato společnost vytvořila
další společnost podle rakouského práva se sídlem ve Vídni (SKYEUROPE HOLDING
AG) se základním kapitálem 10,000.000.- EUR, ovšem pouze za účelem úpisu akcií na
vídeňské burze cenných papírů249. Letenky však prodávala společnost slovenská, která
vystupovala vůči spotřebitelům, neboť ta byla oprávněna k příslušné letecké dopravě a jí
byla vydána příslušná licence slovenským ministerstvem dopravy.

hojně citovaná práce: Hans mann, Henry and Kraakman, Reinier H., The End Of History For
Corporate Law (January 2000). Yale Law School Working Paper No. 235; NYU Working Paper No. 013;
Harvard Law School Discussion Paper No. 280; Yale SOM Working Paper No. ICF - 00-09. Available at
SSRN: http://ssrn.com/abstract=204528
246
cit. článek, str. 4 – 8.
247
internetový výpis z obchodního rejstříku: http://www.orsr.sk/vypis.asp?ID=32972&SID=2&P=1 .
247
internetový výpis z obchodního rejstříku: http://www.orsr.sk/vypis.asp?ID=32972&SID=2&P=1 .
248
zdroj: cs.wikipedia.org, jinde nelze hospodářské výsledky společnosti již nalézt (slovenský obchodní
rejstřík na internetu ve sbírce listin listiny v dig italizované formě nezveřejňuje, navíc podle slovenského
práva obchodní společnosti nemají povinnost zasílat obchodnímu rejstříku každoročně výkaz zisků a ztrát.
249
http://www.wienerborse.at/listing/aktien/newlistings/SkyEurope_Holding_A G.ht ml
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- 82 Jedinými hospodářskými výsledky, které lze nalézt z veřejných zdrojů, jsou údaje na
německé wikipedii, a to pouze pro rakouskou společnost SKYEUROPE HOLDING AG,
která je musela zveřejňovat z důvodů obchodování na burze (podle odkazu na wikipedii tyto
údaje plynou z údajů o hospodaření společnosti na jejích internetových stránkách, které
dnes již nejsou k dispozici - skyeurope.com/Investor Relations/Financial Reports). Podle
nich se hospodářské výsledky vyvíjely takto:
miliony eur

2004

2005

2006

2007

2008

Provozní výnosy 53

113

159

236

260

85

Provozní náklady (66)

(146) (214) (257) (316) (111)

Provozní zisk

(13)

(34)

(55)

(21)

(56)

(27)

Čistý zisk

(10)

(29)

(57)

(24)

(59)

(32)

Aktiva

22

84

117

150

113

94

Kapitál

0,1

34

16

(3)

(61)

(98)

Závazky

22

50

101

152

174

192

Peněžní prostředky

9

46

42

12

1

Tržní kapitalizace n/a

102

82

103

19

6

X/08-III/09

0,5

(čísla v závorkách zobrazují záporné hodnoty).
V těchto dobách společnost SkyEurope prodávala letenky za zcela zjevně podnákladové
ceny, přičemž vynakládala velké množství prostředků na masivní reklamu, včetně zjevného
ovlivňování internetových diskusí 250. Letenky prodávala jak sama, tak prostřednictvím
tradičních prodejců, a to do poslední chvíle, dokud jí doslova věřiteli nebylo fyzicky
zabráněno v provozu letadel251. Letenky prodávala pochopitelně i na zimní letovou sezónu
2009 – 2010, a to pod lživou informací, že společnost našla investora 252. Až dne 2.9.2009,
poté, co společnost vynechávala linky letecké dopravy podle letového řádu a několikrát jí
byly letadla předběžně zabaveny, poté, co byla dne 14.8.2009 vyloučena jako dopravce z
významného středoevropského letiště Wien Schwechat 253, jí slovenské ministerstvo dopravy
odebralo příslušnou licenci254. Společnost zastavila úplně letový provoz. Smutný konec pak
znamenalo rozhodnutí soudu o zrušení konkursu pro nedostatek majetku a současný výmaz

letenky za 33 EUR včetně všech letištních poplatků - http://www.akcn iletenky.cz/ 2009/06/09/skyeurope-spousti-akci-na-letenky-ceka-ji-dlouha-budoucnost/
251
http://ekonomika.idnes.cz/veritele-uhani-skyeurope-dluzi-miliony-korun-f4k/ekoakcie.asp x?c=A 090604_1201519_ekoakcie_pin
252
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253
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254
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- 83 z obchodného registra Slovenskej republiky dne 21.12.2009 255. Zapsané základní jmění v
obchodním rejstříku tak bylo pouhým zápisem – peníze ve společnosti žádné nebyly.
Jediným posledním zoufalým pokusem alespoň o nějaký stupeň odpovědnosti bylo trestní
oznámení advokátů z bratislavské advokátní kanceláře Bizoň & Partners na management
společnosti dne 18.9.2009 (v trestním oznámení mj. advokáti uvedli, že společnost
zpronevěřila peníze za 280.000 prodaných letenek, přičemž lety se už neuskuteční)256. Peníze
podle zjištění advokátů byly managementem převedeny do Itálie 257. Jak o tomto trestním
oznámení bylo slovenskou generální prokuraturou rozhodnuto nejsou ve veřejných zdrojích
žádné informace, proto lze s vysokou jistotou tvrdit, že žádné trestní řízení nebylo vůči
podezřelým zahájeno a trestní oznámení bylo odloženo.
Nikdo nemusí být kapitálovým ani leteckým expertem, aby ho nenapadlo několik otázek: Jak
je možné, že licence k provozování letecké dopravy byla stále ponechávána právnické osobě,
která měla zjevně mimořádné problémy? Jak je možné, že tato právnická osoba prodávala
letenky v době, kdy byla zjevně předlužená? Skutečně si slovenské ministerstvo dopravy po
14.8.2009, kdy bylo společnosti zabráněno využívat vídeňské letiště (jako důležitý letecký
dopravní uzel ve Střední Evropě) z důvodu nezaplacení příslušných leteckých poplatků
(které však byly klientům účtovány v ceně letenek), myslelo, že víceméně regionální letiště
Milana Rastislava Štefánika v Bratislavě přebere veškeré cestující této letecké společnosti? I
v průběhu roku 2009, kdy společnost, ač dlouhodobě ve zničující hospodářské ztrátě, tak
přesto prodávala za zjevně podnákladovou cenu letenky, nebylo možné její aktivity nějak
omezit, či případně varovat příslušné spotřebitele? Napadlo někdy někoho ze slovenského
ministerstva dopravy, že právnická osoba, která vytvoří na pohled bonitní jinou právnickou
osobu, a pomocí té se snaží upsat akcie na burze cenných papírů ve Vídni, asi nebude příliš
důvěryhodná? A že tato osoba tak učinila z toho důvodu, že klasičtí věřitelé (banky,
investiční skupiny) jí prostě nedůvěřují a žádné peníze jí nepůjčí? Prověřil někdo skutečnou
finanční situaci této právnické osoby, která měla zapsáno jako základní kapitál sumu 661.334
EUR?
Na tyto otázky nikdy nikdo uspokojivě neodpověděl. Nicméně – případ SkyEurope ukázal i
na půdě středoevropské regulace podnikání právnických osob stejné problémy, které byly
jak v USA (Enron, WorldWide, Lehman Brothers), tak v Evropě západní (Parmalat). Podle
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http://www.orsr.sk/vypis.asp?ID=32972&SID=2&P=1
http://byznys.ihned.cz/c1-38354920-skyeurope-celi-podezreni-z-bankrotoveho-podvodu
http://www.aktuality.sk/clanok/145052/podvod-skyeurope-peniaze-previed li-do-talianska/

- 84 názoru autora tento ostudný případ odhalil v plné nahotě naprostý nedostatek kontroly
státu nad vydanou licencí, která by měla být jistým garantem provozovaného podnikání
(jinak by její vydání ztrácelo smysl a leteckou dopravu by mohl provozovat kdokoliv). V
době všeobecné globalizace světa, a zejména informačních technologií, kdy je zcela běžné
využívání elektronických prostředků k nákupu zboží či služeb, tak Slovensko předvedlo, že
ani členství v Evropské unii není na poli dozoru nad vydanými licencemi žádnou zárukou
řádného výkonu tohoto dozoru. Skutečnost, že společnost SkyEurope za přihlížení
příslušného správního úřadu Slovenské republiky, dále vykonávala činnosti, které vyžadují
příslušné veřejnoprávní povolení, aniž by byla nejen sankcionována, ale i jakkoliv
upozorněna na nestandardní praktiky, je podle názoru autora velmi nelichotivou sondou do
systému správního dozoru a i trestání právnických osob. Na jednu stranu je sice podnikání
právnických osob v určitých segmentech podrobeno státnímu dozoru a je vázáno na vydání
licence, na druhou stranu dodržování příslušných podmínek licence není nijak
kontrolováno.
Závěrem tak lze uvést, že tento případ poukázal na neúčinnost správního dozoru a trestání
právnických osob i v našem právním prostoru. Přes velice tvrdé správní sankce (sazba
pokut), velmi volné skutkové podstaty správních deliktů (pouhé porušení zákona), velice
benevolentní systém pro uložení sankce – pokuty - pro správní úřad (pouhý správní řád, bez
garancí práv obviněného, dlouhé prekluzívní lhůty pro uložení pokuty), se praktická
realizace těchto sankcí blíží nule. V tomto případě podle názoru autora se projevilo
naprosto jasně, že správní trestání právnických osob nefunguje a je v podstatě zbytečné.
Rovněž naprosto skandální převedení finančních prostředků managementem společnosti za
prodané a nerealizované letenky na třetí osoby, které v rovině trestní nebylo nijak vyřešeno,
smutně dokumentuje stav vymáhání práva ve Střední Evropě.
Na úplný závěr si autor nemůže neodpustit poslední poznámku – konkursní řízení bylo
zastaveno pro nedostatek majetku i z důvodu, aby dále nenarůstaly výdaje konkursního
řízení (sic!)258. Správce konkursní podstaty dostal náhradu hotových výdajů – 162,30 EUR.
Majetek nestačil ani na částečné uspokojení nároků zaměstnanců259. Peníze za prodané a
neuskutečněné letenky se nikdy nedohledaly. Spíše se takový výčet hodí pro začátek
detektivky, či připomíná nejslavnější díla Franze Kafky. Pro celkové právní vědomí
veřejnosti má však zdrcující dopad a pouze posiluje stereotyp myšlení o neschopnosti státu
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http://www.mediafax.cz/ekono mika/2974347-Soud-zrusil-konku rz-na-Sky Europe
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- 85 dohlížet na jím stanovená pravidla hry. Pro slovenskou justici a veřejnou správu pak
znamená naprostou ztrátu jakékoliv kredibility.

- 86 9.

Řízení o uložení trestu

Přes určité diskuse o zavedení svébytného procesního předpisu, který by vyňal tuto úpravu
z obecného správního řízení, k ničemu takovému nakonec nedošlo, ač vládou byl věcný
záměr schválen260 (je nutné uvést, že tento věcný záměr se netýkal pouze procesní stránky
věci, ale nově upravoval i hmotněprávní otázky, stejně jako nově upravoval pravomoci
veřejné správy a soudů). Diskuse na toto téma podle názoru autora poté na značnou dobu
utichly, když ani k rozpracování do paragrafovaného znění nedošlo. Jedním z výstupů tak
bylo ust. § 78 odst. 2 soudního řádu správního, který alespoň výrazně zvýšil pravomoc
správního soudu vstupovat do uloženého správního trestu (a tím k přesunutí pravomoci při
trestání z moci výkonné na moc soudní). Posléze byla koncepce zvláštního zákona pro
správní trestání opuštěna a s velkými obtížemi se podařilo nakonec prosadit zákon o trestní
odpovědnosti právnických osob, zjevně pod vlivem přijetí nového trestního zákoníku261.
Současná procesní úprava správního trestání právnických osob tak nadále tradičně vychází
ze správního řádu, s jedinou procesní zvláštností zákazu „reformace in peius“ v ust. § 90
odst. 3 správního řádu. Zda je taková úprava vhodná, na to mohou být různé názory;
z poměrně obsáhlé soudní judikatury, kdy jsou do správního řízení vpravovány instituty
práva trestního (mnohdy velmi násilně), však lze o vhodnosti pochybovat.
Pro trestání právnických osob tak v současné době máme procesní úpravu dvojí – pro
správní trestání správní řád (se shora zmíněnou výhradou, že správní soud může sám o
trestu rozhodnout, proto v návaznosti na správní řád je nutné rovněž mluvit o soudním
řádu správním), pro soudní trestání trestní řád. Problematičtější však je, že pro trestání
přestupků fyzických osob je právní úprava svébytná, s více propracovanou garancí
příslušných práv pachatelů262, přičemž takový katalog práv ve správním řádu pro trestání
správních deliktů právnických osob nenajdeme. V tomto směru již podle názoru autora o
jisté nerovnosti v právním postavení uvažovat lze. Soudní judikatura navíc velmi ráda právě
ve výkladu používá institutů zákona č. 200/1990 Sb. o přestupcích i na správní trestání
právnických osob, což mnohdy působí spíše více obtíží, než řešení. Navíc, rozhodnutí

USNESENÍ VLÁ DY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 20. února 2002 č. 162 k návrhu věcného záměru
zákona o správním trestání
261
Šámal, P.: K trestněprávní odpovědnosti právnických osob. in Bulletin advokacie č. 11/ 2011, str. 19 –
29.
262
zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích.
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- 87 Nejvyššího správního soudu v otázce přestupkového práva (zejména některých senátů) budí
mnohdy poněkud rozpaky a poměrně rozsáhlé komentáře263.

9.1

Zahájení správního řízení o uložení trestu

Jako u většiny sankcí, které přímo uplatňuje státní moc, i řízení o uložení trestu – většinou
pokuty - je tradičně řízením zahajovaným z moci úřední264 (obdobně v trestním řízení
trestní stíhání je zahajováno příslušným usnesením265). Potud se jeví věc celkem jasná. První
nejasnost či problém může nastat v určení, kdy přesně dojde k zahájení správního řízení
zejména v těch případech, kdy časově dochází k prekluzi práva řízení zahájit, která je
stanovena u všech správních deliktů a liší se pouze lhůtou (většinou se jedná o jeden rok
lhůty subjektivní u správního úřadu a tři roky lhůty objektivní 266, někdy specificky o lhůty
jiné267, ale to je celkem marginální). Správní řád důsledně vychází z toho, že takové řízení je
zahájeno až dnem oznámení. Ač v pozitivním právu je stanoveno, že takové oznámení musí
mj. obsahovat podpis oprávněné úřední osoby, což podporuje dojem, že toto oznámení
musí být činěno pouze listinou, literatura i judikatura nejsou v tomto směru tak striktní a
připouštění možnost ústního oznámení268, případně se výslovně k provedení tohoto
oznámení příliš nevyjadřují269. Podle názoru autora této práce ústní oznámení zahájení
příslušného správního řízení nic nebrání, pokud budou dodrženy podstatné náležitosti
takového oznámení (tedy označení správního orgánu, předmět řízení

a identifikaci

270

příslušné oprávněné úřední osoby ).
Dalším možným úskalím je případ, kdy na straně pachatelů správního deliktu je více osob.
Správní řád vychází při hodnocení okamžiku zahájení řízení z téže zásady, jako trestní řád –
srov. např. již pátý rozbor těchto rozhodnutí na serveru jiné právo, např.
http://jinepravo.blogspot.com/2012/ 01/ jan-potmesil-sporne-prestupkove.html.
264
ust. § 46 odst. 1 správního řádu, ust. § 91 odst. 1 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád.
265
ust. § 160 odst. 1 trestního řádu.
266
např. ust. § 142 odst. 4 zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění.
267
např. ust. § 52a zákona č. 266/ 1994 Sb., o drahách, kde je lhůta dva a čtyři roky.
268
Jemelka, L., Pondělíčková, K., Bohadlo, D.: Správní řád. Ko mentář. 3. vydání. Praha : C. H. Beck,
2011, str. 185 – 186: „Správní řád stanoví, že správní řízení je zahájeno z moci úřední dnem, kdy bylo
zahájení oznámeno hlavnímu účastníkovi (podle § 27 odst. 1 SpŘ ), a to buď doručením tohoto oznámení
v písemné podobě, nebo jeho ústním vyhlášením, pokud by byl účastník řízení přítomen před správním
orgánem (např. v případě řízení na místě podle § 143).“
269
rozhodnutí Nejvyššího správního soudu, čj.: 1 Afs 58/2009-541, zveřejněné pod č. 2119/ 2010 Sb.
NSS: „Pokud jde o samotnou povahu oznámení o zahájení správního řízení, je nutno vzít v potaz, že na
samém počátku řízení není možné jeho předmět zcela přesně vymezit. V této fázi má správní orgán pouze
informace plynoucí z jeho postupu před samotným zahájením správního řízení a z případných vnějších
podnětů. Nicméně předmět jakéhokoliv zahajovaného řízení (a pro oznámení o zahájení správně-trestního
řízení to platí zvláště) musí být identifikován dostatečně určitě tak, aby účastníkovi řízení bylo zřejmé, jaké
jeho jednání bude posuzováno, a aby bylo zaručeno jeho právo účinné se v daném řízení hájit.“.
270
ust. § 46 odst. 1 správního řádu.
263

- 88 tedy řízení je zahájeno okamžikem, kdy bylo oznámení o zahájení řízení oznámeno první
z takových osob271. Totéž stanovisko zastává i trestní literatura 272. Rozdíl bude v počítání
lhůt při možné prekluzi práva – ačkoliv to správní řád přímo neřeší, vůči konkrétnímu
pachateli správního deliktu je možné počítat zahájení správního řízení (a tím i přerušení
běhu prekluzívní lhůty) až ode dne oznámení o zahájení správního řízení učiněné přímo
tomuto pachateli273. Jiný závěr by popíral individuální charakter deliktní odpovědnosti i
celkovému smyslu stanovení těchto prekluzívních lhůt. V této souvislosti je nutno rovněž
poukázat na skutečnost, že posouzení možné prekluze (zániku) práva činí správní soudy z
moci úřední, není tak nutné, aby tento žalobní bod byl žalobce přímo vznesen274.
Na druhou stranu lze vyslovit jisté pochybnosti o délce zejména subjektivní lhůty v mnoha
normách, která je dosti nepřiměřená (většinou roční). V této souvislosti je nutné uvést, že
tato tzv. subjektivní lhůta je specialitou pouze správního či disciplinárního trestání, trestní
právo ji nezná a vymezuje pouze lhůtu objektivní275. Nicméně rovněž je nutné uvést, že
tento problém prozatím příliš neřešila judikatura, což může znamenat pouze to, že námitka
příliš dlouhé subjektivní lhůty pro zahájení řízení není vznášena, tedy příslušné řízení bývá
zahajováno dříve, než před uplynutím této lhůty; počátek běhu subjektivní lhůty bývá řešen
spíše u vleklých správních a soudních řízení a vztahuje se k okamžiku, kdy u kolegiálního
orgánu je vlastně vydáno příslušné rozhodnutí o uložení správního trestu276.
Řádným oznámením o zahájení správního řízení o uložení pokuty je takové řízení zahájeno.
Otázkou zůstává, jaké právní následky by mohlo mít neúplné či vadné oznámení o zahájení
řízení. Autor této práce se nikdy přímo nesetkal s tím, že by toto oznámení obsahovalo
takové vady (zejména v části vymezení předmětu řízení, tedy zejména prozatímního
vymezení skutku), že by bylo možné uvažovat o přímých následcích pro samotný správní
ust. § 46 odst. 2 správního řádu.
Šámal, P. a kolektiv. Trestní řád, 6. vydání, Praha 2008, str. 1279.
273
Šámal, P., cit. ko mentář, str. 1279: „Zásadní změna podoby (formy) zahájení trestního stíhání , jehož
obsahem je sdělení (vznesení) obvinění (srov. dikci „zahájení trestního stíhání této osoby jako
obviněného“), má velmi důležité důsledky pro samotného obviněného. V této souvislosti je třeba uvést, že
je třeba rozlišovat (a)
účinky usnesení o zahájení trestního stíhání z hlediska vymezení počátku vyšetřování (a rovněž vnitřní
vázanosti policejního orgánu, který ho vydal, tímto rozhodnutím)
b) účinky ve vztahu k obviněnému , který se jím stává až doručením usnesení o zahájení trestního
stíhání do vlastních rukou obviněného bez možnosti uložení doručované zásilky.“.
274
stejně např. nález Ústavního soudu ze dne 5. 2. 2009, sp. zn. II. ÚS 1416/ 07, dostupné na:
nalus.usoud.cz
275
ust. § 34 trestního zákoníku o pro mlčecí době.
276
rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 16.4.2010, sp. zn. 7 As 11/2010, publikovaný ve Sbírce
rozhodnutí Nejvyššího správního soudu č. 10/2011, ačko liv z odůvodnění tohoto soudního rozhodnutí
vyplývá spíše, že se jednalo o exces u Rady pro ro zhlasové a televizn í vysílání při vydání a zejména
vypravení správního rozhodnutí (doba asi 8 měsíců), co ž je v jiných správních řízen ích, i u tohoto
správního úřadu, velice nezvyklé.
271
272

- 89 akt uložení pokuty (resp. asi lépe pro oprávnění státu sankcionovat zjištěné deliktní jednání),
a kromě shora citovaného rozhodnutí Nejvyššího správního soudu (jímž však kasační
argumentace nebyla shledána důvodnou a kasační stížnost pachatele správního deliktu byla
zamítnuta) v judikatuře přímo taková možnost meritorně rozebírána také nebyla. Je nutné
zřejmě vycházet z toho, že pokud by toto oznámení mělo takové vady, že by zejména vůbec
nebylo zřejmé, pro jaký skutek se příslušné řízení vede, a tato vada by nebyla následně
v řízení odstraněna (např. možností seznámit se s podklady pro příslušný správní akt při
provádění dokazování, či nahlédnutím do správního spisu), a zároveň by uběhla příslušná
prekluzívní lhůta pro uložení pokuty, pak jediným možným následkem by byla skutečnost,
že pokutu by nebylo možné uložit a řízení by bylo nutné zastavit (či alespoň částečně
zastavit pro některé jednání či skutek) 277.
Samostatným problémem, možná spíše patřícím do partie o přezkumném řízení, je pak
otázka zahájení tzv. zkráceného přezkumného řízení podle ust. § 98 správního řádu, resp.
kdy je zachována patnáctiměsíční lhůta podle ust. § 97 odst. 2 správního řádu, kdy Nejvyšší
správní soud dospěl k závěru, že tomu tak je i tehdy, kdy je vydáno až příslušné správní
rozhodnutí ve věci samé, které nahrazuje původně vydané pravomocné rozhodnutí 278, ač v
komentářové teorii na tuto problematiku není jednotný názor279.
Další otázkou je účinek oznámení o zahájení správního řízení o uložení pokuty, resp. zda lze
shromažďovat podklady pro vydání příslušného rozhodnutí i před tímto okamžikem,
případně jak je provést. Klasický postup v řízení trestním byl ten, že důkazy bylo možné
provádět (shromažďovat) až po zahájení příslušného trestního stíhání, před jeho zahájením
bylo možné provádět pouze tzv. neodkladné úkony (pokud měli být později použity jako
důkazy a na jejichž základě lze příslušnou osobu odsoudit 280), což bylo s účinností od roku
2002 nahrazeno mírnější formou, takže v současné době jsou takové úkony obecně
použitelné, za dodržení příslušných práv obhajoby281.

stejně např. rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 31. 3. 2004, čj. 10 Ca 166/2003-25.
rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 15.8.2011, č.j. 1 As 10/ 2011 – 122, dostupný na
www.nssoud.cz.
279
Vedral, J.: Správní řád. Ko mentář. II. aktualizované a ro zšířené vydání. Bova Polygon, Praha 2012.
str. 852 – 853, kde je autorem vyloučena lhůta podle ust. § 97 odst. 2 správního řádu, naproti tomu starší
vydání dalšího ko mentáře správního řádu: Jemelka, J., Pondělíčková, K., Bohadlo, D.: Správní řád.
Ko mentář. 3. vydání. C.H.Beck, Praha 2011, str. 405, kde je tato lhůta akceptována.
280
srov. ust. § 164 odst. 2 trestního řádu před novelou provedenou zákonem č. 265/ 2001 Sb . a po této
novele.
281
Šámal, P. a ko lekt iv: Trestní řád, 6. vydání, Praha 2008, str. 1334 – 1335, stejně: Vantuch, P.:
Obhajoba obviněného. 3. doplněné a přepracované vydání. Praha : C. H. Beck, 2010, str. 194 – 198.
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Rozhodnutí o uložení trestu (pokuty)

Právní teorie se zákonným termínem „rozhodnutí“ většinou pracuje jako se „správním
aktem“, kterým rozumí „jednostranný správní úkon (rozhodnutí), kterým vykonavatel
veřejné správy v konkrétním případě řeší právní poměry jmenovitě určených osob“282. Ve
správním trestání lze z takové definice vyjít, nicméně poměrně záhy se v judikatuře začala
poměrně podrobně diskutovat otázka, zda takový správní akt má mít i jinou kvalitu či
náležitosti, než ty, které uvádí poměrně velmi volně správní řád (ust. § 68 odst. 2 správního
řádu, obdobně i ust. § 47 odst. 2 správního řádu č. 71/1967 Sb., stejně jako v podstatě
neupravené náležitosti výroku podle ust. § 47 zákona č. 89/1950 Sb., trestní řád správní).
Nejprve je nutné uvést, že ve správním trestání jde především o uložení trestu státem.
Vodítkem pro vymezení „trestněprávních účinků či povahy“ sankcí přitom poskytuje
rozsudek Evropského soudu pro lidská práva ze dne 8.6.1976, populárně zvaný jako Engel
proti Nizozemí283, z něhož poměrně často vychází i Nejvyšší správní soud pro hodnocení
sporných otázek správního trestání284. Takovými kritérii tak je: (1) formální zařazení do
trestního nebo správního (disciplinárního) práva v rámci právního systému členského státu;
(2) povaha (závažnost) deliktu; a (3) povaha a přísnost sankce, která za protiprávní jednání
hrozí.
Jak bylo již poukázáno v předchozí části práce, povaha a přísnost sankce je v našem
právním prostředí u deliktů stanovena značně přísně. Při donedávna neexistenci trestní
odpovědnosti právnických osob pak kritérium druhé, tedy závažnost deliktu, byla rovněž
naplněna vždy (neboť jiná odpovědnost vůči státu nepřicházela v úvahu). První kritérium je
pak u správních deliktů naplněno téměř vždy. Možná i doposud poměrně velice neukotvená
problematika trestání právnických osob (jak správního, tak zejména donedávna dosud
neznámého soudního) tak vedla judikaturu k postupnému přirovnání správních deliktů
k trestným činům, resp. k vyslovení požadavku, že správní akt při uložení pokuty musí
odpovídat minimálně zákonu o přestupcích, spíše však trestnímu rozsudku.
Je nutné upozornit, že tento právní názor se v judikatuře prosazoval pomalu. Do
rozhodnutí rozšířeného senátu Nejvyššího správního soudu ze dne 15.1.2008, čj. 2 As

282

Hendrych, D., a kolektiv. Správní právo. 7. vydání. Praha. C.H.Beck 2009, str. 234.
rozsudek Evropského soudu pro lidská práva ze dne 8. 6. 1976, stížnosti č. 5100/71, 5101/71,
5102/71, 5354/72 a 5370/ 72.
284
např. rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 11.1.2012, čj. 1 As 125/ 2011-163, citace
z rozsudku Evropského soudu pro lidská práva autor čerpá z odůvodnění tohoto rozsudku.
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- 91 34/2006-73 285, který jednoznačně stanovil povinnost uvést tzv. skutkovou větu do výroku
správního aktu o uložení pokuty, jak správní, tak i soudní praxe tak přísná nebyla (o čemž
svědčí i v tomto rozhodnutí doposud zastávaný názor, že tzv. skutková věta může být
uvedena až v odůvodnění rozhodnutí; její neuvedení ve výroku správního aktu je sice vadou,
tato vada však sama o sobě nezpůsobuje nezákonnost takového správního aktu či porušení
ustanovení o správním řízení – např. rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne ze dne
23. 2. 2005, čj. 3 Ads 21/2004-55 286, přičemž v tomto rozsudku zastávaný právní názor
vycházel zejména z judikatury dřívějších správních senátů Vrchního soudu v Praze). Ačkoliv
autor této práce se tohoto rozhodnutí bohužel již na Nejvyšším správním soudu
nezúčastnil, z vlastní zkušenosti ví, že se o této otázce diskutovalo velmi úporně předtím
(tedy minimálně v roce 2006), a to zejména ve druhém soudním senátu.
Korektně je dále nutné uvést, že soudní správní rozhodování již před vyslovením tohoto
kategorického názoru zdvihalo varovně prst před nejasně formulovanými výroky správního
aktu, které ukládaly pokutu za spáchaný správní delikt (viz např. již zmiňované rozhodnutí
třetího senátu Nejvyššího správního soudu ze dne 23.2.2005, které již problém pojmenovalo
a upozornilo na něj, zatím však správní praxi, která skutkovou větu do výroku správního
aktu neuváděla, tolerovalo). Bohužel, představa, že takové pojmenování problému postačí a
správní praxe začne fungovat jinak, byla dosti naivní, a k nejasně formulovaným výrokům
bez skutkové věty nadále docházelo. Na druhou stranu rovněž korektně je nutné uvést, že
pro shora uvedený kategorický požadavek rozšířeného senátu Nejvyššího správního soudu
došlo na podkladě správního aktu ze dne 16.7.2003, tedy dávno předtím, než na něj počalo
být judikaturou poukazováno.
Při požadavku na uvedení tzv. skutkové věty do správního aktu při uložení pokuty je nutné
zejména odkázat na zjevnou trestní povahu ukládaných správních sankcí pokut, resp. jejich
přísnost. Velice vágní formulace mnohých skutkových podstat správních deliktů, omezující
se pouze na konstataci porušení zákona, tak ospravedlňuje požadavek, aby už z výroku
správního aktu bylo možné jednoznačně určit, za jaké jednání je příslušná sankce ukládána –
to nejen z důvodu právní jistoty účastníka řízení, ale i z důvodu případného posuzování
porušení zásady „ne bis in idem“. Pro srovnání je možné uvést, že neuvedení tzv. skutkové
věty je pro trestní řízení nemyslitelné 287, a to i v minulosti288, byť přímo nebylo stanoveno
(podle rakouského trestního řádu), že musí být skutková věta ve výroku.
285
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288

dostupný na www.nssoud.cz.
rovněž dostupný na www.nssoud.cz.
ust. § 120 odst. 3 trestního řádu č. 141/ 1960 Sb.
ust. § 260 nového řádu soudu trestního č. 119/1873 Ř.z.

- 92 Výrok správního aktu o uložení pokuty pak pochopitelně musí mít další náležitosti, které
však již plynou z povahy věci a bez nichž by se vůbec nejednalo o správní akt o uložení
pokuty – tedy uvedení příslušné právní normy, podle níž se povinnost ukládá, výše pokuty,
případně její plnění ve splátkách, případně i nevyřešené otázky další.

9.3

Rozhodnutí o uložení trestu (pokuty) – odůvodnění správního aktu

Hodnocení toho, co má být součástí odůvodnění, je z nějakého empirického pohledu či
praktické zkušenosti dosti složité. Je pochopitelné, že v odůvodnění má být odůvodněno
všechno to, čím bylo rozhodnuto ve výroku, a to přezkoumatelným způsobem. Na druhou
stranu z tzv. nepřezkoumatelnosti odůvodnění se v mnohých správních senátech stalo jisté
dogma, jímž se zdůvodňuje kasační rozsudek v mnoha případech, aniž by správní soud
uvedl svůj právní názor, kterým má být veřejná správa vázána. Tento nešvar však není
vlastní pouze soudnictví správnímu, ale celé justici – počet zrušených rozhodnutí a
vrácených věcí je u nás, ve srovnání např. s Německem, enormní a zbytečně zatěžuje již tak
přetížené soudy prvé instance a prodlužuje soudní řízení.
V otázce, co všechno by mělo být v odůvodnění, by se autor zaměřil na značně složitou
otázku zdůvodnění výše uložené pokuty. Ačkoliv by se mohlo zdát, že takový postup je
samozřejmý, praxe bývá často jiná – již v partii o pokutě je popsána praxe Rady pro
rozhlasové a televizní vysílání, která se ve svých správních aktech o uložení pokuty snaží o
konkrétní zdůvodnění, ukládané pokuty jsou však vždy téměř stejné (čemuž napomáhá i to,
že rozhodnutí o uložení pokuty přijímá kolektivní správní orgán – Rada, odůvodnění pokuty
pak píše již zaměstnanec úřadu Rady).
Lze uvést, že téměř všechny právní předpisy, které obsahují správní delikty, obsahují
příkladmo skutečnosti, jimiž by měla být pokuta zdůvodněna. Ač v každém právním
předpise jsou stanoveny svébytně, obsahově se většinou vždy jedná o tytéž skutečnosti –
následek, škoda, způsob spáchání – tedy obecné požadavky, které trestní zákoník stanoví
pro výměru trestu obecně pro všechny trestné činy289. V rovině právních předpisů tak podle
názoru autora k žádnému problému nedochází.

289

ust. § 39 trestního zákoníku .

- 93 Problémem je však mnohdy praktická aplikace těchto ustanovení, která byla zmíněna i
v jiných částech této práce. Je nutné uvést, že při skutečně velkém rozpětí sazeb pokut
v právních předpisech je mnohdy požadavek na vyčerpávající odůvodnění konkrétní výše
spíše formalismem, značně obtížně splnitelným. V této souvislosti je nutné poukázat rovněž
na praxi rozhodování v trestním řízení, kdy výše uloženého trestu v rozsudku soudu prvého
stupně se v odvolacím řízení mění většinou pouze tehdy, pokud je ve značném nepoměru ke
spáchanému trestnému činu (přičemž ačkoliv ukládání trestů provádí pouze jeden státní
orgán – obecné soudy – o ukládání stejných trestů za obdobné trestné činy nelze hovořit).
V praxi ukládání správních pokut se pak rovněž odráží určitá resortní roztříštěnost.
Ačkoliv i na správní akt pro uložení pokuty je nutné aplikovat ust. § 2 odst. 4 správního
řádu o tom, že by při správním rozhodování neměly vznikat u skutkově a právně
obdobných věcí nedůvodné rozdíly, v praxi je takový požadavek u správního trestání jen
stěží naplnitelný. Různorodost veřejné správy a množství správních deliktů dost dobře
neumožňují provést alespoň nějaká obecnější srovnávací kritéria.
Podle názoru autora této práce výše uložené pokuty musí být v odůvodnění přesvědčivě
zdůvodněna, na druhou stranu snaha o nějakou unifikaci ukládaných pokut by v praxi
působila spíše kontraproduktivně. V tomto směru je nutné vycházet z jisté důvěry
v příslušného správního úředníka (úřední osobu), která trest (pokutu) ukládá, že svého
postavení nezneužila, neuložila pokutu podle své libovůle; zcela vyčerpávající konkrétní
zdůvodnění konkrétní uložené pokuty je však nereálné. Ani v řízení trestním (a to ani na
úrovni Nejvyššího soudu) takové zdůvodnění není běžné. Je nutné uvést, že uložení
konkrétní výše pokuty prostě je výsledkem vnitřní úvahy příslušné osoby, která o ní
rozhoduje, vypovídá o jejím vzdělání, zkušenostech, osobnosti apod. V tom je ovšem podle
názoru autora této práce i klad takového posuzování.
Závěrem této části tak podle názoru autora je sice nutné trvat na přezkoumatelném
zdůvodnění výše pokuty, to však nelze absolutizovat – určitá míra uvážení, kterou nelze
zdůvodnit, je pro toto rozhodování typická, právem předpokládaná a uplatňovaná i v trestní
justici. Jak autor uvedl, přílišné uplatňování dogmatu nepřezkoumatelnosti je pouze
alibismem správní justice či nadřízených správních úřadů a ve výsledku vede k tomu, že
správní úřady prvé instance ukládají pokuty v nižší míře, než by si mnohdy veřejný zájem
zasloužil.
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Soudní přezkum rozhodnutí o uložení trestu (pokuty)

Již na několika místech této práce bylo zmíněno naprosto zvláštní oprávnění správního
soudu (jinde nevídané) vstupovat do rozhodovacího procesu veřejné správy a to možností
snížit uloženou pokutu či od jejího uložení upustit (ust. § 78 odst. 2 soudního řádu
správního). Autora této práce velice zajímalo, zda někdo ze správních soudců tohoto
ustanovení někdy využil, bohužel se ničeho nedopátral, neboť takové rozhodnutí se
statisticky nijak nerozlišuje. Při zadání dotazu řetězce „§ 78 odst. 2“ do vyhledávače
rozhodnutí Nejvyššího správního soudu a soudů krajských je výsledek nulový. Při zadání
tohoto řetězce do internetového vyhledávače Google a omezení domény vyhledávání
www.nssoud.cz je zprvu situace nadějnější – nalezeno 6.070 výsledků. Bohužel však
vyhledávač hledá v odůvodnění, takže mezi nalezenými výsledky jsou i ty, kde je
v odůvodnění rozhodnutí citováno toto ustanovení, převzaté většinou z kasační stížnosti, že
jej krajský soud nevyužil. Při částečném prohledání těchto výsledků přece jen bylo něco
nalezeno: Krajský soud v Brně rozsudkem ze dne 10.12.2007, čj. 42 Ca 12/2007-33 rozhodl
o upuštění od uložení trestu v přestupkovém řízení, které však bylo rozsudkem Nejvyššího
správního soudu ze dne 19.6.2009, čj. 5 As 46/2008-50 zrušeno a věc vrácena krajskému
soudu k dalšímu řízení (s poukazem na rozhodnutí Nejvyššího správního soudu ze dne 25.
6. 2008, čj. 6 As 48/2007 - 58, podle něhož není možné v přestupkovém řízení od uložení
trestu upustit)290. Další rozsudek z brněnského krajského soudu byl Nejvyšším správním
soudem ve snížení sankce potvrzen (resp. kasační stížnost byla v tomto rozsahu zamítnuta),
věc se opět týkala zákona o přestupcích291. Žádné rozhodnutí týkající se správního deliktu
právnické osoby, kdy by správní soud snížil uloženou pokutu či od ní upustil autor v tomto
vyhledávači nenašel – ze své praxe ví o jedné takové věci pravděpodobně z roku 2004 2005, kdy jeden ze senátů pražského městského soudu snížil uloženou pokutu podle zákona
č. 231/2001 Sb. Tento rozsudek byl následně Nejvyšším správním soudem zrušen a věc
vrácena městskému soudu k dalšímu řízení s právním názorem, že výrok o uložení pokuty
měl být zrušen a věc vrácena veřejné správě k dalšímu řízení; bohužel spisovou značku či
jinou identifikaci rozhodnutí se nepodařilo najít.
S ohledem na shora uvedené lze uvést, že tato možnost stanovená soudním řádem správním
příliš správními soudy užívána není a jeho aplikace je spíše nahodilá. Důvodem bude zřejmě
dosti opatrný a zdrženlivý přístup správních soudců k přezkumu správních aktů i obecně
snaha co nejméně zasahovat do vlastního rozhodování veřejné správy.
dostupné na www.nssoud.cz, vyhledáno přes vyhledávač www.google.cz.
rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 21.4.2006, čj. 5 As 20/ 2005-66, dostupný na
www.nssoud.cz.
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- 95 Další otázkou je rozsah příslušného soudního přezkumu, resp. kdy je možné překročit
namítané žalobní body a rozhodnutí zrušit i z důvodů jiných. V tomto směru autor této
práce vždy zastával stanovisko, že správní soudce je první právník – profesionál, který
příslušný správní akt přezkoumává292, proto leckteré výslovně právní otázky by měl
posuzovat on, a to i v případě, když nejsou výslovně přímo v odůvodnění správního aktu
zmíněny. Rovněž tak v případě, kdy je správní akt rušen a věc vracena veřejné správě
k dalšímu řízení, měl by soudce v takovém kasačním rozsudku zaujmout postoj ke všem
nadneseným právním otázkám. Omezit v takovém případě rozsudek pouze na konstataci
nedostatečnosti odůvodnění považuje autor této práce za značně zbabělé rozhodnutí, o
jehož důvodech mohou být pochybnosti293. Bohužel, touto praxí je česká justice doslova
promořena. Jedním z důvodů takového postupu jsou rovněž velmi volně pojaté procesní
předpisy, které např. vůbec nesvazují soudce kasačních soudů v tom, že by měli
srozumitelně uvést závazný právní názor (asi nejlépe ve výroku). To, spolu s požadavky
soudních statistik, pak vede ke značnému množství zrušujících rozhodnutí, které konečné
vyřešení sporné právní otázky pouze protahují. Dopad na veřejné mínění je pak přímo
zdrcující. Rovněž procesní ustanovení, která umožňují vydat kasační rozhodnutí bez
nařízení jednání294, jsou hanebná a k takové praxi sama o sobě přispívají. Nehledě k tomu,
že většina těchto rozhodnutí je velmi nedbale, povrchně a až formulářově odůvodněna,
přičemž většinou žádný z účastníků (krom profesionálních sudičů) takový postup
v odvolacím návrhu nenavrhuje.
Podle názoru autora této práce by rozsah přezkumu správního aktu měl být omezen
skutečně na žalobní body a z moci úřední by měl být skutečně ponechán pouze přezkum
nulitních aktů (důvod pro vyslovení nulitního aktu, při zachovaném požadavku zrušení
takového aktu pouze na návrh). Pokud procesní předpis umožňuje rozšiřování tohoto
přezkumu na nikde nedefinovanou nepřezkoumatelnost rozhodnutí pro nedostatek důvodů
(pod což se vejde skutečně cokoliv), pak to v praxi může vést ke zbytečnému a alibistickému
rušení správních aktů soudem pro tuto skutečnost, aniž by k tomu byl racionální důvod. Je
velice zajímavé sledovat praxi po nabytí účinnosti soudního řádu správního, kdy vzhledem
k tomu, že proti kasačnímu rozsudku krajského soudu může podat kasační stížnost i správní
je nutné uvést, že pochopitelně i na správních úřadech působí právníci, kteří se rozhodování účastní.
Nicméně, aby bylo kvalifikačn ím předpokladem výkonu takové funkce právnické vzdělání, to nikde není
– takové vzdělání musí mít až soudce.
293
v této souvislosti není mo žné nevzpomenout naprosto zničující diktát soudních statistik, kdy se vůbec
nesleduje kvalita rozhodování, ale jen a pouze „vyřízené kusy“. Je pochopitelné, že v takovém systému
pak slabší jedinec mů že podlehnout a začít ro zhodovat tak, aby statisticky dobře vycházel.
294
ust. § 76 odst. 1 soudního řádu správního, ust. § 219a odst. 1 občanského soudního řádu,
292

- 96 úřad (procesní situace, která dosud byla nevídaná a v jiných procesních předpisech není
myslitelná, možná proto je mnohdy takové rozhodování tak oblíbené), v leckterých
případech Nejvyšší správní soud dal tomuto správnímu úřadu zapravdu a dospěl k závěru,
že důvody pro zrušení správního aktu pro nepřezkoumatelnost zde nebyly. Autor této práce
se jednou s takovým rozsudkem krajského soudu na své stáži u Nejvyššího správního soudu
setkal, a nutno dodat, že se jednalo o situaci opravdu justice nedůstojnou (rozsudek
krajského soudu, který zrušil správní akt, byl postaven na tak absurdních důvodech, navíc
špatně právně posouzených, takže jeho kvalita byla skutečně mizerná; takovým právním
názorem se veřejná správa vázat nemůže, neboť se jednalo spíše o názor protiprávní).
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Shromažďování podkladů pro vydání rozhodnutí, dokazování

10.1

Časové hledisko, dokazování po zahájení řízení

Trestní řád provádění dokazování zásadně váže až na dobu po zahájení trestního řízení,
s výjimkou neodkladných a neopakovatelných úkonů, pro něž však stanoví zvláštní procesní
úpravu (ust. § 158a trestního řádu), takže nelze dokazovat již před zahájením trestního
řízení295. Smyslem takové úpravy je zejména garance práva na obhajobu, kdy obhájce může
již v průběhu dokazování v přípravném řízení výrazně hájit práva a zájmy obviněného (např.
kladením otázek svědkům či účastí na vyšetřovacím pokusu). Správní řád natolik striktní
není, resp. sám o sobě tento princip přímo nestanoví, a ponechává tak na výkladu, zda je
možné použít i ty důkazy, které byly shromážděny, případně provedeny před zahájením
správního řízení. Judikatura ani literatura přímo tento problém neřešila.
Podle názoru autora této práce v případě listiny (důkazu listinou) nic nebrání tomu, aby
příslušný správní úřad při dokazování použil listinu, kterou shromáždil před zahájením
správního řízení, neboť důkaz listinou se může v průběhu správního řízení provést
v podstatně kdykoliv296. Složitější situace nastane u důkazu ohledáním podle ust. § 54
správního řádu, kdy provedení tohoto důkazu vyžaduje jisté formální kroky před jeho
provedením. Otázkou však je, zda je možné jako ohledání hodnotit i poměrně běžné situace
u různých inspekcí, když ty zjistí určité skutečnosti většinou z provedené kontroly, inspekce
či vlastního pozorování, když neúčast pachatele správního deliktu při samotném ohledání
nebyla shledána za rozpornou s právem297 (v souladu s pozitivní právní úpravou tato soudní
rozhodnutí hodnotí pouze účast vlastníka či uživatele věci, nikoliv však pachatele správního
Šámal, P. a ko lekt iv. Trestní řád, 6. vydání, Praha 2008, str. 1223 – 1224: „Ustanovení § 158a o
výslechu svědka nebo provedení rekognice za účasti soudce se vztahuje výlučně na prověřování
skutečností nasvědčujících tomu, že byl spáchán trestný čin , a zjišťování jeho pachatele, tedy na postup
před zahájením trestního stíhání. Smyslem tohoto ustanovení je pro případ, že je nutné za zákonem
stanovených podmínek provést ještě před zahájením trestního stíhání, kdy obviněný nemůže v řízení ještě
sám nebo prostřednictvím svého obhájce uplatňovat práva obhajoby (např. být přítomen takovému úkonu
a klást svědkovi otázky), neodkladné a neopakovatelné úkony spočívající ve výslechu svědka nebo v
rekognici v procesní formě později použitelné jako důkaz v řízení před soudem (ve formě přečtení
protokolu o tomto úkonu), garantovat zákonný průběh provádění takových úkonů nestranným a nezávislým
subjektem, jakým je soudce činný v přípravném řízení. Vzhledem k tomu nelze toto ustanovení ani
analogicky použít ve stadiu po zahájení trestního stíhání (kde figuruje již obviněný, který v určitých
případech je zastoupen svým obhájcem).“.
296
ust. § 53 odst. 3 správního řádu.
297
usnesení Ústavního soudu ze dne 8.8.2011, sp. zn.: IV.ÚS 1839/11, rozsudek Nejvyššího správního
soudu ze dne 7.4.2011 čj. 3 As 1/ 2011-70: „V projednávaném případě Ústavní soud sdílí argumentaci
kasačního soudu v jeho rozhodnutí ze dne 7. 4. 2011, dle níž neúčast stěžovatelky při místním ohledání
nemohla nikterak ovlivnit ohledání a měření pařezu pokáceného stromu, přičemž stěžovatelka zjištěné
skutečnosti nijak nezpochybnila.“.
295
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tvoří podklad pro rozhodnutí, nejedná se přímo o důkaz ohledáním, který však může být
proveden po zahájení správního řízení, pokud pachatel správního deliktu bude
zpochybňovat zjištěné skutečnosti (a pokud ještě bude možné fyzicky důkaz ohledáním
provést).
Mnohem složitější a nejednoznačná situace je však u provádění důkazu svědeckou výpovědí
podle ust. § 55 správního řádu. V této souvislosti je nutné upozornit, že při důkazu
svědeckou výpovědí negarantuje právní norma právo účastníka správního řízení (pachatele
správního deliktu) být takové svědecké výpovědi přítomen a klást svědkovi otázky 298, což
umožňoval předchozí správní řád – zákon č. 71/1967 Sb. ve svém ust. § 33 odst. 1, a což
v mnohem propracovanější míře upravuje daňový řád (zákon č. 280/2009 Sb.) ve svém ust.
§ 96 odst. 5, které někteří autoři dokonce považují za nejvýznamnější právo daňového
subjektu při provádění tohoto důkazu299. Z předchozího správního řádu i daňového řádu
podle názoru autora neplyne přímo nutnost provést důkaz svědeckou výpovědí po zahájení
správního řízení (ač se v právní úpravě užívá procesních označení typických pro již zahájené
řízení – účastník řízení, daňový subjekt), ale povinnost umožnit účast na svědecké výpovědi
a kladení otázek pro osobu, proti níž se řízení vede či povede. Smyslem této úpravy
provedení důkazu svědeckou výpovědí je samotný smysl a podstata tohoto důkazního
prostředku.
Svědkem je obecně osoba, která vnímala určitou skutečnost vlastními smysly300. Provádění
důkazu svědeckou výpovědí je však poněkud náročné a klade na toho, kdo tento důkaz
provádí, značné nároky301. Právě možnost klást svědkovi otázky a tím zpochybňovat jeho
věrohodnost je v trestním řízení vnímána jako výrazné právo obhajoby, a to už

ust. § 55 správního řádu, Jemelka, L., Pondělíčková, K., Bohadlo, D.: Sp rávní řád. Ko mentář. 3.
vydání. Praha : C. H. Beck, 2011, str. 223: “ Správní řád na rozdíl od předchozího výslovně nestanoví
právo účastníků řízení klást svědkům při ústním jednání a místním ohledání otázky. Neznamená to však, že
by byla tato možnost vyloučena, a v případě svědecké výpovědi za přítomnosti účastníka řízení tedy může
(a měl by) správní orgán položení otázek účastníkem připustit.“.
299
Lichnovský, O., Ondrýsek, R. a kolektiv, Daňový řád. Ko mentář. 2. vydání. Praha : C. H. Beck, 2011,
str. 228: „Ve věci výslechu svědka je nejvýznamnější m právem daňového subjektu být účasten provádění
výslechu a klást svědkovi otázky. Toto právo zajišťuje rovnost zbraní, což z něj činí právo zásadní. Nelze
proto připustit, aby daňový subjekt byl tohoto práva nějakým způsobem zbaven.“.
300
Horzinková, E., Novotný, V.: Sp rávní právo procesní. 3. aktualizované a doplněné vydání. Praha:
Leges, 2010, str. 154.
301
Šámal, P. a ko lekt iv. Trestní řád, 6. vydání, Praha 2008, str. 889: „Nezbytným předpokladem
úspěšného provedení výslechu svědka je jeho pečlivá organizační a obsahová příprava vyslýchajícím
orgánem, který by měl podrobně prostudovat dosavadní důkazní materiál ve věci, ujasnit si předmět a cíl
výslechu, stanovit, které otázky mají být výslechem svědka objasněny, opatřit potřebné informace o osobě
svědka a případně získat určité odborné poznatky nutné k provádění výslechu, jestliže to předmět výslechu
vyžaduje.“.
298
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obviněné osoby v příslušném soudním řízení a jeho popření by znamenalo výraznou
procesní chybu302, když je nutné zároveň připomenout, že v americkém právním prostředí i
zaměstnanci či nejvyšší management společnosti jsou vyslýcháni jako svědci, ačkoliv mnozí
z nich jsou zároveň rovněž obviněnými jako fyzické osoby a stíháni s právnickou osobou
jako spolupachatelé (což je v současnosti i koncepce trestní odpovědnosti právnických osob
v České republice). Dále je nutné poznamenat, že tradičně v americkém právním prostředí
je i obviněný (obžalovaný) v trestním řízení vyslýchán jako svědek.
Podle názoru autora při řízení o uložení správního trestu by mělo být postupováno
obdobně, a ačkoliv to správní řád v současném znění přímo nestanoví; ze samotného
smyslu a pojmu svědecké výpovědi by tato měla být provedena až po zahájení správního
řízení s garantovanou možností pachatele správního deliktu být tomuto výslechu přítomen a
klást svědkovi otázky. Pokud příslušný správní úřad čerpal určitá zjištění z výpovědí osob
před zahájením správního řízení (což bude mnohdy běžnou skutečností), procesně korektní
je provést tento výslech svědka po zahájení správního řízení, protože pouze tak se bude
jednat o svědeckou výpověď (podobná procesní situace byla v dříve účinném zákoně o
správě daní a poplatků č. 337/1992 Sb. u tzv. přezvědných osob, kdy správce daně ještě před
zahájením daňového řízení mohl shromažďovat svá zjištění, pokud je však chtěl použít v
následně zahájeném daňovém řízení jako svědecké výpovědi, musel je procesně korektně
takto provést).
Je pravda, že v určitých správních řízeních o uložení pokuty svědecké výpovědi nejsou
běžným důkazním prostředkem, a správní úřad většinou vychází z podkladů a důkazů jiných
(kontrolní zjištění, ohledání, listiny). Na druhou stranu autor této práce se při výkonu
funkce soudce setkal s natolik flagrantním zneužitím tzv. úředních záznamů namísto
svědeckých výpovědí (byť se jednalo o řízení o propuštění policisty ze služebního poměru,
nikoliv řízení o uložení pokuty), že podle jeho názoru by určitá procesní korektnost měla
být i v řízení správním vyžadována, tedy zejména provedení výslechu svědka až po zahájení
správního řízení s možností pachatele správního deliktu být přítomen tomuto výslechu a
klást svědkovi otázky. Autor je přesvědčen, že pokud by taková otázka byla předmětem
soudního přezkumu, správní soudy by se k tomuto názoru přiklonily.

302

Brickey, Kathleen F., In Enron's Wake: Corporate Executives on Trial. Journal of Criminal Law and
Criminology, Vo l. 96, p. 397, 2006; Washington U. School of Law Working Paper No. 06-04-02. dostupné
na www.ssrn.com.
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Specifika dokazování

Ačkoliv pochopitelně se při dokazování v řízení o uložení pokuty (správních deliktech
právnických osob) postupuje podle obecného procesního předpisu (správní řád), určitá
specifika dokazování je možné nalézt. Předně je nutné uvést, že rozsah dokazování bývá
obsáhlejší, než u běžného správního řízení, což pramení jednak mnohdy z toho, že je nutné
zjistit větší množství skutečností, mnohdy pak rovněž i z toho, že v těchto řízení stěží může
správní úřad počítat s tím, že sám účastník řízení (pachatel deliktu) mu bude sám důkazy
proti sobě poskytovat (ust. § 50 odst. 2 správního řádu).
V předchozím textu bylo zmíněno časové hledisko, ač byly zmíněny i problémy obecnější.
V této části jsou zmíněna přímé rozdílnosti ve správním trestání právnických osob.
Prvním, již zmíněným specifikem, je rozsah dokazování. Ačkoliv u správního trestání
právnických osob má správní úřad povětšinou snazší úlohu v tom, že neprokazuje úmysl či
nedbalost (jako u trestných činů fyzických osob), ani tzv. přičítatelnost jednání (jako u
trestných činů právnických osob), přičemž mnohde jsou skutkové podstaty správních
deliktů formulovány natolik obecně a vágně, že se jedná o jakékoliv porušení zákona, přesto
situace může být komplikovanější. Asi nejznámějším oborem ze správního trestání, kde
bývají skutková zjištění značně náročná a dokazování velmi rozsáhlé, je právo hospodářské
soutěže, resp. pokuty ukládané Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže podle zákona č.
143/2001 Sb. Tato velice specifická oblast správního práva, resp. ze strany státu spíše práva
trestního, je komplikovaná s ohledem na značně složité skutkové podstaty (resp. nutnost
skutkových zjištění ve velkém rozsahu od množství subjektů), na většinou tajnou povahu
takových ujednání, tradiční již od dob velké hospodářské krize ve dvacátých a třicátých let
minulého století, s čímž souvisí značně problematické získávání důkazů (mnohdy získaných
od tzv. „práskačů“ - „whistleblowers“303), značnou kapitálovou sílu pachatelů těchto
správních deliktů a jejich obecně co nejvíce utajená a propojená majetková struktura v
mezinárodním měřítku (kromě poměrně co do síly kapitálu slabé české korporátní struktury
obchodů COOP jsou všechny obchodní řetězce v České republice součástí evropských
korporací, stejně jako všechny významné banky). Rovněž je nutno poukázat na skutečnost,
že oblast hospodářské soutěže je významným prvkem politiky Evropské unie, do níž značně
zasahuje svými rozhodnutími Evropská komise a mnohdy následně Evropský soudní dvůr.
303
Dyck, I. J. A lexander, Morse, Adair and Zingales, Lu igi: Who Blows the Whistle on Corporate Fraud?
(říjen, 2008). Ch icago Meetings Paper; Chicago GSB Research Paper No. 08-22; CRSP Working Paper
No. 618; 1st Annual Conference on Emp irical Legal Studies, Forthcoming; ECGI - Finance Working
Paper No. 156/2007
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reálná nemožnost získat některé důkazy) vedla zákonodárce, nejen u nás, ale v
mezinárodním měřítku, k výraznému rozšíření práv správního úřadu (resp. jeho
zaměstnanců), která jsou jinde ve správním řízení i trestání nemyslitelná a velice se blíží
právům státu, které v jiných řízením má buď soud, nebo orgány činné v trestním řízení s
předchozím povolením soudu nebo státního zástupce304 .
Je nutné uvést, že ostatní právní normy, které stanoví správní delikty právnických osob,
většinou obdobná ustanovení neobsahují, a správní úřad tak postupuje podle správního
řádu. Z povahy věci tohoto sankčního řízení tak většinu důkazů a podkladů obstarává
správní úřad sám, neboť musí shromáždit zjištění o poškození či ohrožení veřejného zájmu
(ust. § 50 odst. 3 správního řádu).
Právě tento rozsah a nároky na provádění důkazů jsou podle názoru autora této práce
největší slabinou našeho pojetí správního trestání. Na rozdíl od řízení trestního, kdy sice
orgány činné v trestním řízení mají povinnost shromažďovat jak důkazy v neprospěch, tak i
ve prospěch obviněného, nicméně v samotném soudním řízení již státní zástupce jako
procesní strana k tomu předurčená 305 sám zájem státu na potrestání zastupuje a může tak
určovat i jistou procesní taktiku (tedy např. které důkazy bude navrhovat), ve správním
řízení žádného takového zástupce veřejného zájmu nenalezneme. Jediným takovým
zástupcem tak je příslušný správní úřad, který však vede celé řízení a sám ukládá mnohdy
citelnou pokutu. Je pravda, že správní řád umožňuje mnohé prostředky dozorčího práva
vyšších správních úřadů či nejvyššího státního zástupce, kdy by bylo možné nalézt prvky
obecného řízení trestního, praxe využití těchto oprávnění je však spíše výjimečná.
S ohledem na rozsah dokazování, a poměrně velice slabou ochotu správních soudů doplnit
dokazování v soudním řízení správním306, tak mnohdy vyjdou pachatelé správních deliktů
velice lehce ze své odpovědnosti, neboť příslušný správní akt je správním soudem zrušen
pro procesní vady, a ačkoliv příslušné lhůty pro potrestání se během soudního řízení stavějí,

srov. ust. § 21 odst. 4 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, včetně citelných sankcí
za neu možnění této činnosti v ust. § 22 odst. 1 písm. a) tohoto zákona.
305
srov. oprávnění státního zástupce podat opravný prostředek v neprospěch obviněného či přímo sám
zrušit usnesení policejního orgánu o zastavení trestního řízení ve všech fázích trestního řízení.
306
srov. ust. 77 odst. 1, 2 s.ř.s.
304
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správního v celé Evropě307 záležitostí spíše teoretickou, až iluzorní.
Dalším specifikem dokazování v těchto správních řízeních je již zmíněné dokazování
zejména svědeckou výpovědí, znaleckým posudkem a ohledáním (jak již bylo výše
zmíněno). Obecně je možné říci, že zejména dokazování svědeckou výpovědí bývá často
značným kamenem úrazu, když správní úřady tento druh dokazování neprovádějí. Jak bylo
uvedeno již výše, provedení důkazu svědeckou výpovědí může být proveden až po zahájení
řízení a s respektováním práva pachatele správního deliktu být přítomen výslechu a klást
svědkovi otázky, čímž může zeslabit jeho věrohodnost. Sice přímo toto právo není
zakotveno ve správním řádu, vyplývá však z povahy věci tohoto důkazu. V této souvislosti
lze rovněž poukázat na americkou právní úpravu, která si ani v teorii omezení takové práva
nepřipouští, ačkoliv z praxe jsou dobře známy mnohdy až kriminální postupy vůči
nepohodlným svědkům či svědkům s příliš dobrou pamětí308. Na druhou stranu je nutné
uvést, že důkaz svědeckou výpovědí ve správním trestání, kromě již zmíněného trestání na
poli hospodářské soutěže či ve specifickém odvětví, jakou je podnikání na kapitálovém trhu
(kde tradičně se stále z těchto svědeckých výpovědí vychází, ačkoliv v současné době jsou
mnohé skutečnosti zjistitelné z archivovaných deníků makléře či mailové komunikace,
namísto komunikace telefonické, mezi klientem a makléřem), mnohdy bude spíše výjimkou.
Skutečnosti, které jsou pro vydání správního aktu a uložení pokuty nutné, často plynou z
důkazů či podkladů jiných (i s ohledem na široce pojaté skutkové podstaty mnohých
správních deliktů, které jsou vymezeny pouze jako porušení zákona), a svědecká výpověď je
tak mnohdy nadbytečná.
Dalším důkazem, který není příliš pro správní trestání typický, je znalecký posudek. Na
rozdíl od klasického řízení soudního, kde se mnohdy znalecky dokazuje až více, než je
zdrávo (ačkoliv někdy se možná jedná až o přílišné zostuzování znalců či přesouvání vlastní
neschopnosti logicky vyřešit nějaký právní spor na znalce 309), což je většinou dáno tím, že
z autorovi osobní zkušenosti z návštěvy správního soudu v Kolíně nad Rýnem plyne zjištění, že už i
natolik konsolidovaná země, ja kou je Severní Porýní – Westfálsko, kde justice bývala vždy poměrně
svižná, ve správním soudnictví v roce 2011 pro jednávala žaloby z roku 2008 a 2009 (a to se jednalo o
soudní senát, který je ukazován zahran ičním ko legům, takže je předpoklad, že p roblémy mít nebude).
Ještě horší lhůty měl správní soud v Alicante ve Španělsku, který projednává žaloby proti rozhodnutím
OHIM (Úřadu pro harmonizaci a vnitřn í trh, tedy zejména evropské ochranné známky), a kde po změně
soudní příslušnosti (ze správního soudu v Madridu) mu v zrostla několikanásobně agenda, přičemž počet
soudců – dva (sic!) – zůstal nezměněn.
308
Bauer, Jon: Buying Witness Silence: Ev idence-Suppressing Settlements and Lawyers' Ethics (June 4,
2009). Oregon Law Review, Vo l. 87, No. 2, 2008, dostupné na www.ssrn.com.
309
Mnookin, Jennifer L.: Idealizing Science and Demonizing Experts: An Intellectual History of Expert
Ev idence. Villanova Law Review, Vol. 52, No. 101, 2007; UCLA School of Law Research Paper No. 08307
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určitou specializaci zasloužily, ve správním trestání mnohdy samy správní úřady bývají
odborně nadány mnohé otázky vyřešit (zejména v případě právnických osob, které
podnikají ve značně specifických oborech – např. ve vodním hospodářství, těžbě nerostů
apod.). Ačkoliv ve správních žalobách se někdy požadavek na provedení znaleckého
posudku vyskytne, autorovi není známo, že by tato námitka ve správním trestání
právnických osob byla někdy úspěšná. V dobách, kdy se ještě na území České republiky
vybíralo aspoň nějaké clo, se požadavek znaleckého posudku občas vyskytoval v řízeních o
celním zařazení zboží (zejména velice sporná byla tehdy všudypřítomná přítomnost mrkve v
koncentrátech pro výrobu nápojů a džusů), v takovém případě býval znalecký posudek již
zpracován ve správním řízení. V současné době tento důkaz zbyl v řízeních o daňovém a
případně celním zařazení zboží (zejména z hlediska spotřební daně – spory o líh s
přídavkem uhlí, vydávaný jako čistící prostředek, v současné době velmi v Evropě oblíbené
spory o zařazení různých tabákových výrobků do daňových sazeb, když neexistuje v žádném
státě EU samotná daň z tabáku, ale pouze daně z jednotlivých tabákových výrobků).
K důkazu znaleckým posudkem lze obecně uvést, že v současné právnické veřejnosti je
jejich provedení podrobeno značné kritice311. Korektně je nutné uvést, že tato kritika je
většinou směřována vůči policejním orgánům v rámci přípravného řízení trestního, kdy jsou
znalecké posudky mnohdy zadávány na hodnocení otázek vysloveně právních312. Ve
správním trestání se obdobné nadužívání prozatím nejeví jako palčivé (jistě je to dáno tím,
že mnohé správní úřady, které ukládají pokuty, disponují i jistými odbornými znalostmi).
Obecně lze však uvést, že kritika současné praxe využívání znaleckých posudků spočívá v
jejich velkém využívání i tam, kde znalci posuzují otázky právní (již zmíněný znalecký
posudek na verbální projev z hlediska možného extremismu) a kde tak znalci suplují
nedostatky příslušných úřadů (resp. spíše jejich pohodlnost a neschopnost řádně pracovat –
tedy zjišťovat a prokazovat podstatné skutečnosti a skutková zjištění pak právně posoudit).
Dalším okruhem kritických názorů je pak přílišné spoléhání se na závěry znalců, kdy vlastně
o podstatných rozhodovacích důvodech nerozhoduje soudce či správní úřad, ale znalec. Z
autorovy osobní zkušenosti soudce plyne, že tato kritika ze stran nesoudcovské právnické
11. Dostupné na www.ssrn.com.
310
Baye, Michael R. and Wright, Joshua D.: Is Antitrust Too Complicated for Generalist Judges? The
Impact of Economic Co mplexity & Judicial Training on Appeals (27.1.2009). Journal o f Law and
Economics, Forthcoming; George Mason Law & Economics Research Paper No. 09-07. Dostupné na
www.ssrn.com.
311
srov. např. značně vzrušenou diskusi na serveru jinepravo – Znalecký posudek – dobrý sluha, ale zlý
pán. http://jinepravo.blogspot.com/2011/09/znalecky-posudek-dobry-sluha-ale-zly_30.ht ml
312
rovněž velmi v zrušená diskuse o ustanovení znalce na otázky extremis mu na verbální projev, který byl
dobře zdoku mentován: http://jinepravo.blogspot.com/2012/ 01/pavel-mo lek-rude-hnedi-aneb-o-dvou.html

- 104 veřejnosti sice možná dobře zní, na druhou stranu však nenabízí žádné použitelné řešení.
Na druhou stranu nelze přehlédnout, že i v tak ještě zhruba před 20 lety neotřesitelných
znaleckých oborech, jakými jsou třeba posuzování zdravotního stavu z hlediska
posudkového lékařství, se v současné době množí tak protikladné znalecké posudky, že je
mnohdy až s podivem, zda lékaři vyšetřovali jednoho pacienta 313. Lze tak částečně uzavřít,
že v obecné právní praxi dochází k většímu nárůstu dokazování znaleckým posudkem, v
případě správního trestání však prozatím k žádnému velkému nárůstu v průběhu 10 let
nedošlo.
K rozmachu v používání znaleckých posudků v soudních či obecně trestních (zejména
přípravných) řízení pak přispívá i celková větší složitost skutkových podstat trestných činů
(např. od běžného podvodu, který je tradičním trestním činem majetkové povahy, dnes
trestní zákoník rozlišuje podvody další – pojistný a úvěrový, přičemž současný trestní
zákoník upravuje i natolik speciální činy, jakým je neoprávněné vytvoření kopie malířského
obrazu 314, který je sám o sobě trestními právníky značně kritizován za svou obecnost,
nedostatek obecně kriminálního úmyslu a jeho naprosto vágní vyjádření, problematický
následek a zejména možnou zneužitelnost v případě uměleckého sporu mezi umělci).

10.3

Nedostupnost některých důkazů

Obecně v každém řízení, v němž se ukládá trest (sankce), většinou pachatelé takového
protiprávního činu nezveřejňují proti sobě usvědčující důkazy, tím méně pak ve vztahu
k veřejné moci, která nakonec ukládá trest. V řízení trestním je nutné vycházet
bezpodmínečně ze zásady, že veškeré důkazy musí v plném rozsahu obstarat příslušný orgán
státu, který vede trestní řízení315. Tuto zásadu je nutné pochopitelně aplikovat i na příslušné
správní řízení, ačkoliv nikoliv absolutně, když přímo správní řád připouští, aby určité
podklady pro vydání rozhodnutí může správní úřad žádat přímo od účastníka řízení 316.
velmi špatnou pověst a obecně velice nízkou kred ibilitu pak mají znalecké posudky z ekono mických
oborů, kdy zaprvé mnohdy není vůbec jasné, jakou vlastně má příslušný znalec kvalifikaci, zadruhé
závěry některých znaleckých posudků jsou nejen rozporné, ale znalci používají rů zných metod, aniž by
jejich výhody či nevýhody vysvětlili – v soudní praxi je u znaleckých posudků z těchto oborů u soudců i
advokátů legendární a hrů zu nahánějící software KA LKUL, který spočítá téměř vše, bohužel se posléze
špatně ověřuje příslušný postup i správnost výpočtu a relevance vstupních informací.
314
srov. ust. § 271 odst. 1 trestního zákoníku: „Kdo padělá výtvarné autorské dílo nebo napodobí
výtvarný projev jiného autora v úmyslu, aby nové dílo bylo považováno za původní dílo takového autora,
bude potrestán odnětím svobody až na tři léta, zákazem činnosti nebo propadnutím věci nebo jiné
majetkové hodnoty.“.
315
srov. ust. § 2 odst. 5 trestního řádu, s čímž koresponduje ust. čl. 40 odst. 2 a 4 Listiny základných
práv a svobod o presumpci neviny a právu odepřít výpověď.
316
ust. § 50 odst. 3 správního řádu.
313
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jak v Evropě (např. při pádu italského koncernu Parmalat 317), tak je zejména známa z
amerického prostředí, a to z řízení o podvodném úpadku či machinacích s cennými
papíry 318. Na druhou stranu je možné ovšem uvést, že známý mafiánský zločinec Al Capone
byl v roce 1931 odsouzen nikoliv za své násilné zločiny a vraždy, ale za nezaplacení daně ve
výši 200.000 USD; v tomto případě tak potrestání pro víceméně správní delikt zastoupilo
spravedlnost obecnou319.
Správní trestání v naší právní kultuře má však poměrně značné specifikum v tom, že
vymezení správních deliktů bývá provedeno velmi volně, a často se omezuje na
konstatování porušení zákona. To do značné míry často omezuje rozsah dokazování na
poměrně malou míru (s již zmíněnými výjimkami např. na poli práva ochrany hospodářské
soutěže, kde však správní úřad disponuje mnohem většími oprávněními v průběhu
správního řízení při shromažďování podkladů; tato evropská právní úprava jednoznačně
představuje inspiraci americkou právní praxí přenesenou do kontinentálního právního
prostředí správního trestání320).
Přesto v jednom oboru správního trestání (byť se mnohdy jednalo o osoby fyzické, na
obecných závěrech to však nic nemění) byla míra dokazování, resp. možnost provedení
přímo v zákoně (správním řádu) neupravených důkazů – tím bylo a je trestání nepoctivého
jednání pražských taxikářů zejména vůči cizincům321. Problémem, který byl obecně znám
(nejen z trestání taxikářů), je známost příslušných kontrolorů i použití češtiny. Pražský
magistrát proto přistoupil k praxi využití studentů mluvících cizím jazykem při kontrole
těchto taxikářů, což není nic proti ničemu. Postupem času však i nepoctiví taxikáři poněkud
317

Melis, Andrea: Corporate Governance Failures. To What Extent is Parmalat a Particu larly Italian
Case? (30. září, 2004). Dostupné na www.ssrn.com.
318
za mnohé odborné články: Dyck, I. J. A lexander, Morse, Adair and Zingales, Lu igi , Who Blo ws the
Whistle on Corporate Fraud? (1. října, 2008). AFA 2007 Ch icago Meetings Paper; Ch icago GSB Research
Paper No. 08-22; CRSP Working Paper No. 618; 1st Annual Conference on Emp irical Legal Studies,
Forthcoming; ECGI - Finance Working Paper No. 156/2007, nebo: Brickey, Kathleen F., In Enron's Wake:
Corporate Executives on Trial. Journal of Criminal Law and Criminology, Vo l. 96, str. 397, 2006;
Washington U. School o f Law Working Paper č. 06-04-02, obojí dostupné na www.ssrn.com.
319
podrobný
popis
odsouzení
ve
veřejně
přístupném
archivu
N.Y.Times:
http://www.nytimes.co m/learn ing/general/onthisday/bday/0117.html. Je nutné ovšem podotknout, že
spravedlnost lidská jen o chvíli předběhla spravedlnost boží – Al Capone byl nakažen neléčenou syfilidou
a poslední léta (i ve vězení) již trpěl progresívní paralý zou a demencí, takže v roce 1939 byl z tohoto
důvodu z vězení propuštěn, když na svobodě přežíval až do své smrt i v roce 1947.
320
např. Kirchner, Christian and Painter, Richard W.: Towards a European Modified Business Judgment
Rule for Takeover Law. Eu ropean Business Organizat ions Law Review, dostupné na www.ssrn.com.
321
přes mnohdy novináři vzrušené rozhořčení je nutné uvést, že taxikáři obecně, zejména na letištích či
nádražích, nemají nikde ve světě příliš dobrou pověst a varování před jejich mnohdy průhlednými
praktikami je součástí většiny cestovních průvodců. Navíc – z naprosté většiny evropských letišť existuje
do centra města velmi dobrá veřejná doprava.

- 106 zdrsnili své metody, na což reagoval magistrát pořizováním audiovizuálního záznamu322;
bezesporu na to měla vliv i medializace problému a snaha komunálních politiků získat u
veřejnosti dojem schopných ochránců323. Provedení a zejména využití tohoto značně
problematického důkazu bylo předmětem značných debat, kdy pražský městský soud v jeho
použití nespatřoval narušení práva na soukromí; opačného názoru byl Nejvyšší správní soud
a s ohledem na celkem známou a pražským soudem nezpochybňovanou evropskou
judikaturou využití tohoto důkazního prostředku zakázal, což by vyplývalo z právní věty
tohoto judikátu324. Při pozorném čtení odůvodnění tohoto rozhodnutí však lze překvapivě
zjistit, že sama tato skutečnost nebyla důvodem pro kasaci rozsudku městského soudu,
neboť samotný audiovizuální záznam neměl jako podklad pro vydání rozhodnutí žádný
velký význam (odstavec 44 a 45 odůvodnění); důvodnost byla spatřována v nedostatečně
zjištěném skutkovém stavu věci o informaci o ceně na vozidle a nedostatečně odůvodněné
výše uložené pokuty (odst. 79 a 86 odůvodnění). Názor autora této práce na závěry uvedené
v právní větě tohoto rozhodnutí, jak byla publikována, je velmi opatrný – právní názor
uvedený v právní větě nebyl rozhodovacím důvodem, byl vysloven jako „obiter dictum“, a
jako takový je nutno jej brát spíše jako obecný právní názor soudců příslušného senátu.
Využitelným závěrem z tohoto rozhodnutí je tak závěr, že ve správním řízení nelze použít
důkaz získaný v rozporu se zákonem, což je celkem nikdy nezpochybněná základní zásada
dokazování, a že důkaz audiovizuálním záznamem není možné využít tehdy, pokud jeho
pořízení a pozdější provedení zasahuje do práva na soukromí.
Obecně však provedení tohoto (v zákoně neupraveného) důkazu zpochybněno nebylo a
bude tak mít místo tam, kde se nelze na ochranu soukromí dovolávat (např. značně
používané záznamy např. České inspekce životního prostředí, kdy je nutné zjištěný závadný
stav – např. lesní kalamitu, poškození lesního porostu a půdy těžkou technikou, nesprávné
uložení nebezpečného odpadu či jeho smísení s odpadem jiným).
Dalším problematickým, ve správním řádu přímo neupraveným důkazním prostředkem, je
zejména výkon inspekční činnosti (tedy pozorování určitého závadného jevu pracovníky
původně mnohdy taxikář klidně vypsal stvrzenku na zaplacenou částku a předal ji kontrolorovi, takže
k dispozici byl tento listinný důkaz – postupně se začalo stávat, že někteří značně známí a otrlí nepoctiví
taxikáři p ři požadavku na stvrzenku prostě zákazníka (nemuselo se jednat jen o kontrolora) z vozidla
vyhodili a odjeli (pokud měli za to, že jsou kontrolováni), případně jej dovezli na shro mažd iště obdobně
podnikajících taxikářů (např. na Hlavním nádraží) a tam zákazn íka značně surovými metodami nutili k
zaplacení předraženého jízdného.
323
mnohdy až teatrální akce kontrol taxikářů za účasti novinářů se kupodivu většinou konaly před
příslušnými volbami.
324
rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 5.11.2009, sp. zn. 1 Afs 60/2009, zveřejněný ve Sbírce
rozhodnutí Nejvyššího správního soudu č. 8/ 2011 – i časová prodleva mezi vydáním ro zsudku a jeho
zveřejněním dává tušit poměrnou křehkou podporu tohoto názoru mezi správními soudci.
322
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protokolu. V našem právním prostředí se stále jedná o značně neupravenou oblast – přímá
zákonná úprava je většinou pouze pro oblast veřejné správy, tedy tam, kde se uplatní zásada
hierarchie veřejné správy (např. zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné
správě, který konečně rozšířil výčet subjektů i na příjemce a žadatele veřejné finanční
podpory; nutno ovšem doplnit, že v řízení o uložení pokuty se postupuje podle správního
řádu – ust. § 21 odst. 1 tohoto zákona). Stále tak zůstává jediným použitelným předpisem
zákon č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, který je tak obecným předpisem pro výkon státní
kontroly325 i u nepodřízených subjektů (tedy i pachatelů správních deliktů). Práva a
povinnosti jak kontrolované osoby, včetně příslušného kontrolního řízení, však stále nejsou
dostatečně upravena a např. s ohledem na poměrně značně propracovanou daňovou
kontrolu (ust. § 85 až 88 daňového řádu, včetně bohaté judikatury správních soudů i soudu
Ústavního týkající se i předchozího zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků) se
stále jedná spíše o torzovitou úpravu (např. není nijak procesně upraveno zahájení a
ukončení kontrolního řízení, vymezení předmětu kontroly apod.). Cestou svébytné úpravy
kontrol se vydal naprosto nešťastně zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví,
který ve svém ust. § 88 odst. 2326 stanoví nutnost přítomnosti příslušné odpovědné osoby
při výkonu kontroly. Ačkoliv toto ustanovení se jeví být logické, při výkonu kontroly např.
hluku v nočních hodinách z restaurací či veřejně provozovaných koncertů se jedná o
nesmysl – pokud by byl příslušný subjekt předem vyrozuměn o výkonu kontroly,
pochopitelně zdroj hluku omezí. Při výkonu kontroly pak zjištění příslušné osoby je rovněž
problematické, nehledě k tomu, že jakmile se tato osoba dozví, že bude probíhat kontrola,
zcela jistě dá pokyn ke snížení hluku. Judikatura tuto problematiku řešila poměrně
povrchně327, kdy důvodem pro kasaci rozhodnutí byla nepřítomnost této osoby při kontrole.
např. ro zsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 29.6.2011, čj. 9 Afs 34/2011-95.
§ 88 odst. 2 tohoto zákona, věta první: „Zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví mohou po
předložení služebního průkazu vykonat státní zdravotní dozor v provozovně, v jiné stavbě nebo zařízení
(dále jen "provozovna"), je-li při zahájení jeho výkonu přítomna kontrolovaná osoba, zaměstnanec
kontrolované osoby, člen jejího statutárního orgánu, spolupracující rodinný příslušník nebo jiná fyzická
osoba, která vykonává nebo zabezpečuje činnost, která je předmětem činnosti kontrolované osoby.“.
327
rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 18.10.2006, čj. 2 As 71/2005-134: „Nejvyšší správní
soud tedy plně souhlasí se žalovaným, že v řadě případů by přítomnost provozovatele restaurace, případně
služby, jejíž hluk je měřen, či jeho zástupce, po celou dobu měření mohla zcela účel tohoto měření zmařit.
A to bez ohledu na to, jestli by byl na měření přizván dopředu písemně s uvedením data a místa měření,
anebo až neprodleně předtím, než by správní orgán s měřením začal. Nelze si totiž představit, že by
provozovatel restaurace, případně jeho zástupce, nezajistil v provozovně klid v době, kdy by věděl, že
probíhá měření nadměrného hluku, jehož výsledek pro něho může být spojen s vysokou pokutou (podle §
92 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb. může být za nesplnění nebo porušení povinností stanovených tímto
zákonem uložena fyzické osobě při její podnikatelské činnosti nebo právnické osobě pokuta do výše 2 000
000 Kč). Takové měření by pak nemělo žádnou vypovídací hodnotu. Nicméně je třeba, aby tato osoba (tj.
provozovatel služby, jejíž hluk je měřen) měla k provedenému měření důvěru a mohla se k jeho průběhu a
výsledkům řádně vyjádřit, což lze zajistit toliko její vědomostí o tom, že měření probíhá, a také o tom,
jakým způsobem je prováděno. Je totiž zřejmé, že je-li měřeno pouze zaměstnanci orgánu ochrany
325
326
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o uložení pokuty je možné a nutné, musí být však v průběhu sankčního řízení doplněno
podklady dalšími a ty je nutné provést (např. v případě listin tyto znovu procesně korektně
provést, případně vyslechnout svědky apod.). Protokol o kontrole tak zůstává zejména
podkladem pro zahájení příslušného správního řízení a jako důkazního prostředku jej lze
využít tam, kde příslušná zjištění nemohou již být prokázána jinak (např. výše hluku, rozsah
poškození lesních porostů apod.).

10.4

Obecně ke shromažďování podkladů pro rozhodnutí

Správní řád tradičně, na rozdíl od civilního procesu, rozlišuje mezi podkladem pro
rozhodnutí a důkazem. Ač občanský soudní řád sám obecně dokazování vymezuje velice
široce a v podstatě v obecné rovině stanoví, že veškeré skutkové okolnosti musí být zjištěny
dokazováním328; sám toto pravidlo značně relativizuje tím, že se nedokazují české právní
předpisy (což však plyne ze samotné povahy věci dokazování jako zjišťování skutkového
stavu, nikoliv zjišťování právního posouzení), ale zejména z dokazování vyjímá skutečnosti
obecně známé nebo známé soudu z jeho činnosti329. Civilní judikatura k tomu, co je těmito
skutečnostmi, je prozatím velice slabá – takovou obecně známou skutečností není obsah
webové stránky330, ač část odůvodnění tohoto rozhodnutí (které jinak hodnotí konkursní
řízení) není příliš zdařilá ani přesvědčivá.

veřejného zdraví bez přítomnosti provozovatele restaurace (a dokonce i bez jeho vědomosti o tom, že
nějaké měření probíhá) a protokol o tomto měření je podepsán pouze těmito zaměstnanci, nemusí být tento
protokol - a v důsledku toho celé měření - vnímáno jako dostatečně objektivní a přesvědčivé.
Uvedený střet popsaných zájmů je řešitelný např. tak, že orgán ochrany veřejného zdraví začne
měření provádět bez přítomnosti provozovatele restaurace a v jeho průběhu, avšak až v okamžiku, kdy již
nebude možné účel měření zmařit (tj. poté, co došlo k naměření potřebných údajů), o probíhajícím měření
vyrozumí provozovatele restaurace, případně jeho zaměstnance či zástupce, který se v provozovně zdržuje.
V rámci toho mu předloží služební průkaz nebo pověření, oznámí mu, že probíhá měření a seznámí ho s
místem, odkud je měřeno, jakož i způsobem, jakým je měření prováděno; v měření pak bude pokračovat za
přítomnosti provozovatele, případně jeho zástupce. Jen tak lze docílit naplnění obou výše uvedených a
zákonem požadovaných zájmů. Tímto způsobem se totiž zajistí jak naměření hodnot hluku bez jakéhokoliv
zásahu provozovatele služby, tak vědomost tohoto provozovatele o prováděném měření a jeho přítomnost
na něm.“.
328
ust. § 125 občanského soudního řádu.
329
ust. § 121 občanského soudního řádu.
330
usnesení Nejvyššího soudu ze dne 31. 1. 2008, sp. zn. 29 Odo 164/ 2006, zveřejněné ve Sbírce
rozhodnutí Nejvyššího soudu pod č. R 87/2008 civ.: „Skutečností obecně známou (kterou ve smyslu § 121
o. s. ř. není třeba dokazovat) sice za určitých okolností (nikoliv vždy a bez dalšího) může být informace, že
některá fyzická osoba nebo právnická osoba má své webové stránky, nikoliv však vědomost o obsahu
těchto stránek (jenž vzhledem k povaze daného média může být - a začasté i je - proměnlivý v čase). Obsah
odvolacím soudem citovaných webových stránek dlužníka proto nemohl být (nebyl) obecně známou
skutečností; odvolací soud ostatně v této souvislosti ustanovení § 121 o. s. ř. ani neaplikoval.“
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správním řízení a naopak; značný rozdíl je tak pouze v příslušném procesním režimu, který
vyplývá z povahy civilního procesu – skutkové zjišťování má probíhat podle právní úpravy
pro dokazování při ústním jednání. Důležitou zásadou civilního řízení je pak tzv. projednací
zásada a zásada důkazního břemene, kdy v klasickém sporném řízení by tato aktivita měla
být výlučně na účastnících (ačkoliv ust. § 120 odst. 3 občanského soudního řádu tuto zásadu
velice prolomuje) – tedy účastník řízení jako dominus litis nejen určuje předmět řízení a
disponuje s ním, ale rovněž vymezuje, jaké skutečnosti a čím budou dokazovány 331.
Ve správním řízení je z tohoto pohledu situace velice obdobná – správní řád sice
neoznačuje všechny podklady pro vydání rozhodnutí jako důkazy, kdy jejich provádění je
značně obdobné úpravě občanského soudního řádu i řádu trestního (který rovněž
dokazování značně zužuje pouze na otázky zásadní pro zjištění viny obžalovaného ve svém
ust. § 89 332), při své konstrukci dalších podkladů pro rozhodnutí je však značně obdobný
zmíněným procesním předpisům. Výraznějším rozšířením možnosti zjištění stavu věci podle
správního řádu jsou tak podklady od jiných správních orgánů nebo orgánů veřejné moci.
Správní judikatura pro vymezení procesně korektního provádění takových zjištění a jejich
využití pro rozhodnutí je rozhodně bohatší, než civilní, přičemž poměrně tradičně a setrvale
vychází z toho, že i k takovým skutečnostem musí mít možnost účastník řízení se vyjádřit a
musí být seznatelné, odkud taková zjištění pocházejí333.
Drápal, L., Bureš, J. a ko l.: Občanský soudní řád I, II Ko mentář. 1. vydání. Praha : C. H. Beck, 2009,
str. 860 – 874.
332
Šámal, P. a ko lekt iv. Trestní řád, 6. vydání, Praha 2008, str. 754: „Účelem dokazování je zjistit
skutkový stav věci, o němž nejsou důvodné pochybnosti, a to v rozsahu, který je nezbytný pro každé
rozhodnutí orgánů činných v trestním řízení (srov. § 2 odst. 5 a vysvětlivky k němu). Jen takové zjištění, k
němuž dospěly orgány činné v trestním řízení po dokazování provedeném v dostatečné kvalitě, v
potřebném rozsahu a za dodržení všech zákonných požadavků, může vést ke správnému, spravedlivému a
přesvědčivému rozhodnutí ve věci. Dokazováním si proto opatřují orgány činné v trestním řízení
hodnověrné informace o určité minulé události, z nichž pomocí logického postupu odvozují úsudek o
předmětu dokazování. Činí tak z důvodu, aby bylo jejich rozhodování dostatečně podložené, odůvodněné a
přezkoumatelné.“.
333
rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 12. 4. 2011, čj. 1 As 33/2011-58, dostupný na:
www.nssoud.cz: „Skutečnosti obecně známé (tzv. notoriety) obdobně jako skutečnosti známé správnímu
orgánu z úřední činnosti (§ 50 odst. 1 správního řádu) jsou objektivizované, do značné míry nesporné
skutečnosti, které se v soudním či správním řízení zásadně nedokazují. Účastníci řízení nicméně mohou
svými tvrzeními popírat obsah notoriet (stejně jako skutečností známých správnímu orgánu z úřední
činnosti), mohou také navrhovat provedení důkazů za účelem prokázání svých odlišných tvrzení.
Notoriety mohou být známé úplně každému nebo širokému okruhu osob v určitém místě a čase. Je
možno rozlišovat notoriety známé celostátně a notoriety známé místně. Jak uvádí význačný český
procesualista, notoriety „jsou takové skutečnosti, jež jsou anebo mohou býti vůbec každému aneb jistým
vrstvám společnosti lidské bezpečně známy prostě proto, že člověk jest členem této společnosti, prožívá,
sleduje a ve své vědomosti si vtiskuje události, které sebou život přináší neb v minulosti přinesl. Patří-li do
kruhu takto informovaných osob i soud (aneb lze-li od něho právem žádati, aby byl s tou neb onou
skutečností takto obeznámen), netřeba důkazu o skutečnosti, na niž se vědomost soudu vztahuje“ (Hora, V.
Československé civilní právo procesní. I.-III. Díl. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2010, s. 311). Naproti tomu
„[n]ahodilé vědomosti soudcovy z oboru jemu cizího nejsou skutečnostmi obecně známými“ (rozhodnutí
331
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Notoriety a skutečnosti známé z úřední činnosti

Obecně je nutné uvést, že správní judikatura chápe tzv. notoriety značně šířeji, než
judikatura civilní či trestní334, což vychází celkově z jiného smyslu a účelu správního řízení,
než řízení soudního (ať civilního nebo trestního). Nicméně jejich použití jako podkladu pro
rozhodnutí je značně limitované – musí se jednat skutečně o obecně známé skutečnosti, tj.
známé v širším okruhu, ale i v určité profesní či jiné skupině. Autorovi této práce je z jeho
praxe soudce správního úseku známo, že v určitých oblastech veřejné správy se za notorietu
považují skutečnosti jinak obecně neznámé (jedná se zejména např. o horní právo – za
účastníky nijak nerozporovanou skutečností byla ve správním i soudním řízení skutečnost,
že při odstřelu horniny se uvolní tzv. rubanina a lomový kámen).
Využití těchto notoriet však nesmí být zástěrkou, tedy nesmí jím být nahrazováno procesně
korektní dokazování. Z praxe autora plyne zjištění, že v některých případech bylo za
notorietu považováno značně odvážné tvrzení, že vysílání pořadů tzv. reality show negativně
ovlivňuje chování dětí a mladistvých (jednalo se o vyjádření psychologa PhDr. Jeronýma
Klimeše, které bylo použito jako podklad pro několik rozhodnutí o uložení pokuty
televizním stanicím za odvysílání pořadů Vyvolení a Big Brother). Takový postup již však
možný není – konkrétně tato otázka měla být řešena procesně jinak, např. vypracováním
procesně korektního znaleckého posudku.
Je tak nutné uzavřít, že mezi tzv. notorietou a skutečností známou správnímu orgánu z jeho
úřední činnosti, či podklady od jiných správních orgánů, je velice tenká linie, která musí být
vždy konkrétně zvažována a posuzována. Obecně tato problematika značně citlivě
vystupuje zejména v azylovém právu, kdy jak ministerstvem vnitra, tak i správními soudy
jsou využívány zprávy o jednotlivých zemích buď od nevládních organizací, nebo přímo od
vládních subjektů jiných zemí. Při využití takového podkladu pro rozhodnutí je tak zejména
nutné dát účastníkovi řízení možnost se s takovým podkladem seznámit a případně jej
zpochybnit. Problém vždy v azylovém právu nastával u stáří těchto informací, a to u zemí,
kde se změnil politický režim či došlo k vojenské invazi cizí moci (Afghánistán, Irák).
Samostatnou otázkou pak byly země bývalého Sovětského svazu – autor této práce se
NS ČSR ze dne 7. 7. 1925, sp. zn. Zrn n 234/25, pramen Vážný 2044/1925 tr., citován v rozsudku NSS ze
dne 23. 2. 2010, čj. 2 As 48/2009-94, věc BIOCLIN ICA).“
334
v předchozí poznámce citovaný rozsudek Nejvyššího správního soudu, který se v odůvodnění
k to muto tématu věnuje značně podrobně: „Nejvyšší správní soud ve své rozhodovací praxi nesdílí velmi
restriktivní interpretaci notoriet, jak je chápou některé obecné soudy, podle nichž za notorietu se považují
„jen zcela obecně známé skutečnosti, jako např. že tráva je zelená“ (takto usnesení Vrchního soudu v
Praze ze dne 23. 2. 2009, sp. zn. 1 Co 349/2008, Justiční mafie I, Bulletin advokacie č. 4/2009, s. 37).“
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hovořících občanů zejména z Kazachstánu, kdy pro správní rozhodnutí byly využívány
právě shora zmíněné zprávy, které situaci v této zemi označovaly za poměrně standardní.
V těchto případech tak bylo nutné pro podklady pro rozhodnutí využít i jiné prostředky, než
pouhé převzetí závěrů z těchto zpráv, a to mnohdy značně pečlivě provedeným
dokazováním335. Bohužel, množství ekonomických migrantů a jejich nedůvodné žádosti o
azyl, kdy ministerstvo vnitra bylo svého času těmito žádostmi doslova zahlceno, mnohdy
vedlo v praktické aplikaci práva ke značně šablonovitému rozhodování i v případech, které
si větší pozornost zasloužily.
Při správním trestání je pak využití těchto podkladů pro rozhodnutí rovněž často značně
nevhodným procesním postupem. Je pochopitelné, že určité skutečnosti buď dokazováním
zjistit nelze, či se jedná pouze o legitimní snahu pachatele správního deliktu co nejdále
odsunout potrestání. Na druhou stranu pokud nějaká skutečnost, která se jeví buď jako
obecně známá, či známá správnímu úřadu ze své činnosti, je účastníkem řízení
zpochybněna, měla by být buď zjištěna jinak (např. dokazováním), nebo v odůvodnění
správního rozhodnutí přesvědčivě vyvrácena. Toto pravidlo sice v obecné rovině dobře zní,
občas však bude stěží naplnitelné. Autor této práce jednou projednával správní žalobu proti
rozhodnutí, kde pro výši uložené pokuty správní úřad použil výraz „probouzející se jarní
příroda“ 336, jímž v podstatě jediným způsobem zdůvodňoval výši uložené pokuty (jednalo se
tak o obecně známou skutečnost). Ačkoliv autorovi této práce i soudnímu senátu takové
vyjádření přišlo jako dostačující a uznal ji jako skutečnost obecně známou, Nejvyšší správní
soud s tím nesouhlasil337 a požadoval, aby jako podklad pro rozhodnutí byly využity
prostředky jiné.
Lze tak uzavřít, že využití těchto podkladů pro správní rozhodnutí musí být vždy značně
zváženo. Nelze přehlížet, že v některých případech jiné podklady pro rozhodnutí nebudou
dostupné. Na druhou stranu pokud jsou tyto podklady pro rozhodnutí účastníkem řízení
zpochybněny, musí být buď nahrazeny podkladem jiným, případně musí být taková
argumentace rozumně vyvrácena. Možnost využití těchto podkladů však je ve správním
řízení možná a je širší, než u trestání soudního, čímž může dojít k postižení jednání, které by

obecně je nutné uvést, že podklady pro ro zhodnutí ve věcech azylového práva se získávají
mimo řádně obtížně – mnohdy uprchlíci opouštějí svou vlast za značně dramatických událostí a neberou si
s sebou listiny, případně svědci případného jednání zůstávají v této zemi.
336
rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 11.5.2007, čj. 7 Ca 137/2006-82.
337
rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 6.12.2007, čj. 1 As 27/2007-119, dostupný na:
www.nssoud.cz.
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- 112 v soudním trestání možné nebylo (pochopitelně i ve spojitosti se zásadou soudního trestání
„ultima ratio“).

10.6

Důkazy

Výčtem důkazních prostředků se správní řád nijak neliší od jiných běžných procesních
předpisů. Při správním trestání je nutné celkově dokazování rozdělit do dvou fází – první je
dokazování ve správním řízení, druhým je dokazování v soudním řízení správním.

10.6.1

Dokazování ve správním řízení

Ve správním řízení je výčet důkazních prostředků obvyklý. Zvláštností správního procesu je
shora zmíněné využití podkladů pro rozhodnutí, které nejsou důkazy. Tato kategorie (tedy
jiné podklady pro vydání rozhodnutí, než jsou důkazy) jsou částečně obsaženy i v jiných
procesních předpisech (notoriety, skutečnosti známé z úřední činnosti), další jsou však pro
správní řízení typické a jinde je nelze nalézt (zejména podklady od jiných správních orgánů).
Je nutné dodat, že ve správním trestání, jako povaze sankčního procesu, by využití takových
jiných podkladů pro rozhodnutí, mělo být spíše výjimečné.
Ačkoliv dále uvedený příklad se nestal při správním trestání právnických osob, autor této
práce jednou projednával rozhodnutí služebního funkcionáře o propuštění ze služebního
poměru policisty338, kde veškerá podstatná skutková zjištění plynula z tzv. úředních
záznamů. Účelovost zvoleného procesního postupu a servilita k nadřízeným z tohoto
správního rozhodnutí přímo čišela 339. Tento případ pak velmi plasticky ukázal úskalí využití
rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 16.5.2006, sp. zn. 7 Ca 104/2005, který byl publikován ve
Sbírce rozhodnutí Nejvyššího správního soudu pod č. 1422/ 2007 Sb. NSS (proti ro zsudku nebyla podána
kasační stížnost).
339
z odůvodnění tohoto rozhodnutí: „Ačkoliv služební zákon využití úředních záznamů jako důkazního
prostředku nevylučuje, což je s ohledem na povahu řízení i projednávaných služebních věcí pochopitelné,
podle názoru soudu v případě, kdy je namístě provést svědeckou výpověď, je obcházením zákona tuto
výpověď procesně korektně neprovést a namísto toho se spokojit s úředním záznamem, nadto v některých
případech pořízeným policisty, kteří vyslýchají někoho jiného. Sám služební zákon ve svém ust. § 130 odst.
2 o žádných úředních záznamech ani nehovoří, lze však dovodit, že se bude jednat o listinu. Listinou však
může být prokazováno to, co je v této listině uvedeno, jinými slovy prvotní zjištění, které lze z listiny vyčíst.
Pokud policista v úředním záznamu uvede v podstatě svědeckou výpověď, musí služební funkcionář, pokud
chce z takového důkazu vycházet, tuto svědeckou výpověď řádným procesním způsobem provést, a to za
přítomnosti žalobce.
Uvedený požadavek není žádným formalismem, který by měl prodlužovat či zatěžovat řízení, ale
základním požadavkem právního státu, podle něhož každý má právo na spravedlivý proces (srov. čl. 36
odst. 1 Listiny základních práv a svobod). Z teorie i praxe je totiž obecně známá dlouholetá zkušenost –
pokud má někdo vypovídat přímo o určitých událostech druhému do očí, je při svém hodnocení daleko
opatrnější a uvážlivější, než když pouze sděluje své zážitky prostřednictvím písemného vyjádření. Tuto
338

- 113 tzv. jiných podkladů pro rozhodnutí tam, kde je možné tyto skutečnosti zjistit procesně
korektním dokazováním340.
Ze shora uvedeného autor uzavírá, že zejména při správním trestání, kdy stát vykonává
quasi trestní pravomoc (ač tak není nazvána, ale fakticky tomu tak je), je nutné trvat na tom,
aby podstatné skutečnosti, které zdůvodňují vinu delikventa, byly zjištěny procesně
korektním dokazováním. Jak velký rozsah takového dokazování bude záleží vždy na
konkrétním případu. Nicméně vždy je nutný rozsah dokazování kriticky hodnotit s tím, co
má být zjištěno, to vše navíc za situace, kdy skutkové podstaty většiny správních deliktů jsou
formulovány naprosto volně, vágně a většinou se omezují pouze na konstataci porušení
zákona (někde dokonce ještě obecněji jako porušení povinnosti). Podstatným rysem při
zhodnocení toho, zda příslušné skutečnosti byly zjištěny dokazováním, je otázka, jak a zda
se mohl delikvent těmto zjištěním bránit svými důkazními návrhy či zpochybněním
takových důkazů (situace dobře známá z řízení trestního341). Je tak stále třeba mít na paměti,
že uložení příslušného trestu sice je v našem právním prostřední mnohdy svěřeno veřejné
správě (exekutivě), stále se však jedná o státní trestání. Stát, který na jedné straně trestá,
musí umožnit pachateli správního deliktu možnost obhajoby, obdobnou v řízení trestním.
V této souvislosti je dále nutné uvést, že právě s odkazem na velmi volné formulování
příslušných skutkových podstat správních deliktů je namístě trvat na skutečně solidním
starou právní zásadu ctí všechny kontinentální procesní předpisy, které právě s ohledem na tuto skutečnost
trvají většinou na osobním výslechu svědků.
Jak již bylo uvedeno shora, jistě nelze služebnímu funkcionáři zakázat, aby vycházel z úředních
záznamů, což z povahy věci ani není jistě možné. Tyto úřední záznamy však musí pouze dotvářet již zjištěný
skutkový stav z důkazních prostředků prvotních, neodvozených (listiny, výpovědi svědků, ohledání atd.).
Těmito úředními záznamy lze však stěží zdůvodnit v podstatě celé důkazní řízení. Takový postup nedává
žalobci žádnou šanci, jak se proti skutečnostem uvedeným v takových záznamech, účinně bránit (např.
klást svědkům otázky). Podstata skutkového zjištění tak musí vycházet z důkazních prostředků původních
(tedy pokud někdo sděluje něco o skutečnosti, kterou zažil či událost, u níž byl přítomen, jedná se o svědka,
jehož je nutné o tomto prožitku osobně vyslechnout a dát žalobci možnost klást mu otázky). V této věci
nelze ani pominout, že je to služební funkcionář, který dokazování provádí, a pokud se spokojí s úředními
záznamy, které vlastně svědeckou výpověď nahrazují, hlavní linii dokazování v tom případě vede ten, kdo
úřední záznam sepsal. I při hodnocení rozporných důkazů je pak služební funkcionář vystaven obrovské
nejistotě, neboť většinou tak zde stojí pouhé tvrzení proti tvrzení, a zdůvodnit, proč služební funkcionář
uvěřil jednomu z tvrzení je bez dalších původních důkazů velmi obtížné, ne-li nemožné.“.
340
srov. např. ko mentář k ust. § 2 odst. 5 trestního řádu: „Soud musí zjišťovat rozhodné skutečnosti z
pramene nejbližšího těmto skutečnostem proto, že čím je pra men vzdálenější od zjišťované skutečnosti, tím
vzrůstá nebezpečí nepřesnosti a zkomolení, a naopak čím je pra men bližší skutečnosti, tím je spolehlivější.
Z tohoto důvodu se soud nesmí spokojit např. s tzv. svědectvím z druhé ruky, když je možno vyslechnout
svědka původního, který dokazovanou událost bezprostředně sledoval.“. – Šámal, P. a kol. Trestní řád.
Ko mentář. 6. vydání, C.H.Beck. Praha 2008, str. 27.
341
srov. např. nález Ústavního soudu ze dne 14. května 2008 sp. zn. II. ÚS 2014/ 07 – z
odůvodnění: „Účelem trestního řízení není jenom spravedlivé potrestání pachatele, nýbrž i „fair“ proces,
který je nevyhnutelnou podmínkou existence demokratického státu. Způsob opatřování důkazů proto nelze
přizpůsobovat momentálnímu přesvědčení orgánů činných v trestním řízení o pachateli a vině, ale vždy je
třeba striktně dbát předepsaných procesních pravidel, jakožto i jiného přípustného prostředku k získání
důkazů (sp. zn. II. ÚS 268/03).“

- 114 dokazováním, jinak se správní trestání ve svém důsledku zužuje na konstataci porušení
zákona či povinnosti a uložení příslušného trestu. Jak již bylo uvedeno v jiné části této
práce, při sazbách pokut, které jsou mnohdy až nesmyslné, stejně jako při množství
skutkových podstat správních deliktů obsažených v množství různých norem, může tak být
řádné dokazování aspoň nějakým korektivem ke shora uvedené, podle názoru autora,
neradostné situaci.
Pravidlem by tak měla být, již zmíněná, v trestní komentářové literatuře rozpracovaná
zásada co nejbližšího zdroje informací ke zjišťované skutečnosti, tedy původnost
příslušného důkazu. Jinými slovy řečeno – co lze zjistit z listin, není třeba dokazovat
svědeckou výpovědí (to však rozhodně není neduhem současné správní praxe), ale pokud
něco přímo ze svědeckých výpovědí plyne (např. rozsah poškození přírody v určitém čase,
ale např. i dojem z navrhované stavby apod.), pak musí být tyto svědecké výpovědi procesně
korektně provedeny, tedy zejména za účasti příslušného účastníka řízení (pachatele), aby ten
mohl svědecké výpovědi zpochybňovat dotazy. Tato klasická zásada procesu se však
bohužel zatím ve správní praxi prosazuje dosti ztuha, ač je mnohdy skutečně s podivem,
proč tak není činěno342.
Shora uvedené východisko pak ovšem na druhou stranu rovněž legitimně zdůvodňuje
využití zejména různých zápisů a záznamů od zaměstnanců správních úřadů, zejména
inspekcí, kdy mnohdy takovou skutečnost nelze zjistit jinak – navíc, již z povahy věci, sama
inspekce je institucí, jejíž hlavní činností je úřední dohled nad nějakou činností, odborném
dozoru, věcné kontrole, odborné prohlídce 343. V takovém případě z povahy věci bude
takové zjištění zpravidla jedním z mála důkazních prostředků, které je možné posléze využít
ke správnímu potrestání – navíc při dnešním stupni technického vývoje je běžně doplňován
fotodokumentací či videozáznamem. Při závažném zpochybnění takového zjištění pak bude
pravděpodobně nejlépe nutné přistoupit k výslechu jednotlivých inspektorů jako svědků, ač
autor by tento postup nepřeceňoval a nedomnívá se, že by příliš vedl k nějakému
rozumnému výsledku.
Závěrem je tak možné uvést, že pokud lze nějaké skutečnosti, které mají podstatný vliv na
příslušnou deliktní odpovědnost či zdůvodňují uložení citelné správní sankce, zjistit
dokazováním, mělo by tak v řízení být učiněno. Pokud je takové zjištění různě mnohdy

pokud nechceme přijmout značně nelichotivý postoj, že to prostě správní úředníci neu mějí.
Petráčková, V., Kraus, J., a kol.: Akademický slovník cizích slov A-Ž. Praha : Academia,
2000, heslo „inspekce“.
342
343

- 115 značně krkolomně získáváno z různých zpráv či jiných podkladů, samotný proces to pouze
zdržuje; nehledě k tomu, že takový postup může zatížit správní řízení vadou, pro kterou je
posléze vydané správní rozhodnutí zrušeno. Na druhou stranu mnohdy právě ve správním
trestání (zejména v kompetenci různých inspekcí) zjišťovanou skutečnost nelze zjistit jinak,
než přímým pozorováním inspektorů.

10.6.2.

Dokazování v soudním řízení správním

Zejména právě ve správním trestání má podle názoru autora mimořádný význam i možnost
dokazování v řízení soudním. Ačkoliv tradičním postojem je rozsah tohoto dokazování
značně omezen s důrazem na úplnost a procesní korektnost dokazování v řízení správním 344
(pramenící již z přezkumné povahy správního soudnictví), z čehož plyne jistá zdrženlivost
dokazování v řízení před soudem345, právě správní trestání je podle názoru autora typickým
příkladem, kdy toto dokazování může být výraznější.
Je nutné uvést, že dělící čára v tom, co je správním deliktem a co trestným činem, je sice
teoreticky v závažnosti příslušného jednání, v praxi však mnohdy spíše spočívá v tom, kdo
první zahájí příslušné řízení (zda správní úřad či vyšetřovatel). Jak již bylo několikrát v této
práci uvedeno, ať trestá soudce (justice) či úřad (exekutiva), stále se jedná o trestání státem,
o státní sankci. Navíc – rozdělování mezi trestání soudní a správní někteří autoři berou spíš
jako prvek nahodilosti či živelnosti vývoje346. Nicméně, ať jsou názory různé, faktem je, že
výsledek trestání bývá pro pachatele vždy stejný – uložení trestu, u právnické osoby
většinou uložení pokuty.
Podstatným hodnotícím kritériem pro podporu názoru o rozsáhlejším dokazování, pak je
zejména výrazná pravomoc soudu (jinde ve správním soudnictví nevídaná) rozhodnout
přímo o právní poměru, který již byl rozhodnut veřejnou správou (ust. § 78 odst. 2
soudního řádu správního). Moc soudní tak zde má přímo oprávnění za veřejnou správu
rozhodovat a pokud se jej rozhodne využít, mělo by se tak, z logiky a povahy věci, stát po
rozsáhlejším dokazování v soudním řízení správním. Faktem ovšem je, že tato praxe se ve
správním soudnictví příliš nevžila (bohužel z dostupných statistik soudního rozhodování

Vopálka, V., M iku le, V., Šimůnková, V., Šo lín, M.: Soudní řád správní, 1. vydání. Praha: 2004, str.
120 – 121., k ust. § 52 soudního řádu správního.
345
Svoboda, K. Dokazování. Praha : ASPI – Wolters Kluwer, 2009, str. 235 – 238.
346
Sládeček, V.: Obecné správní právo. 2. vydání. ASPI – Wolters Klu wer, Praha 2009.
344

- 116 nelze nijak zjistit, v kolika případech bylo tímto způsobem rozhodnuto; z osobní zkušenosti
autora tak plyne závěr, že se jedná o jednotlivosti za celou Českou republiku za rok).

10.7

Procesní aspekty u ukládání trestu – přezkumné řízení

Důležitou zárukou zákonnosti správního trestání je možnost přezkumu takového správního
aktu soudy v plné jurisdikci (tedy s možností do výroku o trestu autoritativně zasáhnout i
přes nesouhlas úřadu, který takový trest původně ukládá). Zárukou ochrany veřejného
zájmu ve správním trestání je možnost změnit uložený trest i v neprospěch pachatele
správního deliktu za předem stanovených podmínek.
V první situaci – tedy u změny uloženého trestu (či obecněji správního aktu) ve prospěch
delikventa (pachatele) souvisí s pojetím správního soudnictví jako garanta ochrany veřejných
subjektivních práv fyzických a právnických osob347. Dalším znakem trestu ve správním
trestání je v procesní rovině použití některých zásad typických pro trestní procesní právo a
řízení – zákaz „reformace in peius“ ve správním odvolacím řízení (jediná zásada, která je
stanovena přímo zákonem348, a která je však značně výrazně modifikována skutečností, že
odvolání nepodá jiný účastník řízení a přezkoumávané rozhodnutí není v rozporu
s právními předpisy nebo jiným veřejným zájmem), a prozatím judikaturou poměrně
střízlivě formulované zásady další (např. absorpční zásada při ukládání trestu za více
správních deliktů, apod.). Všechny tyto výhody pro pachatele správního deliktu jsou však
omezeny výhradně na ty právní prostředky, které musí využít pouze on sám. Naopak
v neprospěch pachatele lze i ve správním trestání využít po správní linii možnost
přezkumného řízení349, či řízení soudní k ochraně veřejného zájmu350, kde je však možné
pouze případně rozhodnutí zrušit a věc vrátit veřejné správě k dalšímu řízení (neboť ust. §
78 odst. 2 soudního řádu správního musí platit i zde a uložený trest lze toliko snížit či od něj
upustit) – v tomto soudním řízení je však možné rozhodnout i ve prospěch pachatele.
Druhou situací je změna uloženého trestu či správního aktu v neprospěch pachatele
správního deliktu. Tento postup je podle názoru autora této práce možný a není porušením
žádného práva či zásady. Takový postup zcela běžně užívá i právo trestní, které sankcionuje
nejvážnější případy porušení právní povinnosti v okruhu vztahů, chráněných trestním

347
348
349
350

ust. § 2 soudního řádu správního.
ust. § 90 odst. 3 správního řádu.
ust. § 94 a násl. správního řádu.
ust. § 66 soudního řádu správního.

- 117 zákoníkem351. Podstatným rysem, který pramení i z trestního práva a příkladů uvedených
v poznámce, však je většinou omezení tohoto postupu na základě příslušného procesního
úkonu kvalifikovaného účastníka (příslušný správní úřad na základě přímého stanovení
tohoto práva zákonem či Nejvyšší státní zástupce u žaloby k ochraně veřejného zájmu podle
ust. § 66 soudního řádu správního, nadřízený správní orgán v případě přezkumného řízení
podle ust. § 94 a násl. správního řádu), přičemž stejně jako v řízení trestním v rámci
zachování právní jistoty delikventa (pachatele) vykonání tohoto procesního návrhu bývá
omezeno určitou lhůtou (1 rok objektivní a 2 měsíce subjektivní lhůta u přezkumného řízení
podle správního řádu352, a poměrně dlouhá 3 letá objektivní lhůta v řízení podle soudního
řádu správního353).
Jak bylo uvedeno shora, pokud vyjdeme z předpokladu, že je možné rozhodnutí
v neprospěch pachatele správního deliktu, tak jak je to obvyklé i v řízení trestním (a kdy je –
obdobně jako v řízení správním či v řízení před správním soudem nutný procesní návrh
kvalifikovaného subjektu, přičemž vykonání tohoto práva je ohraničeno časovou lhůtou),
pak v případě, kdy dojde ke zrušení původní správního aktu (tedy buď podle ust. § 97 odst.
3 správního řádu, či podle ust. § 78 odst. 1, 4 soudního řádu správního), vždy dojde
k procesně naprosto stejné situaci – původní správní akt byl zrušen a věc je vrácena
příslušnému správnímu úřadu k dalšímu řízení, přičemž v tomto řízení je tento správní úřad
(jehož správní akt je zrušen) vázán právním názorem toho, kdo správní akt zrušil. To
znamená, že rozhodnuto může být znovu, a to i v neprospěch pachatele správního deliktu.
Pro úplnost je nutné uvést, že pojmově nelze takový postup předpokládat, pokud správní
soud zruší správní akt a věc vrátí správnímu úřadu k dalšímu řízení na základě žaloby proti
rozhodnutí správního orgánu podle ust. § 65 odst. 1 soudního řádu správního. V tomto
případě je nutné ctít, že příslušné soudní řízení bylo vyvoláno pouze na základě procesního
podnětu toho, kdo se dovolává svých práv a proto nemůže mu být výkon tohoto práva

srov. ust. § 246 odst. 1 pís m. a) trestního řádu – právo státního zástupce podat odvolání rozhodnutí pro
nesprávnost kteréhokoliv výroku a ust. § 247 odst. 1 trestního řádu, které přímo stanoví právo státního
zástupce podat odvolání v neprospěch obžalovaného, podle tohoto ustanovení má pak takové právo i
poškozený, pokud jde o povinnost k náhradě škody, dále např. ust. § 265d odst. 1 písm. a) trestního řádu,
které dává státnímu zástupci právo podat dovolání ve prospěch i neprospěch obviněného. S tím pak
s ohledem na jednotlivé fáze trestního řízení je nutné dozajista počítat i právo poškozeného podat stížnost
proti ro zhodnutí policejn ího orgánu o odložení věci podle ust. § 159a odst. 7 t restního řádu, či p rávo
státního zástupce rušit či měn it ro zhodnutí policejn ího orgánu v podstatě bez jakéhokoliv zákonného
omezení podle ust. § 174 odst. 2 pís m. e) trestního řádu (trestní řád pracuje pouze s pojmem „nezákonné
nebo neodůvodněné rozhodnutí“, při ro zhodnutí o odložení věci je toto právo státního zástupce omezeno
lhůtou 30 dnů od doručení).
352
ust. § 96 odst. 1 správního řádu.
353
ust. § 72 odst. 2 soudního řádu správního.
351
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řádu).
Výraznou a dosud nijak neřešenou právní otázkou je, jaký by byl postup v případě
kasačního rozhodnutí správního soudu u žaloby podané účastníkem podle ust. § 65 odst. 2
soudního řádu správního. Nejprve je nutné zvažovat, zda ve správním trestání je vůbec
možné o takové žalobě uvažovat. Pokud vyjdeme z příkladmo uvedených situací podle
komentáře k soudnímu řádu správnímu354, pak k takové situaci nikdy nedojde. Při absenci
připuštění práv poškozeného v řízení o správním deliktu, kde by taková situace mohla
připadat v úvahu (i zde by však pravděpodobně spíše připadala argumentačně schůdnější
varianta žaloby podle ust. § 65 odst. 1 soudního řádu správního), lze těžko nalézt
argumentaci k tomu, aby se připustila žaloba takového subjektu.
Pro příklad lze uvést občanské sdružení, jehož cílem je ochrana přírody a krajiny355, které
podá žalobu proti správnímu aktu, kterým byla pachateli správního deliktu

(jinému

subjektu, než je toto občanské sdružení) uložena pokuta např. i podle samotného zákona č.
114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny356. Podle názoru autora se nejedná o řízení podle
ust. § 70 odst. 2 tohoto zákona 357, proto nelze v tomto správním řízení přiznat takovému
občanskému sdružení právo účastníka řízení a tím i možnost podat takovou správní žalobu.
Autorovi dále není známo žádné takové soudní rozhodnutí, které by uvedenou situaci nějak
řešilo (což je asi škoda). Nicméně lze si představit argumentaci občanského sdružení, že
výše pokuty je pro pachatele natolik nízká, že žádnou ani individuální, natož generální
prevenci mít nemůže, a toto občanské sdružení nejprve podá odvolání a poté správní
Vlad imír Vopálka, Vladimír Mikule, Věra Šimůn ková, Miloslav Šolín. Soudní řád správní, 1. vydání.
Praha: 2004, str. 151 – 152: „Obecnou žalobu může podle odst. 2 podat také ten, kdo žalobní legitimaci
podle odst. 1 sice nemá (nemohl být rozhodnutím na svých hmotných právech zkrácen – srov. DZ SŘS , s.
62), tvrdí však, že byl účastníkem řízení, z něhož jím napadené rozhodnutí vzešlo, a že postupem správního
orgánu v tomto řízení byl zkrácen „na právech, která jemu příslušejí“ (tedy na právech procesních),
takovým způsobem, že to mohlo mít za následek nezákonné rozhodnutí (ve věci samé). Jde tu především o
občanská sdružení, obecně prospěšné společnosti a obce (jakožto územní společenství občanů), jimž zákon
výslovně přiznává postavení účastníka v některých druzích správního řízení (§ 14 odst. 2 SpŘ ), protože
jinak by účastníky takových řízení nebyly (§ 14 odst. 1 SpŘ ), aby v nich prosazovaly a obhajovaly zájmy
veřejnosti zejména na ochraně životního prostředí...“.
355
ust. § 70 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny.
356
např. za správní delikt podle ust. § 88 odst. 1 p ísm. a) tohoto zákona: „Orgán ochrany přírody uloží
pokutu až do výše 1 000 000 Kč právnické osobě nebo fyzické osobě při výkonu podnikatelské činnosti,
která se dopustí protiprávního jednání tím, že poškodí součást přírody ve zvláště chráněném území,
nedovoleně změní nebo ohrožuje jeho dochovaný stav...“.
357
„Občanské sdružení nebo jeho organizační jednotka, jehož hlavním posláním podle stanov je ochrana
přírody a krajiny (dále jen "občanské sdružení"), je oprávněno, pokud má právní subjektivitu, požadovat u
příslušných orgánů státní správy, aby bylo předem informováno o všech zamýšlených zásazích a
zahajovaných správních řízeních, při nichž mohou být dotčeny zájmy ochrany přírody a krajiny chráněné
podle tohoto zákona. Tato žádost je platná jeden rok ode dne jejího podání, lze ji podávat opakovaně.
Musí být věcně a místně specifikována.“.
354
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občanského sdružení bude zamítnuto jako podané nepřípustnou osobou podle ust. § 92
odst. 1 správního řádu, nicméně i v tomto soudním řízení bude nutné vyřešit otázku
účastenství takové osoby ve správním řízení). Z tradičního pojetí trestu a trestání jako
sankce, kterou ukládá výlučně stát, a pokud jí jednou uloží, tak ke změně v neprospěch
pachatele ji lze změnit pouze na základě příslušného procesního návrhu kvalifikovaných
subjektů (státní zástupce, nadřízeného správního úřadu, tedy zásadně správních úřadů358 tedy opět státu), by odpověď byla taková, že takový postup možný není. Nicméně, pokud
by se přijala argumentace spíše hodnotová 359, lze si připuštění takového účastníka představit.
V tom případě by pak nutně taková situace musela znamenat jediné – na základě žaloby
takového účastníka řízení může dojít i v rozhodnutí v neprospěch pachatele správního
deliktu. Takový účastník řízení je tak dalším kvalifikovaným subjektem, který může uložený
trest napadnout v neprospěch pachatele správního deliktu. Je nutné uvést, že tak daleko
v argumentaci prozatím rovněž nedospěla ani teorie 360, a to ani argumentací podle Úmluvy
ze dne 25.6.1998 o přístupu k informacím, účasti veřejnosti na rozhodování a přístupu
k právní ochraně v záležitostech životního prostředí – tzv. „Aarhuská úmluva“.

přičemž podle názoru autora se může jednat jak o osoby zalo žené podle práva veřejného i soukro mého
(v případě, kdy je na osobu práva soukromého přesunuta pravomoc veřejné správy).
359
srov. velice široké vy mezení smyslu účasti veřejnosti na ro zhodování podle zákona č. 114/1992 Sb.
v jeho ust. § 70 odst. 1: „Ochrana přírody podle tohoto zákona se uskutečňuje za přímé účasti občanů,
prostřednictvím jejich občanských sdružení a dobrovolných sborů či aktivů.“, nebo koneckonců i z dikce
článku 35 Listiny základních práv a svobod, zejména čl. 35 odst. 1: „Každý má právo na příznivé životní
prostředí.“, kteréžto právo není přímo vázáno na provedení zákonem či v jeho mezích a jedná se tak snad
o jediné hospodářské, sociální a kulturn í právo, které takto není o mezeno.
360
srov. např. Pavel Franc: Soudní ochrana veřejného zájmu na pozadí problemat iky ochrany životního
prostředí. Právní rozh ledy číslo 5/ 2007, s. 164.
358
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Tresty ve správním trestání

11.1.

Obecně k pojmu trestu, smysl trestání

Samotné pojmenování trestu jako zcela specifické sankce, která následuje po porušení
právní normy (či šířeji povinnosti), má nejen v češtině již samo určitý vymezující charakter, a
je chápáno jako prostředek vyhrazený toliko státu s donucujícím charakterem. Podstatné je,
že samo pojetí trestu či trestání je přisuzováno pouze státu a ochraně buď společnosti, či
právních statků a hodnot 361, ač je někde výlučně pojímán pouze jako sankce typická pro
právo trestní362. Autor je toho názoru, že i správní trestání, tedy trestání správními úřady
(tedy nikoliv mocí soudní, ale výkonnou) je rovněž nutno považovat za součást trestního
práva, neboť kromě rozdílu mocí, která pravomoc vykonává, všechny další atributy zůstávají
stejné (státní donucení, charakter i povaha jednotlivých správních trestů), nehledě na
skutečnost, že moc soudní může do tohoto procesu správního trestání sama aktivně
vstoupit a uložený trest sama změnit363.
Samotný počet správních aktů, které správní soudy přezkoumávají, a kdy je přezkoumáván
trest uložený správním úřadem, je poměrně značný a v agendě soudce správního úseku
krajského soudu podle odhadu autora tvoří asi 30% projednávaných věcí (když do tohoto
počtu nezahrnuji specifické žaloby veřejného práva, které v posledních letech početně
výrazně narůstají - např. na poli cizineckého práva, azylu, apod.). Rozhodně se jedná o větší
počet věcí, než přezkoumávaných rozhodnutí o uložení sankce za přestupek podle zákona č.
200/1990 Sb. 364, ač lze možná důvodně namítnout, že sankce365 ukládané podle zákona o
srov. např. vymezení trestu v: Novotný, O., Dolenský, A., Jelínek, J., Vanduchová, M.: Trestní právo
hmotné – I. obecná část. Praha. 2. přepracované vydání. 1994, CODEX, nebo: Jelínek, J., Sovák, Z.:
Trestní zákon a trestní řád, po známkové vydání s judikaturou. Praha. Linde Praha a.s. 1994, str. 34.
362
Hendrych, D. a ko l. Právnický slovník, Praha 2009, heslo: „Trest“.
363
srov. ust. § 78 odst. 2 soudního řádu správního, který dává správnímu soudu pravomoc změnit výrok o
uloženém trestu a nahradit ho svým výrokem – byť je toto právo správního soudu poměrně o mezeno na
zásadní skutková zjištění, která provedl správní úřad a soud tak svým dokazováním nemůže skutkový stav
změn it v podstatném ro zsahu.
364
s nutností poznamenat delší dobu vnímanou nerovností v soudním přezku mu v rovině procesní, když
rozhodnutí o přestupku na krajském soudu přezkou mává samosoudce (ust. 31 odst. 2 soudního řádu
správního), zatímco rozhodnutí o správním deliktu, bez ohledu, zda delikventem je osoba právnická či
fyzická, přezkoumává senát (ust. § 31 odst. 1 soudního řádu správního). Navíc velkou otázkou je, zda je
mo žné využít postup podle ust. § 78 odst. 2 soudního řádu správního při tzv. moderaci ulo ženého trestu, a
to při přezku mu správního aktu, který m byla ulo žena sankce podle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích,
čímž by míra nerovnosti právní pozice jednotlivých účastníků vystoupila ještě více na povrch.
365
platná a účinná právní úprava zákona č. 200/ 1990 Sb., o přestupcích, používá důsledně obecnějšího
pojmu „sankce“, n iko li pojmu „trest“, ačkoliv literatura pracuje většinou s pojmy oběma – srov. např.:
Jemelka, L., Vetešník, P. Zákon o přestupcích a přestupkové řízení. Ko mentář. 1. vydání. Praha : C. H.
Beck, 2011, str. 59 – 63: „Sankce (trest) je právním následkem přestupku, může být uložena pouze za
spáchaný přestupek jeho pachateli na základě zákona.“. Trestní zákoník pod pojmem sankce myslí trest a
361
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přezkumu nevyužijí.
Pro oblast správního trestání tak lze trest vymezit jako sankci ukládanou státem (správním
úřadem, tedy mocí výkonnou) podle zákona jako následek porušení příslušné právní
povinnosti.
Složitější již bude vymezení smyslu či účelu trestání či trestu – obecně lze uvést, že trestní
nauka jím většinou rozumí ochranu společnosti před kriminalitou, což je velice obecné
vymezení366, případně se rozlišují různé teorie smyslu trestání - absolutní (retributivní),
relativní (preventivní nebo utilitární) a smíšené (slučovací)367. Hlavním rysem takového
pojetí je však prolínání základní zásady trestní represe jako posledního nástroje státu
k ochraně společnosti – tedy zásada „ultima ratio“ trestní represe.
Ve správním trestání sice tuto zásadu stěží nalezneme, přesto základní teorie o smyslu a
účelu trestu lze použít i zde. Ačkoliv by se mohlo na první pohled zdát, že tím pádem se pro
správní trestání vhodně dá využít teorie absolutní, které nespojují s ukládáním trestu žádné
společenské účely a trestá se jen pro odplatu za spáchaný trestný čin368, když jako pozitivní
rys je spatřováno uskutečňování ideje spravedlnosti369, skutečnost není tak jednoduchá a je
nutné vycházet i z případných teorií relativních (které trestu přikládají cíle užitečné pro
společnost a obecně jsou mladší, než teorie absolutní370), případně dnes převažující teorii
smíšenou (slučovací), která se uplatňuje i v pozitivním trestním právu, ač nikoliv výslovně
zákonnou úpravou, ale toliko na základě teorie a zejména poměrně jasně formulované
trestní judikatury (sumarizované zejména rozhodnutím Ústavního soudu371).
ochranné opatření (srov. ust. § 36 trestního zákoníku), co ž se u zákona o přestupcích říci nedá – pod
pojmem sankce chápe jednoznačně tresty (podle ust. § 11 odst. 1 tohoto zákona: „Za přestupek lze uložit
tyto sankce (a) napomenutí, (b) pokutu,(c) zákaz činnosti, (d) propadnutí věci.“.
366
Prouza, D. Trestní zákoník, 1. vydání, Praha:C.H.Beck, 2010, str. 125.
367
Šámal, P. a kol. Trestní zákoník, 1. vydání, Praha:C.H.Beck, 2009, str. 411.
368
podle Novotný, O., Do lenský, A., Jelínek, J., Vanduchová, M.: Trestní právo hmotné – I. obecná část.
Praha. 2. přepracované vydání. 1994, CODEX, nebo: Jelínek, J., Sovák, Z.: Trestní zákon a trestní řád,
poznámkové vydání s judikaturou. Praha. Linde Praha a.s. 1994, str. 188.
369
Šámal, P. a kol. Trestní zákoník, 1. vydání, Praha:C.H.Beck, 2009, str. 411.
370
Novotný, O., Dolenský, A., Jelínek, J., Vanduchová, M.: Trestní právo h motné – I. obecná část. Praha.
2. přepracované vydání. 1994, CODEX, str. 188 – 189.
371
Šámal, P. a kol. Trestní zákoník, 1. vydání, Praha:C.H.Beck, 2009, str. 412, z judikatury např. nález
Ústavního soudu (IV. senátu) ze dne 23. dubna 1998 sp. zn. IV. ÚS 463/ 97, podle jeho ž právní věty:
„Smyslem a účelem trestu v nejobecnějším smyslu je ochrana společnosti před kriminalitou. Žádné jiné
cíle trestem sledovat nelze, což znamená, že trest nesmí být prostředkem řešení jiných společenských
problémů. Účel trestu vymezený v § 23 trestního zákona je koncipován jako struktura dílčích cílů
a konečného cíle, jež spolu vytvářejí jeden celek. Trest ukládaný pachateli v sobě spojuje jak moment
trestní represe a prevence ve vztahu k němu samotnému (individuální represe a individuální prevence), tak
i moment výchovného působení na ostatní členy společnosti (generální prevence). Prevenci i represi je
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pro trestání správní, ačkoliv nikde není uvedena a judikatorně se prozatím nijak ve správním
soudnictví příliš nerozebírala372. Argumentem pro její využití je jednak její historický vývoj,
kdy se jedná o teorii nejmladší a v trestním právu v současnosti využívanou, jednak její
praktická využitelnost. Lze tak uzavřít, že v jejím použití pro správní trestání by se smysl
trestu mohl vymezit jako souhrn individuální a generální prevence a individuální represe
(podle zásad formulovaných Ústavním soudem uvedeným shora v poznámce) – tedy o to,
aby za spáchaný správní delikt byl pachatel odpovídajícím způsobem postižen, uložený trest
byl pro něj natolik intenzívní, že jej do budoucna odradí od páchání tohoto či jiného
správního deliktu, že se takto uložený trest (kterým je zejména pokuta, tedy peněžitý trest)
projeví nepříznivě v jeho ekonomické situaci, a že pro ostatní subjekty bude dostatečným
příkladem, aby ke spáchání správního deliktu nedocházelo.

11.2

Druhy správních trestů – obecně bez pokuty

11.2.1

Odnětí příslušného veřejnoprávního oprávnění, zákaz činnosti

Autor si je vědom toho, že na charakter tohoto právního institutu mohou být různé názory
– buď jej možno na něj nazírat jako na trest (čímž se více přibližujeme vymezení podle
trestní nauky trestu zákazu činnosti s důrazem zejména na preventivní funkci takového
právního institutu373), nebo pouze jako následek určitého jednání (tak na něj nahlíží zejména
třeba chápat v každém individuálním případě vyváženě, neboť jenom potom individuální prevence působí
jako prostředek prevence generální. Jde totiž o to, že generální prevence, která vychází z prevence
individuální, má zajistit ochranný efekt ve vztahu k ostatním potenciálním pachatelům - platná právní
úprava tak výslovně zdůrazňuje závislost generální prevence na prevenci individuální - a že individuální
prevence je chápána jako nástroj generální prevence. Uvedený poměr individuální a generální prevence
nelze obracet. Pokud by se tak stalo, byla by narušena jednota, resp. vyváženost prevence a represe
a generální prevence opřená především o odstrašení přísnou represí by se stala prostředkem prevence
individuální. Povýšení momentu trestní represe by ve skutečnosti znamenalo exemplární trestání, které je
v rozporu s § 23 trestního zákona. Kladou-li obecné soudy důraz na to, že jde o trestnou činnost páchanou
cizincem, nelze to považovat za nic jiného, než za neúměrné narušení vyváženosti represe a prevence a ve
svých důsledcích za porušení čl. 36 odst. 1 a čl. 37 odst. 3 Listiny základních práv a svobod.“.
372
autor rozhodnutí správního soudu, který m by byla vůbec teorie s myslu a účelu správního trestání
nějak konkrétně ro zebrána nenašel ani v běžných právních vyhledávačích, ani na webových stránkách
Nejvyššího správního soudu – tato skutečnost zjevně pramení z toho, že pro praxi se nejedná většinou o
příliš palčivé téma a vzh ledem k přísné projednací zásadě správního soudnictví, kdy se soud vyjadřuje
pouze k uplatněným žalobním či kasačním bodům, tak prozat ím nebyl prostor pro moc soudní formu lovat
konkrétnější stanovisko.
373
Šámal, P. a kol. Trestní zákoník, 1. vydání, Praha:C.H.Beck, 2009, str. 815 – 816: „Trest zákazu
činnosti může mít i výrazný účinek generálně preventivní, zejména při postihu pachatelů zastávajících
veřejné funkce nebo vykonávajících profese, jejichž řádný výkon je založen na důvěře veřejnosti (např.
lékaři, zaměstnanci bank, odpovědní zaměstnanci v hospodářské sféře, vedoucí zaměstnanci státních
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právně asi nejčistěji zákon č. 231/2001 Sb. o provozování rozhlasového a televizního
vysílání376, dříve pak rovněž jako odnětí licence zákon č. 21/1992 Sb. o bankách). Pozitivní
právo přitom toto odnětí veřejnoprávního oprávnění většinou neřadí mezi sankce nebo
tresty, což by podporovalo závěr, že se o trest nejedná. Na druhou stranu při stanovení
podmínek pro odnětí takového oprávnění se jednoznačně vychází vždy z porušení
povinnosti v různé intenzitě jako předpokladu pro takové odnětí, což podporuje závěr, že se
spíše jedná o trest (sankci, následek protiprávního jednání), a např. shora zmíněný zákon č.
231/2001 Sb. již odnětí licence či zrušení registrace mezi sankce zahrnuje.
Podle názoru autora je správnější pojetí druhé, tedy zahrnutí tohoto institutu mezi sankce
(tresty), neboť se tím lépe vystihuje jeho povaha, účel a smysl, který je naprosto stejný, jako
u trestu zákazu činnosti podle trestního zákoníku – tedy zabránit pachateli páchání deliktní
činnosti a tím i ochrana společnosti. Při tomto pojetí pak na povrch dobře vystoupí i
příslušná preventivní a výchovná povaha takového trestu, a to jak pro pachatele deliktu, tak i
o pro ostatní.
Pro toto pojetí pak rovněž přichází v úvahu respektování práv pachatele po celou dobu
tohoto správního řízení, jak o nich bude dále pojednáno v další části této práce, tedy
garance základních právních zásad nutných pro trestní řízení správní.
Shora zmiňovaný charakter trestu podle názoru autora nemá zrušení ochranné známky
nebo kolektivní ochranné známky podle ust. § 31 a 40 zákona č. 441/2003 Sb., o
ochranných známkách377, neboť zde absentuje výlučný zájem státu na potrestání deliktního
orgánů).“.
374
srov. zejména podmínky zrušení živnostenského oprávnění podle ust. § 58 zákona č. 455/ 1991 Sb.,
živnostenský zákon, ač podle názo ru autora některé ro zhodovací důvody mají spíše povahu sankční a
trestní, např. odst. 2 věta první zmiňovaného ustanovení: „Živnostenský úřad zruší živnostenské oprávnění
nebo pozastaví provozování živnosti na návrh orgánu státní správy vydávajícího stanovisko podle § 52
odst. 1 z důvodu, že podnikatel závažným způsobem porušil nebo porušuje podmínky stanovené
rozhodnutím o udělení koncese, tímto zákonem nebo zvláštními právními předpisy.“.
375
srov. ust. § 45 odst. 2 zákona č. 61/ 1988 Sb.: „Orgány státní báňské správy mohou zrušit rozhodnutí
nebo jiná opatření opravňující k výkonu činností podle tohoto zákona vydaná organizaci, pokud tato
organizace hrubě nebo opakovaně poruší předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci nebo
bezpečnosti provozu, a to až na dobu 3 let.“.
376
ust. § 63 odst. 1 tohoto zákona: „Rada odejme licenci provozovateli vysílání s licencí, pokud (a)
dosáhl jejího udělení na základě nepravdivých údajů uvedených v žádosti o licenci nebo porušil povinnost
podle § 55, 55a a 56, (b) zvlášť závažným způsobem opakovaně porušuje povinnost stanovenou v § 32
odst. 1 písm. a), c), d) a e) a za takové porušení povinnosti mu byla uložena opakovaně pokuta, (c) zvlášť
závažným způsobem opakovaně porušuje licenční podmínky.“.
377
ust. § 31 odst. 1 zmiňovaného zákona: „Úřad zruší ochrannou známku v řízení zahájeném na návrh
třetí osoby, jestliže (a) ochranná známka nebyla po nepřetržitou dobu 5 let řádně užívána pro výrobky
nebo služby, pro které je zapsána, a pro neužívání neexistují řádné důvody; k užívání, které bylo zahájeno,
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změny okolností, které nejsou závislé na vůli majitele ochranné známky).
V této souvislosti nelze nepoznamenat, že pokud na tento právní institut budeme nazírat
jako na trest, objevujeme jej v českém právu mnohem dříve, než první přímou zmínku o
odpovědnosti v roce 1953. Příkladem může být železniční doprava – např. vyhláškou
ministerstva železnic ze dne 22.11.1932, publikované ve Sbírce zákonů pod č. 178/1932
Sb. 378, bylo oznámeno předchozí usnesení vlády, jímž byla právnické osobě zrušena koncese
pro provoz příslušné železniční dráhy. Těchto zrušených koncesí bylo za dob prvé republiky
více, a ač tyto akty nebyly přímo teorií nazírány jako specifické tresty a s tím spojenou
odpovědnost právnické osoby (byť je možné diskutovat, zda šlo skutečně o odpovědnost
deliktní, či o jiné právní skutečnosti či právní jednání příslušných subjektů, jakým byla např.
trvale značně špatná hospodářská situace těchto drah – např. zákon č. 234/1922 Sb., o
výkupu Ústecko-Teplické dráhy státem), nelze nepřehlédnout, že v příslušných koncesních
listinách vždy byla odpovědnost za řádné využití koncese zmíněna, ač se zřejmě vztahovala
pouze na osoby fyzické. Příkladem této nedůslednosti může být udělení koncese pro
úzkorozchodnou elektrickou dráhu drobnou v Mostu od Wilsonových sadů do Rudolic nad
Bílinou (vyhláška ministerstva železnic ze dne 20.3.1921, vyhlášená pod č. 45/1931 Sb.), kdy
na jedné straně je právnické osobě přímo udělena koncese v ust. § 1 odst. 1 379, z níž plynou
příslušné povinnosti (např. při přepravě osob či pošty), přičemž nesplnění těchto povinností
má za následek přímo odnětí koncese (v ust. § 17), tedy trest svého druhu380.

popřípadě v němž bylo pokračováno po pětiletém neužívání ochranné známky ve lhůtě 3 měsíců před
podáním návrhu, se nepřihlíží, pokud přípravy pro započetí užívání nebo pokračování v užívání nastaly až
poté, co se vlastník dozvěděl o tom, že by mohl být podán návrh na zrušení ochranné známky,(b) se
ochranná známka stala pro výrobky nebo služby, pro které je zapsána, v důsledku činnosti nebo nečinnosti
svého vlastníka, označením, které je v obchodě obvyklé, (c) ochranná známka po dni jejího zápisu v
důsledku užívání svým vlastníkem nebo s jeho souhlasem pro výrobky nebo služby, pro které byla zapsána,
může vést ke klamání veřejnosti, zejména pokud jde o povahu, jakost nebo zeměpisný původ těchto
výrobků nebo služeb.“.
378
„Vláda republiky Československé usnesením ze dne 17. listopadu 1932 zrušila koncesi udělenou
vyhláškou ze dne 16. září 1898, č. 169 ř. z., Teplické elektrářské a malodrážní společnosti ke stavbě a
provozu úzkorozchodné elektrické drobné dráhy v pokračování již provozované elektrické drobné dráhy z
Teplic do Dubí ke stanici Teplice - Zámecká zahrada místní dráhy Teplice (Řetenice) - Liberec.“.
379
„Vláda republiky Československé usnesením ze dne 20. března 1931 udělila podle § 5 zákona ze dne
27. června 1919, č. 373 Sb. z. a n., o doplnění sítě železniční stavbou drah místních, společnosti "Mostecká
pouliční dráha a elektrická společnost" v Mostu koncesi pro stavbu a provoz úzkorozchodné elektrické
dráhy drobné v Mostu od Wilsonových sadů do Rudolic nad Bílinou.“.
380
„Státní správa má právo učiniti opatření podle platných zákonů, kdyby přes to, že byla po
opakovaném napomenutí dána výstraha a pohrůžka odnětím koncese, byly porušeny nebo nebyly splněny
závazky uložené v koncesní listině, v koncesních podmínkách anebo v zákonech, a prohlásiti ještě před
uplynutím doby koncesní koncesi za zaniklou.“.
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přímo přičítatelný právnické osobě, nicméně teorie ani praxe na něj jako na trest
nenahlížela.
11.2.2

Propadnutí věci

Dalším správním trestem, který sice nebývá příliš častý, je pak propadnutí věci, což většinou
bývá taková věc, která byla použita nebo určena ke spáchání správního deliktu381.
Nesnáze, které může uložení tohoto trestu přinášet, zná delší dobu i trestní praxe; jedná se o
běžnou skutečnost, že k těmto věcem se většinou po zjištění deliktu nikdo nehlásí. Ač se
tedy nejedná o trest, praxe řeší takovou situaci zabráním věci jako ochranným opatřením
svého druhu382. Zatímco u trestu propadnutí věci bývá vyžadováno, aby věc byla k deliktu
užita nebo určena, u ochranného opatření zabrání věci je vyžadován většinou veřejný zájem
na takovém zabrání – typicky jím bude např. zájem na tom, aby nebezpečné věci či věci
pocházející z celního podloudnictví nebo s padělanými ochrannými známkami383 nebyly
součástí dalšího obchodu.

11.2.3

Zrušení právnické osoby

Na rozdíl od zákona o trestní odpovědnosti právnických osob správní trestání tento trest
přímo nezná. Nicméně pozitivní právo upravuje možnost zrušení právnické osoby na návrh
státního orgánu, a to podle obchodního zákoníku, které může nařídit soud, ač důvody pro
takové zrušení nejsou snad správní delikty, ale delikty obchodněprávní, či společenstevní 384,
s výjimkou důvodu podle písm. f), kde se jedná přímo o správní akt Úřadu pro ochranu
hospodářské soutěže. Tento poslední důvod by mohl být považován za trest svého druhu,
srov. např. ust. § 295 odst. 1 zákona č. 13/ 1993 Sb., celní zákon – trest propadnutí zbo ží, ust. § 44b
odst. 1 zákona č. 61/ 1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a státní báňské správě – trest propadnutí
výbušniny.
382
ust. § 44c zákona č. 61/1988 Sb., ust. § 296 celního zákona.
383
s nutnou výhradou, že euroamerické p rávní prostředí ponechává tuto aktivitu na majiteli ochranné
známky, který musí příslušné řízení vyvolat nebo v něm aspoň pokračovat, nicméně aktivita státu je i zde
patrná (celní dohled při dovozu zboží do tuzemska).
384
ust. § 68 odst. 6 zákona č. 513/1991, obchodní zákoník: „Soud může na návrh státního orgánu nebo
osoby, která osvědčí právní zájem, rozhodnout o zrušení společnosti a o její likvidaci, jestliže (a) v
uplynulých dvou letech se nekonala valná hromada nebo v uplynulém roce nebyly zvoleny orgány
společnosti, kterým skončilo nebo jejichž všem členům skončilo funkční období před více než jedním
rokem, nestanoví-li tento zákon jinak, anebo společnost po dobu delší než dva roky neprovozuje žádnou
činnost,(b) společnost pozbude oprávnění k podnikatelské činnosti, (c) zaniknou předpoklady vyžadované
zákonem pro vznik společnosti anebo jestliže společnost nemůže vykonávat činnost pro nepřekonatelné
rozpory mezi společníky, (d) společnost porušuje povinnost vytvářet rezervní fond, (e) společnost porušuje
ustanovení § 56 odst. 3, (f) společnost neplní povinnost prodat část podniku nebo se rozdělit uloženou
rozhodnutím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže podle zvláštního právního předpisu.“.
381
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143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže385.
Podle názoru autora je tento trest pro právnickou osobu trestem skutečně výjimečným,
někdy přirovnávaným k trestu smrti, čímž tedy vlastně pro právnickou osobu je. Jeho užití
v trestním řízení proti právnické osobě je zdůvodněno pouze jako mimořádný trest a tak by
to zřejmě mělo zůstat, stejně jako jeho použití výlučně mocí soudní v trestním řízení proti
právnické osobě, a nikoliv mocí výkonnou ve správním trestání, neboť se jedná skutečně o
mimořádný zásah do práv pachatele deliktu. Omezení na trestní odpovědnost a trestní
řízení je tak namístě.

11.2.4

Ukládání trestu u souběhu správních deliktů

Problematika ukládání trestu u správních deliktů v případě souběhu je značně ožehavá a
dosti diskutovaná. Je pravda, že inspirace v zahraničí, bezpochyby i kvůli značně
„národnímu“ charakteru správního práva, není jednoznačná a země nám kulturně a
historicky nejbližší ponechávají tuto oblast buď nepovšimnutou, nebo jí řeší poměrně
obdobně, jako naše právní prostředí.
Autor uvádí, že pod souběhem správních deliktů má na mysli souběh skutečně pouze
správních deliktů, nikoliv souběh správního deliktu např. s přestupkem či disciplinárním
deliktem. Blízká zahraniční zkušenost s ukládáním trestu v těchto případech je značně
rozličná. Rakouská právní úprava vychází z tzv. kumulačního principu, kdy jsou jednotlivé
tresty ukládány vedle sebe; ovšem s dosti podstatnou modifikací, že pokud je k uložení
trestu příslušných více správních úřadů, toto pravidlo se neuplatní386. Německá úprava je
sice propracovanější, když staví na zásadě, že se ukládá i za více skutků jedna pokuta podle
sazby nejpřísněji trestné (tedy situace běžná i v našem právním prostředí z práva trestního),
přičemž v případě, kdy je příslušných více správních úřadů, uplatní se speciální pravidlo o
příslušnosti387.
„Pokud Úřad zjistí, že spojení bylo uskutečněno v rozporu s pravomocným rozhodnutím Úřadu,
rozhodne o opatřeních nezbytných k obnově účinné soutěže na relevantním trhu. Za tím účelem Úřad
zejména uloží soutěžitelům povinnost prodat podíly, převést podnik nabytý spojením nebo jeho část, anebo
povinnost zrušit smlouvu, na jejímž základě ke spojení došlo, případně provést jiná přiměřená opatření,
která jsou nezbytná k obnově účinné soutěže na relevantním trhu. Úřad může takové rozhodnutí vydat i
tehdy, pokud zjistí, že bylo uskutečněno spojení, aniž byl podán návrh na zahájení řízení podle § 15 odst.
1.“.
386
Prášková, H.: Ukládání sankcí při souběhu správních deliktů, str. 317, in: Pocta Vladimíru
Miku le k 65. naro zeninám. ASPI Publishing. Praha 2002.
387
tamtéž, str. 323.
385

- 127 Je nutné upozornit, že i u nás zákonodárce, zjevně inspirován rakouskou právní úpravou, se
pokusil o formulaci obdobnou trestnímu právu, pouze však v případě, kdy je k projednání
příslušný jeden správním úřad, a to v novelizovaném znění ust. § 63a zákona č. 455/1991,
živnostenský zákon, již citované. Soudní judikatura, když byla postavena před nutnost
vyjádřit se k tomuto problému, většinou bez větších skrupulí prostě vyšla z analogie legis a
v podstatě dodnes použila ust. § 12 odst. 2 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích; aniž by
bylo autorovi známo, že by někdy při soudním přezkumu vyplynul na povrch problém tam,
kde bude k projednání správního deliktu příslušných více správních úřadů388.
Podle názoru autora při ukládání trestu za souběh, ať jedno či vícečinný, je v současné době
nejrozumnější uplatnit hledisko nastíněné v ust. § 63a živnostenského zákona. Řešení jiné
s sebou nese značné problémy, které by stěží mohly být odstraněny výkladech práva (např.
v situaci, kdy jsou k uložení trestu oprávněny různé správní úřady, by muselo být uložení
trestu pouze jedním z nich výslovně stanoveno v zákoně, jinak by došlo k překročení
legality). Rovněž je nutné uvést, že k ničemu jinému prozatím ani nedospěla judikatura –
vždy se v projednávaných případech jednalo o tresty, které ukládal jeden správní úřad.
Takové řešení respektuje práva delikventa, přičemž zároveň odráží specifiku správního
trestání jako specializované oblasti činnosti veřejné správy. Je možné pro podporu tohoto
argumentu uvést, že pokud zákonodárce k trestání určitého jednání stanovil různé správní
úřady, vyjádřil tím dostatečně najevo svůj úmysl trestat každé takové jednání vždy, bez
ohledu na skutečnost, zda se jej dopustil jeden delikvent v určitém časovém období.
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z poslední doby např. rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 30.9.2010, čj: 7 As 71/ 2010-91.

- 128 12.

Pokuta (peněžitý trest)

Ve správním trestání je tradičním trestem peněžitá sankce, tedy pokuta 389. Tento trest je
zákonodárcem velmi oblíben, nejen v České republice390, dozajista proto, že pro potrestání
právnické osoby je dobře využitelný i vynutitelný, a jak bylo uvedeno, historicky se jedná o
tradiční sankci391. Na rozdíl od klasického práva trestního, uložení pokuty (v trestním právu
peněžitého trestu) není vázáno pouze na ty spáchané delikty, kterými byl získán majetkový
prospěch 392, ale pro správní trestání se jedná o trest univerzální a možno říci hlavní (jako je
v právu trestním trest odnětí svobody).
Praktická oblíbenost a univerzalita tohoto trestu zřejmě plyne z úvahy, že výkonem tohoto
trestu se odčerpává určitá finanční či peněžní hotovost delikventa, čímž se musí omezit jeho
spotřeba či ekonomická aktivita, a tím dojde k zásahu do jeho poměrů. Tento zásah však
není nijak agresivní, nijak jinak se přímo práv či možností delikventa nedotkne, a je tak na
rozhodnutí delikventa (pachatele), jakým způsobem tento trest vykoná, resp. z jakých svých
volných prostředků pokutu uhradí.
Rovněž je nutné uvést, že placení pokuty je poměrně starým trestem a ve starověku či
středověku se jednalo mnohdy o trest citelnější, než tresty na fyzické integritě člověka –
srov. např. tzv. příhlavní peníze (ač je nutné uvést, že zde se jednalo spíše o odškodnění či
satisfakci za spáchaný hrdelní zločin)393, nebo zásady pro ukládání trestů v zákonech
dvanácti desek 394 - i zde se však vycházelo zejména z toho, že uložení trestu je odškodnění
spáchaného bezpráví. Obecně je nutné uvést, že starověká i středověká společnost byla na
389

Dušan Hendrych, a kolektiv. Správní právo, 7. vydání, Praha 2009, str. 480.
např. v Německu: Helena Prášková: Správní trestání právnických osob v Německu. Trestněprávní
revue 9/2007, s. 253, stejně jako v celém prostoru Evropské unie: Geradin, Damien and Henry, David, The
EC Fining Po licy for Vio lations of Co mpetition Law: An Emp irical Review o f the Co mmission Decisional
Practice and the Co mmunity Courts' Judg ments (únor 2005). GCLC Working Paper č. 2/05, v Austrálii:
Hill, Jennifer G., Corporate Criminal Liability in Australia: An Evo lving Corporate Governance
Technique?. Vanderbilt Law School, Law and Econo mics Research Paper Series No. 03-10; Journal of
Business Law, č. 1, 2003., nebo v anglosaském právním prostředí: Arlen, Jennifer, Evolut ion of Corporate
Criminal Liab ility: Implications for Managers. NYU, Law and Economics Research Paper No. 04-022;
LEA DERSHIP AND GOVERNA NCE FROM THE INSIDE OUT, Jeffrey Sonnenfeld & Robert
Gandossey, ed., 2004.
391
stanovenou již v p rvním právním předpise, který u nás sankcionoval právnické osoby – ust. § 14 odst.
1 vládního nařízení č. 54/1953 Sb., o provozu na siln icích : „Pokuty za porušení předpisů na ochranu
silničního provozu, týkajících se řádného stavu motorových vozidel, lze také ukládat podnikům, ústavům,
úřadům a jiným organisacím.“ – ač se jednalo o vládní nařízen í, mělo sílu zákona - usnesení Ústavního
soudu ze dne 12. února 1999 sp. zn. IV. ÚS 489/98.
392
srov. ust. § 67 odst. 1 trestního zákoníku: „Peněžitý trest může soud uložit, jestliže pachatel pro sebe
nebo pro jiného úmyslným trestným činem získal nebo se snažil získat majetkový prospěch.“.
393
poprvé v českém právu zmíněná již v Dekretech Břetislavových z roku 992.
394
Zákon dvanácti desek (Lex Duodecim Tabularu m), deska VII., článek 1, 2.
390

- 129 uložení peněžitého trestu citlivější, neboť mnohdy v chudých a neutěšených poměrech se
jednalo o krutější a delší formu trestu smrti z důvodu nedostatku životních potřeb.
Rovněž, jak bylo shora uvedeno, je nutné upozornit na skutečnost, že peněžitý trest
(pokuta) se zjevně vyvinul z chápání tohoto trestu jako odškodnění či zadostiučinění za
spáchaný delikt. Ve společnosti, kde peníze převzaly funkci měřitele hodnoty (což byly již
starověké státy), tak bylo rané použití tohoto trestu vcelku pochopitelné, přičemž rovněž
vynikla jeho snadná realizovatelnost, nespojená s nutností budování a udržování širokého
represivního aparátu (jako např. u trestu odnětí svobody).
Nicméně, pokud začneme na tento trest nahlížet spíše jako na trest, než na zaplacené
odškodnění, vyplyne na povrch jeho značná nevýhoda, kdy jeho uložení a vykonání
nepostihuje pouze pachatele (v případě fyzické osoby), ale i např. jeho rodinu395. Tato
nevýhoda však v případě trestání pachatele – právnické osoby – rázem může přejít velmi
snadno ve výhodu, právě postihující samotnou podstatu ukládání tohoto trestu. V právnické
osobě, která sama o sobě žádnou fyzicky manifestující se vůli mít nemůže, je právě postižení
komplexnější spravedlivější, neboť vůli právnické osoby v deliktní odpovědnosti většinou
neurčuje pouze jedna fyzická osoba, ale jedná se o celý soubor jednotlivých vůli fyzických
osob (a to jak ve smyslu konání, tak případně opomenutí konání určitého jednání).
Na druhou stranu uložení a výkon tohoto trestu může, i nepřímo, postihnout fyzické osoby,
které se na deliktním jednání nijak nepodílely a pro něž je tak výkon tohoto trestu spíše
poškozením (např. snížení či odebrání odměn všem či obecně vymezeným zaměstnancům
z důvodu nedostatečné hotovosti odčerpané uloženou pokutou). V krajním případě by
uložení tohoto trestu mohlo vést až k ekonomické likvidaci pachatele, čímž by došlo
k nepříznivým dopadům na mnoho dalších subjektů (např. dodavatelé, ale i propuštění
zaměstnanci), čemuž se prozatím v našem právním prostředí čelí alespoň judikatura 396.
K takovému postupu by trest pokuty neměl být využíván, neboť tím ztrácí tento trest svůj

395

Šámal, P. a ko l. Trestní zákoník, 1. vydání, Praha:C.H.Beck, 2009, str. 773: „Problémem, který
limituje širší využívání peněžitého trestu, je skutečnost, že nepostihuje jen osobu pachatele, ale též
případně jeho rodinu a osoby, vůči nimž má pachatel závazky, včetně poškozeného.“.
396
nález Ústavního soudu týkající se zrušení části ust. § 106 odst. 1 zákona č. 50/1976 Sb., vyhlášený
pod č. 300/ 2004 Sb., byť argumentace Ústavního soudu se pochopitelně mohla týkat pouze abstraktní
kontroly normy, nikoliv indiv idualizací správního postihu. Konkrétněji usnesení ro zšířeného senátu
Nejvyššího správního soudu ze dne 20. 4. 2010, č. j. 1 As 9/ 2008 - 133, podle něhož „správní orgán
ukládající pokutu za jiný správní delikt povinen přihlédnout k osobním a majetkovým poměrům pachatele
tehdy, pokud je podle osoby pachatele a výše pokuty, kterou lze uložit, zřejmé, že by pokuta mohla mít
likvidační charakter, a to i v případech, kdy příslušný zákon osobní a majetkové poměry pachatele v
taxativním výčtu hledisek rozhodných pro určení výše pokuty neuvádí“.

- 130 smysl a nahrazuje tak trest jiný (dosud ve správním trestání nevyužitý trest zrušení právnické
osoby).
Argumentace případné likvidace pachatele (právnické osoby) při uložení tohoto trestu však
nemůže vést tak daleko, aby jeho uložení bylo nemožné vždy, když dojde k omezení
ekonomických aktivit pachatele, jak se zhusta objevovala ve správních žalobách po vyhlášení
shora uvedeného nálezu Ústavního soudu. Autor se domnívá, že právě jistá ekonomická
újma při uložení tohoto trestu je pro pachatele typická a že je to jeden ze smyslů a účelů
tohoto trestu.

12.1

Podmíněné uložení pokuty

Současné správní trestání tento trest nezná, dlužno dodat, že u peněžitého trestu jej nezná
ani trestní zákoník, a že není vymezen ani uplatňován i v jiných právních prostředích.
Nicméně podle názoru autora by jeho zavedení mohlo být v mnoha ohledech ku prospěchu
věci a výrazně by zvýšilo preventivní a výchovnou funkci trestu pro konkrétního pachatele.
Pokud vyjdeme z toho, že hlavním a univerzálním trestem trestního práva je trest odnětí
svobody, který je výslovně uveden u každého trestného činu397, pak v případě správního
trestání je takovým trestem pokuta. Mnohdy, zejména ve starších právních normách, je
vymezení výše pokuty vlastně jediným vymezením, že se jedná o správní delikt (zhusta dříve
oblíbené legislativní vyjádření, že pokutu lze uložit za porušení zákona do určité výše 398). I
pokuta tak může být vnímána jako hlavní a univerzální trest ve správním trestání; pro
pachatele – právnickou osobu – tak navíc trestem tradičním a dobře vykonatelným.
Ač je možné jistě polemizovat s tím, co bylo hlavní důvodem zavedení podmíněného trestu
odnětí svobody v trestním právu – zda posílení výchovného ovlivnění pachatelů399 a
zamezení špatné výchovy ve věznicích zejména pro mladistvé pachatele 400, či spíše reakce
Novotný, O., Dolenský, A., Jelínek, J., Vanduchová, M. Trestní právo hmotné. I. obecná část. Praha.
1995. 2. vydání, str. 211.
398
např. ust. § 43 zákona č. 539/1992 Sb., puncovní zákon, ale i v mnoha jiných právních normách
upravujících skutkové podstaty správních deliktů z této doby.
399
Novotný, O., Dolenský, A., Jelínek, J., Vanduchová, M. Trestní právo hmotné. I. obecná část. Praha.
1995. 2. vydání, str. 199.
400
řeč poslance dr. Boučka (zpravodaje příslušného výboru) v národním shromáždění dne 17.10.1919 při
přijímání zákona č. 562/ 1919 Sb.: „Jaká jest základní myšlenka zákona o podmíněném odsouzení?
Nejtěžší pochybnosti měli kriminalisté, pokud jde o trestání osob mladistvých. Vím, že kriminály jsou
vlastně vysokou školou pro výchovu zločinců. A tu se přirozeně vnucovala myšlenka, jak by bylo možno
učiniti zadost požadavkům právním po potrestání vinníků a přece jen nevydat, zejména mladistvé osoby,
zkáze mravní, které nezbytně propadají v našich žalářích. A tu prostě moderní kriminalistika řekla si toto:
397

- 131 státu na množství vězňů ve věznicích v hospodářství poválečného nedostatku (možnost
podmíněného odsouzení nebyla stanovena přímo v zákoně č. 117/1852 ř.z. o zločinech,
přečinech a přestupcích – tehdy účinném trestním zákoníku, ale zvláštním zákonem č.
562/1919 Sb., o podmíněném odsouzení a podmíněném propuštění, jehož účinnost byla
symbolicky stanovena na 28. října 1919)401, nebo spíše přihlášení se vznikající republiky
k demokratickým zvyklostem vyspělých států a výslovné zpřetrhání vazeb na bývalou
monarchii402, přesto v trestním právu se dnes jedná již o běžný institut, který se vžil a je
běžně aplikován.
Autor se domnívá, že obdobné argumenty, které byly uváděny při přijetí zákona č. 562/1919
Sb., o podmíněném odsouzení a podmíněném propuštění, by bylo možné uvést i u uložení
trestu pokuty ve správním trestání právnických osob. Je možná chybou, že dlouhou dobu
ani zákonodárce, ani teorie v kontinentálním právu odmítala, resp. vůbec neuvažovala o
možnosti postižení právnické osoby za správní delikt, čímž nyní, i pod silným vlivem praxe
anglosaské, je nutné tyto otázky znovu objevovat. Připadá mi zajímavé, že otázky správního
či soudního trestání právnických osob nebyly ani teorií za první republiky i za Rakouska
nijak rozpracovány, ač se tato odpovědnost zejména v železniční dopravě přímo nabízela (za
situace kdy množství, zejména lokálních, železnic (železničního svršku) bylo postaveno a
provozováno právnickými osobami na základě koncese příslušného správního úřadu).

Jaký účel má trest? A odpověď zněla: Jedním z účelu jest zesíliti zrážlivé představy, které by odvracely
člověka od spáchání zločinu. Všeobecná pohrůžka trestem, rozumí se, že takovéto zrážlivé představy
vzbuzuje, ale myslelo se, jak při osobách, které se již dopustily trestního činu, mohla by se zesíliti zrážlivá
představa, a tu se dospělo právě k instituci podmíněného odsouzení.“.
401
tento zákon byl na jednání národního shromáždění zařazen dodatečně na žádost tehdejšího ministra
spravedlnosti dr. Veselého, jak plyne z těsnopisného zápisu ze zasedání národního shromáždění ze dne
17.10.1919, přičemž na této schůzi se projednávaly natolik výsostně ekonomické zákony, jako byla
podpora nezaměstnaných či trestání válečné lichvy.
402
vyjádření tehdejšího ministra spravedlnosti dr. Veselého při projednávání návrhu zákona č. 562/1919
Sb. v národním shromáždění dne 17.10.1919: „Zákon lichevní, který jsme dnes projednali, vynutila si
smutná a trpká nutnost. Tu jsme se přizpůsobovali jen zlým časům nynějším. Zákon o podmíněném
odsouzení, který tady projednáváme, má býti však pokrokem v našem soudnictví. To jest zákon, kterým se
hlásíme k demokratickým a svobodným národům evropským. Jest ku podivu, že Německo ani Rakousko
nebylo s to, aby zavedly takovýto svobodomyslný zákon, který má vychovávati provinilce. Jde přece o to,
aby bylo ukázáno, že člověk, který se dopustil trestného skutku, není ještě něčím zkaženým, ze světa
vyvrženým, že má v sobě ještě jiskru lidskosti, která ho opravňuje, aby žádal od společnosti lidské znovu
vrácení cti a uvedení do lidského práva. Německo mělo instituci podmíněného omilostnění. Tedy tam nebyl
trest vykonán na odsouzeném, ale byla mu dána naděje, bude-li se správně chovati, že za několik let
dosáhne milostí císařskou odpuštění trestu. Tedy milost císařská. V Rakousku několik pokusu o zavedení
tohoto zákona bylo zmařeno, poněvadž byl úmysl, udržeti zase jen milost císařskou. U nás v Rakousku
nebylo jiné pomoci, než žádati o milost a Vy víte, jak ty milosti císařské vždy vyhlížely, jak uctivě, na
kolenou obyčejně, ti prosebníci museli se ucházeti o tu milost na stupních nejvyššího trůnu, ubezpečujíce
věrností, atd. - tedy způsobem pokořujícím, způsobem zahanbujícím, způsobem, který sváděl k
licoměrnosti a ne pravdě, tak byla udělována v Rakousku milost.“.

- 132 Jak bylo uvedeno shora, při výchozím předpokladu, že pokuta je základním a univerzálním
trestem ve správním trestání, její uložení pouze podmíněným výrokem403, kdy by po určitou
zkušební dobu bylo hodnoceno další jednání pachatele (např. i klasický rozhodovací důvod
u přeměny trestu podmíněného na nepodmíněný, kterým je v trestním řízení náhrada
způsobené škody) by výrazně posílilo výchovný charakter tohoto trestu.
Rovněž by přicházela v úvahu úprava taková, že by část pokuty byla uložena ihned při
výroku o vině a část by byla podmíněně odložena (což by se v trestním právu blížilo asi
povaze podmíněného propuštění z výkonu trestu odnětí svobody podle ust. 88 a násl.
trestního zákoníku).
Autor si je vědom, že úvaha o podmíněném uložení pokuty by mohla způsobit zejména ve
správních úřadech děs s tradičními úřednickými argumenty, že se bude jednat o ohromné
množství agendy a práce navíc. Pochopitelně, že nárůst práce by zavedení tohoto institutu
znamenalo, na druhou stranu by se zvýšila výchovná funkce trestu i jeho působení. Navíc,
z autorovy zkušenosti soudce správního úseku, je často poměrně nízká výměra uložení
pokuty ve správních aktech zdůvodňována právě výchovným působením. Když tedy lze
výchovně působit uložením např. tisícikorunové pokuty, kdy před jejím uložením správní
úřad (zejména různé inspekce) většinou vyžadují přijetí opatření k nápravě, pak by právě
tato náprava mohla být výrazně podpořena podmíněným uložením pokuty další. Zejména
v inspekčních správních úřadech, které většinou provádějí pravidelnější kontroly
právnických osob či dozor, by se mohlo jednat mnohdy o účinnější opatření, než tradičně
dosud používané výhrůžky astronomickými částkami pokut stanovených nesmyslně
právními normami.

12.2

Pokuta – zvláštní aspekty

Jak již bylo uvedeno při obecném výčtu typických správních trestů, pokuta je jedním
z univerzálních a hlavních správních trestů, jako je v trestním zákoníku trest odnětí svobody.
Lze uvést, že pokutu jako trest nalezneme u všech správních deliktů a jako první správní

403

Šámal, P. a kol. Trestní zákoník, 1. vydání, Praha:C.H.Beck, 2009, str. 891: „Právní povaha
podmíněného odsouzení byla v teorii i praxi poněkud sporná. Podmíněné odsouzení k trestu odnětí
svobody upravené v ustanoveních § 81 až 87 lze považovat za zvláštní formu zproštění výkonu trestu, který
byl uložen, za zvláštní způsob vyměření trestu, za odklad trestu, který byl uložen, za zvláštní způsob výkonu
trestu anebo za zvláštní instituci, která je vedle trestů a ochranných opatření prostředkem k dosažení
nápravy pachatele a ochrany společnosti jako kvalifikovaná pohrůžka trestem.“.

- 133 trest pro právnickou osobu ji stanovilo již ust. § 14 odst. 1 vládního nařízení č. 54/1953 Sb.,
o provozu na silnicích.
Koneckonců, uložení pokuty (v českém překladu paušální částky a penále, přičemž
v anglickém znění je „penalty“) členskému státu za nesplnění povinností sdělit opatření
provádějící směrnici přijatou legislativním postupem je rovněž hlavním a vlastně jediným
trestem, který ukládá Evropský soudní dvůr v řízení o nesplnění povinnosti členského státu,
která pro něj vyplývá ze smlouvy o ES (článek 260 konsolidovaného znění smlouvy o
Evropské Unii404).
Rovněž v jiných právních řádech je uložení pokuty běžným správním trestem pro
právnickou osobu, ať už ji ukládají správní úřady, soudy či různé quasi soudní orgány (např.
Německo405, Francie406, Nizozemí či skandinávské státy407, ale rovněž se jedná o běžně
využívaný trest v anglosaské právní oblasti408).
Ačkoliv pro právnické osoby byla u nás zavedena pokuta jako trest poměrně pozdě, je nutné
rovněž upozornit na to, že v období středověku a novověku se jednalo o celkem běžný trest
pro různé právnické osoby (města, cechy, gildy), zejména v uherském právu409, ale i české
historické právo a jeho aplikace různé pokuty uložené městům zná 410 (zde je, pochopitelně,
nutné odlišit pokuty uložené městům panovníkem od placení tzv. výpalného či jiných dávek
v souvislosti s obléháním měst různými vojsky výměnou za nezničení města, kde již
charakter státního trestu nalézt nelze). Situace s deliktní odpovědností tedy není tak
jednoduchá, že u právnických osob by se mělo jednat o naprostou novinku dvacátého
století.
článek 260, odst. 3 konsolidovaného znění (CELEX C2008/115/01): „Předloží-li Komise Soudnímu
dvoru Evropské unie věc podle článku 258 z důvodu, že dotyčný stát nesplnil povinnost sdělit opatření
provádějící směrnici přijatou legislativním postupem, může, pokládá-li to za vhodné, navrhnout paušální
částku nebo penále, již je dotyčný členský stát povinen zaplatit, ve výši, kterou považuje za přiměřenou
okolnostem.
Shledá-li Soudní dvůr Evropské unie, že došlo k porušení povinnosti, může členskému státu uložit
zaplacení paušální částky nebo penále, které nepřekročí výši navrženou Komisí. Platební povinnost
nabude účinku ke dni stanovenému Soudním dvorem Evropské unie v jeho rozsudku.“.
405
Prášková, H.: Správní t restání právnických osob v Německu, Trestněprávní revue 9/2007, str. 253.
406
Gibalová, D: Aplikace trestní odpovědnosti právnických osob ve Francii, Trestněprávní revue 5/2011,
str. 137.
407
Král, V.: K trestní odpovědnosti právnických osob - východiska, obsah a systematika zákonné právní
úpravy, Trestněprávní revue 8/2002, str. 221.
408
např. jeden z prvních ro zsudků: New York Central and Hudson River Railway Co. v. United States,
212 U.S. 481 (1909), dále např. Old Monastery Co. v. United States, 147 F.2d 905 (1945), a rozv inutá
judikatura poválečná
409
Malý, K., Sivák, F. Dějiny státu a práva v Československu (I. díl do r. 1918). Panorama. Praha. 1988,
str. 224.
410
např. pokuty uložené různý m městům (Do mažlice, Vysoké Mýto) v sedmnáctém století po porážce
stavovského povstání Ferdinandem II.
404
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poměrně snadným vykonáním, přičemž svou roli dozajista nese i poměrné značné stáří
tohoto trestu.

12.3

Současná právní úprava – sazby pokut

Pokutu nalezneme ve všech právních normách, které upravují správní delikty, jedná se
z tohoto pohledu o univerzální trest411. Autor přitom nepřihlíží k tzv. pořádkovým pokutám,
jejichž smyslem je zajištění řádného průběhu nějakého procesu či řízení, např. podle ust. §
62 správního řádu412. V leckterých právních normách (zejména starších) přitom vymezení
výše sazeb pokut vlastně samo o sobě vymezuje správní delikty.
Legislativní úroveň vymezení sazeb pokut přitom bývá značně kolísavá. Samotná
přehlednost mnohdy nebývá nejlepší413, což však většinou plyne z toho, že skutkové
podstaty správních deliktů bývají značně rozsáhlé a různými sazbami pokut zákonodárce
sankcionuje mnohdy velmi rozličná porušení zákona či povinnosti. Ve snaze o stylistickou
úspornost se někdy stává právní norma v této části velmi obtížně uchopitelnou a
srozumitelnou, jedná se však o legitimní požadavek určitosti stanovení sankcí, což byl
koneckonců i důvod novelizace výše pokut zmíněného zákona č. 634/1992 Sb. 414
Podstatně horší však je situace v tom, aby výše sazeb pokut byla reálná a detailněji
rozvrstvena. Co si myslet o zákonodárci, který České obchodní inspekci dá právo uložit
pokutu v sazbě od 1,- Kč do 50 miliónů Kč415, a to za situace, kdy soudce v trestním řízení
podle dříve účinného trestního zákona mohl uložit v peněžitém trestu maximálně 5 miliónů
Kč416. Tento zjevný nepoměr v sazbách pokut jen odráží naprostou živelnost a
nekompetenci při přijetí zákona, kdy není vůbec ani uvažována nějaká odborná diskuse
ohledně vůbec reálnosti uložení a vymožení takové pokuty417.
počet těchto právních norem je poměrně vysoký - ze zadání slova „správní delikty“ do vyhledávače
systému Beck-online je nalezeno 350 záznamů, některé se však opakují – podle odhadu těchto právních
norem v současné době bude tak 250.
412
Jemelka, L., Pondělíčková, K., Bohadlo, D.: Správní řád, 2. vydání. Praha: 2009, str. 228.
413
srov. např. vymezení výše pokut v ust. § 24 odst. 10 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.
414
podle důvodové zprávy k novele zákona č. 36/2008 Sb., který novelizoval podstatným způsobem
vymezení pokut: „Obsahem uvedených ustanovení je nová formulace správních deliktů, které byly
formulovány tak, aby odpovídaly zásadám nové koncepce správního trestání, schválené usnesením vlády z
20. února 2002 č. 162, včetně standardních ustanovení týkajících se správního trestání.“.
415
ust. § 24 odst. 10 p ísm. e) zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.
416
ust. § 53 odst. 1 zákona č. 140/1961 Sb., t restní zákon.
417
ust. § 24 odst. 10 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, s nesmyslnou výší pokut, bylo do
411
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jemněji rozlišeny, jednotlivé právní normy, které upravují správní trestání takové rozlišení
mají až zhruba od roku 2002, kdy se některé právní normy přece jen lépe znovelizovaly a
rozvrstvily tak sazby pokut418, takže informační hodnota takových sazeb pokut (a tím i
generální prevence) je přece jen lepší. Bohužel, mnohé právní normy stále vycházejí
v podstatně z jedné výše sazby - případný pachatel správního deliktu si tak nemůže být
jistý, v jaké výši mu vlastně pokuta bude uložena. Vrcholem legislativního nevkusu a
arogance je jedna sazba výše pokuty v zákoně č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů419,
když s touto výší pokuty je pachatel, byť i drobného porušení zákona, po celou dobu
kontroly ze strany Úřadu pro ochranu osobních údajů konfrontován420.
Jak bylo shora na příkladu uvedeno, ve správním trestání, je přece jen od roku 2002 kladen
důraz na větší srozumitelnost a předvídatelnost výše pokuty, a to v jemnějším rozlišení
jednotlivých sazeb pokut.

12.4

Maximální výše pokuty

Bohužel nedořešeným a vlastně nikdy v odborné debatě neuchopeným tématem je výše
pokuty, tedy příslušná sazba pokuty. Ač jsem se snažil, aspoň z důvodových zpráv
k jednotlivým právním normám, které stanoví správní delikty a sazby pokut, zjistit, co vedlo
zákonodárce či předkladatele právní normy ke stanovení výše pokut v konkrétních sazbách,
nikde nic takového uvedeno není. Situace je přitom dosti těžce vysvětlitelná např.
společenskou závažností deliktního jednání.
Např. podle zákona č. 231/2001 Sb. je maximální výše pokuty 5 miliónů korun421, a to i u
nejzávažnějších porušení tohoto zákona a vysílacího práva. Tato maximální výše pokuty
může postihnout delikventa např. při neustále překročeném času pro reklamu v času tzv.
„prime-time“, nebo při trvalém vysílání pořadů naprosto nevhodných pro děti a mladistvé.
tohoto zákona vloženo novelou – zákonem č. 36/2008 Sb., kdy důvodová zpráva předkladatele – vlády –
k razantnímu zvýšení horní sazby pokuty neříká vůbec nic a ani v parlamentu k tomu neproběhla žádná
diskuse, jak je patrné ze stenoprotokolů z poslanecké sněmovny – dostupné na www.psp.cz.
418
zejména po přijetí usnesením v lády z 20. února 2002 č. 162, o nové koncepci správního trestání.
419
podle ust. § 45 odst. 3 zákona č. 101/2000 Sb.: „Za správní delikt podle odstavce 1 se uloží pokuta do
výše 5 000 000 Kč.“, když skutkové podstaty odst. 1 odrážejí téměř všechny možné porušení zákona.
420
jedná se o osobní zkušenost autora této práce jako předsedy jednoho z pražských obvodních soudů, na
němž na oznámen í neúspěšného účastníka řízení probíhala kontrola ze strany Úřadu pro ochranu osobních
údajů.
421
ust. § 60 zákona č. 231/2001 Sb.
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správního deliktu maximální výši pokuty ve výši 50 miliónů korun. Nikde se nelze dočíst, co
vedlo zákonodárce k tak absurdnímu závěru, že uvádění výrobku zaměnitelného
s potravinou je desetkrát společensky nebezpečnější, než porušení povinností při vysílání
v tak mediálně snadno ovlivnitelné společnosti, jakou je naše.
Ač nikde neuvedeno, v některých normách lze společenskou závažnost vysledovat již
z povahy právní úpravy – např. sazba pokuty až 100 miliónů korun v zákoně č. 18/1997 Sb.,
atomový zákon422, při porušení zákazu využívat jaderné energie k jiným, než mírovým
účelům, plyne již z povahy věci a nebezpečí možného zneužití jaderné energie. Na druhou
stranu je s podivem, že maximální výše pokuty u natolik společensky závažného deliktního
jednání, jakým je neoprávněné nakládání s výbušninami, je stanovena na 5 miliónů korun423.
Podle názoru autora výše sazeb pokut v právních normách není výsledkem žádné analýzy či
ekonomické úvahy (např. alespoň v tom směru, zda výše pokuty není buď nereálná či
obecně likvidační, což v právu doplňuje až judikatura 424); koneckonců právní život
novelizovaného ust. § 106 odst. 2, 3 zákona č. 50/1976 Sb., stavební zákon, úspěšně
dokumentuje živelnost přijímání právní normy, kdy revizi musel učinit až Ústavní soud
zrušením části tohoto ustanovení425. Při přijetí této právní normy (novelizací stavebního
zákona) v důvodové zprávě lze nalézt takové právní perly (což konstatoval i Ústavní soud
v kasačním nálezu vyhlášeným pod č. 405/2002 Sb.), které racionální debatu o sazbě pokuty
posunují do říše fantazie426. Jediné velmi stručné ekonomické hodnocení možného dopadu
takto uložené pokuty provedl až Ústavní soud v nálezu č. 405/2002 Sb. po téměř čtyřech
letech účinnosti této právní normy, což je poněkud tristní zjištění.
Při zkoumání, zda v tomto případě proběhla k výši pokuty nějaká rozprava v poslanecké
sněmovně, je výsledek rovněž nulový; při druhém čtení dne 4.2.1998 se rozprava k sazbě
pokut soustředila výhradně na odstranění nepovolených reklamních zařízení 427, přičemž je
ust. § 41 pís m. a) zákona č. 18/ 1997 Sb.
ust. § 44a odst. 1, 4 zákona č. 61/ 1988 Sb., hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě.
424
zejména usnesení rozšířeného senátu Nejvyššího správního soudu ze dne 20. 4. 2010, č. j. 1 As
9/2008-133, týkající se této otázky, již uvedeného
425
nálezy vyhlášenými pod č. 405/2002 Sb. a č. 300/2004 Sb.
426
důvodová zpráva k zákonu č. 83/1998 Sb. k novelizovanému ust. § 106: „Zásadní změnu představuje
zvýšení pokut za přestupky na pětinásobek a stanovení rozmezí sazeb za přestupky i správní delikty. Jde o
úpravu, která vyplynula z připomínkového řízení, ve kterém byly uplatňovány požadavky na výrazné
zvýšení pokut podporované některými městy, která mají největší zkušenosti se stavební nekázní. Stejný
požadavek vyplynul na základě dopisů došlých i Komisi pro odstraňování byrokratické zátěže.“.
427
zdroj: stenografický záznam z 20. schůze Poslanecké sněmovny ze dne 4.2.1998, dostupné na
422
423
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návrhem poslanecké tvořivosti (možná pod vlivem nějaké lobby). Rozprava o takto
revolučním pojetí správního trestání žádná neproběhla, analýza rovněž ne.
Totéž lze vysledovat rovněž u přijetí právní normy – zákona č. 36/2008 Sb., který
novelizoval zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, a zvýšil sazbu pokuty u určitých
deliktních jednání na 50 miliónů korun (tedy ve výši značně neobvyklé)428. Při druhém čtení
na 23. schůzi poslanecké sněmovny dne 27.11.2007 k žádné rozpravě o takto vysoké sazbě
pokuty nedošlo429.
Lze tak přistoupit k dílčímu závěru, že výše pokut odráží spíše dobu, kdy byla příslušná
norma přijata, přičemž většinou maximální sazbou pokuty je částka 5 miliónů korun. Jiná
kritéria při přijetí normy vysledovat nelze, neboť ani v důvodových zprávách, ani v rozpravě
v poslanecké sněmovně nelze najít podrobnější analýzu. Pokud se někde lze setkat
s debatou o výši pokut, pak pouze v rovině úvah, kolik takto uložené pokuty přispějí
k příjmové stránce rozpočtu430, což je poněkud zjednodušující argumentace.

12.5

Kritéria pro uložení pokuty

Skutečnost, že by pro uložení pokuty v určité výši měla být užita nějaká hodnotící kritéria,
se pro trestání právnických osob rovněž neprosadila ihned. Je nutné upozornit, že situace
po válce byla na poli správního trestání i pro fyzické osoby značně přísná a oproti prvé
republice s výrazně menšími zárukami spravedlivého procesu a nezávislosti rozhodujícího
orgánu – zatímco tresty (i na svobodě) podle starého rakouského trestního zákoníku 431
projednávaly výhradně soudy432, v padesátých letech přešla pravomoc k možnému
potrestání za správní delikt či přestupek mnohdy velice citelnými tresty (jak na svobodě, tak
pokuta, ale dokonce i propadnutí majetku) na moc výkonnou, tedy národní výbory 433.
Obecně lze k historické úpravě uvést, že z povahy věci (ač se nejednalo o trestání osob
právnických, ale výlučně fyzických), tím, že přestupky či přečiny byly uvedeny v jednom
www.psp.cz.
428
důvodová zpráva k této části zákona uvádí pouze: „Nově dochází k diferenciaci horní sazby pokut a to
v návaznosti na závažnost spáchaného správního deliktu.“.
429
zdroj: stenografický záznam z 23. schůze Poslanecké sněmovny ze dne 27.11.2007, www.psp.cz.
430
již zmiňovaná rozprava k novelizaci ust. § 106 odst. 3 zákona č. 50/1976 Sb., stenografický záznam
z 20. schůze Poslanecké sněmovny ze dne 4.2.1998, dostupné na www.psp.cz.
431
zákon č. 117/ 1852 ř.z., o zločinech, přečinech a přestupcích.
432
ust. § 8 zákona č. 119/ 1873 ř.z., jímž se zavádí nový řád soudu trestního.
433
zákon č. 88/1950 Sb., trestní zákon správní.
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okolnosti polehčující a přitěžující. Ty však byly formulovány samozřejmě tak, že vycházely
z pachatele jako fyzické osoby a s tím spojenými hodnotícími znaky, které pro právnickou
osobu lze stěží použít (např. míra zavinění).
Situace se dosti výrazně zlepšila poté, co byly vládou přijaty nové zásady správního
trestání434, kdy se počaly při vymezení kritérií pokuty ctít zásady, které přece jen poněkud do
té doby nesmírně volné uvážení správního úřadu při ukládání pokuty (uvážení ve smyslu
výše pokuty v konkrétní věci) omezilo. Jedná se buď o vymezení liberačních důvodů, či
přímo stanovení kritérií. Ta jsou poměrně všude stejná, značně obecná (jak z povahy věci
musí být) a spolu s jemnějším rozlišením výše pokut za jednotlivé správní delikty přispěla
k větší transparentnosti při rozhodování a větší právní jistotě účastníka řízení (delikventa,
pachatele).
Nicméně, situace na poli zákonodárném bohužel stále není příliš ideální. Co si myslet o
správním deliktu a sazbě pokut, který zákonodárce přijal nedávným zákonem č. 213/2011
Sb., o zákazu použití, vývoje, výroby, skladování a převodu kazetové munice a o jejím
zničení (zákon o zákazu kazetové munice), kdy se legislativně vracíme do počátku
devadesátých let435. Alespoň základní kritéria pro uložení pokuty ale byla přece jen
zmíněna 436.
Konkrétně kritérii pro uložení pokuty bývá rozsah deliktního jednání, a to ve smyslu
závažnosti takového deliktu, způsobené škodě, poškození či narušení chráněného zájmu
(např. zdravého vývoje dětí a mladistvých podle zákona č. 231/2001 Sb.) a doba trvání
deliktu. Větší rozlišení by již asi bylo na škodu. Ve správním trestání je nutné vycházet
z toho, že pokutu ukládají většinou specializované úřady (alespoň v prvním stupni) za občas
velmi specifická porušení právních povinností v určitém velmi specializovaném segmentu.
Každá snaha o větší svázání správních úřadů a přidání dalších kritérií by tak mohlo být ke
škodě věci.

usnesení vlády z 20. února 2002 č. 162, o nové koncepci správního trestání – s poznámkou, že
původně se mělo jednat o zcela novou právní normu – zákon, k jeho přijetí však nedošlo.
435
ust. § 5 odst. 2 tohoto zákona: „Za správní delikt podle odstavce 1 se uloží pokuta do 50 000 000
Kč.“.
436
ust. § 8 odst. 2 tohoto zákona: „Při určení výše pokuty právnické nebo podnikající fyzické osobě se
přihlédne k závažnosti správního deliktu, zejména ke způsobu jeho spáchání a jeho následkům, době trvání
a okolnostem, za nichž byl spáchán.“.
434
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Ekonomická stránka uložení pokuty na straně státního rozpočtu nebo
veřejných rozpočtů
Většina právních norem jako příjemce uložených pokut stanoví bez dalšího vymezení státní
rozpočet. Poměrně výjimečně je výnos pokut rozdělen mezi státní rozpočet a územní
samosprávu, případně cele připadá samosprávě437, a to i tehdy, pokud pokutu ukládá
příslušný úřad v tzv. přenesené působnosti438.
Obě dvě varianty, jako ostatně téměř každá úprava, mají své pro i proti. U první situace, kdy
je příjem pokut příjmem státního rozpočtu, není příliš velká motivace příslušných správních
úřadů k ukládání pokut, či k ukládání pokut v citelnější výši. Z autorovy osobní zkušenosti
jako předsedy obvodního soudu plyne, že s uloženou pokutou v soudním řízení jsou pouze
pro soud náklady a práce navíc, veškerý výnos pak okamžitě odplyne do státního rozpočtu.
I když soud tzv. výrazně přeplňuje příjmovou stránku např. z vymožených pokut, na stránce
výdajové se to téměř neprojeví (tedy je většinou úplně jedno, kolik peněz z pokut se
vymůže, neboť větší peníze na zaměstnance či vybavení stejně nepřijdou).
Podstatným rysem této varianty je to, že příjem z pokut plyne do státního rozpočtu, nikoliv
přímo do rozpočtu příslušné organizační složky státu (a to i v případě, kdy taková
organizační složka státu má sama rozpočtovou kapitolu – např. Ústavní soud439). Jak již bylo
uvedeno, ekonomická motivace k uložení pokuty a jejímu vymáhání pak nemůže být žádná
(což ovšem samozřejmě neznamená, že zde není jiná motivace k uložení pokuty).
Výnos z pokut navíc není pravidelným a předvídatelným příjmem rozpočtu, proto s ním
nelze příliš kalkulovat. Příjem z pokut pak většinou bývá spíše symbolický. Např. ze
Závěrečného účtu Státního fondu životního prostředí za rok 2010 440 plyne, že jeho příjem

např. ust. § 88a zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny: „Pokutu uloženou inspekcí nebo
správou podle § 87 nebo § 88 anebo újezdním úřadem vybírají tyto úřady. V ostatních případech pokutu
vybírá a vymáhá orgán ochrany přírody, který ji uložil. Výnosy pokut uložených obecním úřadem obce s
rozšířenou působností jsou příjmem rozpočtu obce a výnosy pokut uložených krajským úřadem jsou
příjmem rozpočtu kraje. Výnosy pokut uložených správou a inspekcí se dělí způsobem upraveným
zvláštním zákonem, s výjimkou území vojenských újezdů, kde je výnos pokut příjmem státního rozpočtu.
Výnosy z pokut může obec užít jen pro zlepšení životního prostředí a pro ochranu přírody a krajiny v
obci.“.
438
srov. např. § 183 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon: „Příjem z pokut je příjmem
rozpočtu, ze kterého je hrazena činnost správního orgánu, který pokutu uložil.“.
439
srov. ust. § 61 odst. 4 zákona č. 182/ 1993 Sb., o Ústavním soudu: „Pořádkové pokuty připadají
státu.“.
440
Závěrečný účet Státního fondu životního prostředí za rok 2010, dostupný na webových stránkách
ministerstva financí: www.mfcr.cz.
437
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v rozpočtu Fondu téměř zanedbatelná). U jiných státních úřadů již příjem z pokut je téměř
nevysledovatelný, neboť by bylo nutné projít jednotlivé závěrečné účty, případně zprávy o
plnění rozpočtu v jednotlivých účtech a podúčtech (v globálních číslech se rozdělují příjmy
pouze na daňové a nedaňové). I když však vezmeme pouze příjmy nedaňové (kam
rozhodně nepatří pouze příjem z pokut, ale ve větší části příjmy jiné) u územních
samosprávných celků ze Státního závěrečného účtu za rok 2010, pak tyto příjmy tvořily asi
15% příjmů442. Je tak patrné, že příjem z pokut je pro veřejné rozpočty spíše marginální.
Druhá varianta, kdy je buď celý příjem z pokut, či jeho část, směřována přímo do rozpočtu
přímo určeného veřejnoprávního subjektu (většinou územní samosprávy) pak v sobě nese
opačné nebezpečí – naopak příliš velkou motivaci k ukládání pokut, někdy dokonce
s výnosem pro osobu soukromého práva. Dobrým příkladem je ukládání pokut obecní
policií za překročení rychlosti443, kdy na straně obce či města může převažovat zájem spíše o
přínosu pokut do rozpočtu, než o bezpečnost provozu silničního provozu (a ze zkušenosti
mnoha řidičů tomu tak je). Přitom úvahy o tom, aby příjem z těchto pokut byl příjmem
státního rozpočtu, zaznívají444. Navíc, některé obce z vybírání pokut, alespoň v minulosti,
učinily zajímavý obchod s třetími subjekty, které dokonce (sic!) samy pokuty vyměřovaly a
vybíraly (např. Nový Bydžov 445) – zde by se snad již mělo jednat o trestněprávní
odpovědnost představitelů obce za takové jednání.
Závěrem je možné uvést, že obecně příjem z pokut do státního rozpočtu je spíše marginální
a nahodilý, z ekonomického hlediska s ním nelze nijak počítat. Příjem do rozpočtu obcí
např. z měření rychlosti strážníky obecní policie může být asi větší, podle názoru autora
však pro větší obce i tak bude spíše okrajový. Je pravda, že v druhém případě (měření
rychlosti) se nemusí z ekonomického hlediska a plánování jednat zas o tak nepředvídatelný
příjem, a samotná ekonomická motivace k ukládání těchto pokut tak může být dosti silná.
příjem z pokut pro Státní fond životního prostředí je upraven v ust. § 2 odst. 1 písm. g) zákona č.
388/1991 Sb., o Státním fondu životního prostředí České republiky.
442
Hospodaření rozpočtů územn ích samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionáln ích rad
regionů soudržnosti za rok 2010, příloha státního závěrečného účtu za rok 2010, dostupné na
www.mfcr.cz.
443
ust. § 79a zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních ko munikacích: „Za účelem zvýšení
bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích je policie a obecní policie oprávněna měřit rychlost
vozidel. Obecní policie tuto činnost vykonává výhradně na místech určených policií, přitom postupuje v
součinnosti s policií.“ a ust. § 125e odst. 6 tohoto zákona: „Pokuty vybírá orgán, který je uložil. Příjem z
pokut je příjmem rozpočtu, ze kterého je hrazena činnost orgánu, který pokutu uložil.“.
444
senátor Petr Palkosta v rozhovoru pro deník Právo dne 20.5.2011: „V tom případě by se jasně ukázalo,
jestli má motivace k měření základ v ekonomice, nebo v bezpečnosti silničního provozu.“, zveřejněné na:
www.novinky.cz.
445
článek „Pokuta za rychlost? Jen od policie, potvrdil soud“, zveřejněný v Hospodářských novinách dne
20.12.2007, dostupný na www.ihned.cz.
441
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12.7

Ekonomická stránka uložení pokuty u pachatelů

Jednou ze základních funkcí pokuty je rozhodně postižení pachatele v ekonomické sféře,
odčerpání jeho volných finančních prostředků a tím i možné snížení jeho pozice na
relevantním trhu. Jak již bylo shora uvedeno, pokuta, resp. její výše (v konkrétním případě)
nesmí mít sama o sobě likvidační charakter446, tedy její uložení a vymáhání nesmí samo o
sobě mít za následek faktickou likvidaci pachatele. Pokud by takový trest měl být ve
správním trestání uložen, měl by tak být vymezen a jako takový upraven (jakým je např.
trest zrušení právnické osoby podle zákona o trestní odpovědnosti právnických osob). Na
druhou stranu výše uložené pokuty má být natolik citelná, aby měla smysl a nějak se
pachatele nepříznivě dotkla.
Bohužel v tomto směru je možnost exaktního zjištění alespoň u některých právnických
osob téměř nemožná (i s ohledem na to, že uloženou pokutou se málokdo chlubí). Rovněž
přístup některých správních úřadů, které většinou pokuty ukládají, bývá někdy poněkud
tajemný (jak tomu bylo v případě České obchodní inspekce a zjištění nekvalitních
pohonných hmot v roce 2009). Pro aspoň nějakou analýzu se autor pokusil využít
zveřejněné údaje o uložených pokutách Rady pro rozhlasové a televizní vysílání, která své
správní akty za příslušný rok uveřejňuje na svých webových stránkách.
V roce 2011 Rada pro rozhlasové a televizní vysílání uložila 5 pokut společnosti CET 21
spol. s r.o. 447, a rovněž 5 pokut společnosti FTV Prima, spol. s r.o. 448. Společnosti CET 21
byly uloženy pokuty za rok 2011 v částce 350.000,- Kč, společnosti FTV Prima za rok 2011
v částce 300.000,- Kč. Z veřejně dostupných informací – obchodního rejstříku – je možné
bohužel zjistit pouze údaje za rok předchozí, tedy za rok 2010 (účetní závěrka, přehled zisků
a ztrát), Rada zveřejňuje uložené pokuty pouze za aktuální rok. Přesto je možné rámcově
údaje porovnat.
Podle výkazu zisků a ztrát společnosti CET 21 spol. s r.o. za rok 2010 449 činily tržby celkem
částku 5,110.639 tis. Kč, provozní výsledek hospodaření částku 1,477.989 tis. Kč, zisk před
zdaněním pak částku 340.313 tis. Kč.

446
447
448
449

usnesení rozšířeného senátu Nejvyššího správního soudu ze dne 20. 4. 2010, č. j. 1 As 9/ 2008-133.
http://www.rrtv.cz/cz/static/prehledy/rozhodnuti-o-ulo zeni-pokuty-cet-21.htm.
http://www.rrtv.cz/cz/static/prehledy/rozhodnuti-o-ulo zeni-pokuty-prima.ht m.
zdroj: www.justice.cz, obchodní rejstřík, sbírka listin.
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celkem částku 1,996.482 tis. Kč, výsledek hospodaření částku 119.901 tis. Kč, zisk před
zdaněním částku 154.179 tis. Kč.
Již pouhým porovnáním obou těchto údajů u obou subjektů (výše pokuty a hospodářské
výsledky) lze dojít k závěru, že v tomto případě je výše uložených pokut skutečně pouze
symbolická. Je zjevné, že při obratech, kterých tyto společnosti dosahují, je výše uložené
pokuty je ekonomicky naprosto zanedbatelným nákladem a sama o sobě nemůže mít (z
ekonomického uvažování) žádný vliv na rozhodování.
Z webových stránek České inspekce životního prostředí 451 je patrné, že největší pokuta
právnické osobě byla uložena ve výši 450.000,- Kč za neoprávněné použití lesní půdy
společnosti EUROVIA Kamenolomy a.s. Z výkazu zisků a ztrát této společnosti
v obchodním rejstříku za rok 2010 452 plyne, že výkony činily částku 917.048 tis. Kč,
provozní výsledek hospodaření 177.926 tis. Kč, zisk před zdaněním 189.938 tis. Kč. I
z tohoto pohledu je patrné, že výše pokuty rovněž z ekonomického hlediska sama o sobě
žádným rozhodujícím faktorem nebude a je spíše zanedbatelná.
Z týchž webových stránek ještě jeden příklad – celková výše pokuty 450.000,- Kč za rok
2010 společnosti SCHLECKER, a.s. Z výkazů zisků a ztrát za rok 2010 453 je patrné, že tržby
za prodej zboží činily částku 1,567.988 tis. Kč, provozní výsledek hospodaření částku 32.449
tis. Kč, zisk před zdaněním částku 33.397 tis. Kč. I v tomto případě výše uložené pokuty
zjevně ekonomický rozvažovaným nákladem nebude.
Autor se snažil zjistit zejména další společnosti, nakládající s odpady, kterým byla uložena
vyšší pokuta za rok 2010 (AL-METAL spol. s r.o., BROFA spol. s r.o.), tyto společnosti
však zřejmě nedodržují už vůbec nic, neboť ve sbírce listin obchodního rejstříku jsou
naposledy podpisové vzory jednatelů z let 2005 a 2006.
Z webových stránek České národní banky je možné zjistit, že společnosti ČSOB Investiční
společnost, a.s., člen skupiny ČSOB, byla v prosinci 2011 uložena pokuta ve výši 2 miliónů

450
451
452
453

zdroj týž.
http://www.cizp.cz/3029_Pokuty-nad-100-000-Kc-za-poruseni-povinnosti-na-useku-OL-v-roce-2011.
výroční zpráva této společnosti, zveřejněná ve sbírce listin obchodního rejstříku : www.justice.cz.
výroční zpráva této společnosti, zveřejněná ve sbírce listin obchodního rejstříku : www.justice.cz.

- 143 korun454. Z výkazu zisků a ztrát za rok 2010 této společnosti 455 je patrné, že zisk před
zdaněním činil 114.221 tis. Kč (když výnos z poplatků a provizí činil 625.358 tis. Kč). Zde je
sice pokuta přece jen rasantnější, v objemu obchodů ekonomického subjektu však rovněž
zanedbatelná položka.
Závěrem tak autor uvádí, ačkoliv je patrné, že se nemůže jednat o vyčerpávající vzorek
pachatelů správních deliktů – právnických osob – přece jen vypovídající hodnotu má (navíc
z autorovy osobní zkušenosti soudce správního úseku krajského soudu ukládané pokuty
nikdy nebyly nijak drastické a vždy se jednalo spíše o nižší částky). Svědčí o tom, že výše
ukládaných pokut zcela zjevně neodpovídá sazbám pokut, které jsou podle názoru autora
zase naopak nezvykle přísné. Z ekonomického hlediska pak výše pokuty nemá pro pachatele
prakticky žádnou hodnotu, neboť při objemech obchodů nebo finančních transakcí se
jedná o naprosto zbytné prostředky.

12.8

Ostatní motivace pro uložení či neuložení pokuty – zveřejnění

Je pochopitelné, že pouhá ekonomická stránka, resp. úvaha, není a nemůže být jediným
kritériem pro uložení pokuty ze strany státu, a na druhou stranu snaha se uložení pokuty
vyhnout ze strany pachatele správního deliktu. Nicméně, současné pozitivní právo nijak
neupravuje ve správním trestání postup, aby např. byl pachatel zavázán povinností zveřejnit
výši uložené pokuty, jako je tomu např. v zákoně o trestní odpovědnosti právnických osob.
Na druhou stranu je pravda, že některé správní úřady (podle názoru autora zcela správně)
alespoň základní údaje o uložení pokut zveřejňují na svých webových stránkách456, některé
pak zveřejňují celé správní akty457, včetně odůvodnění. Stejně jako postupné zveřejňování
soudních rozsudků (bohužel prozatím fungující pouze u Nejvyššího a Nejvyššího správního
soudu a soudu Ústavního) se tak přispívá nejenom k větší otevřenosti veřejné správy
k veřejnosti a tím i posílení prvků občanské společnosti (nehledě k tomu, že se jedná i o
proklamaci Listiny základních práv a svobod458), ale jednoznačně tak lze vysledovat i

zdroj: www.cnb.cz, ro zhodnutí České národní banky č.j. 2011/14291/570 ze dne 16. prosince 2011,
sp.zn. Sp/2010/256/573.
455
výroční zpráva této společnosti, zveřejněná ve sbírce listin obchodního rejstříku : www.justice.cz.
456
již zmíněná Česká inspekce životního prostředí, Česká národní banka, Úřad pro ochranu osobních
údajů, Státní úřad inspekce práce
457
Rada pro ro zhlasové a televizní vysílán í
458
Článek 17 odst. 5 Listiny základních práv a svobod: „Státní orgány a orgány územní samosprávy jsou
povinny přiměřeným způsobem poskytovat informace o své činnosti. Podmínky a provedení stanoví
zákon.“.
454
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institutů se tak dozajista jedná o zvýšení kultury právní argumentace.
Na druhou stranu je nutné připomenout i poněkud kuriózní postoj České obchodní
inspekce v letech 2008 – 2009, kdy odmítala zveřejnit seznam čerpacích stanic, kde zjistila
nekvalitní pohonné hmoty a kde tak uložila příslušné pokuty (s argumentací ochranou
osobních údajů). Je nutné korektně uvést, že v současné době i tato inspekce průběžné
výsledky i s uvedením pachatelů zveřejňuje, a to přímo na svých webových stránkách459.
Nicméně, lze však stále uvést to, co na počátku této subkapitoly, tedy neutěšená skutečnost
v tom, že prozatím žádná právní norma nestanoví jednoznačný řád takového zveřejnění
(tedy aspoň jaké údaje a jakou formou se mají zveřejnit). Jediným zákonem, který takové
zveřejnění v současné době upravuje, je tak zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, a to ve svém ust. § 5 odst. 3460, ač postup podle tohoto ustanovení budí
v praxi spíše rozpaky.
Úvaha, že by informaci zveřejňovaly přímo pachatelé správních deliktů bez toho, aniž by
k tomu byly právem donuceny, je spíše nereálná, neboť málokdo se dobrovolně chlubí tím,
že porušil zákon.

12.9

Další úvahy pro uložení pokuty

Dalším faktorem pro uložení pokut pak je samozřejmě ze strany veřejné správy pak je
samozřejmě požadavek, aby byl dodržován zákon a povinnosti, a uložením pokuty se pak
pachatel jednak trestá za porušení zákona, jednak se nutí, aby v budoucnu k porušení
zákona nedocházelo. Podle názoru autora je tato motivace ze strany veřejné správy největší
a v mnohých zákonech jí odpovídá povinnost pro pachatele správního deliktu, aby např.
ještě před uložením pokuty přijal opatření k nápravě protiprávního stavu461.

459

www.co i.cz.
„Do 15 dnů od poskytnutí informací na žádost povinný subjekt tyto informace zveřejní způsobem
umožňujícím dálkový přístup. O informacích, poskytnutých v jiné než elek tronické podobě, nebo
mimořádně rozsáhlých elektronicky poskytnutých informacích postačí zveřejnit doprovodnou informaci
vyjadřující jejich obsah.“.
461
ust. § 40 odst. 1 zákona č. 101/ 2000 Sb., o ochraně osobních údajů: „Zjistí-li kontrolující, že došlo k
porušení povinností uložených tímto zákonem, uloží inspektor, jaká opatření je třeba učinit, aby byly
zjištěné nedostatky odstraněny, a stanoví lhůtu pro jejich odstranění.“.
460
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Účinnost a působení správních sankcí pro právnické osoby

V této části práce je rozebrána doposud v českém prostředí příliš neřešená otázka účinnosti,
vymahatelnosti a vůbec celkového působení správní sankce (zejména pokuty) pro delikventy
– právnické osoby. Autor si je vědom, že tento rozbor bude proveden pouze z pohledu
právníka – správního soudce, což do jisté míry může mít vliv na neúplnost závěrů, neboť
zejména sociologické metody při zpracování informací pro něj nejsou vlastní. Na druhou
stranu současná právní teorie i s těmito pojmy pracuje a studuje je, ačkoliv v našem
prostředí se jedná prozatím o poměrně celkem nezpracovanou část působení práva. Lze
poukázat zejména na ekonomický rozbor působení práva, inspirovaný zejména
v anglosaském světě rozvíjející se teorií „Law and Economics“462; spíše již s ohledem na
vymezení samotného oboru projevující se nejvíce v právu obchodním a částečně
občanském. V právu veřejném, zejména správním, se jedná spíše o příspěvky na různých
konferencích463, kde však není přímo správnímu právu velká pozornost věnována. Praktické
vzdělávání se však většinou omezuje pouze na popis právních norem (zejména jejich
novelizací) a prozatím nepříliš bohatou českou judikaturu správních soudů. Při známé
roztříštěnosti právní úpravy v oboru správních deliktů právnických osob, včetně velice
bohatého rozpětí sazeb pokut v právních normách a mnohdy velice vágním vymezení
skutkových podstat správních deliktů (často se omezujících na formulaci: „porušení
povinností podle tohoto zákona“), se tak praktická aplikace takových norem tříští do
resortní praxe bez výraznějšího obecnějšího korektivu. Ten pak z povahy věci ani nemůže
dát judikatura správních soudů či soudu Ústavního, neboť před soudy jsou vznášeny
zejména tvrzená poškozená práva účastníků řízení (delikventů), aniž by soudy měly reálnou
možnost praxi jednotlivých resortů při ukládání pokut přezkoumat (autor se s takovým
obecnějším žalobním bodem nikdy nesetkal, a i při studiu správní judikatury se
z odůvodnění jednotlivých rozhodnutí nelze s takovým argumentem setkat). Prakticky
správními soudy téměř nevyužívaná možnost snížit uloženou pokutu podle ust. § 78 odst. 2
soudního řádu správního při zachování výroku o vině (podle názoru autora se však jednalo
ze strany zákonodárce o nemístný optimismus při využití tohoto procesního institutu
v každodenní praxi, kdy správní soudci, kteří nejsou z povahy věci odborníky na mnohdy
z bohaté publikačn í činnosti mo žné poukázat na zevšeobecňující a rekapitulu jíc í článek: Gazal-Ayal,
Oren. Econo mic Analysis of Law and Economics. Capital University Law Review, Svazek 35, číslo 3,
2007, dostupné na www.ssrn.com.
463
např. příspěvek doc. Zdeňka Kühna: Economic Analysis of Law and the Post-Co mmunist Legal
Cultures: A lice's Adventures in the Wonderland of Textual Positivis m? na konferenci: Prague Conference
on Polit ical Economy, konané 21.-23.4.2006 v Praze, či jeho zajímavá p ráce: Aplikace práva soudcem v
éře středoevropského komunismu a transformace. Analý za příčin postkomunistické právní krize. Praha:
C.H. Beck 2005, s. 201, zaměřená zejména na klasické soudní rozhodovací procesy – tedy justici civilní a
trestní.
462

- 146 velice specializovanou činnost veřejné správy v různých značně technicky vymezených
oblastech a stěží tak mohou posuzovat mnohdy značně specifická kritéria uložené pokuty)
tak v podstatě rovněž žádné jednotící kritérium nestanoví.

13.1

Historické srovnání

Ačkoliv přímá deliktní odpovědnost právnických osob je u nás v moderním pozitivním
právu známa až od roku 1953 464, nelze říci, že předchozí praxe by vždy tuto odpovědnost
odmítala (pravda, nikoliv však pojatou jako odpovědnost pramenící z veřejného práva, ale
často spjatou s odpovědností civilní - majetkovou) – středověké právo a právní praxe i u nás
uznávala subjektivitu zejména veřejnoprávních korporací i na poli odpovědnosti465, ač
mnohdy se tak pochopitelně dělo nejprve konfiskací majetku města (obce) a z tohoto
majetku došlo k odvodu peněžní částky do královské pokladny466.
Deliktní odpovědnost zejména veřejnoprávních korporací (obcí) tak byla českému prostředí
známa i v minulosti (a projevila se zejména v průběhu tzv. třicetileté války). Je nutné však
uvést, že s nástupem absolutistického státu a posléze nových kodifikací (zejména Obecného
zákoníku občanského – ABGB) došlo k upuštění tohoto konceptu, a to jak v praxi, tak
v teorii, přičemž příslušná deliktní odpovědnost byla přiznávána pouze osobám fyzickým,
které buď za osobu právnickou jednaly, či pro ni vykonávaly práce, ač mnohde se samotná
deliktní odpovědnost právnické osoby přímo nabízela (již v kapitole o subjektu správního
deliktu uvedené koncese udělované právnických osobám k provozování železniční dopravy
a výstavbě železničního svršku po roce 1850 či ručení za uložené pokuty).
Příčinou této koncepce byly zřejmě obecně společenské a ekonomické podmínky tehdejší
společnosti, kdy zprvu byla většina ekonomické aktivity v rukou šlechty (tedy fyzických
osob), případně církve (která postavení právnické osoby ve středověkém právu ve smyslu
odpovědnostním nikdy vůči státu neměla), posléze pak v rukou drobných výrobců. Ani
rozvoj některých průmyslových odvětví a vznik na svou dobu značně rozsáhlých podniků
(např. v roce 1927 sloučených subjektů, kdy vznikla akciová společnost Českomoravská

Vládní nařízen í ze dne 7. dubna 1953 č. 54/1953 Sb., o provozu na siln icích.
srov. např. konfiskace majetku a uložen í pokuty městu Polička za účast na stavovském povstání
Ferdinandem I. po roce 1526. Zdro j: http://www.mesta.atlasceska.cz/policka.
466
situace ve městě Chomutov po roce 1620, kdy se město vzdalo císařským vojsků m, po čemž
následovalo vrácení majetku jezu itskému řádu a zaplacení náhrady i ušlého zisku: Binterová, Z. a ko l.:
Dějiny Chomutova. Městský úřad Cho mutov 1997.
464
465
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odpovědnosti těchto právnických osob.
Za dob řízeného hospodářství se sice myšlenka přímé deliktní odpovědnosti právnických
osob již ustálila a postupně začal být tento postup využíván při ukládání pokut, obvyklý
smysl takového trestání však byl značně omezen. Při výchozím předpokladu, kdy převážná
část výrobních prostředků je ve vlastnictví státu467 (čímž dojde k odstranění příčiny třídního
boje468), tak postižení jednotlivého podniku nemůže mít žádoucí následek z běžného
ekonomického hlediska, neboť při neexistenci kapitálu a maximalizace zisku trest spočívající
v odčerpání volných peněžních (finančních) prostředků samotnou ekonomickou strukturu
podniku nijak neovlivní. Nehledě k tomu, že státní moc měla kdykoliv možnost nápravy
nežádoucího stavu dosáhnout výměnou příslušného vedoucího podniku v případě
závažných pochybení. Z autorovy osobní zkušenosti pak plyne, že pokud socialistická
organizace potřebovala pro své působení nějaký postup či prostředek (např. pozemek), pak
dosáhla svého, aniž by se tomuto postupu mohl běžný občan jakkoliv účinně bránit;
případný podnět k vykonání kontroly a následné uložení pokuty k zamezení deliktního
jednání bylo nereálné469.

13.2

Změna společenských podmínek a situace po roce 1989

Po roce 1989 česká společnost, dosud většinově žijící v informačním vakuu, nepřipravená
na pronikavý nástup pravidel a norem chování ostatního světa, byla mj. postavena i před
mohutný vstup silných právnických osob na český trh. Zkušenost ze socialismu se stává
neudržitelnou a nepoužitelnou – víra v jakousi férovost jednání organizovaných struktur,
které dosud byly pod dohledem státu, se zpočátku nekriticky přesouvá i na běžné právnické
osoby, které počaly masově vznikat470, i na osoby zahraniční, které začaly na českém trhu
Ústava Československé republiky ze dne 9.5.1948, č. 150/1948 Sb.: „Čl.XII (1) Hospodářská
soustava Československé republiky je založena na znárodnění nerostného bohatství, průmyslu,
velkoobchodu a peněžnictví; na vlastnictví půdy podle zásady "půda patří tomu, kdo na ní pracuje"; na
ochraně drobného a středního podnikání a na nedotknutelnosti osobního majetku. (2) Všechno národní
hospodářství v Československé republice nechť slouží lidu. V tomto veřejném zájmu řídí stát veškerou
hospodářskou činnost jednotným hospodářským plánem.“
468
Marx, K.: Kapitál, ale posléze zejména Lenin, V.: Stát a revoluce. 1907.
469
vyvlastnění pozemku pro rozšíření provozu továrny, k němu ž n ikdy nedošlo, přičemž důvod pro
vyvlastnění v rozhodnutí vůbec nebyl konkrétně vy mezen, takže se nebylo čemu bránit , manipulace
s cenou pozemku, kdy po podání znaleckého posudku, který objednal ten, v jehož prospěch mělo být
vyvlastnění provedeno, byl okamžitě zp racován znalecký posudek další, který cenu pozemku snížil
padesátinásobně (i ve směšných socialistických cenách pozemků ), nevyčkání právní moci rozhodnutí o
vyvlastnění a okamžité t zv. přípravné stavební práce na pozemku, které jej z hlediska užívání v podstatě
zničily, apod.
470
pro příklad lze uvést naprosto naivní důvěru v různé pochybné úvěrové a nebankovní společnosti,
467
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ideálního ekonomického prostředí raného kapitalismu, jinde již v té době nevídaném, a
zejména do té doby zde neužívanou reklamou začaly ovládat značné množství trhu471. Lze
uvést, že značnému zvýhodnění postavení na trhu těchto osob přispěla i nutná částečná
cenová liberalizace zejména potravin v létě 1990, kdy množství výrobků těchto právnických
osob se stalo v poměru k tradičním levným dotovaným neznačkovým potravinám českého
původu konkurenceschopnějším472.
Je nutné uvést, že ani společnost, ani pozitivní právo, na tuto změnu nebylo připraveno a
zpočátku se jednalo o naprosto živelný jev. Při politických debatách o způsobech přesunu
majetku státu a jeho privatizaci se pozornost soustředila zejména na téměř okamžité
zamezení vyvádění majetku státu ze státních podniků na další subjekty, které počaly v dosti
velkém měřítku konat někteří tehdejší ředitelé státních podniků473, otázka dohledu nad
jednáním právnických osob z hlediska jejich deliktní odpovědnosti nebyla na pořadu dne.
Nutno z ekonomického pohledu rovněž upozornit na skutečnost, že ačkoliv mnohé
podniky byly privatizovány, způsob zvolené privatizace (dosud nikde do té doby ve světě
nevyzkoušenou tzv. kupónovou metodou) nastolil poměrně zvláštní situaci – podniky sice
měly soukromého vlastníka, tím však byly buď drobní investoři, nebo tzv. privatizační
fondy; oba druhy subjektu měly jedno společné – nedostatek kapitálu a mnohdy ani zájem
na dalším rozvoji podniku. Kapitál tak začaly poskytovat stále státní a polostátní banky,
jejichž kontrola ze strany státu byla zpočátku téměř nulová474, a jejichž zájem na
maximalizaci zisku a kontrole poskytnutí těchto prostředků byl opravdu velmi vlažný.
V této společenské situaci tak v první polovině devadesátých letech vlastně stále přežíval
socialismus, některými autory kritickými k této fázi vývoje označovaný jako „bankovní

který m mno zí drobní střadatelé svěřili mnohdy značné úspory – pro obejití zákona o bankách je nutné
upozornit, že mnohé tyto subjekty byly zakládány jako sdružení osob podle občanského zákoníku, nikoliv
tedy přímo jako osoby právnické.
471
zejména je nutné poukázat na skutečnost, že reklama, zejména televizn í, v době socialis mu
vykazovala takovou míru neprofesionality (např. známé reklamy na běžné potraviny, jako vejce či mléko),
že nástup skutečně profesionálně zpracované reklamy znamenal pro většinu osob naprosto nový jev,
chytře dále spojený se spotřebitelskými soutěžemi – např. akce na kávu Tchibo.
472
kro mě kávy, která byla za dob socialismu nepříliš levnou záležitostí, se hlavně jednalo např. o tehdy
značně populární rostlinné tuky na pečivo prodávané v atraktivních obalech, když cena másla najednou
stoupla z 10 Kčs na téměř trojnásobek v průběhu jednoho roku.
473
např. vzpo mínky To máše Ježka na doby zejména první poloviny roku 1990: Ježek, T.: Zro zení ze
zku mavky. Prostor. Praha 2008.
474
autor z osobní zkušenosti při přípravě privatizace jedné banky v roce 1996 (která nakonec nebyla
uskutečněna), kdy byl připravován tzv. prospekt cenného papíru na londýnské burze a vypracovávána tzv.
„due diligence“ banky, ví, že úvěry poskytnuté v prvé polovině devadesátých let byly téměř nedobytné a
nevymahatelné, zajištěné velice pochybnými hodnotami, mnohdy mající spíše povahu trestného jednání ze
strany zaměstnanců banky, kteří úvěry poskytli.

- 149 socialismus“475 (nízká efektivita práce, velmi nízká nezaměstnanost, stále značná převaha
veřejných služeb provozovaných za značně dotované ceny 476, množství sice formálně
soukromých podniků, fakticky však kontrolovaných státními bankami), tak odpovědnost
právnických osob za jejich deliktní jednání či jejich trestání nebyly společensky významnými.
K výraznějšímu posunu podle názoru autora této práce došlo v souvislosti s přesunem
vlastnictví do rukou zahraničních vlastníků a konec tzv. „bankovního socialismu“ privatizací
významných českých bank seriózním bankovním zahraničním domům (Česká spořitelna,
Komerční banka, Investiční a Poštovní banka, naposledy ČSOB). Až tím došlo k vytvoření
skutečně tržního a konkurenčního prostředí, následně i k růstu životní úrovně. S tím ovšem
rovněž došlo k výraznějšímu uvolnění podnikatelského prostředí a následně vystoupily i do
veřejné debaty otázky deliktní odpovědnosti právnických osob477, které ostatně občas
neutichají dodnes a které jsou většinou vedeny značně jednoduchou logickou zkratkou –
volání po zvýšení státního dohledu nad jednáním těchto právnických osob, aniž by bylo
řečeno i to méně příznivé (tedy, že takový postup by fakticky znamenal návrat
k socialistickému obchodu stálého nedostatku, případně by výrazně zvedl ceny mnohého
zboží478).
Podle názoru autora pak dalším výrazným impulsem byl vstup České republiky do
Evropské unie v květnu 2004, kdy došlo na ekonomickém poli k výraznému otevření
českého trhu zahraničním podnikatelům, a zejména další výrazné pronikání podnikání
velkých nadnárodních právnických osob (včetně výrazného zvýšení dovozu některého zboží
ze

zemí Evropské unie, které

se

po odbourání celních sazeb stalo rázem

konkurenceschopné se zbožím českým). Hrubý národní produkt přitom vzrostl z hodnoty
1,533.175 mil. Kč v roce 1995 na hodnotu 3,772.874 mil. Kč v roce 2010 479, celkové náklady

např. značně důrazně a s přímočarostí jemu v lastní: Zeman, M. Vzestup a pád české sociální
demokracie. Šťastný. Praha 2005.
476
např. ve zdravotnictví při zajištění lékařské péče přežívající dodnes, ačkoliv výdaje občanů na
zdravotní péči setrvale rostou a jsou směřovány do oblasti nákupu léčiv a zd ravotnického materiálu –
autorovi se na jedné odborné konferenci svěřil jeden ze zástupců velkého farmaceutického nadnárodního
koncernu, že Česká republika je z h lediska jejich podnikání zemí skutečně zaslíbenou a že zde prodávají
léčiva plně h razená ze zdravotního pojištění za tro jnásobné ceny, než v Německu (situace v roce 2003);
vlastníci bytů s tzv. „regulovaným“ nájemný m na uvolnění trhu čekali nejen v České republice téměř
dvacet let.
477
zejména po zkušenostech z tzv. předváděcích akcí na rů zné výrobky – např. legendární hrnce Zepter.
478
stačí pouze nevole po zvýšení ceny vajec v roce 2012 po zavedení požadavku větších klecí pro
nosnice, když zvýšení této ceny alespoň částečně umožňuje důstojnější živořen í těchto zvířat
v podmínkách velkochovů.
479
zdro j – údaje Českého statistického úřadu, publikované na webových stránkách www.csu.cz.
475
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z částky 472.893 mil. Kč v roce 1995 na částku 1,195.151 mil. Kč v roce 2010480.
S celkovým bohatnutím české společnosti v letech 1993 – 2010 však nadále začal rovněž
růst celkový státní dluh, který se v posledních letech navíc prohloubil tzv. finanční krizí –
z částky 158,8 mld. Kč v roce 1993 na částku 1.344,1 mld. Kč v roce 2010, veřejný sektor na
tom však byl špatně i v letech devadesátých – vládní deficit k hrubému domácímu produktu
činil v roce 1995 -13,4 %, v roce 2009 pak -5,8 % (přičemž podle tzv. maastrichtského
kritéria by výše deficitu neměla překročit 3% k HDP, což od roku 1995 bylo splněno pouze
v roce 2004 a pak 2006 – 2008)481. Saldo státního rozpočtu přitom bylo uměle vylepšováno
přesunem obtížně vymahatelných nejprve pouze státních aktiv do České konsolidační
agentury (takže ačkoliv tzv. vládní dluh, tedy dluh veřejného sektoru v roce 1995 činil
výrazných -13,4 % k HDP, státní rozpočet v tomto roce byl v přebytku 7,2 mld. Kč),
později i pohledávek následně privatizovaných bank, které byly o tyto rizikové úvěry
očištěny.
Zvýšení kupní síly obyvatelstva i celkový poměrně razantní vývoj české ekonomiky
pochopitelně s sebou neslo i zvýšení celkového obchodu, a to zejména ve vztahu ke
spotřebitelům, postupná privatizace zejména služeb vedla k většímu zaměstnávání
zaměstnanců právnickými osobami soukromého práva, zvýšená podnikatelská činnost
poznamenala zvýšení zájmu o celkovou odpovědnost (nejen deliktní) příslušných
právnických osob. Je např. možné poukázat na situaci u stavby dopravní infrastruktury –
zatímco v době socialismu i v počátku devadesátých let tyto stavby většinou přímo
prováděly státní organizace, v dnešní době je takový postup naprostou výjimkou a většinu
těchto prací provádějí zejména nadnárodní stavební společnosti – tedy osoby soukromého
práva, a veřejný sektor zde vystupuje pouze jako investor finančních prostředků a zadavatel
prací.

13.3

Současná situace na českém trhu

V současné době je český trh, obdobně jako trhy ostatních zemí Evropské unie, velice
otevřený, navíc česká ekonomika je poměrně tradičně velmi orientována na vývoz zejména
tradičních průmyslových výrobků (např. automobily, šperky, kolejová vozidla)482. Navíc
480
481
482

zdro j – tatáž data Českého statistického úřadu.
zdro j – statistické údaje Českého statistického úřadu, získané z webových stránek: www.csu.cz.
poslední dostupná data z Českého statistického úřadu za červen 2011 uvádějí, že vývoz za tento měsíc
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Německo (odkud jsou pak mnohdy výrobky, většinou ještě dále opracované, exportovány
dále, německá ekonomika je rovněž silně proexportní) 483, čímž se poněkud vymyká ostatním
postkomunistických státům Střední Evropy - ekonomicky (ač mnohdy je veřejné mínění
jiného názoru) tyto ostatní země převyšujeme.
Všechny tyto skutečnosti pochopitelně musely mít a dodnes mají vliv na zvýšení zájmu mj. i
o deliktní odpovědnost právnických osob, resp. jejich trestání v případě zjištěných deliktů
(ať již na poli ochrany spotřebitele, tak i např. deliktů podle stavebního zákona, právních
norem v oblasti ochrany životního prostředí, apod.). Jednou z takových prvních vážně
deliktních jednání se dopustila společnost Delvita v roce 1995, která při stavbě velkoskladu
v Rudné u Prahy (na který neměla pravomocné stavební povolení) zničila neocenitelný
archeologický nález – sídliště z pozdní doby bronzové. Trestní stíhání odpovědné osoby,
bylo po pěti (sic!) letech pravomocně zastaveno484, velkosklad v Rudné stojí dodnes. Je
možné uvést, že společnost Delvita, která na český trh vstoupila jako první významná
zahraniční právnická osoba na poli supermarketů, již dnes na našem trhu nepůsobí, deliktní
jednání však při prosazování svého podnikání provozovaly i další obchodní řetězce – za
všechny možné uvést soustavné a opakované kácení stromů bez povolení společností
Lidl485, který dodnes na trhu úspěšně působí. Šetření České inspekce životního prostředí a
její závěry486 působí svou absurditou spíše jako pokus nepodařené beletrie.
Ač shora zmíněné události poněkud rozvířily chvilkovou mediální pozornost, na poli
trestání se vlastně nic nestalo – tresty správní byly uloženy v natolik směšně nízkých
částkách (korektně je nutné uvést, že tomu odpovídala nízká sazba pokut v právním
předpise) či vůbec, že se o potrestání snad vůbec nedá hovořit, trestní odpovědnost
fyzických osob byla smetena ze stolu klasickým českým argumentem, že se nepodařilo
prokázat úmysl konkrétní fyzické osoby k provedení trestného činu. Ve svém důsledku (při
neexistenci trestní odpovědnosti právnických osob, která byla do českého právního řádu
z České republiky čin il 244.536 mld. Kč, dovoz pak 226.894 mld. Kč.
483
zdro j: článek s daty a analýzou České národní banky o exportu do Spolkové republiky Německo:
http://www.cnb.cz/cs/menova_politika/zp ravy_o_inflaci/2011/2011_IV/bo x_a_prilohy/zoi_2011_IV_bo x_
3.ht ml
484
zdro j: http://nno.ecn.cz/index.st m?apc=nP2x1--&x=148924, stránky občanského sdružení EConnect.
485
např. kampaň společnosti Děti země: „Kácení stromů u supermarketů
Lidl“,
http://www.detizeme.cz/kampanv.shtml?als[KID]=25458e2b5db5375e831ba918b5c0ca2f
486
dostupné na: http://www.cizp.cz/186_ Kaceni-stro mu-pobliz-prodejen-Lidl, zp ráva z 20.10.2003: „U
9 případů tedy došlo k porušení zákona 114/1992 Sb, o ochraně přírody. Až na jediný případ (Vyškov) není
znám subjekt, který dřeviny pokácel, ani ten, kdo kácení zadal. V současné době 7 případů vyšetřuje
Policie ČR jako trestní oznámení na neznámé pachatele. ČIŽP je v kontaktu s policejním prezidiem a dané
případy podrobně monitoruje.“ – jiný mi slovy řečeno, nikdo nikoho neviděl, resp. nikdo ho neudal, takže
to nikdo neudělal.
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nedokázal účinně sankcionovat zcela zjevné deliktní jednání (v případě velkoskladu u Rudné
navíc mimořádně společensky nebezpečné) a podpořil tak obecný pocit, že velcí hráči na
trhu (tedy silné právnické osoby) si mohou dovolit cokoliv.

13.4

Výše a dopad uložených pokut na delikventa

Jak již bylo uvedeno v části práce, kde byla rozebrána jako typický správní trest pokuta, výše
uložených pokut zdaleka nedosahuje horního zákonného rozpětí. Nastává tu tak situace,
kdy sice zákonodárce stanoví velké rozpětí výše pokut, mnohdy s nesmyslnou horní výší
sazby, praxe – tedy konkrétní aplikace práva - je však jiná (snad pouze s výjimkou
citelnějších pokut ukládaných Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže). Jak již autor
uvedl, např. Rada pro rozhlasové a televizní vysílání za běžné porušení povinností
provozovatele televizního vysílání ukládá standardně pokutu ve výši 50 nebo 100 tisíc Kč, a
to i v případech zjevné recidivy deliktního jednání 487. Taková výše pokuty pro subjekt, který
v televizním vysílání ovládá většinu reklamního trhu, je skutečně směšná (je však nutné
uvést, že zákonná horní sazba pokuty ve výši 2,5 miliónu Kč za běžné správní delikty podle
ust. § 60 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb., je rovněž velice nízká, a po dobu účinnosti tohoto
zákona, tedy od roku 2001, nebyla nikdy zvýšena, ač jiná ustanovení tohoto zákona
novelizována byla).
Rovněž je nutné uvést, že zjištění výše uložených pokut v nějakých statistických výstupech
je v současnosti u správních úřadů téměř nemožné. Je s podivem, že statistický úřad, který
po soudech vyžaduje statistické údaje o každém vydaném platebním rozkaze, nepožaduje po
příslušných správních úřadech takové údaje o uložených pokutách, aby mohl být k dispozici
representativnější vzorek. Současná situace je tak typická, jako ostatně celé správní trestání
v České republice, značnou roztříštěností a resortními obyčeji. Autorovi je z jeho činnosti
správního soudce známo, že mezi jednotlivými správními úřady jsou značné rozdíly
v konkrétním rozpětí výše pokut – kromě mnohdy značné tolerance k deliktnímu jednání
(již několikrát zmíněná Rada pro rozhlasové a televizní vysílání), které může být dáno i
poměrně nízkým počtem osob, které se mezi sebou navzájem znají – až k velmi citelným
pokutám, jejichž účelem spíše byla ekonomická likvidace subjektu (pokuty ukládané
Magistrátem hlavního města Prahy a následně potvrzované ministerstvem dopravy pro
podnikatele v taxislužbě, kde zejména v letech 2004 – 2008 výše pokut dosahovala většinou
487

správní akty týkající se uložených pokut jsou dostupné na www.rrtv.cz, bohužel pouze v konkrétním
roce, web nemá archiv.
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skutku – předražená jízda vozidlem taxislužby). V posledních případech však na vině nebyla
pouze správní praxe dopravních úřadů – situace v pražské taxislužbě byla skutečně kritická a
mnohdy podnikání maskovalo vyloženě trestné jednání mnohých subjektů488, či krylo
technické prostředky a neoprávněný zásah do tzv. taxametrů489. Ač se situace mírně zlepšila,
stále má do dokonalosti daleko490. Systém správních sankcí, kdy mnohdy byly
provozovatelem vozidel taxislužby právnické osoby, které zaměstnávaly či smluvně
zajišťovaly přepravu fyzickými osobami, které příslušné požadavky pro provoz taxislužby
nesplňovaly, tak dosud postrádá i jinou citelnější sankci, než je pouhá pokuta (např.
navrhované odnětí věci – vozidla taxislužby – přímo namístě po zjištění deliktního jednání).
V souvislosti s taxislužbou, jejíž problémy řeší především Hlavní město Praha, je situace na
poli správního trestání v oblasti právních norem opravdu tristní. Důkazem může sloužit asi
navždy odložený, již několikátý, návrh zastupitelstva Hlavního města Prahy na novelizaci
zákona č. 111/1994 Sb., silniční zákon, který byl pouze doporučen k projednávání
organizačním výborem poslanecké sněmovny dne 14.11.2010 (sněmovní tisk č. 972) přes
nesouhlas vlády, a k dalšímu projednání již nedošlo491. V důvodové zprávě k tomuto návrhu
jsou uvedena velice cenná čísla, z nichž lze alespoň částečně demonstrovat účinnost
správního trestání v oboru taxislužby.
Ke zmíněné důvodové zprávě byla přiložena tato tabulka, hodnotící účinnost dosud
ukládaných pokut (stav k 30.6.2008):

známé požadované „výpalné“ za stání na stanovišti u Staro městského náměstí sdružením THORGES,
kde však byly hlavní aktéři – fyzické osoby – odsouzeni v trestním řízení: viz článek na www.idnes.cz ze
dne
26.6.2000:
Soud
poslal
taxikáře
z Thorgesu
za
mříže,
zdroj:
http://zpravy.idnes.cz/domaci.asp x?c=A000622110600praha_jba.
489
velmi oblíbené tzv. „turbo“ přimontované v autoservisu na taxametr, kdy bylo načítáno větší množství
kilo metrů, než kolik čin ila skutečně ujetá v zdálenost, viz např. článek na www.idnes.cz ze dne 14.1.2005:
Taxikáři
o kradli
primátora
Prahy,
zdroj:
http://zpravy.idnes.cz/domaci.asp x?r=domaci&c=A050113_212027_praha_sas: „Řidič firmy Auto Betty
otevírá dveře šedivého mercedesu, na kterých má číslo 01356. Neví, že cizinec v kožené bundě, který
nastupuje, je ve skutečnosti pražský primátor. A tak zapíná takzvané turbo, aby se taxametr točil
mimořádně rychle a čísla rychle naskakovala.“.
490
reportáž České televize ze dne 9.2.2012: Každý čtvrtý pražský taxikář nemá čisté svědomí. Zdro j:
http://www.ceskatelevize.cz/ct24/ekono mika/ 163842-kazdy-ctvrty-prazsky-taxikar-nema-ciste-svedomi/.
491
zdro j:
d igitální
arch iv
Poslanecké
sněmovny
České
republiky:
http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=5&CT=972&CT1=0
488
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Stádia vymáhání pohledávek
předáno k vymáhání exekučnímu
odd.
z toho:
vymoženo celkem
z toho: exekutory pověřenými soudem
zaměstnanci exekučního odd. DPC

Aktuální stav k
30.6. 2008
počet
597
*294
58
236

k vymáhání zbývá

357

z toho: předáno k vymáhání exekutorům
zahájeno vymáhání dle zákona
č.337/1992
k zahájení zbývá

186
170
1

částka
Kč
51 554
466
13 789
111
3 994
048
9 795
063
32 442
355
19 625
657
12 805
698
11 000

5 323
zastavené řízení nebo odpis
41
000
*údaje o vymožených částkách i počtu zahrnují částečné platby v 95 případech. Jelikož
těchto 95 případů je zahrnuto též v počtu případů k vymáhání, je celkový součet počtu
případů vymožených a k vymáhání o 95 vyšší než celkový počet případů předaných k
vymáhání.
Z této tabulky lze velmi dobře zjistit, že účinnost vymáhání pokut je skutečně nízká (asi
26% z uložených pokut), a to přes praxi správního úřadu, který vymáhá tyto pokuty i cestou
soudních exekucí podle zákona č. 120/2001 Sb.
Dalším problémem, který z této důvodové zprávy vyplývá, je dělená deliktní odpovědnost
právnických a fyzických osob 492. Je skutečně až s podivem, jak laxně zákonodárce přistupuje
str. 21 této důvodové zprávy: „Přesto, že se městu mnohdy podaří úspěšně sankcionovat taxikáře,
který předražil, nebo mu odebrat průkaz o způsobilosti řidiče taxislužby, čímž řidič přestane splňovat
jednu ze základních podmínek pro výkon práce řidiče taxislužby, vrátí se v mnoha případech tento taxikář
do Prahy buď s průkazem mi mopražského dopravce, anebo se nechá zaměstnat u firmy, která mu u možní
jezdit i bez platného průkazu o způsobilosti řidiče taxislužby s vědomím, že je nespolehlivý (např. firma
EURO TAXI PRAHA, s.r.o., vlastněná odborovými svazy ČMKOS). Přitom jediným trestem, který hrozí, je
pokuta firmě, nikoliv řidiči, který tak de facto vyvázne bez úhony, nebo začne jezdit bez oprávnění k
podnikání - tzv. „černoch“. Těmto řidičům nelze prakticky žádným legálním způsobem zabránit v dalším
výkonu práce řidiče taxislužby. Např. řidič Vladimír Königsmark má od prosince 2005 pravomocně
odebraný průkaz o způsobilosti řidiče taxislužby č. 022600 a od 27.7.2007 druhý průkaz č. 044862 a
nesmí tedy dle platné legislativy vykonávat práci řidiče taxislužby. Přesto ji vykonává i nadále, nejdříve
492
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odpovědnosti zbaví tím, že za konkrétní deliktní jednání nadále odpovídá právnická osoba,
která jej zaměstnává. Možnost reálného postihu právnické osoby (např. navrhovaným
trestem zákazu činnosti) tak není v podstatě žádná (otázkou je, zda tuto situaci aspoň
částečně zlepší nově přijatý zákon o trestní odpovědnosti právnických osob). Volnost
takového deliktního jednání v pražské taxislužbě je přitom v Evropě nevídaná a naprosto
ojedinělá (např. v Londýně nutná tzv. kauce při vydání oprávnění k provozování taxislužby,
zvláštně barevně označené vozy včetně jejich zvláštního technického vybavení, možnost
ukončení oprávnění a odebrání licence, včetně trestních sankcí 493), či podstatně obtížnější
možnost podnikání v taxislužbě v jiných zemích494, vzhledem k poměrně specifickému trhu
pod svojí koncesí, ale po obdržení několika pravomocných pokut (k 30.6.2008 mu byly uloženy pokuty v
celkové výši 3 400 000 Kč, z nichž je již 1 840 000 Kč v právní moci) začal jezdit pod koncesí EURO TAXI
PRAHA, s.r.o., takže další statisícové pokuty ukládané za neoprávněný výkon práce řidiče taxislužby
panem Königsmarkem jdou za právnickou osobou EURO TAXI PRAHA, s.r.o. Vzhledem k celkové výši
uložených pokut a k „pouze" 100 000,- Kč ručení, vyplývajícího z právní subjektivity provozovatele, jsou
další postihy v tomto případě zcela neúčinné. Dle právního názoru Ministerstva dopravy ČR nelze dle
současně platné legislativy uplatnit v průběhu vedeného správního řízení ani předběžné opatření, kterým
by bylo možno alespoň krátkodobě zákaz činnosti vyslovit.“.
493
srov. např. manuál pro provozovatele taxislu žby na území Londýna a na mezinárodních letištích pro
Londýn, dostupné na: http://www.tfl.gov.uk/assets/downloads/businessandpartners/taxi-driver-abstract-oflaws.pdf.
494
část odůvodnění rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 5.11.2009, sp. zn. 1 Afs 60/2009,
dostupné na www.nssoud.cz: „Názor Ústavního soudu lze podpořit též exkurzem do srovnatelných
právních řádů zemíEvropské unie. Například v Belgii obdobnou matérii řeší zákon z 27. 4. 1995 o
službách taxíků
a o nájmu vozidel s řidičem (Ordonnance relative aux services de taxis et aux services de location de
voitures
avec chauffeur, přístupné na http://www.ejustice.just.fgov.be/), který v čl. 29 zmocňuje vládu stanovit
tarify pro taxislužby. Ve Francii upravuje tarify taxi nařízení č. 87 - 238, ze dne 6. 4. 1987 (Décret n°87238 du 6 avril 1987 réglementant les tarifs des courses de taxi, přístupné na
http://www.legifrance.gouv.fr/). Cenová regulace provozování taxislužby v SRN má svůj právní základ v §
51 zákona o přepravě osob ze dne 21. 3. 1961 (Personenbeförderungsgesetz, dohledatelný na
http://bundesrecht.juris.de/pbefg/index.html), který zmocňuje vlády spolkových zemí k vydání nařízení,
jimiž lze stanovit ceny za přepravu osob a další podmínky přepravy. Zákon současně umožňuje, aby vlády
spolkových zemí delegovaly svoji pravomoc vydat uvedená nařízení na jiné orgány. Např. ve Spolkové
zemi Berlín jsou ceny taxislužby stanoveny nařízením senátu spolkové země ze dne 16. 6. 2009
(http://www.taxi-inberlin. de/gesetz/taxtarifo2009.pdf). Dle § 1 odst. 1 tohoto nařízení nelze provozovat
taxislužbu za ceny vyšší, ale ani nižší, než jsou ceny obsažené v nařízení. Obdobná je situace i v Rakousku.
Spolkový zákon o nepravidelné podnikatelské dopravě osob motorovými vozidly (zákon o nepravidelné
dopravě) [Bundesgesetz über die nichtlinienmäßige gewerbsmäßige Beförderung von Personen mit
Kraftfahrzeugen (Gelegenheitsverkehrs-Gesetz), publ. BGBl. I Nr. 112/1996, dohledatelný na
http://www.ris.bka.gv.at/] stanoví v § 14, že zemský hejtman může nařízením určit závazné tarify pro
taxislužbu. Tyto tarify se vztahují buď na celou spolkovou zemi, nebo na jednotlivé okresy či obce. V
případě Spolkové země Vídeň se jedná o nařízení, kterým se stanoví závazné tarify pro výkon taxislužby
prostřednictvím motorových vozidel (Vídeňský tarif pro taxislužbu
1997, čj. W140-020, publ. ABl 1997/48 http://www.magwien.gv.at/recht/landesrechtwien/
rechtsvorschriften/pdf/w1400200.pdf). Ceny obsažené v tomto tarifu jsou závazné, nelze je zvýšit ani
snížit (§ 1 a § 10 nařízení). Regulace maximálních tarifů taxislužby není omezena jen na země Evropské
unie. Příkladem může být regulace cen taxislužby v USA, kde se aplikuje ve všech velkých i středně
velkých městech [srov. k tomu např. Dempsey, P.S. Taxi Industry Regulation, Deregulation &
Reregulation: The Paradox of Market Failure, 24 Transportation Law Journal 73 (1996), výčet forem
regulace taxislužby na s. 75 - 76]. Dočasný pokus o deregulací cen taxislužby v USA skončil naprostým
fiaskem a poškozením jak zákazníků, tak i většiny provozovatelů taxislužby. Ceny taxislužby po deregulaci
cen v rozporu s očekáváním klasické ekonomické teorie neklesly, ale naopak podstatně vzrostly (tamtéž, s.

- 156 v tomto segmentu podnikání, kdy je typickým časté využití této služby cizinci, kteří se
většinou neorientují v právních a společenských zvláštnostech.
Právě oblast taxislužby je tak podle názoru autora této práce typickým příkladem
nedostatečné právní regulace, a to zejména z pohledu deliktní odpovědnosti i právnických
osob, kdy možnost sankce se omezuje v podstatě pouze na ukládání pokut (často
nevymožitelných). Možnost určitého trestu, spočívající v odnětí příslušného živnostenského
oprávnění podle ust. § 35a odst. 1, 2 zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, je naprosto
bezzubým institutem, kdy taková osoba takovou sankci může snadno obejít založením
právnické osoby jiné, kde ustanoví jiného odpovědného zástupce, který v tu chvíli příslušné
podmínky bezúhonnosti splňuje (ust. § 11 zákona č. 455/1991 Sb., živnostenský zákon).
Další oblastí, na níž je možné poukázat na nedostatečnost účinnosti a působení správních
sankcí na delikventa, je podnikání velkých nadnárodních právnických osob v provozování
prodeje (tedy zejména supermarkety), a dodržování veřejnoprávních povinností na poli
ochrany spotřebitele (když stranou je ponecháno dodržování např. pracovněprávních
předpisů). Ze zkušenosti autora z doby, kdy byl zaměstnancem advokátní kanceláře v roce
1995, pramení tehdejší praxe těchto řetězců při přijetí zboží za účelem prodeje od jiného
subjektu (v tomto konkrétním případě se jednalo o podnikatele – právnickou osobu –
s masnými produkty, na straně druhé stála zahraniční právnická osoba, která zde
provozovala supermarkety). Kromě již tehdy běžně využívaného tzv. „regálného“, které
přetrvalo do dnešní doby (jedná se o zvláštní poplatek na soukromoprávní bázi, který je
placen za umístění zboží dodavatele ve výši očí)495, přičemž přijetí zákona č. 395/2009 Sb., o
významné tržní síle při prodeji zemědělských a potravinářských produktů a jejím zneužití,
tyto praktiky nijak nezakázalo496; se jednalo o podmínky, které byly naprosto nevyvážené ve
prospěch odběratele. Celá smlouva navíc byla otrockým překladem z němčiny s jedinými
změnami, kterými byly přepsány právní normy účinné v České republice.
Na poli veřejného práva, tedy zejména ochrany spotřebitele, má v současné době situace
rovněž značně nevyrovnaných charakter z hlediska deliktní odpovědnosti právnických osob.
Příkladem mohou být v poslední době (ale i dříve značně medializované) případy prodeje
107 - 110).“.
495
srov. např. článek na serveru aktuálně.centrum.cz ze dne 4.2.2011: Ko lik stojí regálné? Zaplaťte 440
tisíc za pět měsíců. Zdroj: http://aktualne.centrum.cz/ekono mika/nakupy/clanek.phtml?id=690018. Článek
vychází z rozhodnutí Nejvyššího soudu a vyjádření místopředsedy Úřadu pro ochranu hospodářské
soutěže
496
navíc je tento zákon opravdu legislativní perlou, když sankcionuje jednání, které je uvedeno v příloze
k to muto zákonu.

- 157 potravin, u nichž došlo k překročení doby trvanlivosti, v supermarketech, kdy jsou údaje o
trvanlivosti přelepovány497 novými štítky498. Mediální prohlášení (vcelku pochopitelné)
těchto právnických osob se vždy omezuje na to, že se jedná o konkrétní chybu jednotlivce,
fyzické osoby – zaměstnance. Z četnosti výskytu je však patrné, že se musí jednat o
organizovanější systém. Pochopitelně je pravděpodobnou motivací tlak na co nejnižší cenu a
prodej všeho zboží, z čehož může pramenit snaha zaměstnanců k takovému jednání,
k němuž však neexistuje žádný pokyn (např. výše pracovních odměn zaměstnanců, která je
závislá na množství vráceného či zničeného zboží po době trvanlivosti). I takové jednání,
resp. firemní kultura či politika příslušné společnosti, však má a musí mít podíl na tomto
jevu, ač mnohdy nepřímý (je těžké si představit, že by zaměstnanci prodejen byli přímo
nuceni k tomuto jednání, nicméně shora zmíněné odměňování za práci nepřímo
k takovému jednání nutí).
Z praxe České obchodní inspekce (z jejich webových stránek) však není patrné, jak a kdy za
toto jednání byly konkrétní právnické osoby postiženy. Ze zkušenosti autora této práce jako
správního soudce plyne, že žaloby na uložení pokuty za toto jednání jsou spíše výjimečné a
uložené pokuty byly spíše symbolické. Je nutné upozornit, že samo prokázání takového
jednání přímo právnické osobě, která provozuje síť supermarketů, přitom není nic složitého
– při naší konstrukci správních deliktů, kdy je zjišťováno v řízení pouze porušení zákona 499
a není tak nutné prokazovat žádné zavinění, je to rozhodně jednodušší, než postižení osoby
fyzické za přestupek.

13.5

Deliktní jednání a společenské vědomí

Jak bylo uvedeno ve výše uvedené subkapitole, vnímání deliktního jednání právnických osob
ve společnosti je značně proměnlivé, základní prvky však zůstávají stejné. Nejprve je nutné
uvést, že zejména po druhé světové válce došlo ke značně výraznému vzestupu podnikání
právnických osob, a ke vzniku nadnárodních korporací. V západní Evropě k tomu dozajista
přispělo přijetí tzv. Marshallova plánu (správně Plán evropské obnovy, European Recovery
Program) po roce 1947, které pochopitelně bylo motivováno i politicky (zejména zkušeností
George C. Marshalla s komunistickými režimy, rovněž je nutné připomenout, že Marshall
byl generálem s válečnou zkušeností, poté působil jako ministr obrany, a až ke konci své
je nutné uvést, že k to muto jevu zcela určitě musí docházet nejen v supermarketech, ale i u jiných
prodejců, které však nejsou tak med ializovány a nemají obecnější dopad.
498
např. článek na serveru aktuálně.centru m.cz ze dne 28.2.2012: Žádná chyba, ale systém. Prošlé jíd lo
se prodává běžně. Zdroj: http://aktualne.centrum.cz/do maci/ zivot-v-cesku/clanek.phtml?id =734915.
499
a toho je zákon č. 634/ 1992 Sb. přímo ukázkovým příkladem.
497

- 158 aktivní kariéry se stal ministrem zahraničních věcí500). Tato kapitálová pomoc západní
Evropě nesmírně ekonomicky prospěla a zjevně se podílela na ohromném hospodářském
vzestupu Německa (Bundesrepublik Deutschland), na rozdíl od situace v letech 1918 –
1933. S americkou kapitálovou pomocí tak pochopitelně počaly pronikat do evropského
prostředí i silné právnické osoby, mnohdy značně rasantně se svými výrobky (např. Coca
Cola 501), další byly obnoveny, resp. se přeměnily na běžné obchodní společnosti (např.
pojišťovna a banka Allianz, značně z dob tzv. Třetí Říše poskvrněná 502), další vznikly (např.
dnes mamutí potravinářská společnost Ferrero, která vznikla z původně malého italského
cukrářství, které vyrábělo tradiční pastu z lískových ořechů, z níž se během druhé světové
války stala dobrá náhražka tehdy nedostupné čokolády; po skončení války, již po přidání
čokoládového másla a pod názvem Nutella začala být výrazným světově rozšířeným
výrobkem503). Úloha na celkovém podnikatelském prostředí těchto velkých právnických
osob se neustále zvyšovala, čímž logicky stoupá i jejich možné deliktní působení.
Situace ve východní části Evropy, tedy i u nás, zejména po odmítnutí Plánu evropské
obnovy pro Československo v roce 1947 a převzetí moci Komunistickou stranou
Českolovenska v roce 1948, se ubírala poněkud jiným směrem. Hospodářsky se
Československo uměle odřízlo od svých tradičních trhů a postupně se v rámci Rady
vzájemné hospodářské pomoci začalo orientovat na značně hospodářsky nevyvinuté země,
což v osmdesátých letech minulého století vedlo k tomu, že československé podniky (s
malými výjimkami) vyráběly hlavně technologicky méně náročné výrobky opravitelné i ve
značně polních podmínkách (srov. např. nepochopitelně dlouhou dobu výrobu sice
legendární, přece jen však v osmdesátých letech značně technologicky zastaralé tramvaje T3
v ČKD Praha, provozovna Tatra Smíchov 504, v NDR pak např. snad vůbec nezměněný
Trabant, vyráběný téměř po 40 let505). Z hlediska působení velkých právnických osob však
situace nebyla tak odlišná od zkušenosti západoevropské – socialistické organizace ovládly
veškeré hospodářství a staly se i největším zaměstnavatelem, v zemědělství se většinou
jednalo o jednotná zemědělská družstva. Dosti charakteristickým se tak staly rovněž velké
právnické osoby, které měly dceřinné společnosti (provozy, závody, provozovny) v různých
místech a s různým předmětem činnosti (např. již zmiňovaná ČKD, tehdy stále ještě

500

biografie G. C. Marshalla: http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/peace/laureates/1953/ marshallbio.html
501
http://www.coca-cola.cz/historie
502
https://www.allian z.co m/en/about_allianz/history/index.html
503
http://www.ferrero.cz/fc-1011/
504
http://www.prazsketramvaje.cz/view.php?cisloclanku=2006040810
505
http://www.trabant.cz/clanky/historie/

- 159 Českomoravská Kolben Daněk, která však byla mamutím podnikem již před znárodněním v
roce 1945 506).
Lze tak konstatovat, že situace se v obou částech Evropy po druhé světové válce značně
změnila – úloha právnických osob, mnohdy značně velkých, výrazně vzrostla a tyto subjekty
se začaly výrazně podílet na celkovém vývoji společnosti a v běžném životě lidí. To se ve
společenském vnímání muselo pochopitelně projevit – pokud např. v době mezi válkami
sice právnické osoby existovaly, jejich působení na běžný život bylo mnohem menší –
málokdo se asi setkal s problémy lokomotiv vyráběných Českomoravskou Kolben Daněk;
naopak většina potravin a zboží byla produkována v místních poměrech buď pro vlastní
potřebu, případně kupovaná od jednotlivců. Výraznou právnickou osobou, která počala
pronikat i do běžného vědomí prvorepublikové společnosti, tak byl Tomáš Baťa se svými
masově vyráběnými botami507. Přijetí tohoto modelu podnikání do české společnosti, a tím i
povědomí o velké a silné právnické osobě, nebylo bráno jednoznačně pozitivně 508, jméno a
zejména výrazná osoba Tomáše Bati však působila stále značně tak, že tato právnická osoba
byla spojována pouze s ním (k tomu asi hodně přispívala i jeho praxe z vedení společnosti a
jeho vysoká pracovitost, kdy se osobně věnoval i běžnému řízení podniku).
Oproti tomuto stavu situace dnešní je značně jiná – běžná populace nakupuje většinu
výrobků a služeb, které produkují právnické osoby, v obchodech, které provozují právnické
osoby, je zaměstnána u právnických osob, a koneckonců navštěvuje zdravotnická zařízení,
která jsou právnickými osobami. Odpovědnost za jednání se tak začíná čím dál výrazněji
rozpadat do jednak tradiční osobní odpovědnosti fyzické osoby, která určitý výkon provede
(např. prodá zboží, provede ošetření), jednak do spíše následné odpovědnosti osoby
právnické, která vše zastřešuje. To je situace odlišná od tradičního modelu společnosti a
subjektivně pojímané odpovědnosti za deliktní jednání. Namísto původního modelu
chování, kdy deliktní jednání je řešeno osobní interakcí či difamací osoby v nejbližším okolí,
nastupuje chování jiné – řešení konfliktní situace je složitější, organizovanější, odpadá
bezprostřednost sociálního kontaktu.
Tradiční odpovědnost, resp. povědomost o původci zboží a služeb, se navíc začíná čím dál
více zatemňovat. Klasickým případem jsou tzv. privátní značky obchodních řetězců různého
zboží – někteří prodejci sice uvádějí konkrétního výrobce, někteří však zásadně nikoliv
506

http://www.ckd.cz/translate/cs/about-us/historie-ckd
http://www.bata.cz/bata-history
508
srov. např. český film Karla Kachyni z ro ku 1979 na námět Jana Otčenáška a Vlad imíra Kaliny: Lásky
mezi kapkami deště, http://www.csfd.cz/film/ 4958-lasky-mezi-kapkami-deste/
507

- 160 (např. TESCO 509). Obchodní politika u těchto značek je vcelku pochopitelná – je jí tlak na
co nejnižší cenu, což vede k tomu, že složení a kvalita těchto výrobků je horší, než těchže
výrobků téhož výrobce (srov. např. značně odvážné přiznání generálního ředitele
společnosti HAMÉ o výrobcích produkovaných pro obchodní řetězec BILLA prodávaných
pod obchodní značkou Clever510). Dalším krokem k zatemnění původce výrobků je pak údaj
o zemi původu, kdy mnohdy se uvádí jako země původu ta země, kde je výrobek pouze
zabalen či minimálně zpracován (např. dosti běžné u mraženého masa 511), případně uvedení
takové země původu, která zahrnuje celý svět512. Na poli odpovědnosti právnické osoby se
tak setkáváme s poměrně novým fenoménem – odpovědnost leží až na posledním článku
celého řetězce, tedy poslední právnické osobě, která výrobek prodává spotřebitelům.
Motivem je zjevné vylepšení mnohdy nevalné pověsti kvality výrobků z určitých zemí (např.
potravin z Polska, kdy do nich byla dlouhodobě přidávána sůl určená k posypu komunikací,
ač ta sama o sobě nijak závadná není513 , nebo sušená vejce dodávaná masivně i do českých
potravinářských provozů, která byla infikovaná množstvím baktérií 514).
Dílčím závěrem je tak možné uvést, že současná situace je charakterizována velkým
nárůstem jednání právnických osob v běžném životě po druhé světové válce, přičemž v
určitých oblastech (např. při výrobě a prodeji zboží) je tato odpovědnost záměrně
rozmělňována, zatemňována a přenášena na značně anonymní struktury. Celkově tak ve
společenském vědomí je jednak podporováno mínění o záměrném snižování odpovědnosti,
jednak se vytrácí osobní odpovědnost příslušné osoby za konkrétní deliktní jednání, což
snižuje tradiční modely chování a posiluje dojem o všemocnosti jednání právnických osob.

509

http://www.itesco.cz/vlastni-znacky.ht ml
http://ekonomika.idnes.cz/polepsime-se-vyrobky-nebudeme-sidit-slibuje-novy-sef-hame-p 33/ekoakcie.asp x?c=A 120222_211103_ekoakcie_brm
511
http://www.dtest.cz/clanek-2070/test-syrovych-kurat-2012
512
Směrn ice Rady 2001/110/ES ze dne 20. prosince 2001 o medu, která zavádí mo žné o značení původu
medu: "směs medů ze zemí ES a ze zemí mimo ES". Smysl této směrn ice byl sice zjevný – upozornit
spotřebitele, že určitý med může obsahovat látky z pylů tropických rostlin, na něž mohou být někteří lidé
alergičtí, následná praxe prodejců však odhalila (i d íky této směrnici), že kvalita masově prodávaného
medu je velice nevalná – např. článek Josefa Šulce pro Pardubické noviny, kdy takto o značený med byl
zjištěn ve všech navštívených obchodních řetězcích a v běžných tržn icích. Zdroj:
http://www.sroll.net/vcely/medvobch/med.htm
513
http://zpravy.idnes.cz/technicka-sul-z-polska-zdravi-neskodi-prokazaly -testy-p12/zahranicni.aspx?c=A 120306_131612_zahran icni_jnd
514
http://zpravy.idnes.cz/polsko-ma-po-soli-problem-s-tunami-susenych-vajec-byly-plne-bakterii-1gt/zahranicni.aspx?c=A 120309_141023_zahran icni_jw
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Prostředky společenské komunikace o deliktním jednání právnické osoby

Dalším faktorem při hodnocení společenského dopadu deliktního jednání právnických osob
je nutné upozornit na značnou proměnu společenské komunikace v době po druhé světové
válce. Zatímco hlavním komunikačním prostředkem v tradiční společnosti bylo zejména
ústní podání (včetně šíření různých fám, které však, překvapivě, nahradila internetová
komunikace515), po rozšíření zprvu rozhlasu a poté televize se sociální komunikace začíná
proměňovat – mnohé informace, které dříve nepřesáhly lokální omezení, se nyní v reálném
čase šíří. S rozvojem internetu, který v současné době přebírá významnou úlohu
informačního média, se komunikace překvapivě vrací opětovně k výraznější sociální
interakci a kritickému postoji k mnohým hodnotovým soudům516.
Ač by se mohlo zdát, že internetová komunikace je navýsost anonymní, přičemž
bezpochyby mnohdy vytváří pouze virtuální realitu517, její přínos pro tradiční sdílení určitých
postojů je větší, než u rozhlasu a televize, neboť informace neprocházejí žádným filtrem518,
a vytvářejí tak prostor pro pluralitu názorů. Na druhou stranu, možnost pro působení
různých fám je tak výrazně vyšší (jako např. neověřených zpráv o převzetí společnosti519), a
to zejména u internetových diskusí520. Tohoto fenoménu si rovněž již všimlo i množství
podnikatelských subjektů, které za úplatu nabízejí tzv. spamování internetových diskusí (za
mnohé např. Lepidus s.r.o. a jejich obchodní nabídka 521). Otázkou, kterou se prozatím nikdo
srov. např. před mluvu Petra Janečka ke knize: Černá sanitka a jiné děsivé příběhy. Nakladetelství
PLOT. Praha. 2006. 1. vydání, str. 11 – 16, a jeho příklad uvedený pod č. 19 „Únos v obchodním do mě
IKEA“, který zpracovává fámu o únosu mladého děvčete, které bylo nalezeno na toaletách s obarvenými
vlasy a jiném ob lečení ve snaze prodat jí na odebrání orgánů, které se objevuje u nás od 90. let minulého
století (v zahraničí d říve a je popisována jako tzv. „The Attempted Abduction“) a zachycuje se zejména v
předvánočním období, nebo např. popisovanou fámu o t zv. zázračném vynálezu (pověst č. 136, Černá
sanitka: Třikrát a dost. Nakladatelství PLOT. Praha. 2008. 1. vydání, str. 170 – 175) – stručně automobil,
který jezdí buď na vodu, nebo na naprosto nepatrné množství pohonných hmot – původ této fámy je
dokonce zdoku mentován již v antickém Římě jako příběh o vynálezci, který vyrobil nero zbitné sklo a byl
proto popraven – popsáno v Petroniově Satyriconu z ro ku 60 n.l. v části věnované hostině u Trimalch iona.
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- 162 systematicky nezabývá, je účinnost takového jednání z obchodního hlediska. Prozatím
jednotlivé společenské okruhy z hlediska sociologického docházejí spíše k názoru, že tyto
diskuse pouze petrifikují sociální stereotypy bez nějakého většího vlivu na společenské
vědomí522. Jedná se však dozajista o velice se vyvíjející sociologický jev (např. v seznamu
schválených a přidělených tezí magisterských prací na Fakultě sociálních věd, katedry
mediálních studií, z 11.7.2011 plyne, že tato témata převažují 523).
Zvláštní povaha internetových diskusí, kdy většina přispěvatelů žije v pocitu anonymity, tak
spíše pouze odráží sociální stereotypy, aniž by vytvářela veřejné mínění. V této souvislosti je
nutné upozornit, že všechny v České republice působící hlavní zpravodajské internetové
portály (odnože tištěných novin) přístup na své stránky nezpoplatňují, proto ekonomicky
vydělávají na tzv. klikání na reklamní bannery (za umístění tohoto banneru platí inzerenti a
jehož cena se zvyšuje s počtem přístupů na určitou stránku524), takže jejich pochopitelným
zájmem je co největší diskuse.
Poměrně častým případem internetové diskuse nad určitým deliktním jednáním právnické
osoby je tak mnohdy zjevná typická logická zkratka, ztráta racionality a prezentace
stereotypu, mnohdy doprovázené požadavkem drakonického trestu, včetně poukázání na
vlastní pozitivní vlastnosti a jednání (postoj typu: „mně by se to nemohlo stát, protože...“).
Pro příklad je možné uvést diskusi (anonymní, tedy bez ověření údajů, zda osoba, která se
pro potřeby diskuse registruje, je osobou skutečnou) o prodeji prošlých potravin. Článek
vyšel v internetové verzi www.idnes.cz dne 7.3.2012 v 16:51 525 pod názvem: „Inspekce našla
závadné potraviny v dalších třinácti prodejnách“. Internetová diskuse započala v 17:07 a do
dne 8.3.2012, kdy byla prozatím ukončena v 16:02 a měla 243 příspěvků. Z hlediska počtu
příspěvků na portálu www.idnes.cz u tohoto typu článků (o deliktním jednání) však byla
největší diskuse u článku: „Levné jako před lety, zato špatné. Proč se jídlo šidí.“, vydaného
5.3.2012 v 1:00 hodin526 (u článku, který sice přímo nepopisuje deliktní jednání, diskuse jej
však hodnotí). Diskuse započala dne 5.3.2012 v 1:05 hodin a prozatím skončila 10.3.2012 v
8:20 hodin s počtem příspěvků 2.312. Příspěvky se dají rozdělit do několika typů, zjevně
Ho moláč, J.: Diskurz o migraci Ro mů na příkladu internetových diskusí. Publikováno na:
http://sreview.soc.cas.cz/uploads/bb60d5c40194919794f24a047161c4f66d 295e22_ 589_06ho molac16.pdf,
a monografie téhož autora: Internetové diskuse o cikánech a Romech CLVI. Karolinum. 2010. Dále např.
Meyrowit z, J.: Všude a nikde:v liv elektronických médií na sociáln í chování. Přelo žil Jirák, J.
Praha.Karolinu m, 2006.
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- 163 podle osoby a osobnosti přispívajících – 1) nejprve ty, které pouze opakují zjevné stereotypy
časové (typu: „dříve to bylo lepší, tohle by se stát nemohlo“), 2) ty, které poukazují na
zahraniční charakter právnických osob (typu: „v Německu by si tohle nedovolili“), 3) ty,
které vyviňují zaměstnance, rovněž silně nacionalisticky zaměřené (typu: „co mají chudáci
prodavačky dělat, jinak nebudou mít prémie“), 4) a konečně přesunutí odpovědnosti
konkrétní fyzické osoby na anonymní právnickou osobu, její firemní politiku, rovněž velmi
nacionalisticky laděné (typu: „za to můžou ti nahoře, cizí management apod.“). Všechny
tyto příspěvky pouze opakují shora uvedené stereotypy, kdy není nouze o nadšené
přitakávání ostatních diskutujících (občas, pokud se to nepovede, si přitaká stejný
přispěvatel) a daly by se celkově shrnout do stereotypu „to ne my, to oni“. Další část
příspěvků již pak nemá charakter opakování stereotypu, ale narace vlastního příběhu,
mnohdy ovšem zaměřeno na prosazení shora uvedeného stereotypu (typ: „mě se stalo, že
jsem koupil zkažené potraviny v obchodě...“).
Druhým velmi dobrým ilustračním případem jsou internetové diskuse týkající se výstavby
bytů developery, zejména v Praze. Pokud opětovně vyjdeme z portálu www.idnes.cz, pak
dne 28.2.2012 v 1:00 hodin vyšel článek: „V Praze je na prodej 6 tisíc nových bytů.
Developeři šli s cenou dolů.“527. První diskutující přispívá 28.2.2012 ve 3:30 hodin (podle
absence diakritiky a stavby věty se pravděpodobně jedná o osobu žijící v zahraničí), poslední
příspěvek je prozatím 6.3.2012 v 10:23 hodin, počet příspěvků je 180. Pokud pomineme
skutečně dosti bulvární nádech samotného článku, příspěvky většinou opakují velmi
obdobné stereotypy, jako shora uvedené, s malými obměnami: 1) poukaz na vysoké zisky
developerů, 2) poukaz na okrádání subdodavatelů velkými právnickými osobami, 3)
rozhořčení nad další výstavbou, architekturou, 4) a konečně v internetových diskusích
neustále omýlaný stereotyp o „bohatosti“ obyvatel Prahy (jako symbolu „zkaženého světa“)
a „skromnosti“ obyvatel jiných měst (jako symbolu „čistého světa a prostředí“)528.
Ačkoliv pochopitelně shora dva uvedené příklady nemohou být z hlediska analýzy
vyčerpávající, pro společenské vědomí v době internetové komunikace mohou být dosti
vypovídající. Pokud z těchto příspěvků odfiltrujeme zjevně komerčně motivované příspěvky
propagující jiný produkt (již uvedená činnost společností, které za úhradu tuto činnost
vyvíjejí, a zjevně mnohé další – např. realitní kanceláře), dostaneme se většinou ke dvěma
stereotypům – první je klasický stereotyp, který nacházíme u každého deliktního jednání,
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http://bydleni.idnes.cz/prodej-bytu-cxy-/reality_bdp.aspx?c=A 120227_174208_reality_bdp_web
což je sociální psychologii dávno známý feno mén, v anglické literatuře často formu lovaný frází:
„Back to Roots“, prvním dílem podrobněji popsaný v: Henry David Thoreau: Walden aneb Život v lesích.
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- 164 kterým je bagatelizace vlastní odpovědnosti a její přesunutí na někoho jiného (typ: „to já ne,
to oni“529), druhým je stereotyp již charakterističtější, a je jím představa o anonymním
subjektu typu velké právnické osoby, která svým jednáním takové deliktní jednání vytváří, ať
přímo, či nepřímo (např. ekonomickými stimuly). Protože se jedná o subjekt anonymní,
který nelze ztotožnit s konkrétní osobou, vybíjí se vztek na ni a zároveň se tím omlouvá
deliktní jednání konkrétních fyzických osob.
V dané souvislosti je tak nutné zkoumat, co tyto stereotypy podporuje. Z hlediska obsahu
této práce je tak zejména nutné zaměřit se na správní trestání právnických osob a jeho
účinnost, či celkové působení. Jak již bylo uvedeno v předešlém textu, nedostatek právních
norem, které deliktní jednání právnických osob postihují, to zjevně není, stejně jako v
sazbách pokut. Rovněž doposud velmi slabé vymezení okruhu zjišťování právně
významných skutečností pro deliktní odpovědnost právnických osob (jak v rovině
samotných právních norem, jejich interpretace a aplikace, včetně judikatury) tím rovněž
rozhodně není nemožnost správních úřadů postihnout deliktní jednání (úplná absence
posuzování subjektivní stránky deliktu, velmi široké skutkové podstaty správních deliktů,
dlouhá prekluzívní lhůta pro uložení trestu). Otázkou, která se tak nutně musí vnucovat, je
tak vůbec účinnost správního trestání, které se v současné době omezuje pouze na ukládání
pokut (mnohdy ve velmi symbolické výši).
Podle názoru autora této práce je značně podstatným faktorem jisté kolektivní nevědomí 530
o abstraktním zlu, které se promítá jak do nenávisti k určitým sociálním či národnostním
kolektivům, ale rovněž do iracionální nenávisti k neviditelným odosobněným strukturám
(jakými jsou velké právnické osoby). Pokud se v deliktním jednání nenajde fyzická osoba,
která buď je, nebo je vykreslena, jako zjevně zavrženíhodná (srov. např. původní články a
informace o havárii lodi Costa Concordia v lednu 2012, kdy kapitán lodi byl novináři
vykreslován téměř jako ztělesnění ďábla 531), nezbývá často nikdo, na koho by se hněv
soustředil. Tak je posilován stereotyp o všemocné velké právnické osobě, která však právě s
ohledem na svou povahu je neodpovědná. Jak bylo shora uvedeno u výskytu tzv. městského
značně známý psychologům posuzující delikventy závažných trestných činů – typ postoje např. u
mu že odsouzeného za znásilnění: „ona mě tímh le zničila život“.
530
jak je popisuje a vymezuje Carl Gustav Jung ve své knize Archetypy a nevědomí, n iko liv však ve
smyslu psychologického obrazu persony (osobnosti člověka), ale ve s myslu chování v sociální struktuře.
531
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zpráva:
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- 165 folkloru („urban legends“)532, iracionální stereotyp o odosobněné právnické osobě, která
buď činí deliktní jednání, či jeho výskyt umožňuje, je i dnes značně rozšířen.
Kromě shora zmíněné myšlenkové zkratky pak je nutné korektně připustit, že správní
trestání právnických osob ve smyslu účinnosti uloženého trestu (u nás hlavně pokuty) není
příliš účinné. Katalog trestů je chudý, v případě uložení pokuty pak jsou ukládány částky
mnohdy opravdu symbolické (jak již bylo uvedeno v části této práce týkající se výše pokuty).
Kontrolní činnost správních úřadů (zejména inspekcí) je pak mnohdy velice namátková a
často se nelze neubránit pocitu, zda není motivována spíš zájmy jinými, než je kontrola
dodržování zákona (je zajímavé, že v době, kdy ministr financí poprvé veřejně oznámil, že z
důvodu šetření ve státním rozpočtu uvažuje i o zrušení České obchodní inspekce dne
29.2.2012533, se mimořádně zvýšily kontroly potravin s teatrálním zveřejněním534 výsledků se
zřejmým důrazem na zjištěná pochybení, která nebyla nijak fatální a jistě byla shledávána i
dříve).
Dílčím závěrem tak je možné uvést, že obecné povědomí o účinném trestání právnických
osob v současné době není příliš valné, a zejména v dohledatelné internetové komunikaci je
zatíženo mnohými myšlenkovými stereotypy. Pokud dojde k většímu zveřejnění kontrolních
výsledků (kontroly potravin Českou obchodní inspekcí v roce 2012), stereotypy stále
převažují, navíc zde prozatím chybí prvek potrestání.

již zmiňované tři kn ihy Petra Janečka uváděné pod souborným názvem: Černá sanitka.
http://zpravy.idnes.cz/kalouskovy-skrty-ve-statni-sprave-skoncit-ma-dva-a-pul-tisice-uredniku-13g /domaci.asp x?c=A120229_144132_do maci_abr
534
do té doby nevídané rozhovory s tiskovým mluvčím České obchodní inspekce
532
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Rozdíl mezi správním trestáním a trestným činem právnické osoby

14.1

Obecné vymezení, právní rámec

Naprosto klíčovým hodnocením a posouzením bude v naší právní praxi rozlišení obou
odpovědností, neboť každá z těchto odpovědností je založena na trestání jinými tresty s
odlišnou společenskou závažností, přičemž rovněž katalog trestů je odlišný, stejně jako
státní moci, které jednotlivé tresty ukládají (moc soudní v trestání soudním, moc výkonná v
trestání správním).
Autor si je vědom toho, že doposud zákon o trestní odpovědnosti právnických osob je příliš
mladý a že přesnější vymezení může provést až dlouhodobější judikatura a praxe535.
Nicméně rozlišení je nepochybně nutné učinit již nyní, neboť autor nepochybuje o tom, že
Česká republika tuto právní normu bude muset aplikovat s ohledem na své mezinárodní a
unijní závazky536. Navíc srovnání této odpovědnosti v českém právním prostředí zatím
nebylo provedeno.

14.2

Výčet trestných činů a správních deliktů

První otázkou je katalog trestných činů právnických osob a správních deliktů. Z obecně
uznávané definice trestního práva jako práva postihující nejzávažnější protispolečenské
jednání je nasnadě, že katalog trestných činů právnických osob je užší a postihuje pouze
některé jednání právnické osoby, které nabývá intenzity trestného činu. Výčet trestných činů
v zákoně (ust. § 7 zákona) je poměrně obsáhlý, nicméně respektuje mezinárodní závazky
České republiky537, a je proveden nikoliv zvláštních stanovením skutkových podstat, ale
rozšířením trestní odpovědnosti z trestního zákoníku na právnické osoby.
Zákon o trestní odpovědnosti např. odpovědnost právnické osoby konstruuje u trestného
činu poškození lesa podle ust. § 295 trestního zákoníku.
Návrh zákona o trestní odpovědnosti právnických osob, předložený min istrem spravedlnosti dne
16.3.2011 předsedovi vlády pod čj. , dostupný na webu připravované legislativy: www.eklef.v lada.cz,
Poslaneckou sněmovnou projednávaný jako sněmovní t isk č. 285 (zd roj: webové stránky poslanecké
sněmovny: www.psp.cz). Nakonec schválen jako zákon č. 418/2011 Sb.
536
Srov. důvodovou zprávu k návrhu zákona o trestní odpovědnosti právnických osob, vládní návrh str.
57 – 63.
537
Čerpáno ze shora uvedené důvodové zprávy k návrhu zákona o trestní odpovědnosti právnických
osob, str. 37.
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- 167 Ust. § 295 odst. 1 trestního zákoníku stanoví tuto skutkovou podstatu: „Kdo, byť i z
nedbalosti, těžbou lesních porostů nebo jinou činností provedenou v rozporu s jiným
právním předpisem způsobí, byť i připojením k již existující holině, vznik holé seče nebo
způsobí závažné poškození lesa na celkové větší ploše lesa nebo proředí lesní porost pod
hranici zakmenění stanovené jiným právním předpisem na celkové větší ploše lesa, bude
potrestán ….“.
Ust. § 4 zákona č. 282/1992 Sb., o České inspekci životního prostředí, stanoví skutkovou
podstatu, podle níž: „Inspekce uloží pokutu ..... právnickým nebo fyzickým osobám, které
svým jednáním nebo opomenutím ohrozí nebo poškodí životní prostředí v lesích tím, že a)
neoprávněně používají lesní půdu k jiným účelům než pro plnění funkcí lesů, b) při
zpracování lesního hospodářského plánu a jeho realizaci ohrozí životní prostředí, popřípadě
způsobí jeho poškození, c) vlastním zaviněním vytvoří podmínky pro působení škodlivých
biotických a abiotických činitelů, d) neplní opatření uložená orgány životního prostředí
podle zvláštních zákonů a tohoto zákona, e) neplní povinnosti stanovené zvláštním právním
předpisem.“
Je patrné, že vymezení trestného činu postihuje jednání společensky jednoznačně
škodlivější, tedy např. v konkrétním případě vznik holé seče. Skutková podstata správního
deliktu podle ust. § 4 zákona č. 282/1992 Sb. naopak obsahuje velice běžnou praxi našeho
zákonodárce, kdy sankcí za správní delikt je v písm. e) sankcionuje každé protiprávní
jednání. Takto širokou skutkovou podstatu v trestním zákoníku nikde nenalezneme.
Je možné tak učinit aspoň dílčí závěr, že odpovědnost za správní delikt bývá vždy širší,
přičemž legislativní praxe povětšinou vždy na konec zařadí skutkovou podstatu správního
deliktu, který sankcionuje každé porušení právní povinnosti.

14.3

Rozdíl ve vymezení pachatele trestného činu a správního deliktu

Druhou otázkou je vymezení pachatele trestného činu a správního deliktu. Zde autor žádný
rozdíl nevidí, zákon o trestní odpovědnosti se vztahuje na právnické osoby (bez legální
definice – ust. § 1 odst. 1 zákona), přímo vylučuje z jeho působnosti Českou republiku a
územní samosprávné celky při výkonu veřejné moci (ust. § 6 odst. 1 zákona). Tato výluka je
celkem jasná a asi nebude činit problém – zaprvé je implementací či přímo překladem
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jako stát, který na jedné straně trestá, může být stěží na druhé straně pachatelem. Rovněž
územní samosprávné celky při výkonu státní moci jsou vykonavatelem státní moci, proto v
této jejich činnosti nelze uvažovat o spáchání trestného činu 539. Koneckonců toto vymezení
dosti přesně kopíruje současnou praxi rozhodování veřejné moci v České republice (kdy
podstatná část výkonu veřejné moci je svěřena obcím či krajům v rámci tzv. přenesené
působnosti územněsprávních celků).
Vlastně úplně stejně můžeme konstruovat pachatele správního deliktu i v jednotlivých
zákonech, které tuto správní odpovědnost konstituují a které všechny většinou používají
pojmu „právnická osoba“ (či se stále přetrvávajícím termínem „organizace“ u zákonů
přijatých před rokem 1989, aniž by to však bylo pro věc podstatné). Tímto pachatelem pak
již z povahy věci nemůže být stát či územněsprávní veřejná korporace při výkonu veřejné
moci (ust. § 6 odst. 1 zákona), neboť tyto subjekty vykonávají přímo veřejnou správu na
tomto úseku a jsou to ony, kteří trestají.
V této části tak lze podle názoru autora konstatovat, že vymezení pachatele jako právnické
osoby je v obou rovinách trestání shodné. Výjimkou je výluka zákona o trestní
odpovědnosti právnických osob u osob zahraničních (ust. § 2 odst. 1 zákona).

14.4
deliktu

Rozdíl v konstrukci odpovědnosti a definice trestného činu a správního

První složitějším vymezením je rozdíl v konstrukci příslušné odpovědnosti, která je v trestní
rovině rozvedena mnohem šířeji, než doposud činilo u nás právo správní ve správním
trestání, a která je pro naše právní prostředí značně nová.
Zákon o trestní odpovědnosti právnické osoby při konstrukci odpovědnosti právnické
osoby podle názoru autora reflektuje dosavadní poznatky převzaté zejména z rozhodovací
praxe anglosaských soudů jako výrazných právnětvorných subjektů v této oblasti. Uplatňuje
se tu tak značně pravidlo common law „actus non facit reum, nisi mens sit rea“ (tedy osoba
není za čin právně odpovědná, pokud nemá zlý úmysl čin způsobit), užívané obecně pro
Např. český překlad: Rámcové Ro zhodnutí Rady ze dne 29. května 2000o zvýšené ochraně trestními a
jiný mi sankcemi proti padělání ve spojitosti se zaváděním eura, CELEX 32000F0383, čl. 1 – Defin ice,
zdroj: www.eur-lex.europa.eu.
539
srov. např. ust. Art. 121-2 současně účinného francouzského Code penal: „Les personnes morales,
à
l´exclusion de l Etat, sont responsables pénalement ......“
538
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tím, že takový úmysl není vyžadován v případech tzv. strict liability nebo vicarious
liability540.
Takto koncipovaná odpovědnost právnické osoby zjevně odráží definici tzv. pravé trestní
odpovědnosti právnické osoby v mezinárodních dokumentech (již zmiňované Rámcové
rozhodnutí Rady ze dne 29. května 2000 o zvýšené ochraně trestními a jinými sankcemi
proti padělání ve spojitosti se zaváděním eura, CELEX 32000F0383, článek 8).
Rovněž toto ustanovení velice pregnantně formuluje definici trestného činu právnické
osoby, konstruuje předpoklady odpovědnosti (tedy nikoliv úmysl, jako v případě fyzických
osob, ale tzv. přičitatelnost jednání osob fyzických, nikoliv pouze právní úkony právnické
osoby podle definice obchodního či občanského zákoníku).
Takto vymezenou definici odpovědnosti za správní delikt naše pozitivní právo nezná a není
ani nijak výrazněji rozebírána (v české judikatuře se objevuje např. rozsudek Nejvyššího
správního soudu ze dne 9.11.2007, sp. zn. 2 As 40/2007, které však podle názoru autora
není příliš konzistentní a přičitatelnosti jednání fyzické osoby osobě právnické se dotýká
pouze velmi okrajově a spíše ve výtkách nedostatečně zjištěného skutkového stavu
trestajícím správním úřadem541).
Pohled na jinou evropskou úpravu (tam, kde lze hovořit o správním trestání v rovině
správního práva, nikoliv o trestní odpovědnosti) rovněž není příliš návodný. V podstatě ty
evropské státy, které převzaly trestní odpovědnost právnických osob (např. Francie,
Švýcarsko) řeší situaci téměř obsahově shodně (ať se jedná o tzv. pravou či nepravou trestní
odpovědnost právnických osob, jak ji rozlišuje Jiří Jelínek 542).
Lze tak stručně shrnout, že trestněprávní odpovědnost vyžaduje splnění příslušných
speciálních podmínek. Nic takového ve správním právu nenajdeme – zde takto vymezené
pojetí odpovědnosti chybí. Starší právní normy, které obsahují správní trestání, se omezují
ve svých skutkových podstatách pouze na konstataci celkem jasného faktu, že „právnická

citováno podle: Janda, P. Trestní odpovědnost právnických osob. Právní fó ru m 5/2006, str. 168 a násl.,
ze zdroje: Wells, C.: Corporations and Criminal Responsibility. 2nd ed. Oxford: Oxford University Press.
str. 48 a násl.
541
Rozsudek je v anonymizované verzi dostupný na www. nssoud.cz.
542
Jelínek, J. a ko l.: Trestní odpovědnost právnických osob. Linde Praha. 2007.
540
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jednat. V praxi tak převládá názor, většinou nijak nerozebíraný, že se jedná o jakékoliv
jednání jakékoliv osoby, která v právnické osobě jakkoliv působí v nějakém poměru či
vztahu (např. i zaměstnanec, který zametá podlahu od ocelových špon, pokud zvrhne
nádobu s kyselinou, která naleptá podlahu provozovny, čímž prosáknou do podzemních
vod zbytky kyseliny a ropných produktů z mazadel pro stroje). I v tomto případě je
odpovědnou příslušná právnická osoba, aniž by praxe příliš zatěžovala svá rozhodnutí
rozborem toho, zda se vůbec jednalo o jednání právnické osoby 544.
Možná k tomuto postupu vede velice široce pojímaná přičítatelnost jednání zaměstnanců
právnické osoby v provozovně545, kdy je pro právnickou osobu závazné téměř vše, co se v
provozovně děje. S tímto stavem však v deliktní odpovědnosti asi nadále stěží vystačíme.
Situace v anglosaském, resp. americkém právu, je mnohem složitější a celá teorie jednání
právnické osoby je mnohem šířeji judikatorně propracována 546. Korektně je nutné
upozornit, že tato odpovědnost je v americkém právním prostředí tradičně koncipována
jako odpovědnost trestní, příslušné řízení je řízením trestním, obžalobu případně podává
státní zástupce (prokurátor) a rozhoduje o ní soudce v klasickém trestním řízení 547. V této
souvislosti je nutné rovněž dodat, že americký prokurátor má velice široké možnosti řešit
jím zjištěný trestný čin nějakým odklonem („plea bargaining“), přičemž do tohoto jeho
oprávnění nijak nezasahuje trestní soudce548 (což je v současnosti i praxe českého trestního
řádu, kdy tato oprávnění má v přípravném řízení státní zástupce bez ingerence soudu).
Nicméně lze tak učinit dílčí závěr, že odpovědnost právnické osoby za trestný čin je
koncipována značně speciálněji, než odpovědnost za spáchaný správní delikt, kdy se

příklad mo ust. § 125a odst. 1 pís m. a) zákona č. 254/ 2001 Sb., vodní zákon, ust. § 153 zákona č.
412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti
544
srov. např. nepříliš rozvedenou argumentaci Nejvyššího správního soudu v rozsudku ze dne 15. 6.
2004, sp. zn. 4 As 4/2003, dostupného na www.nssoud.cz, nebo v rozsudku ze dne ze dne 27. 1. 2004, sp.
zn. 3 As 3/2003, kde se však spíše rozebírá objektivní charakter deliktní odpovědnosti právnických osob
545
srov. např. ust. § 16 obchodního zákoníku, který stanoví, že „podnikatele zavazuje i jednání jiné osoby
v jeho provozovně, nemohla-li třet í osoba vědět, že jednající osoba k to mu není oprávněna.“
546
např. možné odsouzení právnické osoby podle tzv. zákona Sarbanes-Oxley z roku 2002, kdy ke
vzniku této odpovědnosti náleží i ú mysl příslušné jednající fyzické osoby způsobit defraudaci – podle
Geraldine Szott Moohr. An Enron Lesson: The Modest Role Of Criminal Law In Preventing Corporate
Crime. The Un iversity of Houston, Law Center, Florida Law Rev iew. Září 2003. Číslo 4, str. 952 a násl.
547
Celé pojetí celého řízení zejména z americké právní praxe provádí Diskant, E.B.: Co mparat ive
Corporate Criminal Liability : Exp loring the Uniquely American Doctrine Through Comparat ive Criminal
Procedure. The Yale Law Journal, publikováno na internetu, str. 126 – 176. Autor sice nazývá práci jako
ko mparativní, ko mparace je však provedena pouze z pohledu amerického a německého pojet í, německý
model však není příliš detailněji ro zebrán.
548
shora citovaný článek, str. 162
543
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možná šířeji, zda došlo k protizákonnému stavu. Případné problémy či otázky, které se
nabízejí (např. souběh správních deliktů a případně přestupku, otázky spolupachatelství, kdy
je deliktně odpovědnou jak právnická osoba, tak i fyzická osoba, která se svým chováním
porušení zákona dopustila), tak v českém právu ani judikatuře příliš rozebrány nebyly.

14.5

Kompetenční konflikt mezi trestní justicí a veřejnou správou

Vzájemná konkurence deliktní odpovědnosti správní a trestní je řešena v ust. § 28 zákona, a
to v zahraničí poměrně zavedeným způsobem. Tato konkurence je řešena ve prospěch
trestání soudního. Při hodnocení smyslu trestního práva jako práva, které postihuje
nejzávažnější společenské delikty, se tak jedná o logickou úpravu.
Při úvaze, zda tedy má mít navrch veřejný zájem (při odpovědnosti správní) či škodlivost
činu pro společnost (při odpovědnosti trestní), pak je podle názoru autora nutné dospět k
převaze škodlivosti činu pro společnost, tedy ve prospěch odpovědnosti trestní. Pojem
„veřejný zájem“ je definován judikaturou většinou prozatím pouze odkazem na doktrinální
vymezení, žádný zájem nemůže být natolik veřejný, aby byl škodlivý pro společnost (tedy
korektiv odpovědnosti trestní). Škodlivost pro společnost pak bude muset v každém
jednotlivém případě zvážit státní zástupce či soudce odsuzující právnickou osobu, pokud
zde bude konflikt mezi oběma odpovědnostmi (tedy v řízení správním či trestním).
Problémem spíše politickým bude možnost konkurence dvou řízení, tedy řízení soudního a
správního. Pro jeho řešení nemůže být použit zákon č. 131/2002 Sb., o rozhodování
některých kompetenčních sporů 549, rozhodovat tak bude pouze policejní orgán, případně
státní zástupce, který si v podstatě jakékoliv správní řízení může převzít550. Otázkou je, jak
bude řešen případný souběh odpovědností z jednoho jednání, kterého se např. dopustí
fyzická osoba, které však bude přičítatelné i osobě právnické551, a jak tak bude vůbec
vymezena totožnost věci či příslušného deliktního jednání. Postavení státního zástupce tak
bude jistě v reálné budoucnosti vysoce posílené, neboť bude muset řešit právě jednotlivé
konkrétní posouzení, kde je hranice mezi trestáním soudním (trestním) a správním, jak je
549

ust. § 1 odst. 1 písm. a) tohoto zákona.
srov. např. rozhodný nesouhlas Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže při leg islativním procesu –
přijetí zákona o trestní odpovědnosti právnických osob, kdy byl z návrhu vyňat trestný čin porušení
předpisů o pravidlech hospodářské soutěže (§ 248 trestního zákoníku).
551
za předpokladu, že v jednání právnické osoby bude spatřován jak trestný čin, tak správní delikt, a
v jednání fy zické osoby bude spatřován trestný čin.
550
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dát (např. výše škody, rozsah deliktního jednání, porušení veřejného zájmu a jeho intenzita,
apod.).
Vzhledem k tomu, že autor této práce je praktik, který je značně obeznámen s praxí u
aplikace trestního práva, doufá, že takto koncipovaná odpovědnost nebude zneužívaná
pouze k tomu, aby přibývaly státním zástupcům a soudcům tzv. „čárky“ (podle nichž se
hodnotí výkonnost soudce či státního zástupce), a kdy bude zahájeno příslušné trestní
stíhání, státní zástupce podá obžalobu, proběhne hlavní líčení a následně bude věc
postoupena veřejné správě k projednání správního deliktu podle ust. § 222 odst. 2
trestního řádu, neboť soud dospěje k závěru, že jednání není trestným činem. Takový
postup v praktickém životě znamená tzv. levnou čárku pro policejního vyšetřovatele,
státního zástupce i soudce (levná čárka znamená rozhodnutí, které je jednoduché, řízení
je rychle skončené a se spisem není žádná práce v porozsudkové agendě, neboť nebyl
uložen soudem žádný trest).

14.6

Závěr o dvojí odpovědnosti za spáchaný delikt (trestný čin)

Závěrem této kapitoly je možné uvést, že přijetím nového zákona o trestní odpovědnosti
právnických osob došlo i ve správním trestání právnických osob ke značné změně
v pojímání odpovědnosti. Společensky nezávažnější deliktní jednání tak budou nadále
trestána nejen, jako dosud, případnou trestní odpovědností fyzických osob, ale mnohem
šířeji přímo odpovědností právnické osoby. Vzhledem k tomu, že rozhodnutí o tom, zda se
jedná o odpovědnost trestní či správní, náleží ve prospěch odpovědnosti trestní, případný
skutek tak bude trestán pouze mocí soudní, ač samotné rozhodnutí o tom, zda se jedná o
trestný čin, bude činit moc výkonná či zdánlivě výkonná (policejní vyšetřovatel, státní
zástupce, který je sice z Ústavy řazen mezi moc výkonnou, fakticky se však jedná spíše o
moc soudní). Jinými slovy řečeno, pokud bude tato pravomoc skutečně rozumně využívána,
státní zástupce nabude velké pravomoci (pravděpodobně státním zastupitelstvím dosud
příliš netušenou) k případnému trestání příslušných skutků. Rozhodnutí o tom, zda věc
náleží veřejné správě nebo soudům, tak již nadále nebude rozhodovat značně
representativně pojatý soudní senát podle zákona č. 131/2002 Sb., ale jednotlivec – státní
zástupce (který dozoruje přípravné řízení a má oprávnění dávat příslušnému policejnímu
orgánu příslušné pokyny). Že takovým případným rozhodnutím o trestním stíhání právnické
osoby namísto dosud běžného postupu uložení pokuty správním úřadem může státní

- 173 zástupce vzít mnohdy značně využívané politické body profesionálnímu politikovi
(ministrovi, primátorovi apod.) možná bude předmětem značně zajímavých mediálních
přestřelek.
Další skutečností, na kterou bude nutné zaměřit pozornost, je pak vymezení skutku, které
dosud ve správním trestání nebylo příliš rozebírané. Vzhledem k tomu, že zákon o trestní
odpovědnosti právnických osob se skutkem pracuje jako se základním rozlišovacím
nástrojem pro vyloučení správnědeliktní odpovědnosti (ust. § 28 tohoto zákona), bude
možná mnohdy pro delikventa výhodnější nechat proběhnout trestní stíhání a poté
argumentovat tím, že u dalších deliktních jednání, postihovaných i různými úřady, již nelze
ve správním řízení trest uložit, neboť se jedná o jeden skutek.
Nicméně přes tyto prozatím spíše teoretické problémy je rozhodně dobré, že i Česká
republika trestní odpovědnost právnických osob uznala a tím odstranila značnou nerovnost
v postavení těchto osob oproti osobám fyzickým, které byly trestně odpovědny dříve. Praxe
a život ukáže, jak bude s touto naprosto novou trestní odpovědností nakládáno, a jaké
styčné body bude možné nalézt mezi právníky zaměřenými na právo správní a trestní.
Autor je rovněž toho názoru, že přijetí tohoto zákona konečně odliší a lépe vymezí
závažnost jednotlivých správních deliktů, když ta skutečně nejzávažnější jednání budou
nadále trestána soudy, čímž se částečně dostane sluchu některým názorům o tom, že trestat
by měly výhradně soudy (a což je, podle názoru autora, z teoretického hlediska bezesporu
nejčistší řešení, plně v souladu s úlohou moci soudní v demokratickém právním státě;
z praktického hlediska se však jedná spíše o ideál, který při současné realitě asi stěží kdy
bude naplněn)552.

Pražák, J.: Rakouské právo správní. Praha. 1905, str. 208 a n., Po mahač, R.: Správní či soudní
projednání správních deliktů? Správní p rávo 1/ 2002, str. 30 an., citováno podle: Sládeček, V.: Soudní
přezku m správního uvážení, str. 93 – 104, in : Nová úprava správního soudnictví. ASPI Publishing. Praha.
2003.
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Problematika odpovědnosti právnických osob v poválečném světovém vývoji společnosti i
ekonomiky vystoupila značně do popředí, čímž bylo nutné všude značně revidovat pohled
na právnické osoby jako na běžné subjekty práva (zejména v kontinentální Evropě).
Dosavadní názor, že právnická osoba je pouhou právní konstrukcí, fikcí, která samostatnou
veřejnoprávní deliktní odpovědnost nemá, a maximálně lze tak uvažovat o majetkovém
ručení jednotlivých členů této osoby za její delikty při vymožitelnosti uložených pokut, dosti
ostře kontrastovala se zjevnou nerovností – ačkoliv právnickým osobám právo přiznávalo
mnohá práva, odpovědnost s tím provázána nebyla. Nehledě ke skutečnosti, že v oblasti
odpovědnosti civilní nikoho taková otázka ani nenapadla a běžně byla právnickým osobám
přiznávána.
Se situací v kontinentální Evropě pak značně nesouzněla běžná praxe anglosaského práva,
které zcela běžně veřejnoprávní deliktní odpovědnost právnickým osobám přiznávalo, a to i
v oblasti trestního práva. Že i v tomto prostředí se mnohdy jedná spíše o pozlátko právní
úpravy (či spíše soudního výkladu), jehož význam se mnohdy přeceňuje, názorně ukázala
tzv. hypotéční krize a pád velkých investičních bank počínaje rokem 2008 (Lehman
Brothers, WorldCom a jiné).
V našem právním prostoru byla navíc situace po druhé světové válce výrazně ovlivněna
totalitním charakterem státu, kdy běžné ekonomické činnosti byly svěřeny přímému
státnímu dohledu, neboť samotné hospodářství počalo být plánováno a vedeno státními
úřady. Veřejnoprávním deliktní odpovědnost právnických osob se tak počala objevovat spíše
v běžném životě u možných situací (provoz na pozemních komunikacích). Ve smyslu
skutečně plné deliktní odpovědnosti však taková úprava neměla příliš naději na úspěch – za
předpokladu, že veškeré výrobní prostředky náleží lidu či státu, přičemž tento stát měl velice
silné mocenské prostředky, jak případné statutární orgány právnických osob (rovněž ve
výrobní sféře převážně státních) přímo odvolat a nahradit někým jiným, pak vztah těchto
právnických osob ke státu prostřednictvím veřejnoprávní odpovědnosti ztrácel poněkud
smysl.
Je možné uvést, že v poválečném období západní Evropa na tom byla lépe v tom smyslu, že
praktická aplikace veřejnoprávní deliktní odpovědnosti nebyla svázána žádnou ideologií. I
tak je ale nutné uvést, že ani v těchto zemích (kromě zemí uplatňujících anglosaské právo)
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úpravu). Stále se tak nad právem vznášel duch Savignyho věty o právnické osobě jako
pouhé konstrukci a fikce bez vlastní seznatelné vůle, striktně odmítající jakoukoliv
odpovědnost takové reálně neexistující fikce. Jak již bylo uvedeno výše, v oboru
odpovědnosti civilní se tato jeho myšlenka příliš neprosadila, v oboru veřejnoprávní
odpovědnosti deliktní ano. Že je tato konstrukce dosti živou v jistém kolektivním nevědomí
i dnes je možné nalézt např. v odůvodnění nepodepsání zákona o trestní odpovědnosti
právnických osob prezidentem republiky. Stejně jako pro anglosaské právní prostředí je
korektní dodat, že ani evropská úprava veřejnoprávní deliktní odpovědnosti právnických
osob v západní Evropě a její praktická realizace, měla a má k dokonalosti daleko (krach
společnosti Parmalat, aerolinky SkyEurope apod.).
Tuto myšlenkovou konstrukci je nutné v současné době dosti odmítnout. Zejména po
druhé světové válce došlo k nebývalému rozvoji evropské ekonomiky, jdoucí ruku v ruce
zejména s výrazným rozvojem rychlé a poměrně levné dopravy, čímž došlo ke značnému
globalizování obchodu – to, co se dříve vyrábělo v malém v jednotlivých společenských
jednotkách a bylo v malém i prodáváno, se v rámci úspory nákladů začalo koncentrovat, a
to jak v národní, tak i nadnárodní úrovni. Jedním z mnoha příkladů může být např. prodej
kávy – ta, ač pochutina a pro oblast výživy zbytná složka jídelníčku, se běžně dovážela na
lodích ve velkých objemech, přičemž následně byla dodávána v nefermentovaném stavu
přímo jednotlivým drobným obchodníkům (koloniály). Ti ji postupně sami pražili a
v drobném poté prodávali. Současná situace je zcela jiná – káva je přímo pražena a balena ve
velkých koncentrovaných závodech, většinou pro velký region překračující národní evropské
státy (příkladem budiž káva nazvaná Jihlavanka, pražená a balená v Polsku).
V souvislosti s tímto, do té doby nevídaným překotným rozvojem obchodu (dnes si běžně
jako spotřební zboží a potraviny kupujeme věci, které by naši předci neuměli ani
pojmenovat – avokádo, celoročně rajčata, dříve lokální značky specifické potraviny či
pochutiny se dnes průmyslově vyrábějí ve velkých objemech – např. sýry či uzeniny), zcela
jasně musela vyplynout na povrch potřeba nějak tyto procesy právně regulovat. V našem
právním prostoru se tak postupně ustavily moderní formy právnických osob – společnost
s ručením omezeným, akciová společnost – které postupně počaly přebírat obchod pod
svou kontrolu. S rozvojem těchto silných společností pak rovněž vyvstal problém
financování jejich činnosti, tedy dodání příslušného kapitálu, který počaly zhruba v tomtéž
čase poskytovat další právnické osoby – novodobé banky, které zase kapitál pro toto
financování získávaly z vkladů vkladatelů. Postupně se tak celá společnost začala
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nevolnictvím, královskými regály, charakterizované malým okruhem subjektů, které se na
obchodu i životě společnosti podílely, se stává minulostí, a nastupuje svobodná a volná
společnost i obchod, kde většinu tohoto obchodu přebírají velké společnosti – právnické
osoby.
S postupným nárůstem vlivu právnických osob a jejich počtem rovněž rostla jejich velikost,
a zejména se postupně s ohledem na velikost těchto osob a nutnost velikosti kapitálu, se
vytratil původně národní charakter těchto právnických osob. Velmi dobrým příkladem
mohou být např. automobilky – zatímco v období mezi dvěma světovými válkami téměř
všechny automobilky byly pouze národními subjekty, dnes je taková situace spíše výjimečná,
kromě vyložených specialit, které však mají na trhu marginální podíl. Skutečnost, kdy jsou
např. automobily s názvem svého japonského otce zakladatele Toyota vyráběna v Kolíně, je
dnes u všech dalších produktů naprosto běžná.
S rostoucí velikostí a sílou právnických osob musela být velice tvrdě konfrontována i
společnost a zejména právo. Za situace, kdy např. pojišťovna Allianz zaměstnává (i
v různých dceřiných společnostech) kolem 16.000 zaměstnanců, již asi opravdu nelze při
případném deliktním jednání spoléhat na odpovědnost jednotlivců – fyzických osob. Tyto
právnické osoby, s mimořádně silným vlivem na ekonomiku (koneckonců, téměř všechny
státy světa při svých financích operují s dluhem, který poskytují právě tyto velké právnické
osoby), se v reálném životě rozhodují a projevují svou vůli samy o sobě. Jejich vůle již
přestala být v každodenním životě určována statutárními orgány, které již pouze určují
pouze směřování těchto osob v dlouhodobějším výhledu, a začala být tvořena zaměstnanci
– od ředitele pobočky banky, která žadateli neposkytne úvěr, přičemž informace
zprostředkuje a zhusta i vyhodnotí běžný zaměstnanec banky, po řidiče nákladního
automobilu, který vysype stavební suť na cizí pozemek v chráněném vodním pásmu, neboť
jeho nadřízený mu řekl, ať s tím někam odjede a neprojede moc nafty. V těchto případech
se jednotlivá odpovědnost fyzických osob hledá obtížně a je téměř nemožná. Právo civilní
(občanské, obchodní) přitom zcela běžně odpovědným činí i právnickou osobu, a to nikoliv
pouze jako ručitele, ale přímo jako škůdce, právo veřejné se tomuto konceptu nesmyslně
dlouho bránilo.
Další skutečností, která zásadně posiluje úvahy o plné veřejnoprávní odpovědnosti
právnických osob, je pak výrazné zvýšení přerozdělování veřejných prostředků. Opět je
možné tuto úvahu demonstrovat na příkladu – zatímco např. zhruba v polovině
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pohledu zanedbatelné, dnes jsou služby hrazené z veřejných zdrojů součástí běžného
každodenního života (veřejná doprava, sociální zabezpečení, veřejné zdravotnictví, veřejné
školství, ale zprostředkovaně např. i dohled ze strany státu nad hospodařením soukromých
bank). Objem přerozdělovaných veřejných prostředků právnickým osobám zhusta
soukromého práva (doprava, zdravotnictví) zcela legitimizuje nutnost práva posílit i
příslušnou veřejnoprávní odpovědnost těchto subjektů.
V našem právním prostředí se část této veřejnoprávní deliktní odpovědnosti soustředí na
správní trestání právnických osob. Situace na poli „law in books“ a „law in action“ je
všeobecně známá, právním praktikům, kteří se setkávají pouze s případy porušení
příslušného práva, pak mnohdy připadá až tristní, ale tento pohled musí být nutně z povahy
věci zjednodušující a nemůže být příliš objektivní (právní praktik totiž nevidí případy, kdy
k porušení práva nedošlo a kdy např. právní úprava přispěla k právem žádanému chování).
Na poli právní úpravy správních deliktů je nutné poukázat zejména na naprostou
nepřehlednost a roztříštěnost právní úpravy. Tak se situace jeví na první pohled; mnozí by
rádi viděli aspoň obecný procesní kodex, který by správní trestání jednotně upravil. Tato
myšlenka prozatím nebyla převedena do praxe; pokus o kodifikaci zhruba před deseti lety
nedopadl právě nejlépe a zůstal bez reálného výsledku. Nicméně, na druhý pohled, při
podrobnějším prozkoumání současné právní úpravy překvapivě dospějeme k závěru, že
v každé právní normě jsou předpoklady odpovědnosti téměř stejné a stejná bývají kritéria
pro uložení pokuty, možnosti vyvinění, konstrukce odpovědnosti (jednáním porušená
povinnost podle zákona) – pasáže jednotlivých právních norem týkající se správních deliktů
jsou v obecných hlediscích velmi obdobné.
V naší právní úpravě tak lze vysledovat mnohé shodné prvky v jednotlivých právních
normách. Judikatura pak navíc (při neexistenci obecné právní úpravy i jednotícího
správního úřadu) veřejnou správu nutí k dodržování tradičních institutů trestního práva i
v oblasti správního trestání. Nicméně, tato praxe je a musí být poněkud jednostranná, a to
v tom smyslu, že správní soudy ochraňují především tvrzená porušená subjektivní veřejná
práva subjektů nepodřízených veřejné správě; jinými slovy řečeno, k něčemu se správní
soudy vůbec nedostanou či to není přímo v žalobě vymezeno jako žalobní bod, podstatnější
však je, že převažuje ochranitelská role správních soudů při porušení práv žalobců. Správní
soudy a judikatura tak obecně velmi nerada formuluje obecnější závěry, které by vymezily
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mnohdy z nepříliš argumentačně bohatých částí odůvodnění rozsudků.
V této souvislosti je pak rovněž nutné poukázat na riziko práce s judikaturou i s ohledem na
její zatímní poměrnou torzovitost. Zaprvé je vůbec uměním kvalitní soudní rozhodnutí
napsat, zejména na úrovni nejvyšších soudů. Kvalita jednotlivých rozhodnutí je tak značně
kolísavá; až čas většinou ukáže, zda se nějaký názor prosadí či nikoliv. Mnohé soudní
rozsudky tak stále trpí nesmírně nabubřelou popisnou částí oproti značně chudé
argumentační části (v justici mnohdy charakterizovanou smutnou větou „komu chceme,
pomůžeme“). Nicméně, mnohem vážnějším je problém pochopení soudních rozhodnutí a
jejich dosah. Několikrát jsem se s hrůzou setkal s argumentací, že určitá věc je již
judikatorně řešena – a na podporu tohoto tvrzení bylo použita část odůvodnění usnesení,
kterým Ústavní soud odmítá ústavní stížnost. V tomto směru by tak rozhodně měla být
v právnické veřejnosti posílena schopnost správně judikaturu chápat a z ní vycházet.
Závěrem ke správnímu trestání právnických osob pak uvádím, že každý si musí ihned
všimnout jisté zvláštnosti – zákonné sazby pokut jsou mnohdy velmi vysoké. V některých
oblastech právní úpravy je taková výše pochopitelná (např. atomový zákon), jinde je
nesmyslná (zákon o ochraně spotřebitele). Na druhou stranu v tak významném sektoru,
jakým je provozování rozhlasového a televizního vysílání, jsou jak sazby pokut, tak ukládané
pokuty spíše symbolické. Celkově je tak dosti znát, že zákonné sazby pokut nejsou nijak
příliš zdůvodněny ani unifikovány. Praxe v ukládání pokut pak podle mého názoru je však
značným korektivem přísného zákonodárce – výše pokut projednávaných pražským
správním soudem nikdy nebyla příliš vysoká (s výjimkou taxikářů) a málokdy tvořila aspoň
čtvrtinu zákonné sazby. Podle mého názoru by se zákonné sazby pokut aspoň v nových
právních normách měly snížit a poněkud přiblížit reálnému životu.
Samostatnou otázkou pak je účinnost správního trestání. Pokud správním trestem bývá
odnětí příslušného veřejnoprávního povolení, pak lze jistě hovořit o značném dopadu na
příslušného delikventa. Pokud jde o běžný správní trest – ukládání pokut, pak s ohledem na
výši ukládaných pokut jde podle mého názoru o dosti marginální položku pro příslušnou
právnickou osobu v její ekonomické rozvaze.
V oblasti procesního práva u nás stále přetrvává poměrně zažitá praxe, kdy příslušné
správní trestání vykonává moc výkonná (exekutiva), pod kontrolou moci soudní. Podle
mého názoru je v současné době tento model jediný reálný. Ačkoliv lze namítnout, a
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která má v právním státě pravomoc trestat je moc soudní, taková úprava by asi rychle vedla
k úplnému kolapsu trestní justice. Navíc nelze přehlížet i ekonomické náklady – soudní
řízení je kdekoliv ve světě pro státní rozpočet nesmírně drahou položkou, zejména pak
justice trestní. Pokud by se tak příslušné tresty ukládaly jedině soudem, výrazně by se výkon
trestní justice zdražil pro státní rozpočet. Současný stav, kdy správní soud, jako v jediném
takovém případě, může do rozhodovacího procesu veřejné správy a sám posoudit uložený
trest, tak považuji za naprosto dostačující.
Bohužel podle mého názoru ve správním trestání chybí souvislejší a reálnější dohled orgánů
chránící veřejný zájem. Veřejná subjektivní práva jednotlivých osob jsou dostatečně
chráněna mocí soudní při soudním přezkumu. Veřejný zájem zatím stojí poněkud stranou –
značně chybí, asi pro nepopularitu či pouze pro značnou neschopnost současné soustavy
státního zastupitelství, vyvolávání přezkumných řízení i ve správním trestání z pozice
ochrany veřejného zájmu. Takových žalob (tedy žalob Nejvyššího státního zástupce) jsou po
deseti letech pozitivněprávní úpravy zatím stále spíše jednotky, na poli správního trestání
pak nebyla podána snad nikdy žádná (já jsem nic takového v judikatuře neobjevil).
Závěrem bych tedy rád uvedl, že správní trestání právnických osob je oborem, který je
poměrně mladým v právním odvětví a ve správním právu nemůže navazovat na rakouskou
a prvorepublikovou judikatorní a doktrinální tradici. Současná právní úprava je poněkud
dosti jednoduchá, proto jsou podstatné části (mezery) doplňovány judikaturou, se zjevnou
inspirací principy platnými pro trestní právo (ukládání trestů u souběhu). Ucelenější právní
úprava, který by alespoň vymezila již judikatorně vyřešené problémy (i když ne vždy
nejšťastněji) je v nedohlednu, stejně jako alespoň nějaká jednotící kritéria uplatňovaná pro
celou veřejnou správu (a nikoliv pouze striktně resortní pravidla). Za tohoto stavu se tak
judikatura přiklání buď typicky k řešením z oblasti práva trestního, nebo hledá inspiraci
v zahraničí. Nicméně, právě správní trestání, je oblastí pro každé národní právo natolik
specifickou, že použitelné řešení se hledá špatně.
Nicméně, z mé zkušenosti předsedy jednoho z pražských obvodních soudů musím uvést, že
správní trestání veřejnou správou, při srovnání s úrovní trestání soudního, je mnohdy
kvalitnější; trestní justice je značně přetížená, přičemž trestní řád mnohdy stanoví tak
komplikované procedury, že se z trestního souzení mnohdy stává pouze formální
dodržování nesmyslných procesních dinosaurů, a otázka viny a trestu se jakoby vytrácí.
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flexibilnějším procesním předpisem, stejně jako soudní řád správní.
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- 189 Abstrakt disertační práce – česky
Předložená disertační práce se zaměřuje na poměrně mladý právní institut, který se v našem
právním a kulturním prostředí začal vyvíjet poměrně pozdě, a to až v období socialistického
režimu. Přes poměrnou mladost tohoto institutu se rozvinul do značně velkého rozsahu,
což je zcela zjevně dáno jeho praktickou použitelností a vývojem společnosti a ekonomiky.
Stejný vývoj je možné sledovat i v jiných právních řádech, kde se správní trestání
právnických osob uplatňuje se zvyšující se intenzitou, v oblasti anglo-amerického práva se
rozšiřuje tradiční odpovědnost právnických osob, a to jak v oblasti právních norem, tak i
právní praxe.
Naše právní prostředí tradičně zařazuje tuto oblast pod právo správní, nikoliv trestní. Z této
systematiky plynou mnohé výhody a nevýhody – výhodou je snadná aplikovatelnost právní
normy, poměrně volné procesní právo, efektivita a rychlost správního trestání. Nevýhodou
je zejména absence garance základních práv obviněného (pachatele), nedostatečné
zkoumání jednotlivých aspektů deliktní odpovědnosti, resortní roztříštěnost právních norem
i právní praxe, a rovněž velmi slabý katalog správních trestů.
Právě s ohledem na dosud značně omezené pojímání této části správního trestání jsem pojal
celou problematiku tradičním trestněprávním způsobem, kdy vymezuji jednotlivé aspekty
příslušného právního vztahu. Nově jsem se zaměřil na objektivní a zejména subjektivní
stránku správního deliktu, které v praxi je věnována malá pozornost, která však je pro
správné vymezení správního deliktu a zejména uložení trestu podstatná. Značnou část práce
věnuji problémům, které jsou naznačeny judikaturou správních soudů, legislativa jim však
zatím nevěnuje příliš pozornosti – zejména při ukládání trestu při souběhu správních
deliktů, definice tohoto souběhu, otázky přičítatelnosti deliktního jednání, které na rozdíl od
práva trestního, je značně opomíjenou skutečností.
Při hodnocení objektivní stránky správního deliktu pak vycházím z toho, že je nutné znovu
definovat příslušné jednání právnické osoby, a to v inspiraci právem trestním přičítatelností
jednání jednotlivých fyzických osob. U subjektivní stránky správního deliktu pak je nutné
postupovat obdobně. Podle mého názoru i subjektivní stránka správního deliktu právnické
osoby je v našich právních normách obsažena, jen se poněkud skrývá pod okolnost
vylučující protiprávnost jednání.

- 190 Dále jsem se zaměřil na problematiku správních trestů, jejichž katalog je v našem právním
prostředí velmi chudý a omezuje se vlastně pouze na pokutu. Poukazuji na možnost jiných
správních trestů, které mohou být účinnější a správní trestání mohou zefektivnit, jako
podmíněné uložení pokuty, až po možnost zrušení právnické osoby či odpovědnost
právního nástupce právnické osoby.
Z pohledu samotné pokuty jsem se pokusil zaměřit nejen na vymezení v právních normách,
které je značně široké, nekonkrétní a mnohdy jsou výměry pokut zbytečně drastické, aniž by
taková výše pokuty byla skutečně kdy uložena. Při rozboru, jaký příjem z pokut připadne
státu, lze dospět k závěru, že u běžných správních úřadů se jedná o naprosto marginální
částky. Na druhou stranu některé subjekty jsou příjmem z pokut obecně známé (obecní
policie), což autoritu správního trestání snižuje. Rozborem výše uložených pokut při obecně
dostupných údajích hospodářského statusu právnických osob lze vyslovit spíše pochybnost
o skutečně efektivním trestání. Příkladem uvádím Radu pro rozhlasové a televizní vysílání,
která ukládá pokuty stále ve stejné nízké výši kapitálově mimořádně silných subjektům
s nadprůměrným ziskem za deliktní jednání, které tento zisk podstatně generuje.
V další části práce se věnuji výrazným deliktním jednáním z poslední doby, které dobře
ilustrují bezzubost správního trestání, formálnost správní regulace, snadné a běžné
obcházení příslušných povinností, stejně jako mnohdy zkorumpovanost příslušných
správních úřadů – regulátorů, které mají na plnění povinností dohlížet. Tato situace je
podobná jak v evropském, tak i americkém právním prostředí, a značně se obnažila
v průběhu tzv. ekonomické krize. Případy obřích právnických osob, jako Enron či
WorldCom v USA, Parmalat v Itálii, SkyEurope

na Slovensku, ilustrují poměrnou

neúčinnost příslušné regulace. Navíc, pády bank jsou všude na světě vnímány veřejností
velice citlivě a většinou v každém státě po takových bankrotech následuje určitá míra státní
sanace, čímž dochází ke klasickému modelovému chování privatizace zisků a socializaci
ztrát.
Dalším okruhem problémů je procesní aspekt u správního trestání. Při neexistenci
jednotného procesního předpisu upravující procesní deliktní právo a resortní roztříštěnosti
právních norem je tak vlastně jediným garantem příslušných procesních práv moc soudní a
její judikatura. Tato skutečnost je v demokratickém právním státě běžná. Bohužel se však
v případě zjevných absencí procesních práv obviněného ve správním řádu (právo na
obhajobu, neexistence práv poškozených, velká volnost pro správní úřady při ukládání
pokuty) neprojevuje vliv této judikatury na legislativu, kdy mnohé notoricky známé
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procesního předpisu, který by sjednotil současný postup, je podle mého názoru zjevná a
přispěla by k efektivnějšímu správnímu trestání. Současný stav, kdy správní soudy mohou do
správního trestání samy podstatně vstoupit a rozhodnout o správním trestu, je v právní
normě dobře upravena, v praxi se však jedná téměř o mrtvý institut. Rovněž samotný
přezkum správních aktů u správního trestání po linii veřejné správy (a tedy kontrola, zda
ukládané sankce nejsou příliš mírné a zda je skutečně chráněn veřejný zájem) je v praxi spíše
okrajovým jevem.
Konečně v poslední části práce se věnuji právní problematice zcela nové, a tou je vzájemný
poměr odpovědnosti trestní a správní. V tomto ohledu je praxe prozatím nulová, ačkoliv
první vlaštovky trestní odpovědnosti právnických osob již přece jen na české právní nebe
vylétly, zatím však bez meritorního soudního rozhodnutí. Z hlediska teoretického se snažím
v práci upozornit na možné třecí plochy mezi dvěma státními mocemi – mocí soudní a
mocí výkonnou – při tomto trestání, zejména při vymezení skutku. Za situace, kdy moc
soudní má při trestání navrch, tak právě vymezení skutku bude muset být věnována náležitá
pozornost. Tím se však pravděpodobně zvýší pozornost i v trestání správním na otázky
objektivní a subjektivní stránky správního deliktu.
Závěrem je možné uvést, že zpracovaná matérie je velice rozsáhlá, v právních normách
roztříštěná, v praxi ovládaná resortním partikularismem, bez podstatné jednotící autority na
straně veřejné správy. Jednotícím aspektem je pak moc soudní, která se však zaměřuje pouze
na malou část této problematiky a zejména na ochranu tvrzených porušených práv
delikventů; nic jiného ji ostatně nepřísluší. Proto i tato práce se zaměřuje logicky na to, kde
lze jednotící prvky nalézt, a tím je právě soudní náhled na správní trestání, jak se takové jeví
při výkonu soudní moci. Téma by bylo možné uchopit i z hlediska účinnosti správního
trestání a příslušného dohledu, např. z pozice specializovaného státního zástupce
Nejvyššího státního zastupitelství či právníka Veřejného ochránce práv. Takovou zkušenost
však já osobně nemám, žádná práce na toto téma nebyla komplexně zpracována, proto se
do tohoto rozboru nepouštím.
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This paper is focused on new legal institute, starting to grow and practised relatively very
late, during the period of the socialist regime. Such institute is new, but nowadays has grown
to substantial dimensions which is connected not only with the practical point of view, but
also with the development of the society and economics. Very similar development can be
observed also in other law cultures; the administrative penalty has everywhere the rising
intensity, also in Anglo-American law, both in law in books, as well as in law in action.
Our law order has the traditional classification of such institute to Administrative Law, not
Criminal Law. Such classification has its advantages, but also disadvantages – as advantage it
is very easy to apply the law in books, relatively free procedural law, effectiveness and speed
of the punishment. As disadvantage it is the absence of guaranty of fundamental righst of
defendant (offender), unsufficient observation of the facts of liability, a quantity of specific
law rules organized by every ministry, and moreover very poor catalogue of administrative
punishment.
With the respect of such deficiency of this part of Administrative Punishment this paper is
prepared with the traditional point of view of the Criminal Law concentrated on the
particular aspects of the legal relation. The new focus is on the objective and especially
subjective aspects which are important for the right and fair administrative punishment and
which still is not very observed. The substantial part of this paper is connected with the
problems which arise from the judicial decision, on the field of legislative power such
problems has not been accepted. Such problems are connected with the punishment at the
concurence of delicts, definition of such concurence, problems with the act of the
corporates and subjects of such acting.
As regards the objective aspects of the Administrative Delict the paper is focused on the
new definition of act of the corporate, especially very similar to the Criminal Law and
liability of individual people. The very similar method should be applied also for the
subjective aspects of act; such subjective aspects are also included in our legal order, but are
a little bit hidden as deliberation aspects.
Another part of this paper is concentrated to the problems of the punishments and
administrative penalties themselves. The catalogue of this pusnishment is very limited and
in practise it is focused only on penalty (financial punishment). But there are possibilities of
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including the conditional punishment, or the dissolution of the corporate (legal entity) or
liability of legal successor of corporate (legal person).
In the point of view of the penalty (financial punishment) itself the paper is focused on
definition in law (acts) which is sometimes very broad, not concrete, sometimes the
ammount of the penalty is very high, but in practise such penalty had never been imposed.
When we focused on the aspect how effective is the income arising from the penalties for
the state (public) budget, it is very marginal part of such budget. On the other hand there
are some public subject which are known as the very lucrative income of the penalties (i.e.
municipal police). Concentrating on the ammount of the penalties to the corporates (legal
persons) it can be observed that such ammount is very low, although such corporates are
very strong and had very good economic results. Such good economic income sometimes
goes from the delicts.
The another part of this paper is focused on very high delict actions nowadays which are
very good to illustrated the problems of Administrative Punishment, the formal aspects of
the administraive regulation, very easy and common circumvention of the public duties, as
well as the corruptcy of many public offices – controllers oblidged to observe to fulfill such
duties. This situation is similar as in Europe, as in American life, and was very manifesting
during so called „economic crisis“. Some gigantic legal persons (corporates) – Enron or
WorldCom in the U.S.A., Parmalat in Italy, SkyEurope in Slovakia, give us the picture of the
weak regulation. Moreover, the bancruptcy of the bank houses are very sensitively
perceived, often the bancruptcy of such banks are followed on the state finacial aid. This
method of negotiation is known as the privatization of profits and socialization of loss.
Very discussed lap of problems connected with the administrative liability it is the
procedural aspect. Due to the fact that the united procedural code for punishment is not
valid and such punishment is applied by many public administrative bodies, the only one
guaranty of some uniform proceed is the judicial power and decisions of administrative
justice. Such situation is common in democratic legal state. Unfortunately the influence of
such judicial decision to legislative power is very small (i.e. for guarancy to the right of
defense, still not existing rights for victims of delicts, very broad posibilities for the
administrative bodies in administrative punishment, and many others). This problems are
still reprehended to the public administration, but the practise is not good. The necessity of
some basic, very fundamental, procedural code which unify the practise is very important

- 194 and such new procedural administrative code should contribute to more effective
administrative punishment. The current situation – the administrative justice is entitled very
broadly to enter into the proces of administrative punishment and decided on the
punishment (penalty) – is very good regulated by law, but in practise is very rare. As well as
the review of administrative acts itself in the rank of the public administration is very rare
and unique (controle of the publib interest in administrative decisions which is connected
with the amount of penalties).
The final part of the paper is focused on the very new situation – the mutual relationship
between the Criminal and Administrative liability. The practice is now very weak, although
there are some first decisions in the field of Criminal Liability of Corporates. The paper is
concentrated on the theoretic aspects of these two liabilities, especially to the possibility of
punishment by two state powers – administrative and judicial (with the premacy of judicial
state power). Very important observation should be focused on the aspects of acting, acts,
with respect to the objective and subjective parts of such acts.
Finally, the problemation of the administrative liability of corporates is very extensive,
contained in many legal acts, in practice very influenced by the particular procedural
customs, without some unification authority in the field od public administration. The only
unify power is the judicial power – administrative justice – but it is concentrated mainly on
the problems of rights of defendants. That is the reason that this paper is also concentrated
on situation to find the unifying parts and judicial review of administrative decisions, as
how they can be seen in administrative justice. It can be reviewed by other aspects, maybe
the problems of controlle of the administrative decisions – but such point of view could be
done by the state prosecutor or ombudsman. The author has no experience with such
situation, therefore this paper has no considerations on such topic.

