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Úvod
Dne 1.1.2012 nabyl v České republice účinnosti zákon č. 418/2011 Sb., o trestní
odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, který zcela převratným způsobem
zasáhl do dosud uznávané zásady, že společnosti se nemohou dopustit trestného činu
(societas delinquere non potest). Po vzoru ostatních evropských zemí reagoval český
zákonodárce na stále silněji se projevující společenskou a ekonomickou moc
právnických osob a na rizika spojená s činností těchto právem uměle vytvořených
subjektů. Přijetí nového zákona zapříčinil v České republice i sílící tlak mezinárodních
organizací, které volají po efektivní regulaci působení právnických osob.
I přesto, že je u nás ZTOPO účinný již více než dva roky, neutichají odborné i
laické diskuze nad tímto novým fenoménem, který se začal zhruba od poloviny
minulého století postupně prosazovat v ostatních zemích kontinentálního právního
systému. Jde tak nadále o téma vysoce aktuální a kontroverzní, které nabízí mnoho
dosud nevyřešených otázek. Z tohoto důvodu jsem se rozhodl věnovat svou rigorózní
práci některým vybraným aspektům ZTOPO, které považuji za nejdiskutabilnější, a
kterým je v odborných kruzích věnována největší pozornost. To však neznamená, že by
ZTOPO nenabízel možnost diskuze i nad jeho dalšími instituty. Domnívám se, že je
tomu přesně naopak. S ohledem na omezený rozsah této práce je však mým cílem
analýza „pouze“ některých otázek stávající zákonné úpravy trestní odpovědnosti
právnických osob, a to jak z pohledu de lege lata, tak i námětů de lege ferenda.
Svou práci jsem systematicky rozdělil do sedmi kapitol. V kapitole první se
zaměřím z důvodů lepšího porozumění celé problematice nejprve na vymezení
základních pojmů, a to konkrétně „právní odpovědnost“ a „právnická osoba“.
V následující kapitole se budu věnovat historickému vývoji trestní odpovědnosti
právnických osob a odlišnostem vývoje v kontinentálním právním systému a systému
angloamerickém. Pokud jde o vývoj trestní odpovědnosti právnických osob v
kontinentálním právním systému, lze vysledovat její zárodky již v době římského práva.
Z tohoto důvodu se zaměřím v historickém přehledu nejprve na římské právo, následně
pak na vývoj ve středověku a novověký vývoj. V rámci výkladu přiblížím i
mezinárodněprávní dokumenty vzniklé zejména na půdě OSN, OECD či RE, pod
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jejichž tlakem byla nakonec přijata i platná a účinná úprava trestní odpovědnosti
právnických osob u nás. Závěrem této kapitoly pojednám v krátkosti i o vývoji v
angloamerickém systému práva a jednotlivých doktrínách trestného činu právnické
osoby, které se v rámci jurisdikcí systému common law používají.
Ve třetí kapitole této práce se zaměřím na jednotlivé modely trestní
odpovědnosti právnických osob, a to přímou trestní odpovědnost, nepřímou trestní
odpovědnost a administrativně-právní odpovědnost právnických osob. V rámci každého
modelu přiblížím i jednu ze zahraničních úprav, která daný model reprezentuje.
Proces přijetí právní úpravy trestní odpovědnosti právnických osob v České
republice podrobným způsobem rozeberu v kapitole čtvrté. Ta by se měla věnovat nejen
vládnímu návrhu zákona o trestní odpovědnosti z roku 2011, ale taktéž původnímu
vládnímu návrhu zákona z roku 2004, který však nebyl nakonec poslanci schválen.
V kapitole páté se zaměřím na analýzu stávající úpravy ZTOPO, resp. mnou
vybraných problematických ustanovení zákona, a to prozatím především z pohledu de
lege lata. Blíže se pokusím osvětlit problematiku takzvané přičitatelnosti trestného činu
právnické osobě, dále rozsah kriminalizace deliktní odpovědnosti právnických osob,
otázku přechodu trestní odpovědnosti na právního nástupce právnické osoby a
sankcionování právnických osob.
Vzhledem k tomu, že se v praxi objevily již první případy trestního postihu
právnických osob, oslovil jsem Nejvyšší státní zastupitelství České republiky a
příslušné soudy a požádal je o poskytnutí dostupných relevantních informací týkajících
se aplikace nového zákona. Kapitola šestá by se proto měla věnovat informacím, které
mnou byly takto zjištěny.
Práci

zakončím

v

kapitole

sedmé,

ve

které

se

pokusím

označit

nejproblematičtější místa nového zákona a učinit některé návrhy či náměty z pohledu de
lege ferenda.
Rigorózní práce je zpracována dle právní úpravy platné a účinné ke dni 1. srpna
2014.
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1.

Vymezení základních pojmů
S ohledem na zvolené téma trestní odpovědnosti právnických osob a jeho

porozumění považuji za vhodné nejprve vymezit samotný pojem právní odpovědnosti,
v rámci které pojednám zejména o odpovědnosti trestní. Současně se v této kapitole
zaměřím i na pojem právnické osoby, jakožto subjektu od člověka odlišného.
Cílem tohoto teoretického úvodu není nalezení odpovědi na, v právní teorii
složité otázky týkající se jak pojmu právní odpovědnosti, tak právnické osoby, ale spíše
zamezení odlišnému výkladu či nejasnostem.

1.1.

Právní odpovědnost

1.1.1. Obecně k pojmu právní odpovědnosti
Pojem odpovědnosti a její definování není problematikou pouze právní vědy,
nýbrž i ostatních vědních oborů. Kromě právní odpovědnosti se totiž setkáváme např. s
odpovědností politickou, morální či náboženskou a zatím se nepodařilo uvést je na
společného jmenovatele.1 Pro všechny druhy odpovědností nicméně platí, že nastupují
tam, kde dojde k porušení určitého pravidla či normy. Přitom může dojít i k tomu, že se
jednotlivé druhy odpovědností vzájemně prolínají. Tak spáchání trestného činu vraždy
vyvolá porušení nejen pravidel právních, ale bezpochyby také morálních a v některých
společnostech i náboženských.
Co je pro diskuze o pojmu právní odpovědnosti charakteristické, je značná
různorodost názorů na tuto problematiku. O tom, že v literatuře existuje velké množství
definic právní odpovědnosti svědčí dále uvedený výčet, podle kterého je tento druh
odpovědnosti definován např. jako „právem regulovaná povinnost skládat účty ze svého
jednání (V. Tarchov), jako samostatné a iniciativní jednání v rámci právních norem
(N.E.Nedbajlo), jako odpovědný vztah k řádnému plnění právních povinností (Z.F.
Kovrigová), jako donucení ke splnění právní povinnosti (S.N.Bratus), jako hrozba
sankcí (V. Knapp), jako samostatný sekundární právní vztah, tj. právní vztah vznikající
v důsledku protiprávního jednání (J. Bejček), jako jakákoli povinnost nahradit škodu

1

KNAPP, V. Teorie práva. Praha: C. H. Beck, 1995, s. 247, ISBN 80-7179-028-1, s. 200
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(W. Warkallo), jako sankce zprostředkovaná státním donucením (I.S. Samosčenko, M.
Ch. Farukšin), jako sankce spojená se společenským odsouzením a státním donucením
(O.S. Ioffe), jako samotná sankce (Š. Luby, J. Švestka), jako určitý případ sankce (M.
Knappová, J. Eliáš), jako právní postavení subjektu, který porušil právní povinnost (j.
Macur).“2
Ze shora uvedeného je zřejmé, že nahlížení na právní odpovědnost může být
rozličné. Pro potřeby této práce však lze vyjít z obecně zastávaného názoru, podle něhož
se právní odpovědností rozumí sekundární právní povinnost, která vznikla subjektu,
jenž porušil primární právní povinnost vyplývající pro něj ze zákona nebo z jiné právní
skutečnosti.3 Tato sekundární povinnost je v podstatě sankcí ukládanou rušiteli primární
povinnosti a znamená zatížení subjektu, jenž porušil právo určitými nepříznivými
následky.4
Právní odpovědnost lze rozdělit podle chráněného objektu na odpovědnost
soukromoprávní

a

odpovědnost

veřejnoprávní.

Na

rozdíl

od

odpovědnosti

soukromoprávní, u které vzniká vztah mezi tím, kdo porušil určitou povinnost a tím,
komu škoda či jiná újma vznikla, vzniká v případě veřejnoprávní odpovědnosti vztah
mezi státem, příp. jinou veřejnoprávní korporací na straně jedné a tím, kdo povinnost
porušil na straně druhé. Veřejnoprávní odpovědnost lze dále rozlišovat na odpovědnost
ústavněprávní, disciplinární, správněprávní (administrativní) a trestní. S ohledem na
zaměření této práce co do veřejného práva se budu dále zabývat toliko odpovědností
veřejnoprávní a z té zejména odpovědností trestní.
1.1.2. Ústavněprávní odpovědnost
Odpovědnost podle ústavního práva zajišťuje naplnění těch principů a norem,
které jsou předmětem ústavní úpravy. Základním znakem ústavněprávní odpovědnosti
je tedy porušení norem ústavního práva, které směřuje proti hodnotám chráněným

2

HANDLAR, J. Právní odpovědnost – netradiční zamyšlení nad tradičním pojmem. Právník. 2004, č. 11.
ISSN 0231-6625, s. 1043

3

KNAPP, V.; KNAPPOVÁ, M.; ŠVESTKA, J. aj. Občanské právo hmotné. 3. akt. a doplň. vydání,
Praha: ASPI Publishing, 2002, s. 471, ISBN 80-86395-31-6, s. 222

4

FIALA, J. aj. Lexikon Občanské právo. 2. rozšíř. vyd., Ostrava: Nakladatelství Jiří Motloch – Sagit,
2001, ISBN 80-7208-237-X, s. 161
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ústavním právem.5
Ústavněprávní odpovědnost má v rámci veřejnoprávní odpovědnosti zvláštní
postavení, neboť jde v podstatě o kombinaci odpovědnosti právní a odpovědnosti
politickoprávní. Proto má tzv. objektivní charakter, tzn. příslušný subjekt (ústavní
činitel) odpovídá za případné následky své činnosti, spočívající v porušení nebo
ohrožení Ústavou chráněných zájmů i v případech, kdy je nezavinil.6 Ústavněprávní
sankcí za takové porušení jsou sankce stanovené v Ústavě či jiných pramenech
ústavního práva.
Obsah ústavněprávních sankcí může být velmi rozmanitý. Z osobních sankcí to
může být uvolnění z funkce, ze sankcí jiného charakteru náprava opakování postupu ale
také uvedení v předešlý stav. Pokud se ústavněprávní odpovědnost vztahuje na fyzickou
osobu, resp. občana, její naplnění nevylučuje eventuelní uplatnění jiného druhu právní
odpovědnosti, např. trestněprávní, občanskoprávní, pracovněprávní, finančněprávní a
jinou.7
1.1.3. Disciplinární odpovědnost
Disciplinární odpovědnost je druhem odpovědnosti, která se vztahuje na
porušování režimu vnitro-organizačních vztahů, disciplíny, řádu, který platí uvnitř
příslušných organizačních soustav. Tato odpovědnost je tedy uplatňována u těch osob,
které jsou účastníky určitých organizačních uskupení a jejím základem je disciplinární
delikt, tedy protiprávní jednání narušující právní předpisy či interní pokyny. Za
disciplinární delikty jsou těmto osobám ukládány disciplinární tresty (napomenutí,
pokuta, ukončení služebního vztahu aj.)
Podle Gerlocha má obdobný charakter jako disciplinární odpovědnost i kárný
postih za kárná provinění členů zájmových samosprávných sdružení, politických stran,

5

FILIP, J. Ústavní právo České republiky 1. Základní pojmy a instituty. Ústavní základy ČR. 3. vyd.,
Brno: Doplněk, 1999, s. 536, ISBN 80-7239-036-8, s. 55

6

GERLOCH, A., HUNGR, P., ZOUBEK, V. aj. Úvod do teorie práva a právního státu. Praha, 1995,
ISBN 80-85981-16-5, s. 131

7

KLÍMA, K. Ústavní právo. 2. vydání, Praha: Bohemia Iuris Kapitál, 1999, s. 31
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občanských sdružení (např. lékařů, advokátů, notářů, auditorů, studentů).8
1.1.4. Správněprávní (administrativní) odpovědnost
Tu část disciplinární odpovědnosti, která je regulována normami správního
práva lze označit jako správněprávní nebo též administrativní odpovědnost.
Správněprávní odpovědnost je odpovědností za správní delikty.
Vzhledem k tomu, že pojem správní delikt není nijak legálně definován, je nutné
vyjít z nauky či literatury, která za správní delikt označuje zpravidla protiprávní jednání,
jehož znaky jsou stanoveny zákonem, za které ukládá správní úřad (orgán) trest
stanovený normou správního práva.9 Mezi obecné znaky správních deliktů řadí právní
teorie jednání, protiprávnost, trestnost, odpovědnou osobu a zavinění.
Na rozdíl od trestního práva, kde je jediným deliktem trestný čin (přečin či
zločin), existuje ve správním právu početná skupina různorodých činů. Podle
klasifikačních hledisek použitých Hendrychem, kterými jsou zejména subjekt deliktu a
jeho postavení, charakter porušovaných povinností, znak zavinění, účel a zaměření
ukládaných sankcí, lze správní delikty členit na10:


přestupky



správní disciplinární delikty,



správní pořádkové delikty,



jiné správní delikty fyzických osob,



správní delikty právnických osob,



správní delikty právnických osob a fyzických podnikajících osob.

8

GERLOCH, A., HUNGR, P., ZOUBEK, V. aj. Úvod do teorie práva a právního státu. Praha 1995,
ISBN 80-85981-16-5, s. 117

9

HENDRYCH, D. aj. Správní právo. Obecná část. 5. rozš. vyd., Praha: C.H. Beck, 2003, s. 796, ISBN
80-7179-671-9, s. 201

10

HENDRYCH, D. aj. Správní právo. Obecná část. 8. vyd., Praha: C. H. Beck, 2012, s. 826, ISBN 97880-7179-254-3, s. 430
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1.1.5. Trestní odpovědnost
Trestní odpovědností se rozumí „povinnost pachatele trestného činu, kterou má
vůči státu, strpět trestněprávní sankce na základě a v mezích norem trestního práva“.11
Jinak řečeno jde o povinnost strpět za spáchaný trestný čin sankce stanovené trestním
zákonem v rámci trestněprávního poměru, který vznikne spácháním trestného činu mezi
pachatelem a státem.12
Podle platného českého trestního práva je základem trestní odpovědnosti
spáchání trestného činu. Ten definuje TrZ v ustanovení § 13 odst. 1 jako protiprávní čin,
který trestní zákoník označuje za trestný a který vykazuje znaky uvedené v takovém
zákoně. Pro spáchání trestného činu je tedy třeba, aby vedle protiprávnosti činu byly
naplněny další znaky, konkrétně typové znaky tvořící tzv. skutkovou podstatu trestného
činu a dále obecné požadavky na pachatele trestného činu.13
Protiprávnost
S ohledem na obligatorní požadavek či znak protiprávnosti každého trestného
činu, a to z pohledu celého právního řádu, může být trestným činem pouze jednání
právním řádem zakázané a nedovolené. Nikoli každé jednání, které by se jevilo z
obecného hlediska jako protiprávní, však trestní právo za protiprávní označuje. Tak
například brání-li se napadený útoku pachatele a při tomto útoku mu způsobí ublížení na
zdraví, naplní vesměs ostatní typové znaky trestného činu, ale takové jednání bude
v důsledku nesplnění podmínky protiprávnosti beztrestné.

V těchto případech se

v trestněprávní nauce hovoří o takzvaných okolnostech vylučujících protiprávnost
(krajní nouze, nutná obrana, svolení poškozeného, přípustné riziko, oprávněné použití
zbraně).14

11

SOLNAŘ, V. Základy trestní odpovědnosti, 1. vyd., Praha: Academia 1972, s. 5

12

SOLNAŘ, V.; FENYK, J.; CÍSAŘOVÁ, D. Základy trestní odpovědnosti, 2. vyd., Praha:
Nakladatelství Orac, 2004, s. 16

13

NOVOTNÝ, O.; VANDUCHOVÁ, M.; ŠÁMAL, P. aj. Trestní právo hmotné. Obecná část. 6. přeprac.
vyd. Praha: Wolters Kluwer ČR, a.s., 2010, ISBN 978-80-7357-509, s. 110

14

tamtéž, s. 111

12

Skutková podstata trestného činu
Skutkovou podstatou trestného činu se rozumí souhrn typových znaků, které
určují, o jaký trestný čin jde. Tyto znaky „na jedné straně vyjadřují typovou škodlivost
daného druhu trestného činu pro společnost a na druhé straně odlišují tento druh
trestného činu od jiných druhů trestných činů“15. Podle znaků skutkové podstaty tedy
rozlišíme, zda jde o trestný čin vraždy, loupeže, podplácení apod.
Mezi znaky skutkové podstaty trestného činu fyzické osoby se v literatuře řadí
objekt, objektivní stránka, subjekt (pachatel) a subjektivní stránka. Objektem trestného
činu jsou ty hodnoty, společenské vztahy či chráněné zájmy, proti kterým trestný čin
směřuje a které jsou TrZ chráněné. Trestní právo rozlišuje mezi objektem obecným,
druhovým a objektem individuálním. Objektivní stránka skutkové podstaty trestného
činu je charakterizována způsobem jednání, následkem trestného činu a příčinným
vztahem mezí tímto jednáním a následkem. Pachatelem trestného činu se rozumí osoba,
která svým jednáním naplnila všechny znaky skutkové podstaty, příp. pokusu či
přípravy, je-li trestná. Podle ustanovení § 22 odst. 2 TrZ je pachatelem trestného činu
i takzvaný nepřímý pachatel, tj. ten, kdo k provedení činu užil jiné osoby, která není
trestně odpovědná pro nedostatek věku, nepříčetnost, omyl, anebo proto, že jednala
v nutné obraně, krajní nouzi či za jiné okolnosti vylučující protiprávnost, anebo sama
nejednala nebo nejednala zaviněně. Pachatelem je podle tohoto ustanovení i ten, kdo
k provedení činu užil takové osoby, která nejednala ve zvláštním úmyslu či z pohnutky
předpokládané zákonem. Některé trestné činy mohou být spáchány jen osobami
v určitém postavení (jde o tzv. speciální subjekt – např. vojenské trestné činy) nebo
osobami s určitou vlastností (konkrétní subjekt – např. matka u trestného činu vraždy
novorozeného dítěte matkou). K naplnění subjektivní stránky trestného činu je nutná
určitá forma zavinění (úmysl, nedbalost), jako vnitřního psychického vztahu pachatele
k určitým skutečnostem, jež zakládají trestný čin. Fakultativním znakem subjektivní
stránky může být motiv, cíl či záměr pachatelova trestného jednání. K výše uvedeným
znakům skutkové podstaty je nutné doplnit, že musí být naplněny vždy současně,
v opačném případě by nebylo lze hovořit o naplnění skutkové podstaty daného trestného
15

NOVOTNÝ, O.; VANDUCHOVÁ, M.; ŠÁMAL, P. aj. Trestní právo hmotné. Obecná část. 6. přeprac.
vyd. Praha: Wolters Kluwer ČR, a.s., 2010, ISBN 978-80-7357-509, s. 117
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činu.16
Jak bude uvedeno dále v této práci (viz kapitola 5.4), u právnických osob mohou
být jednotlivé znaky skutkové podstaty tvořeny jinak než u fyzické osoby, a to zejména
s ohledem na povahu právnické osoby.
Obecné požadavky na pachatele trestného činu
Ke spáchání trestného činu je nutné, aby fyzická osoba byla příčetná a v době
spáchání činu dovršila patnáctý rok svého věku. V případě právnické osoby je možná
její trestní odpovědnost za podmínek ZTOPO, o čemž bude pojednáno podrobněji
v dalším textu této práce.
Trestní právo v České republice ctilo do přijetí ZTOPO zásadu individuální
trestní odpovědnosti fyzické osoby, když vycházelo z římskoprávního principu
„societas delinquere non potest“, tj. že právnická osoba (společnost) nemůže jednat
protiprávně. TrZ sice nijak odpovědnost pouze fyzické osoby neformuloval, nicméně
bylo lze ji dovozovat z některých ustanovení tohoto právního předpisu. Jak dále
vyložím v této práci, byl tento princip přijetím ZTOPO prolomen a došlo tak k zavedení
kolektivní trestní odpovědnosti.

1.2.

Právnické osoby

1.2.1. Obecně k pojmu a pojetí právnické osoby
Přestože se NOZ snaží nově definovat pojem právnické osoby, lze bez jakékoli
nadsázky konstatovat, že pojmové vymezení této osoby není rozhodně jednoznačnou
záležitostí. Švestka k tomu uvádí: „Ačkoli bylo k problematice právnických osob
popsáno bezpočet stran, zůstává pojmové vymezení právnické osoby jako takové stále
neuzavřeno,

protože

se žádný z

různých

pokusů v tom

směru

nedočkal

16

NOVOTNÝ, O., VANDUCHOVÁ, M., ŠÁMAL, P. aj. Trestní právo hmotné. Obecná část. 6. přeprac.
vyd. Praha: Wolters Kluwer ČR, a.s., 2010, s. 584, ISBN 978-80-7357-509
JELÍNEK, J.; VANDUCHOVÁ, M.; DOLENSKÝ, A., aj. Trestní právo hmotné. Obecná část. 3.
přeprac. vyd. Praha: Codex, 1997, ISBN 80-85963-24-8
KRATOCHVÍL, V.; KUCHTA, J.; MATES, P.; aj. Trestní právo hmotné. Obecná část. 3. přeprac. a
doplň. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2002, ISBN 80-210-2985-4
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většinové akceptace“17. V tomto ohledu tak platí staré latinské pravidlo: „Omnis
definitio in iure civili periculosa est: parum est enim, ut non subverti possit – V právu
civilním je každá definice nebezpečná: neboť jen málokdy se stane, že by nemohla být
vyvrácena; viz D 50, 17, 202 – Iavolenus“18.
Protože se tato práce zabývá trestní odpovědností právnických osob, je podle
mého názoru vhodné přiblížit tento právem uměle vytvořený subjekt a jeho vývoj
poněkud blíže.
1.2.2. Historický vývoj právnických osob do přijetí NOZ
Pojem „právnická osoba“ lze označit za pojem poměrně nový. Neznali jej totiž
ještě ani občanské zákoníky z počátku 19. století (ABGB, Code civil)19. Kořeny tohoto
umělého či fiktivního útvaru se však objevují v podstatě již v římském právu, kde byly
uznány některé instituce za právní subjekty k provádění právního jednání. Tyto entity
však neměly způsobilost k právnímu jednání, resp. právní osobnost v terminologii
současného soukromého práva, ale vznikaly pouze jako reakce na nutnost plnění úkolů
či cílů dlouhodobějšího nebo dokonce trvalého charakteru, které není možné spojovat
s pomíjivým životem jednotlivců. Římané pro tyto mystické či morální osoby neměli
pojem právnické osoby, ale užívali obratu „personae vice fungitur“ (působí jako osoby
či existují na místě osob). Pod tento pojem řadilo římské právo nejprve „universitates
personarum“ neboli sdružení osob (korporace), později navíc ještě „universitates rerum“
(bonorum), tj. jednoty věcí (nadace).20
Korporací se v římském právu rozuměl samostatný, na existenci konkrétních
osob zásadně nezávislý právní subjekt sdružující jednotlivé osoby za určitým, právním
řádem uznaným cílem. Podle Ulpiana bylo uvedené vyjadřováno definicí, podle které
„dluhuje- li se co pospolitosti, nedluhuje se to jednotlivcům, dluhuje-li co pospolitost,

17

ŠVESTKA, J.; SPÁČIL, J.; HULMÁK, M.; aj. Občanský zákoník I, II. 2. vydání, Praha: C.H.Beck,
2009, ISBN 978-80-7400-108-6, s. 228

18

KINCL, J.; URFUS, V.; SKŘEJPEK, M. Římské právo. 1. vydání. Praha: C.H.Beck,1995, ISBN 807179-031-1, s. 356

19

KNAPP, V.; KNAPPOVÁ, M.; ŠVESTKA, J. aj. Občanské právo hmotné. 3. aktualizované. a
doplněné vydání. Praha: ASPI Publishing, 2002, s. 471, ISBN 80-86395-31-6, s. 173

20

KINCL, J.; URFUS, V.; SKŘEJPEK, M. Římské právo. 1. vydání. Praha: C.H.Beck,1995, ISBN 807179-031-1, s. 79-80

15

nedluhují to jednotlivci“. Jinak řečeno majetek korporace nebyl majetkem jednotlivce a
naopak. Veřejného života se korporace účastnily prostřednictvím vlastních orgánů, které
se skládaly podle statutu korporace z jednotlivých osob tohoto sdružení.21
Římské korporace se v období republiky dělily na korporace soukromé, pod
které se řadily různé spolky (collegia) a veřejné. Veřejnou korporací byl především
římský stát, města a obce. Ke vzniku soukromoprávních korporací nejprve stačilo
spojení několika osob, které zhotovily stanovy. Nevyžadovalo se tedy jakékoli další
úřední povolení. Za císařství byla tato spolčovací svoboda omezena v tom smyslu, že
korporace mohla vzniknout jen za účasti minimálně tří osob (tres faciunt collegium) a
stanovy musel schválit buď senát, nebo princeps. Náležitostí stanov bylo uvedení účelu
spolku, určení spolkových orgánů a také, zda spolek bude mít zvláštní řídící výbor,
anebo jenom valnou hromadu všech členů. Způsobilost k právům byla u právnické
osoby odvozována od osoby fyzické (přirozené), omezeny byly právnické osoby pouze
v právu dědickém.22
Někdy ve 4. století se vedle korporací objevily v římském právu další
samostatné jednotky, kterými byly nadace (universitates bonorum). Nadace byly
zřizovány sepsáním listiny, která musela vymezovat účel nadace, formy její správy a
způsoby jejího užívání, přičemž dozor nad fungováním těchto osob měla církev. Na
rozdíl od korporací měly nadace plnou dědickou způsobilost.
Jak uvádí Hurdík: „…ani pozdější středověké obecné „učené“ právnické myšlení
nedovolilo dospět k vytvoření a fixování představy institutu vybaveného vlastnostmi
člověka, který s člověkem není totožný. Tento průlom v myšlení a prosazení takové
konstrukce i mimo myšlení učených kruhů si vyžádal další stovky let vývoje lidského
myšlení

směrem

k abstraktním

myšlenkovým

modelům

a

k propojení

těchto

myšlenkových konstrukcí s vhodnými společenskými podmínkami.“ 23
Pojem právnické osoby neznaly dokonce ještě ani občanské zákoníky z počátku

21

KINCL, J.; URFUS, V.; SKŘEJPEK, M. Římské právo. 1. vydání. Praha: C.H.Beck,1995, ISBN 807179-031-1, s. 79-80

22

tamtéž, s. 80-81

23

HURDÍK, J. Právnické osoby a jejich typologie. 2. vyd. Praha: C.H.Beck, 2009, ISBN 978-80-7400168-0, s. 2
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19. století. ABGB se v ust. § 26 sice zmiňuje o společnostech jako o „morálních
osobách, které naproti jiným osobám požívají zpravidla stejných práv jako jednotlivé
osoby“24, o právnických osobách ale vůbec nehovoří.
Zřejmě nejvýznamněji se do procesu tvorby obecné konstrukce právnické osoby
zapsalo 19. a počátek 20. století, kdy začaly vznikat právnické osoby takto označované
v podstatě jako reakce narůstajícího zájmu lidí sdružovat se za účelem uspokojování
společných cílů a potřeb, zejména pak pro podnikatelské aktivity. V tomto období se
krystalizuje celá řada teorií, řešící zejména otázku povahy právnické osoby, tedy zda
tyto entity reálně existují ze své vlastní podstaty, nebo zda jsou jakousi umělou
(fiktivní) právní konstrukcí, která se podobá osobě fyzické.25 Za nejvýznamnější
z těchto teorií jsou považovány teorie fikce, teorie reality a kompromisní teorie.26
Jednotlivé teorie jsou dále členěny na dílčí podskupiny (teorie personifikace, teorie
transsubstanciace, teorie organická, teorie kolektivní vůle aj.), nicméně tato další pojetí
nepovažuji pro svou práci za stěžejní a nebudu se jim proto podrobněji věnovat.
Dlouhodobě nejvýznamnější místo zaujala teorie fikce, která je ze tří výše
uvedených přístupů i nejstarší. Tato teorie považuje za jediný přirozený a reálně
existující subjekt fyzickou osobu (člověka), zatímco právnické osoby jsou podle ní
pouze juristickou fikcí vytvořenou zákonodárcem z existujících právních institutů. Jinak
řečeno fyzické osoby podle této teorie reálně existují, zatímco právnické osoby vytváří
zákonodárce a jejich existence je zcela závislá na jeho rozhodnutí. Problematickým se
však může jevit fakt, že i fyzické osoby čerpají svou právní subjektivitu z právního řádu
a nikoli z reálné existence. Představiteli této teorie byli zejména Friedrich Carl von
Savigny a Georg Friedrich Puchta.27
Na rozdíl od teorie fikce existují podle teorie reality právnické osoby reálně

24

KNAPP, V. Teorie práva. Praha: C. H. Beck, 1995, s. 247, ISBN 80-7179-028-1, s. 73

25

HURDÍK, J. Právnické osoby a jejich typologie. 2. vyd. Praha: C.H.Beck, 2009, ISBN 978-80-7400168-0, s. X

26

DVOŘÁK, J.; ŠVESTKA, J.; ZUKLÍNOVÁ, M. aj. Občanské právo hmotné. 1. vyd. Praha: Wolters
Kluwer, 2013, ISBN 978-80-7478-326-5, s. 263

27

FIALA, J. aj. Občanské právo hmotné. 2. vyd. Brno: Doplněk. 1998, ISBN 80-7239-002-3, s. 75

KNAPP, V., KNAPPOVÁ, M., ŠVESTKA, J. aj. Občanské právo hmotné. 3. aktualizované a doplněné
vydání. Praha: ASPI Publishing, 2002, ISBN 80-86395-31-6, s. 173-174
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vedle osob fyzických a je věcí právního řádu jejich existenci normativně uznat.
Právnické osoby tak podle této teorie existují nezávisle na vůli zákonodárce. Zastáncem
tohoto pojetí právnických osob byl Otto Friedrich von Gierke.28
Průnikem mezi oběma výše uvedenými teoriemi se stala tzv. kompromisní teorie
(přenesené reality), podle které je sice nutné ke vzniku právnické osoby právní normy,
následně však již právnické osoby reálně existují.29
Současná česká právní nauka i praxe vychází z teorie fikce. Důvodová zpráva
k NOZ se k této teorii hlásí také, když uvádí, že: „...bere na vědomí, že člověk je subjekt
přirozených práv, jež zákon může jen respektovat a uznat a případně, v zájmu celku a
racionálního uspořádání a fungování demokratické společnosti, omezit (regulovat),
kdežto právnickou osobu, aby se subjektem práva stala, musí zákon za takovou prohlásit
a konstituovat. Osnova tudíž odmítá antropologizaci právnických osob a bere za své
hledisko, že právnické osoby jsou umělé lidské útvary, které jsou vytvořeny proto, aby
sloužily zájmům člověka, nikoli proto, aby mu byly ve všem postaveny naroveň; rovnost
fyzických a právnických osob přichází v úvahu jen v majetkových otázkách, a to ještě ne
ve všech.“30
1.2.3. Právnické osoby podle platné právní úpravy
Předchozí ObčZ se žádným způsobem nesnažil definovat právnickou osobu a
zákonodárce v ustanovení § 18 pouze demonstrativním způsobem vymezil jednotlivé
právnické osoby. Za ty se považovaly (i) sdružení fyzických nebo právnických osob
(korporace) (ii) účelová sdružení majetku (nadace) (iii) jednotky územní samosprávy
(iv) jiné subjekty, o kterých to stanovil zákon.
Přestože zákonodárce s účinností od 1.1.2014 nově definoval právnickou osobu
v ustanovení § 20 odst. 1 NOZ jako „organizovaný útvar, o kterém zákon stanoví, že
má právní osobnost, nebo jehož právní osobnost zákon uzná“ není možné považovat
tuto definici za zcela vyčerpávající. V právních řádech se totiž mohou objevovat různé

28

tamtéž, s. 174

29

DVOŘÁK, J., ŠVESTKA, J., ZUKLÍNOVÁ, M. aj. Občanské právo hmotné. 1. vyd. Praha: Wolters
Kluwer, 2013, ISBN 978-80-7478-326-5, s. 263

30

ELIÁŠ, K. aj. Nový občanský zákoník s aktualizovanou důvodovou zprávou. Ostrava: Sagit, 2012,
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právní entity jako společenství osob nebo účelově vyčleněný majetek, současně může jít
o právnické osoby soukromého či veřejného práva. Z tohoto důvodu je velice obtížné
podat jejich obecnou definici a je vhodnější charakterizovat právnické osoby níže
uvedenými nejpodstatnějšími znaky, které by měly splňovat.
Vznik na základě zákona souvisí s výše uvedenou definicí právnické osoby,
podle které mohou být právnickými osobami pouze ty subjekty, o kterých to stanoví
zákon, nebo které zákon za právnické osoby uzná.
Právní osobnost definuje ustanovení § 15 odst. 1 NOZ jako „způsobilost mít
v mezích právního řádu práva a povinnosti“. Podle Dvořáka je třeba způsobilost mít
práva a povinnosti chápat jako „schopnost mít je, což znamená, že tato způsobilost sama
o sobě neurčuje rozsah a povahu práv, které jsou s ní spojeny.“31 Tento rozsah je
limitován hranicemi právního řádu. Podle ustanovení § 17 odst. 1 NOZ přitom platí, že
práva mohou mít a vykonávat pouze osoby (fyzické nebo právnické). Z uvedeného je
tedy zřejmé, že nemohou existovat právnické osoby bez právní osobnosti, neboť tato
subjektivita je jejich pojmovým znakem. Podobně jako u člověka, který má právní
osobnost od narození až do smrti, má právnická osoba právní osobnost od jejího vzniku
do svého zániku.
NOZ vychází z principu takzvané generální subjektivity, podle které způsobilost
mít práva a povinnosti není vázána na její zvolený nebo zapsaný předmět činnosti.
Uvedené vychází z ustanovení § 20 odst. 1 NOZ, ve kterém se uvádí, že „právnická
osoba může bez zřetele na předmět své činnosti mít práva a povinnosti, které se slučují
s její právní povahou“. Na rozdíl od doktríny „ultra vires“ tedy mohou mít právnické
osoby práva a povinnosti i mimo rámec předmětu své činnosti, slučuje-li se to s jejich
povahou.32
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Svéprávnost (způsobilost k právním jednáním) je chápána jako schopnost
právnické osoby vlastním právním jednáním nabývat práv a povinností. Na rozdíl od
osob fyzických se tato způsobilost kryje u právnických osob s právní osobností.33
Právní osobnost a svéprávnost právnické osoby vznikají současně, a to se vznikem
právnické osoby. Právnická osoba však nemá svéprávnost tak, jako ji má fyzická osoba
a musí být k právnímu jednání vždy zastoupena. V tomto ohledu lze rozlišovat
zastoupení zákonné a smluvní.
Zákonným zástupcem právnické osoby mohou být podle NOZ člen statutárního
orgánu (§ 162 a § 164 NOZ), zaměstnanec, člen, nebo člen jiného orgánu (§ 166 NOZ),
zástupce podnikající právnické osoby (§ 430 NOZ), vedoucí odštěpného závodu (§ 503
odst. 2 NOZ) či likvidátor (§ 193 až 196 NOZ). Za smluvní zástupce právnické osoby
lze označit zmocněnce (§ 441 až 449 NOZ), prokuristu (§ 450 až 456 NOZ) a
opatrovníka jmenovaného soudem (§ 165 odst. 2 a § 468 až 488 NOZ).34
Pokud jde o deliktní jednání, zavazuje právnickou osobu podle ustanovení § 167
NOZ protiprávní čin, kterého se při plnění svých úkolů dopustil člen voleného orgánu,
zaměstnanec nebo jiný její zástupce vůči třetí osobě. Členem voleného orgánu se přitom
rozumí člen individuálního či kolektivního orgánu právnické osoby, který je do funkce
volen, jmenován či jinak povolán. Důsledkem protiprávního jednání uvedených osob
bude povinnost k náhradě škody či splnění jiné povinnosti. Vzhledem k tomu, že tato
odpovědnost se týká především soukromoprávního přičítání protiprávního činu
vyjmenovaných osob právnické osobě, upravují veřejnoprávní předpisy povinnosti
právnických osob z porušení veřejného práva samostatně. Takovým případem je i
ZTOPO, podle kterého se zaviněné jednání určitého okruhu osob přičítá právnické
osobě. Podrobněji pojednávám o této problematice v kapitole 5.4 této práce.
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Majetková autonomie právnické osoby spočívá v oddělení vlastního majetku
právnické osoby a majetku zakladatelů, členů nebo jiných fyzických osob na právnické
osobě se účastnících. Jinak řečeno platí již shora uvedené, že majetek právnické osoby
je toliko jejím vlastnictvím a tudíž není majetkem fyzických osob a naopak. Oddělenost
majetku zajišťuje, že společníci či jiní členové právnické osoby neručí (pokud není pro
některé společnosti stanoveno zákonem jinak) za jednání právnické osoby.35
Organizace právnické osoby zahrnuje především uspořádání orgánů právnické
osoby, které umožňují její řízení. Zvláštní postavení zaujímají statutární orgány
právnické osoby. Jejich pojmenování a způsob ustavení se liší podle typu právnické
osoby. Společným jmenovatelem pro ně však je, že „pouze jim náleží vykonávat
všechna právní jednání, která právnické osobě přísluší“36.
Účel právnických osob je určujícím hlediskem pro předmět činnosti právnické
osoby i pro její postavení v právních poměrech. Předmět činnosti by měl být určen již
při ustavení právnické osoby, tj. měl by být určen zakladatelským právním jednáním.
Z ustanovení § 144 odst. 1 NOZ plyne, že právnickou osobu lze ustavit ve veřejném
nebo soukromém zájmu.37
Název a sídlo právnické osoby jsou dalším identifikačním znakem, podle
kterých je možné je odlišit od jiných právnických osob. Stejně jako předmět činnosti,
musí být název a sídlo určeny podle ustanovení § 123 odst. 1 NOZ zakladatelským
právním jednáním. Bez splnění této podmínky by právnická osoba nevznikla.
Vzhledem k tomu, že principem názvu právnické osoby je individualizace
právnické osoby, stanoví NOZ závazná pravidla pro jeho tvorbu. Název tak zejména
musí odlišit právnickou osobu od jiné osoby, musí obsahovat označení její právní formy
a nesmí být klamavý. Klamavost se přitom zakazuje nikoli pouze v rovině hospodářské
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soutěže, jako jedné ze skutkových podstat nekalosoutěžního jednání, ale i v rovině
obecné.38
Funkcí sídla je zejména umožnění komunikace s právnickou osobou. Přestože
sídlem může být adresa, nelze tyto dva pojmy ztotožňovat. Na rozdíl od adresy, která
označuje určité místo, rozumí se sídlem i faktický stav spojený s činností právnické
osoby. Z tohoto důvodu je možné, aby zakladatelské právní jednání označilo za sídlo
jen název obce a přesná adresa byla seznatelná z veřejného rejstříku.39
Závěrem této kapitoly ještě pro úplnost uvádím, že právnické osoby lze v
českém právním prostředí rozlišovat na osoby veřejného práva, které se řídí především
zvláštními zákony a právnické osoby soukromého práva. NOZ rozlišuje tři typy
právnických osob, a to korporace (právnické osoby tvořené společenstvím osob, § 210 a
násl. NOZ), fundace (právnické osoby tvořené majetkem vyčleněným k určitému účelu,
jejíž činnost se váže na účel, k němuž byla zřízena, § 303 a násl. NOZ) a ústavy
(právnické osoby ustavené za účelem provozování činnosti užitečné společensky nebo
hospodářsky s využitím své osobní a majetkové složky, přičemž ústav provozuje
činnost, jejíž výsledky jsou každému dostupné za podmínek předem stanovených, § 402
a násl. NOZ).
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2.

Historický vývoj trestní odpovědnosti právnických osob
Myšlenka trestní odpovědnosti právnických osob se v kontinentálním právním

systému, do kterého lze zařadit i české právo, prosadila v podstatě až ve druhé polovině
20. století. To však neznamená, že by nebyl znám tento druh odpovědnosti, ač se
nejednalo o moderní pojetí trestní odpovědnosti právnických osob, již dříve. Trestní
postih různých společností, svazků, obcí, cechů, spolků, gild apod. byl totiž
v historickém vývoji praktikován již ve starověku či středověku. Není rozhodné, že
daný právní systém neznal konstrukci právnické osoby tak, jak je přijímána dnes.
Vzhledem k tomu, že trestní odpovědnost právnických osob v moderním pojetí má
původ v angloamerické právní oblasti, zmíním v dalším výkladu nejen historický vývoj
v kontinentálním právním systému, ale i systému angloamerickém.

2.1.

Vývoj trestní odpovědnosti právnických osob v kontinentálním
právním systému

2.1.1. Římské právo
Jak bylo uvedeno v předchozí kapitole této práce, znalo římské právo dva typy
„právnických osob“, a to korporace a nadace, přičemž při uplatňování odpovědnosti
vycházelo z principu „societas delinquere non potest“, tj. že společnost nemůže jednat
protiprávně.
Kolektivní entity byly v římském právu teoretickou konstrukcí, věcí fiktivní a
jako takové nemohly mít vlastní vůli a tedy nemohly vlastními úkony, které vůli
vyžadují, nabývat práv a povinností.40 Společenského života se tyto osoby účastnily
prostřednictvím svých zástupců, fyzických osob. Za deliktní jednání těchto osob
právnická osoba neodpovídala. Deliktní odpovědnost nesl pouze zástupce. Pokud však
měla právnická osoba z takového neoprávněného jednání prospěch, musela jej vydat.41
Přes shora uvedené však lze již v římském právu vysledovat první zárodky
trestní odpovědnosti právnických osob. Německý právník Hafter dokládá, že ve
40
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starověkém Římě byly trestány obce.42
2.1.2. Vývoj ve středověku
Trestní stíhání některých kolektivních společenství bylo pokládáno za
samozřejmé i ve středověkých evropských státech.43 Solnař uvádí, že z trestných činů
nebyly odpovědné pouze fyzické osoby, ale i kláštery a města. Musil zmiňuje, že trestní
postih byl ve starověku a ve středověku praktikován u různých společností, svazků, gild,
cechů, spolků, obcí apod., a to za zločiny vzpoury, kacířství, zrady, urážky majestátu
nebo narušení honebního práva.44
Existovaly však i názory, které popíraly možnost trestání kolektivů. Tak např.
papež Innocenc IV. odmítl na lyonském koncilu v roce 1245 možnost trestat a
exkomunikovat „universitas“, chápanou jako společenství členů církevní obce.45
Obecně však lze konstatovat, že středověcí panovníci a soudy považovali trestání
kolektivů za zcela přirozené.
2.1.3. Vývoj v novověku
K zásadní změně v pohledu na trestání kolektivních společenství dochází
koncem 17. století a v 18. století, kdy se v oblasti filosofického myšlení dostává do
popředí osvícenství, které kladlo důraz na individuální svobodu občana, což bylo
v příkrém rozporu s ideou kolektivního trestání. Panovník s upevněním moci
centralistického absolutistického policejního státu využíval k ovládnutí korporativních a
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územních společenství efektivnější nástroje, než byla kolektivní trestněprávní represe. 46
Jednalo se zejména o administrativní nástroje, kterými panovník potlačoval veškeré
nežádoucí a škodlivé jevy v činnosti kolektivních společenství. Koncem 18. století
prakticky

ustávají

na

evropském

kontinentě

soudní

procesy

s kolektivními

společenstvími a na jejich úkor dochází k posílení činnosti správních orgánů. Do
popředí se tak v tomto období dostává správní postih právnických osob.47
Shora uvedený vývoj byl posléze reflektován i právní naukou. Tak např.
německý profesor J.F.Malblanc v roce 1793 výslovně odmítl trestní odpovědnost
právnických osob, vycházeje přitom z argumentů, které použil papež Innocenc IV. na
lyonském koncilu v roce 1245, tj. že právnickým osobám nelze přičítat vinu a že
nemohou přijmout účinky trestu. Hlubší teoretickou oporu pro tyto závěry následně
přinesla již výše zmiňovaná teorie fikce F.C.Savignyho. Idea individuální trestní
odpovědnosti byla akceptována veškerou kontinentální trestněprávní naukou a
myšlenka kolektivní trestní odpovědnosti tak až do druhé poloviny 20. století zmizela
z vědecké diskuze.48
Představa, že za jednání definovaná jako trestný čin mají být odpovědné nejen fyzické
osoby, ale za stanovených předpokladů i osoby právnické se počíná pozvolna vracet ve
20. století. Na poli právní filosofie se objevila polemika německého právníka a historika
O.F.Gierkeho s teorií fiktivní existence právnických osob zastávanou Savignym. Podle
Gierkeho teorie reality není pochyb o tom, že právnické osoby mohou projevovat svou
vůli, jednat a nést trestní odpovědnost za toto jejich jednání.
Myšlenkou kolektivní odpovědnosti se v roce 1929 zabýval druhý mezinárodní
kongres trestního práva v Bukurešti. Přes podporu generálním zpravodajem J.A.
Rouxem se však nakonec k jejímu zavedení postavil kongres spíše odmítavě.
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Obdobným „neúspěchem“ skončil i 40. sjezd německých právníků v Hamburku v roce
1953, kde se k problematice negativně vyjádřil Ernst Heinitz a Karl Englisch.49
Vzhledem ke stále se zvyšujícímu počtu právnických osob a jejich sílící reálné
moci vzrůstá od 70. let minulého století na poli mezinárodního práva tendence, aby
státy svým vnitrostátním právem sankcionovaly právnické osoby za jejich protiprávní
jednání. Tato snaha se projevuje i ve vzniku mnoha mezinárodněprávních dokumentů,
ať již povahy závazných mezinárodních smluv, které ukládají účastnickým státům
povinnost kolektivní trestní odpovědnosti, či listin, které mají povahu nezávazných
doporučení. Dokumenty tohoto druhu vznikají zejména na půdě OSN, OECD, RE, EU,
ES, Evropského parlamentu, příp. na konferencích Mezinárodní společnosti pro trestní
právo (AIDP).50
Demonstrativní výčet jednotlivých mezinárodních dokumentů lze nalézt
v důvodové zprávě k vládnímu návrhu zákona o trestní odpovědnosti právnických osob
a řízení proti nim.51 Uvedený výčet mezinárodních dokumentů, které jsou v rámci
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Mezinárodní úmluva o potlačování a financování terorismu (přijatá rezolucí Valného
shromáždění OSN č. 54/109 ze dne 9. prosince 1999) - Česká republika ji podepsala a
ratifikovala (č. 18/2006 Sb. mezinárodních smluv); Druhý protokol k Úmluvě EU o ochraně
finančních zájmů Evropských společenství ze dne 19. 6. 1997 (97/C 221/02) – ČR se zavázala
přistoupit na základě Aktu o přistoupení; Společná akce EU ze dne 24. února 1997 o potírání
obchodování s lidmi a sexuálního vykořisťování dětí (97/154/JI No L 063); Společná akce EU ze
dne 21. prosince 1998 přijatá Radou na základě článku K.3 Smlouvy o Evropské unii, kterou se
stanoví, že účast na zločinném spolčení je v členských státech Evropské unie trestným činem
(98/733/JI No L 351); Společná akce EU ze dne 22. prosince 1998 přijatá Radou na základě
článku K.3 Smlouvy o Evropské unii o korupci v soukromém sektoru (98/742/JI No L 358);
Rámcové rozhodnutí Rady ze dne 29. května 2000 o zvýšené ochraně trestními a jinými
sankcemi proti padělání ve spojitosti se zaváděním eura (2000/383/JVV); Rámcové rozhodnutí
Rady ze dne 28. května 2001 o potírání podvodů a padělání bezhotovostních platebních
prostředků (2001/413/JVV); Rámcové rozhodnutí Rady ze dne 13. června 2002 o boji proti
terorismu (2002/475/JVV); Rámcové rozhodnutí Rady ze dne 19. července 2002 o potírání
obchodování s lidmi (2002/629/JVV); Rámcové rozhodnutí Rady 2002/946/JVV o posílení
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mezinárodních organizací uzavírány, se bude v budoucnu jistě nadále rozrůstat, a to ve
snaze zajistit pokud možno co nejširší možnost postihu právnických osob za jejich
nežádoucí trestnou činnost. Níže si dovolím blíže popsat některé z mezinárodních
smluv, jejichž signatářem je Česká republika a které jsou pro ni v současné době
závazné.
Úmluva o boji proti podplácení zahraničních veřejných činitelů v mezinárodních
podnikatelských transakcích52 – tato úmluva byla přijata a podepsána Českou
republikou dne 17.12.1997 v Paříži. S úmluvou vyslovil souhlas Parlament České
republiky a prezident ji ratifikoval dne 20.12.1999. Vyhlášena byla pod číslem 25/2000
Sb. mezinárodních smluv a je tak pro Českou republiku závazná.
Úmluva reaguje na „revidované doporučení o boji proti podplácení při
mezinárodních podnikatelských transakcích, přijaté Radou OECD dne 23.5.1997, které
mimo jiné požaduje vytvořit účinná opatření na odstrašení, zabránění a boj proti
podplácení cizích veřejných činitelů v souvislosti s mezinárodními podnikatelskými
transakcemi, především rychlou kriminalizaci účinným a koordinovaným způsobem a
v souladu se schválenými společnými prvky stanovenými ve zmíněném doporučení a
s jurisdikčními a ostatními základními právními principy každé země“.53
Podle článku 2 této úmluvy je každá strana povinna přijmout, v souladu se
svými zásadami taková opatření, která budou třeba pro stanovení odpovědnosti
právnických osob za podplácení zahraničního veřejného činitele. Pokud jde o sankce,

trestního rámce prevence umožnění nezákonného vstupu, průvozu a pobytu (32002F0946);
Rámcové rozhodnutí Rady 2003/80/JVV ze dne 27. ledna 2003 o ochraně životního prostředí
trestním právem (32003F0080); Rámcové rozhodnutí Rady 2003/568/JVV ze dne 22. července
2003 o boji s korupcí v soukromém sektoru (32003F0568); Doporučení Rady Evropy (77)28 o
úloze trestního práva při ochraně životního prostředí - týká se též ČR; Doporučení Rady
Evropy (81)12 o hospodářské kriminalitě - týká se též ČR; Doporučení Rady Evropy (82)15 o
úloze práva při ochraně spotřebitelů - týká se též ČR; Doporučení Výboru ministrů Rady
Evropy (88)17 o odpovědnosti podniků a jiných právnických osob za delikty spáchané při
výkonu jejich aktivit - týká se též ČR; Celosvětový akční plán proti organizovanému
transnacionálnímu zločinu (A/49/748), Neapol (21.- 23. listopadu 1994) týká se též ČR.
52

Úmluva OECD proti podplácení zahraničních veřejných činitelů v mezinárodních podnikatelských
transakcích – sdělení MZV 25/2000 Sb.m.s. Dostupné z URL<
https://www.mzv.cz/jnp/cz/o_ministerstvu/boj_proti_korupci/dokumenty.html>.
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Úmluva OECD proti podplácení zahraničních veřejných činitelů v mezinárodních podnikatelských
transakcích – sdělení MZV 25/2000 Sb.m.s. Dostupné z URL<
https://www.mzv.cz/jnp/cz/o_ministerstvu/boj_proti_korupci/dokumenty.html>.
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které lze právnickým osobám uložit, obsahuje tato úmluva toliko ustanovení, že
podplácení zahraničních veřejných činitelů bude trestáno účinnými, přiměřenými a
odrazujícími trestními sankcemi, jejichž rozmezí má být srovnatelné s těmi, které jsou
uplatňovány při podplácení vlastních veřejných činitelů (čl. 3 odst. 1). V případě, že by
se podle právního řádu smluvní strany trestní odpovědnost nevztahovala na právnické
osoby, je povinna taková strana zajistit, aby takové právnické osoby podléhaly
účinným, přiměřeným a odrazujícím mimotrestním sankcím, včetně sankcí finančních
za podplácení zahraničních veřejných činitelů (čl. 3 odst. 2).
Shora požadované zákonné předpoklady byly v České republice splněny
prostřednictvím ustanoveních § 331 až § 334 TrZ a ZTOPO, podle kterých je možno
trestně stíhat osoby, které při podnikatelské činnosti podplácejí zahraniční veřejné
činitele.
Trestněprávní úmluva o korupci54 - tato úmluva byla přijata na základě Akčního
plánu RE pro boj proti korupci dne 27.1.1999 ve Štrasburku. Česká republika Úmluvu
podepsala dne 15.10.1999 a následně s ní vyslovil souhlas Parlament České republiky.
Po ratifikaci prezidentem České republiky byla dne 8.9.2002 uložena tato ratifikační
listina u generálního tajemníka RE, depozitáře úmluvy. Při podpisu a ratifikaci učinila
Česká republika výhradu, že jako trestný čin podle vnitrostátního práva bude hodnotit
chování aktivního a pasivního úplatkářství v soukromém sektoru pouze pokud
odpovídají skutkovým podstatám trestných činů stanovených v trestním zákoně České
republiky. Tato výhrada však nebyla v roce 2008 obnovena a v souladu s článkem 38
úmluvy zanikla. Znění úmluvy bylo vyhlášeno pod číslem 70/2000 Sb. mezinárodních
smluv, resp. v novém znění pod číslem 43/2009 Sb. mezinárodních smluv. Pro Českou
republiku vstoupila v platnost dne 1.7.2002.
Podle této úmluvy je každá strana povinna přijmout dostatečná legislativní či
jiná opatření, která umožní kriminalizovat specifikovaná jednání v článku 2 až 14
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Trestněprávní úmluva o korupci - sdělení MZV 70/2002 Sb.m.s. Dostupné z URL<
https://www.mzv.cz/public/e3/c0/53/755918_664282_webMZV702002.pdf>.
Trestněprávní úmluva o korupci - sdělení MZV 43/2009 Sb.m.s. Dostupné z URL<
http://www.mvcr.cz/soubor/sb016-09m-pdf.aspx >.
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úmluvy (aktivní a pasivní úplatkářství tuzemských veřejných činitelů, úplatkářství členů
tuzemských a zahraničních parlamentních shromáždění, úplatkářství zahraničních
veřejných činitelů, aktivní a pasivní úplatkářství v soukromém sektoru, úplatkářství
veřejných činitelů mezinárodních organizací, úplatkářství členů mezinárodních
parlamentních shromáždění, úplatkářství soudců a úředníků mezinárodních soudních
orgánů, obchodování s vlivem, praní špinavých peněz z výnosů korupčních trestných
činů a trestné činy páchané v souvislosti s účetnictvím).
Pokud jde o otázku trestního postihu právnických osob, ukládá úmluva v článku
8 odst. 1 povinnost smluvním stranám přijmout „taková legislativní a jiná opatření,
která jsou nezbytná k tomu, aby bylo zajištěno, že právnickým osobám bude stanovena
odpovědnost za trestné činy týkající se podplácení, nepřímého úplatkářství a praní
špinavých peněz uváděných v této Úmluvě, které byly spáchány v její prospěch fyzickou
osobou jednající buď individuálně nebo jako člen orgánu právnické osoby a mající
vedoucí postavení v rámci tohoto subjektu, které je založeno na oprávnění zastupovat
právnickou osobu, nebo oprávnění vydávat rozhodnutí jménem právnické osoby, nebo
oprávnění vykonávat kontrolní činnost v rámci právnické osoby, jakož i v takovém
případě, kdy taková fyzická osoba je spolupachatelem nebo podněcovatelem shora
uvedených trestných činů“.55
Každá smluvní strana je dále povinna učinit nezbytná opatření k tomu, aby
mohla být uplatněna odpovědnost právnické osoby v případě, kdy zanedbání dohledu či
kontroly

uskutečňované

fyzickou

osobou

uvedenou

shora

umožní

spáchání

specifikovaných trestných činů ve prospěch této právnické osoby osobou fyzickou,
která je jí podřízena. Podle článku 18 odst. 3 úmluvy trestní odpovědnost právnické
osoby nevylučuje souběžnou trestní odpovědnost osoby fyzické. Co do ukládání sankcí
jsou smluvní strany povinny zajistit, aby právnickým osobám mohly být uloženy za
deliktní jednání účinné, přeměřené a odrazující trestní nebo správní sankce, včetně
peněžitých trestů (článek 19 odst. 2).
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Trestněprávní úmluva o korupci - sdělení MZV 70/2002 Sb.m.s. Dostupné z URL<
https://www.mzv.cz/public/e3/c0/53/755918_664282_webMZV702002.pdf>.
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Mezinárodní úmluva o potlačování financování terorismu56 - tato úmluva byla
přijata dne 9.12.1999 v New Yorku. Jménem České republiky byla podepsána dne
6.9.2000 a následně s úmluvou vyslovil souhlas Parlament České republiky. Po
ratifikaci prezidentem České republiky byla dne 27.12.2005 uložena ratifikační listina u
generálního tajemníka OSN, depozitáře úmluvy. Vyhlášena byla pod číslem 18/2006
Sb. mezinárodních smluv a dnem 26.1.2006 vstoupila pro Českou republiku v platnost.
Sdělením Ministerstva zahraničních věcí č. 9/2010 Sb. mezinárodních smluv došlo
k vyhlášení některých oprav úmluvy.
Podle této úmluvy jsou smluvní státy povinny přijmout nezbytná opatření pro
možné sankcionování financování terorismu, jakož i příslušná opatření pro identifikaci,
odhalování a zmrazení nebo zabavení jakýchkoli finančních prostředků, použitých nebo
vyčleněných za účelem páchání teroristické činnosti. Úmluva dále ukládá, aby každý
smluvní stát přijal nezbytná opatření k tomu, aby právnickou osobu nacházející se na
jeho území nebo zřízenou podle jeho zákonů bylo možno činit odpovědnou, jestliže se
fyzická osoba odpovědná za řízení nebo kontrolu této právnické osoby dopustila v této
funkci úmluvou stanoveného trestného činu. Uvedená opatření přitom mohou být nejen
trestněprávní, ale i civilněprávní či správněprávní (článek 5 odst. 1). Obdobně jako
v případě Trestněprávní úmluvy o korupci i podle této úmluvy platí, že trestní
odpovědnost právnické osoby vzniká bez újmy na trestní odpovědnosti osob fyzických,
které se dopustily trestných činů (článek 5 odst. 1). Právnické osoby by měly podléhat
podle úmluvy účinným, úměrným a odrazujícím sankcím (článek 5 odst. 3).
Úmluva Organizace spojených národů proti nadnárodnímu organizovanému
zločinu57 - tato úmluva byla přijata dne 15.11.2000 v New Yorku. Jménem České
republiky byla podepsána dne 12.12.2000 a následně s úmluvou vyslovil souhlas
Parlament České republiky. Po ratifikaci prezidentem České republiky byla dne
24.9.2013 uložena ratifikační listina u generálního tajemníka OSN, depozitáře úmluvy.
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Mezinárodní úmluva o potlačování financování terorismu - sdělení MZV 18/2006 Sb.m.s. Dostupné z
URL< http://www.epravo.cz/top/zakony/sbirka-zakonu/sdeleni-ministerstva-zahranicnich-veci-omezinarodni-umluve-o-potlacovani-financovani-terorismu-15144.html>.
Mezinárodní úmluva o potlačování financování terorismu - sdělení MZV 9/2010 Sb.m.s. Dostupné z
URL< http:// www.mvcr.cz/soubor/sb003-10m-pdf.aspx>.
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Úmluva Organizace spojených národů proti nadnárodnímu organizovanému zločinu – sdělení MZV
75/2013 Sb.m.s. Dostupné z URL< http://www.sbirka.cz/POSL4TYD/NOVE/13m104.htm>.
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Vyhlášena byla pod č. 75/2013 Sb. mezinárodních smluv a dnem 24.10.2013 vstoupila
pro Českou republiku v platnost.
Účelem této Úmluvy je podpora spolupráce za účelem účinnějšího předcházení a
boji proti nadnárodnímu organizovanému zločinu, a to pokud jde o touto úmluvou
vyjmenované deliktní jednání, jako jsou účast v organizované zločinecké skupině,
legalizace výnosů z trestné činnosti, praní špinavých peněz či korupce.
Podle článku 10 odst. 1 úmluvy má každá smluvní strana povinnost přijmout
nezbytná opatření zajišťující postih právnických osob za účast na závažných trestných
činech, na nichž se podílí organizovaná zločinecká skupina a za trestné činy stanovené
v souladu s úmluvou. K uvedenému podle třetího odstavce téhož článku platí, že trestní
odpovědností právnické osoby není dotčena trestní odpovědnost fyzické osoby za
spáchání trestného činu. Sankce, které je možné právnickým osobám ukládat, by podle
úmluvy měly být účinné, přiměřené a odrazující. Není přitom rozhodné, zda se bude
jednat o sankce trestní či jiné (článek 10 odst. 4).
Úmluva o počítačové kriminalitě58 - tato úmluva byla otevřena k podpisu
smluvním státům dne 23.11.2001 v Budapešti a jménem České republiky byla
podepsána dne 9.2.2005. S úmluvou vyslovil souhlas Parlament České republiky a
následně ji ratifikoval i prezident. Dne 22.8.2013 byla ratifikační listina uložena u
generálního tajemníka RE, depozitáře úmluvy. Při ratifikaci však učinila Česká
republika výhradu, že má právo odmítnout žádost jiného smluvního státu o urychlené
uchování dat uložených prostřednictvím počítačového systému v případech, kdy lze
předpokládat, že nebude možné, ve vztahu k jiným trestným činům než vyjmenovaným
v příslušném ustanovení úmluvy, naplnit podmínku oboustranné trestnosti pro vyřízení
žádosti o vzájemnou pomoc týkající se prohlídky nebo podobného přístupu, zajištění
nebo podobného zabezpečení, nebo zpřístupnění uložených dat.
Smyslem této úmluvy je snaha o sjednocení skutkových podstat v oblasti
počítačové kriminality a umožnění snazšího mezinárodního stíhání takových deliktů.
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Úmluva o počítačové kriminalitě - sdělení MZV 104/2013 Sb.m.s. Dostupné z URL<
http://www.sbirka.cz/POSL4TYD/NOVE/13m075.htm>.
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Podle úmluvy je tak každá strana povinna přijmout dostatečná legislativní či jiná
opatření, která umožní kriminalizovat specifikovaná jednání v článku 2 až 10 úmluvy
(zasahování do dat a do systému počítačů, zneužívání zařízení, počítačové padělání a
podvod, trestná činnost související s dětskou pornografií, trestná činnost týkající se
porušení autorského práva a práv souvisejících s autorským právem).
Podle článku 12 odst. 1 úmluvy jsou smluvní státy povinny přijmout, „taková
legislativní a jiná opatření, která budou nezbytná k tomu, aby zajistila, že právnická
osoba může být učiněna odpovědnou za trestný čin ustavený podle této Úmluvy,
spáchaný v její prospěch jakoukoli fyzickou osobou, která v ní má vedoucí postavení, ať
již jedná samostatně nebo jako člen orgánu této právnické osoby, na základě (a)
pravomoci jednat navenek jménem právnické osoby, (b) pravomoci přijímat rozhodnutí
jménem právnické osoby, (c) pravomoci vykonávat kontrolu jménem právnické
osoby.“59 Kromě těchto případů jsou smluvní státy povinny zajistit, aby právnická osoba
mohla být uznána odpovědnou, pokud nedostatek kontroly či dohledu shora uvedených
fyzických osob umožnil spáchání trestných činů ustavných podle této úmluvy.
Podmínkou však je, aby fyzická osoba jednala v rámci její pravomoci a ve prospěch
právnické osoby (článek 12 odst. 2).
I v případě této úmluvy platí, že trestní odpovědnost právnické osoby nemá vliv
na trestní odpovědnost osob fyzických, které trestný čin spáchaly a současně (článek 12
odst. 4) i povinnost zajistit, aby právnické osoby podléhaly účinným, přiměřeným a
odrazujícím trestním nebo netrestním sankcím nebo opatřením, včetně sankcí
peněžitých (článek 13 odst. 2).
Se shora uvedeného lze zcela jasně vyvodit závěr, který je opakovaně
konstatován i v odborné literatuře, že společným rysem veškerých mezinárodních
aktivit je, že neobsahují kategorický požadavek na zavedení výlučně trestněprávních
sankcí stricto sensu, tj. sankcí stanovených trestním zákonem a ukládaných trestním
soudem v trestním řízení. Podle těchto mezinárodních dokumentů tak není stanovena
povinnost zavedení trestní odpovědnosti, ale příslušných legislativních opatření
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Úmluva o počítačové kriminalitě - sdělení MZV 104/2013 Sb.m.s. Dostupné z URL<
http://www.sbirka.cz/POSL4TYD/NOVE/13m104.htm>.
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k možnému sankcionování právnických osob. Pro sankce, které mají být ukládány
právnickým osobám platí, že by měly být účinné, přiměřené a odstrašující („effective,
proportionate and dissuasive“, „efficaces, proportionnées et dissuasives“, „wirksame,
angemessene und abstreckende“).60
Na základě shora uvedeného vlivu, diskuzí či volání po postihu právnických
osob začali evropští kontinentální zákonodárci se zaváděním různých modelů trestní
odpovědnosti právnických osob do právních řádů jednotlivých zemí. Chronologicky lze
zavedení trestní odpovědnosti právnických osob v kontinentálním právním systému
seřadit takto: Nizozemsko (1976), Island (1976), Portugalsko (1984), Švédsko (1986),
Německo (1986), Norsko (1991), Francie (1994), Finsko (1995), Španělsko (1995),
Dánsko (1996), Belgie (1999), Slovinsko (1999), Litva (2000), Itálie (2001), Estonsko
(2001), Řecko (2001), Malta (2002), Polsko (2002), Maďarsko (2003), Chorvatsko
(2003), Švýcarsko (2003), Makedonie (2004), Lucembursko (2004), Lotyšsko (2005),
Bulharsko

(2005),

Rakousko

(2005),

Rumunsko

(2006),

Slovensko

(2010),

Lichtenštejnsko (2010), Česká republika (2012).61
Na tomto místě považuji za vhodné ještě poznamenat, že přes shodný záměr
právních úprav v jednotlivých zemích postihnout společensky škodlivé jednání
právnických osob, se způsobem, resp. modelem úpravy jednotlivé země mezi sebou liší.
Pro sankcionování právnických osob se v Evropě vyvinuly tři základní modely,
a to pravá trestní odpovědnost, nepravá trestní odpovědnost a administrativněprávní
trestání právnických osob. Podrobně vyložím jednotlivé modely spolu se stručným
přiblížením některých zahraničních právních úprav dále v této práci, neboť se
domnívám, že tato otázka si zaslouží pojednání v rámci samostatné kapitoly.
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2.2.

Vývoj trestní odpovědnosti právnických osob v angloamerickém
právním systému

2.2.1. Počátky trestní odpovědnosti právnických osob
V době, kdy převážila v kontinentálním právním systému myšlenka, že
právnické osoby nemohou být trestně odpovědné, se opačná idea začala pozvolna
prosazovat v zemích angloamerické právní oblasti (Velká Británie, USA, Kanada,
Austrálie, Nový Zéland, Jihoafrická republika).
První zemí, kde se tato odpovědnost v moderní formě objevila, byla Velká
Británie. V roce 1842 byla v případě Regina vs. Birmingham Gloucester Railway Co.
uložena trestní sankce železniční společnosti za to, že narušila veřejný pořádek tím, že
svým nekonáním přišla o právo zabrat pozemky potřebné ke stavbě cest a mostů, které
byla povinna zřídit kvůli odstranění překážek, které způsobila v dopravě stavbou
železnice. Za toto její jednání jí byla uložena peněžitá sankce.62 Obdobně jako v Anglii
se trestní odpovědnost právnických osob objevuje zhruba v polovině 19. století i ve
Spojených státech amerických.
Při konstruování trestní odpovědnosti právnických osob vychází angloamerické
trestní právo z principu „actus non facit reum, nisi mens sit rea“, tj. že jednání samo
nečiní člověka vinným, pokud nejednal zlomyslně. Pro delikt je nutné současné
naplnění dvou podmínek, a to vědomé konání nebo opomenutí porušující zákaz (actus
reus, voluntary act) a subjektivní stav pachatele, tj. zavinění v obdobném smyslu jako
v případě kontinentálního systému práva (mens rea, guilty mind).63 Jak bude dále
patrné, neplatí však tento princip zcela bezvýjimečně. Vina a její míra je nicméně
rozhodujícím faktorem pro rozlišení několika doktrín odpovědnosti právnických osob za
trestné činy v angloamerickém systému práva, a to v tom smyslu, že je pro různé delikty
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79.
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vyžadována různá míra viny. Jinak řečeno v rámci jurisdikcí systému common law se
používá současně několik doktrín trestného činu právnické osoby.
2.2.2. Strict liability
Tato doktrína pro vyvození trestní odpovědnosti nevyžaduje zavinění (guilty
mind) konkrétní fyzické osoby a jde tak v podstatě o absolutní odpovědnost právnické
osoby, které se přičítá normou předvídaný následek způsobený osobou fyzickou.
K dovození této odpovědnosti není nutné, aby bylo prokázáno zavinění konkrétní
fyzické osoby, která jednala za osobu právnickou. Tento model se užívá v Anglii
v oblasti trestní odpovědnosti právnických osob pro ochranu života a zdraví a taktéž pro
oblast ochrany před vysoce rizikovými činnostmi. Je ukládána veřejnoprávními
normami regulační povahy a jejími adresáty jsou jak osoby fyzické, tak osoby
právnické.64 Porušení těchto předpisů je z pohledu angloamerického práva vnímáno
jako jednání, které sice zasluhuje potrestání, nicméně nejde o jednání morálně
odsouzeníhodné.
2.2.3. Vicarious liability
Druhou koncepcí, která prolamuje zásadu mens rea, je doktrína vicarious
liability. Je založena na myšlence zástupné, resp. nepřímé trestní odpovědnosti a je
převzata z oblasti občanskoprávní odpovědnosti za protiprávní jednání. Cestou tzv.
statutory law či precedentů se následně vyvinula v odpovědnost trestní. Právnická
osoba ručí podle vicarious lability za jednání svých pracovníků, pokud toto jednání
spadá do rámce působnosti právnické osoby. Je přitom nerozhodné, zda jde o řadového
zaměstnance či vedoucího pracovníka. Pokud jde o věcné zaměření je tedy trestní
odpovědnost pojata velice úzce, neboť pro její naplnění je vyžadováno, aby se
protiprávní jednání týkalo oboru působnosti právnické osoby. Naopak okruh osob,
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VANÍČEK, D. Trestní odpovědnost právnických osob a fyzických osob za ně jednajících. Brno, 2007.
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35

jejichž chybné jednání může založit trestní odpovědnost právnické osoby, se vztahuje
na veškeré osoby působící v zájmu společnosti. 65
Vicarious lability je omezena toliko na některé trestné činy vymezené normami
regulatorní povahy, u kterých se nevyžaduje prokázání mens rea. V současné době je
však tento model podroben kritice. Jedním z důvodů této kritiky je skutečnost, že
právnická osoba v podstatě nemá možnost vyvinění za protiprávní jednání jejího
zaměstnance a nezkoumá se vůbec její vlastní jednání předcházející trestnému činu.
Proto jsou v angloamerickém systému hledány i další modely, které by lépe řešily
otázku konstrukce viny u právnické osoby.66
2.2.4. Doktrína alter ego
Na rozdíl od zástupné odpovědnosti vicarious liability jde v případě doktríny
alter ego (identifikační teorie) o odpovědnost přímou, na trestní odpovědnosti fyzické
osoby nezávislou. Tato přímá odpovědnost se začala prosazovat v Anglii přibližně od
poloviny minulého století. Pokud jde o trestné činy, které může právnická osoba
spáchat, je toto vymezení velmi široké. Může jít o delikty úmyslné i nedbalostní,
spáchané konáním i opomenutím (podvodná jednání, krádeže, zpronevěra, korupce,
ublížení na zdraví, zabití, usmrcení z nedbalosti). Platí však, že je zde vyžadován důkaz
viny, tj. mens rea.67
Co do okruhu osob, jejichž jednání může založit trestní odpovědnost právnické
osoby je však tento model oproti vicarious liability nepoměrně užší. Právnické osobě je
přičítáno nikoli jednání jakéhokoli jejího zaměstnance, ale toliko osoby či zaměstnance
ve vedoucím postavení.68
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2.2.5. Respondeat superior
Tato doktrína se vyvinula ve Spojených státech amerických a je založena na
několika základních premisách. Předně je podle této teorie vyžadováno, aby ke spáchání
trestného činu došlo zaměstnancem právnické osoby, jehož subjektivní zavinění, tj.
mens rea je přičítáno právnické osobě. Zároveň jednání musí souviset s činností
korporace. Šámal k tomu dále uvádí, že tento primární požadavek je upřesněn ve
čtyřech směrech. Za prvé se nevyžaduje, aby prvky actus reus a mens rea, byly spojeny
jednou osobou. Podle druhého interpretačního pravidla nemusí mít jednající
zaměstnanec k dispozici všechny potřebné informace, ale je dostačující, pokud je mají
zaměstnanci právnické osoby dohromady. Dále není nutné, aby byl identifikován
konkrétní zaměstnanec právnické osoby, který se dopustil deliktního jednání, ale postačí
pouze spolehlivé zjištění takového protiprávního jednání. V neposlední řadě nezáleží
ani na tom, zda individuální pachatel zaujímá ve struktuře právnické osoby vedoucí
postavení či jde o řadového zaměstnance. Tím se doktrína respondeat superior zcela
zásadním způsobem liší od vicarious liability používané ve Velké Británii. Pro delikt
dále platí, že musí být spáchán v rámci pracovní činnosti a s úmyslem opatřit právnické
osobě určitou výhodu, a to jak materiální, tak nemateriální povahy.69
2.2.6. Moderní holistické teorie
V těchto teoriích se prakticky odráží aktuální vývoj trestní odpovědnosti
právnických osob a přesahují již rámec angloamerického právního systému. Jejich
podstatou je, že se „vychází ze schématu rozhodovacího procesu uvnitř konkrétní
právnické osoby.70 Odpovědnost právnické osoby přichází v úvahu, pokud fyzická
osoba začleněná do osoby právnické, spáchá trestný čin na základě výslovného či
konkludentního pokynu, na základě povolení, nebo v důsledku tolerance jednání
vedoucího ke spáchání činu osobou právnickou.71
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3.

Modely trestní odpovědnosti
V rámci kontinentálního systému práva lze rozlišovat tři základní koncepce či

modely deliktní odpovědnosti právnických osob, a to pravou trestní odpovědnost,
nepravou trestní odpovědnost a administrativně-správní trestání právnických osob.
Vzhledem k tomu, že jednotlivé modely se podstatným způsobem liší, a že zavedení té
či oné varianty má pro aplikační praxi stěžejní důsledky, nastíním v této kapitole
podrobněji, v čem se tyto koncepce odlišují. Zároveň uvedu vždy i jeden z evropských
států, který v současné době příslušný model reprezentuje, a to bez ohledu na fakt, že
třeba de lege ferenda zamýšlí volbu jiné varianty.

3.1.

Přímá (pravá) trestní odpovědnost
Pravá trestní odpovědnost je koncepcí, která se v kontinentálním právním

systému prosadila a byla přijata ve většině evropských zemí. Úprava trestní
odpovědnosti je podle tohoto modelu obsažena buď přímo v trestních kodexech
jednotlivých zemí (Francie, Finsko, Nizozemí, Litva, Norsko, Estonsko aj.), anebo ve
zvláštním trestním předpisu upravující trestní odpovědnost právnických osob
(Rakousko, Polsko, Maďarsko, Slovinsko a taktéž např. Česká republika). Sankce jsou
právnickým osobám ukládány přímo v trestním řízení. I v rámci tohoto modelu je však
možné konstatovat, že se úpravy v jednotlivých zemí liší, a to co do okruhu právnických
osob, které podléhají trestněprávní sankci, rozsahu jejich kriminalizace, možnosti
sankcionování apod.72
Jako jednu z úprav, kterou považuji za vhodné v této práci zmínit podrobněji je
rakouská úprava trestní odpovědnosti právnických osob, a to zejména proto, že se jí
český zákonodárce při přípravě ZTOPO v některých ustanoveních inspiroval. Nelze
podle mého názoru odhlédnout ani od podobnosti českého a rakouského právního řádu,
což by mohlo mít dopad i na případné úvahy de lege ferenda.
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3.1.1. Rakousko
Trestní odpovědnost právnických osob je upravena v rakouském právním řádu
spolkovým

zákonem

o

odpovědnosti

spolků

za

trestné

činy

(Verbandsverantwortlichkeitsgezetz - VbVG)73. Tento zákon byl vydán ve Spolkové
sbírce zákonů Rakouské republiky pod č. 151/2005 (BGBl. Nr. 151/2005) a nabyl
účinnosti dne 1.1.2006. Rakousko se tak stalo dalším ze států kontinentálního systému
práva, který zakotvil do svého právního řádu trestní odpovědnost právnických osob.
Rozsah zákona není nijak velký, čítá 30 paragrafů, které jsou rozčleněny do 4
oddílů. První oddíl (Anwendungsbereich und Begriffbestimmungen, § 1 až § 2 VbVG)
vymezuje rozsah použití tohoto právního předpisu a zároveň používané pojmosloví, ve
druhém oddílu (Verbandsveratwortlichkeit - Materiellrechtliche Bestimmungen, § 3 až
§ 12 VbVG) najdeme hmotněprávní ustanovení, zejména úpravu trestní odpovědnosti a
sankcí. Třetí oddíl (Verfahren gegen Verbände, § 13 až § 27 VbVG) se věnuje průběhu
trestního řízení a čtvrtý oddíl (Schlussbestimungen, § 28 až § 30 VbVG) obsahuje
závěrečná ustanovení.
Subjekty trestní odpovědnosti vymezuje VbVG jednak pozitivním výčtem a
jednak negativně. Jak je z názvu zákona zřejmé, podléhají trestní odpovědnosti takzvaná
„sdružení“ (Verbände), mezi které se řadí kromě právnických osob taktéž osobní
obchodní společnosti, zapsané výdělečné společnosti a evropská hospodářská zájmová
sdružení. Z působnosti zákona jsou naopak vyloučeny pozůstalosti, spolek (rozuměno
Rakouská republika)74, země, obce a jiné právnické osoby, pokud jednají k „výkonu
zákonů“, tj. provádí výkon veřejné moci. Sdruženími ve smyslu VbVG dále nejsou
uznané církve, náboženské společnosti a náboženská společenství, pokud se zabývají
duchovní podporou.
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Podle VbVG jsou sdružení odpovědná za jakýkoli trestný čin uvedený v
rakouském trestním zákoníku (Strafgesetzbuch, BGBl. č. 60/1974) nebo jiných
spolkových či zemských zákonech. Trestní odpovědnost se však nevztahuje na finanční
přečiny, které jsou upraveny ve finančním trestním zákoně (Finanzstrafgesetz, BGBl. č.
129/1958). Jak je zřejmé z důvodové zprávy k VbVG byla zvolena varianta rozsahu
kriminalizace za veškeré trestné činy vyjma finančních přečinů z toho důvodu, že by
taxativní výčet jednotlivých trestných činů, za které by byla sdružení trestně odpovědná,
byl v rozporu s principem určitosti, přičemž vypracovaný seznam takových trestných
činů by mohl být pro značný rozsah nejen nepřehledný, ale taktéž svévolný. S ohledem
na předpokládaný právní vývoj v EU by nadto musel být výčet doplňován a
rozšiřován.75
Otázku, kdy mohou být shora uvedená sdružení trestně odpovědná, řeší
ustanovení § 3 VbVG, a to naplněním několika podmínek. První podmínkou trestní
odpovědnosti sdružení je, že se trestné činnosti dopustí osoba, která má ve sdružení
rozhodovací pravomoc (tj. nositel rozhodnutí - Entscheidungsträger) nebo zaměstnanec
sdružení (Mitarbeiter).
Osobou, která má rozhodovací pravomoc zákon rozumí jednatele, člena
představenstva nebo prokuristu, osobu, která je na základě plné moci oprávněna
zastupovat sdružení navenek, dále člena dozorčí rady, správní rady nebo osobu, která
jinak vykonává kontrolní činnost ve vedoucím postavení a taktéž osobu, která vykonává
podstatný vliv na řízení sdružení. Podle § 3 odst. 2 VbVG je sdružení trestně odpovědné
za trestný čin nositele rozhodnutí tehdy, pokud nositel rozhodnutí spáchal tento trestný
čin protiprávně a zaviněně.
Pokud jde o definici pojmu „zaměstnance“ rozumí jím zákon osobu, která
vykonává pro sdružení pracovní činnost na základě pracovního, výukového nebo jiného
vzdělávacího vztahu, dále na základě vztahu podléhajícímu zákonu o výkonu práce z
domova (Heimarbeitsgesetz, BGBl. č. 105/1961) nebo vztahu obdobnému pracovnímu
poměru a nebo na základě přenechání pracovní síly podle zákona o přenechání
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pracovních sil (Arbeitskräfteüberlassungsgesetz - AÜG, BGBl. č. 196/1988) či na
základě služebního nebo jiného zvláštního veřejnoprávního vztahu. Za trestný čin
zaměstnance odpovídá sdružení tehdy, pokud (i) zaměstnanec uskutečnil skutkový děj,
který odpovídá zákonným znakům trestného činu; za trestné činy, které předpokládají
úmyslné zavinění je sdružení odpovědné pouze tehdy, jednal-li zaměstnanec úmyslně;
za trestné činy, které předpokládají nedbalostní jednání je sdružení odpovědné pouze
tehdy, pokud zaměstnanec nezachoval podle okolností přikázanou náležitou a
odpovědnou péči a (ii) spáchání činu bylo umožněno nebo podstatně usnadněno tím, že
nositel rozhodovací pravomoci zanedbal podle okolností přikázanou a požadovanou
náležitou a odpovědnou péči, zejména tím, že zanedbal výkon podstatných technických,
organizačních nebo osobních opatření k zabránění takového činu (§ 3 odst. 3 VbVG).
Co konkrétně rakouský zákonodárce spatřuje pod poměrně obecným pojmem
„náležité a odpovědné péče“ není zcela zřejmé. Bohuslav k tomu ve své monografii,
věnující se trestní odpovědnosti právnických osob, upozorňuje na zprávu pracovní
skupiny OECD76, podle které: „Rakouská vláda nepodnikla žádné kroky, kterými by
stanovila standardy náležité a odpovědné péče. Obžaloba musí nesplnění tohoto
standardu prokázat a musí předložit důkazy, které srovnají postup obžalované
právnické osoby v konkrétní věci s běžnou praxí a postupem právnických osob v
obdobném odvětví. Nedostatek jasnosti v interpretaci je obecně jedním z důvodů, proč
se zákon v praxi intenzivně neaplikuje, jak bylo očekáváno. Mezi lety 2006 a 2010 bylo
zahájeno trestní řízení ve 300-350 případech, kde došlo ke společnému obvinění fyzické
a právnické osoby. Z tohoto počtu bylo vzneseno 25 obžalob, přičemž cca v polovině
případů došlo k odsouzení právnické osoby.“77
Shora uvedená podmínka, že se trestné činnosti musí dopustit nositel rozhodnutí
nebo zaměstnanec sdružení však k trestní odpovědnosti sdružení nestačí. Sdružení bude
totiž trestně odpovědné jen za takové činy, které byly spáchány nositelem rozhodnutí či
zaměstnancem v jeho prospěch nebo kterými byly porušeny povinnosti, které jsou
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sdružení uloženy. Pokud jde o činy spáchané ve prospěch sdružení, jde v podstatě o
jakoukoli výhodu získanou sdružením, a to ať již se sdružení přímo obohatí, nebo
naopak nevydá prostředky, které by jinak bylo povinno vynaložit.78 Povinnosti, které
jsou sdružením uloženy vycházejí zejména z civilního a správního práva (např. předpisy
na ochranu potravin, povinnosti k ochraně zaměstnanců apod.).79
Důležité je dále doplnit, že podle § 3 odst. 4 VbVG trestní odpovědností
sdružení není dotčena trestní odpovědnost fyzické osoby, která se dopustila trestného
činu, tj. nositele rozhodovací pravomoci či zaměstnance sdružení.
Rakouský zákonodárce se v zákoně vypořádává i s problematikou přechodu
trestněprávní odpovědnosti na právního nástupce sdružení. Jak bude ještě v této práci
uvedeno, je smyslem takové úpravy zamezit, aby se sdružení vyhnulo odpovědnosti
například cestou rozdělení či fúzí s jiným sdružením. Ustanovení § 10 VbVG přitom
rozlišuje, zda se jedná o univerzální či singulární právní nástupnictví. V případě
úplného právního nástupnictví zákon konstatuje, že právní následky uložené právnímu
předchůdci působí také vůči právnímu nástupci (§ 10 odst. 1 VbVG). Pokud jde o
individuální právní nástupnictví, nepůsobí naopak právní následky vůči právnímu
nástupci, jestliže v původním sdružení existují nadále stejné majetkové poměry a
sdružení provozuje svůj podnik (závod) a činnost i nadále (§ 10 odst. 2 VbVG).80 V
případě, že má sdružení více právních nástupců, může být výkon peněžitého trestu
proveden vůči každému z právních nástupců. Jiné právní následky mohou být
jednotlivým právním nástupcům přičítány pouze tehdy, odpovídá-li to jejich předmětu
činnosti (§ 10 odst. 3 VbVG).
Za velice podstatné ustanovení považuji i § 11 VbVG podle kterého je vyloučen
regresní postih vůči subjektům, jež jsou nositeli rozhodnutí a zaměstnancům sdružení, a
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to za uložené sankce a právní následky, které byly uloženy sdružení na základě tohoto
zákona.
Rakouská právní úprava trestní odpovědnosti právnických osob, resp. sdružení
umožňuje uložit za spáchaný trestný čin pouze jedinou sankci, a to peněžitý trest
(Verbandsgeldbuβe). Tento trest je ukládán v denních sazbách, které jsou stanoveny
podle závažnosti trestného činu v počtu od minimálně jedné denní sazby a maximálně
do 180 denních sazeb. Konkrétně jsou tyto sazby zákonem určeny takto (§ 4 odst. 3
VbVG):
180 - pokud je čin sankcionován doživotním trestem odnětí svobody nebo
trestem odnětí svobody až na dvacet let,
155 - pokud je čin sankcionován trestem odnětí svobody až na patnáct let
130 - pokud je čin sankcionován trestem odnětí svobody až na deset let,
100 - pokud je čin sankcionován trestem odnětí svobody až na pět let,
85 - pokud je čin sankcionován trestem odnětí svobody až na tři léta,
70 - pokud je čin sankcionován trestem odnětí svobody až na dvě léta,
55 - pokud je čin sankcionován trestem odnětí svobody až na jeden rok,
40 - ve všech ostatních případech.
Podle § 4 ods. 2 VbVG musí uložená sankce obsahovat alespoň jednu denní
sazbu. Pokud jde o určení finanční výše denní sazby vychází se podle zákona z výnosů
sdružení, přičemž jedna denní sazba odpovídá jedné třistašedesátině takto zjištěného
výnosu. Takto stanovenou částku je podle zákona možné ještě o jednu třetinu zvýšit či
naopak snížit, minimálně však musí činit denní sazba 50 euro a maximálně 10.000 euro
(§ 4 odst. 4 VbVG). Při stanovení počtu denních sazeb zákon upravuje i další vodítka
pro jejich určovaní, a to v závislosti na polehčujících či naopak přitěžujících
okolnostech. Tak by podle § 5 odst. 2 VbVG měl být soudem stanoven vyšší počet
denních sazeb zejména čím vyšší je škoda nebo ohrožení, za

které je sdružení

odpovědné, čím vyšší je prospěch získaný sdružením z trestného činu nebo čím více
bylo protizákonné jednání zaměstnanců trpěno nebo podporováno. Nižší denní sazba by
naopak měla být soudem vyměřena, pokud sdružení již před činem přijalo opatření k
zabránění takového činu nebo zaměstnanci byli vedeni k jednání v souladu s právem,
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sdružení odpovídá toliko za čin zaměstnance, po činu sdružení významně přispělo ke
zjištění pravdy, sdružení napravilo následky činu, sdružení podniklo podstatné kroky,
které by v budoucnu zabránily podobnému činu nebo tehdy, pokud měl již čin pro
sdružení nebo jeho vlastníky za následek významné právní nevýhody (§ 5 odst. 3
VbVG).
Pro úplnost lze k otázce sankcionování sdružení podle rakouského zákona o
odpovědnosti sdružení ještě doplnit, že tento zákon připouští za předem stanovených
předpokladů peněžitý trest podmíněně odložit.
Jak jsem již uvedl v úvodu této kapitoly, týkající se systematiky VbVG, věnuje
se další oddíl tohoto zákona procesněprávním otázkám, tj. trestnímu řízení vedenému
vůči sdružením. Vzhledem k tomu, že se v této práci zaměřuji při analýze ZTOPO
zejména na jeho hmotněprávní část, omezím se i v případě rakouského zákona na to, co
jsem zmínil výše.
Závěrem si neodpustím již na tomto místě konstatovat, že ačkoli se český
zákonodárce v některých ohledech inspiroval rakouskou úpravou trestní odpovědnosti
právnických osob, resp. sdružení, může podle mého názoru tato právní úprava nadále
sloužit jako inspirace pro další vývoj ZTOPO v České republice, a to ať již pokud jde o
pozitivní či negativní stránky rakouské úpravy.

3.2.

Nepřímá (nepravá) trestní odpovědnost
Při aplikaci tohoto modelu je možné uložit právnické osobě trestněprávní

(quasitrestní) sankce, ačkoli trestní odpovědnost výslovně v trestním či jiném zákoně
upravena není. Tyto sankce se však nenazývají tresty, ale např. přídatné důsledky či jiné
zvláštní právní následky. Příkladem tohoto modelu je zejména úprava slovenská či v
minulosti úprava španělská. Španělsko však do svého právního pořádku zavedlo v roce
2010 model pravé trestní odpovědnosti. Jak bude popsáno dále, začínají se objevovat,
obdobně jako ve Španělsku i na Slovensku tendence zavedení pravé trestní
odpovědnosti, neboť se model nepravé deliktní odpovědnosti příliš neosvědčil.
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3.2.1. Slovensko
Obdobně jako v České republice (podrobně viz kapitola 4 této práce) mělo
přijetí trestní odpovědnosti právnických osob i na Slovensku svůj poměrně dlouhý
vývoj. Ve zkratce lze tento vývoj shrnout jako postup od navrhované pravé trestní
odpovědnosti (návrhy z roku 2004, 2005 a 2008) přes platnou trestní odpovědnost
nepravou (2010) až po v současné době opětovně zamýšlené zavedení přímé trestní
odpovědnosti korporací. Vzhledem k tomu, že se v mnohých ohledech jedná o právní
úpravy, které se podobají právní úpravě České republiky (ať již navrhované z roku 2004
či přijaté v roce 2011), přiblížím vývoj a zákonnou úpravu na Slovensku podrobněji.
Rekodifikace trestního zákona (návrh z roku 2004)
První snaha o zavedení trestní odpovědnosti právnických osob na Slovensku se
objevuje v souvislosti s vládním návrhem nového trestního zákona. Tento návrh byl
předložen Ministerstvem spravedlnosti Národní radě Slovenské republiky pod číslem
656. Již v úvodu důvodové zprávy k návrhu nového trestního zákona je uvedeno, že je
cílem rekodifikace, v souladu s vládním stanoviskem z května roku 2000, mimo jiné i
zavedení trestní odpovědnosti právnických osob (na základě striktně vymezených
podmínek), která se bude uplatňovat vedle trestní odpovědnosti fyzických osob.
Uvedené je konkrétně realizováno v hlavě páté (§ 122 až § 130) navrhovaného
zákona.81
Obecné podmínky, za jakých měla být právnická osoba trestně odpovědná
stanovilo ustanovení § 123 takto82:
„(1) Trestný čin je spáchaný právnickou osobou, ak pri jej činnosti konal
v rozpore so všeobecne záväzným právnym predpisom
a) jej štatutárny orgán alebo jeho člen,
b) člen dozorného orgánu, alebo

81

Důvodová zpráva k vládnímu návrhu trestního zákona předloženého Národní radě SR pod č. 656.
Dostupné z < http://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=zakony/zakon&ZakZborID=13&Cis
Obdobia=3&CPT=656>

82

Vládní návrh trestního zákona předloženého Národní radě SR pod č. 656. Dostupné z <
http://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=zakony/zakon&ZakZborID=13&CisObdobia=3&CPT=656>

45

c) iná osoba oprávnená konať za právnickú osobu.
(2) Trestná zodpovednosť právnickej osoby nevylučuje trestnú zodpovednosť
fyzickej osoby.
(3) Právnické osoby sú trestne zodpovedné za trestné činy, ak to nevylučuje §
137 ods. 7.“
Podle ustanovení § 137 odstavec 7 bylo možné stíhat právnické osoby za
všechny trestné činy uvedené v návrhu trestního zákona, s výjimkou těch trestných činů,
jejichž pachatelem může být pouze jednotlivec s požadovanou vlastností, způsobilostí či
postavením, tj. speciální subjekt. Trestní odpovědnosti neměl podléhat stát a jeho
orgány, obce a vyšší územní celky.
Za spáchaný trestný čin bylo možné uložit právnické osobě sedm druhů trestů
(peněžitý trest ve výši 50 tisíc až 500 milionů korun, trest zrušení právnické osoby,
propadnutí majetku, propadnutí věci, zákaz vymezené činnosti, zákaz nebo omezení
přijímat veřejné dotace či subvence, trest zákazu účasti ve veřejné soutěži) a dvě
ochranná opatření (zabrání věci a soudní dohled nad činností právnické osoby).
Vzhledem k tomu, že se návrh zákona nesetkal s pozitivním ohlasem
řady poslanců Národní rady Slovenské republiky, byl tento návrh vzat ve druhém čtení
jeho navrhovatelem zpět.
Rekodifikace trestního zákona (návrh z roku 2005)
Dalším pokusem o zavedení trestní odpovědnosti právnických osob byl
přepracovaný návrh trestního zákona, který předložila vláda Národní radě Slovenské
republiky pod č. 1061. Zásadní změnou oproti předchozímu návrhu byl taxativní výčet
trestných činů, za které by bylo lze právnickou osobu postihnout. Výčet těchto činů byl
velice úzký, když čítal 48 trestných činů a dle důvodové zprávy šlo toliko o trestné činy,
které vyplývají z mezinárodních dokumentů či smluv, a kterými je Slovenská republika
vázána.83
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Přes zcela zásadní omezení výčtu trestných činů, za které mohla být právnická
osoba odsouzena, neprošel v legislativním procesu ani tento návrh, resp. z návrhu
trestního zákona byla vypuštěna ta ustanovení, která zaváděla možnou trestní
odpovědnost právnických osob. Jako důvod, proč bylo zákonodárci odmítnuto zavedení
trestní odpovědnosti právnických osob do právního řádu Slovenské republiky, uvádí
Záhora porušení zásady „ne dvakrát v téže věci“. Zákonodárci se totiž domnívali, že
zavedením této odpovědnosti by hrozil kolektivní trest také pro zaměstnance právnické
osoby, kteří však nejsou odpovědní za protiprávní jednání statutárního orgánu právnické
osoby.84
Návrhy zákonů o trestní odpovědnosti právnických osob v roce 2006
Nedlouho poté, co nabyl účinnosti zákon č. 300/2005 Z.z., trestní zákon, byly
Národní radě Slovenské republiky předloženy dva návrhy zákonů o trestní odpovědnosti
právnických osob. Šlo konkrétně o návrh skupiny poslanců z 23.2.2006 uveřejněný pod
č. tisku 1523 a vládní návrh z 24.2.2006 uveřejněný pod č. tisku 1507. Po vzájemném
srovnání mohu k oběma návrhům konstatovat, že oba návrhy se z velké části shodovaly,
vycházely ze shodné koncepce a obsahovaly jak část hmotněprávní, tak část procesní.
Podle ustanovení § 5 odst. 1 a 2 obou návrhů bylo možné shledat právnickou
osobu za těchto podmínek85:
„(1) Trestný čin uvedený v § 4 je spáchaný právnickou osobou, ak je spáchaný
v jej prospech a spáchal ho
a) jej štatutárny orgán alebo jeho člen,
b) jej dozorný orgán alebo jeho člen, alebo
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c) iná osoba oprávnená zastupovať právnickú osobu alebo za ňu rozhodovať.
(2) Trestný čin v prospech právnickej osoby uvedený v § 4 je spáchaný
právnickou osobou aj vtedy, ak osoba uvedená v odseku 1
a) nedostatočným dohľadom alebo kontrolou, ktoré boli jej povinnosťou, hoci
z nedbanlivosti umožnila spáchať trestný čin osobou, ktorá konala v rámci oprávnení,
ktoré jej boli zverené právnickou osobou, alebo
b) na spáchanie trestného činu použila inú právnickú osobu alebo fyzickú
osobu.“
Z působnosti zákona byl podle ust. § 2 obou návrhů vyňat stát, jeho orgány,
Národní banka Slovenska, veřejnoprávní mezinárodní organizace, vyšší územní celky
v rozsahu, v jakém vykonávají státní moc, obec, Městské části v Bratislavě a
v Košicích. Shodně jako v předchozím návrhu z roku 2005 byl navržen taxativní výčet
48 trestných činů ze zvláštní části trestního zákona, kterých se mohly právnické osoby
dopustit. Trestní odpovědnost právnické osoby nebyla podmiňována vyvozením trestní
odpovědnosti vůči právnické osobě ani případným vyloučením její trestní odpovědnosti
za čin jinak trestný. Nadto nebyla podmíněna ani zjištěním, která konkrétní fyzická
osoba se dopustila protiprávního jednání. Za spáchaný trestný čin bylo lze uložit
právnické osobě osm druhů trestů (peněžitý trest ve výši 50 tisíc až 500 milionů korun,
trest zrušení právnické osoby, propadnutí majetku, propadnutí věci, zákaz vymezené
činnosti, zákaz nebo omezení přijímat veřejné dotace či subvence, trest zákazu účasti ve
veřejné soutěži a nově i trest zveřejnění odsuzujícího rozsudku) a dvě ochranná opatření
(zabrání věci a soudní dohled nad činností právnické osoby).86
Ani další pokus o zavedení trestní odpovědnosti právnických osob však nakonec
nebyl úspěšný, když ani jeden z návrhů neprošel v legislativním procesu.
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Návrh zákona o trestní odpovědnosti právnických osob v roce 2007
Dne 24.8.2007 předložili poslanci Národní rady Slovenské republiky Lipšic a
Bárdosa další návrh na vydání zákona o trestní odpovědnosti právnických osob (tisk
389). Tento návrh však neprošel ani do druhého čtení, když se ze 125 přítomných
poslanců Národní rady Slovenské republiky vyslovilo pro postoupení do dalšího čtení
pouze 35 poslanců.
Vládní návrh z roku 2008
Dalším pokusem o zavedení trestní odpovědnosti právnických osob do právního
řádu Slovenské republiky byl vládní návrh z dubna roku 2008, kterým měl být
novelizován zákon č. 300/2005 Z.z., trestní zákon. Z důvodové zprávy k návrhu zákona
lze vyčíst, že bylo navrženo, aby se Slovensko vydalo cestou zavedení tzv. nepravé
trestní odpovědnosti po vzoru Španělska.87
Návrh umožňoval uložit právnickým osobám trestněprávní sankce v podobě
ochranných opatření, konkrétně zabavení určité výše finančních prostředků (§ 83a) či
zabavení majetku (§ 83b). Ochranné opatření v podobě zabavení finančních prostředků
by v případě schválení návrhu mohl soud uložit právnické osobě, pokud byl spáchán
trestný čin nebo pokus trestného činu či došlo k účasti na trestném činu v souvislosti
s výkonem práva zastupovat tuto právnickou osobu, v souvislosti s výkonem práva
přijímat rozhodnutí jménem právnické osoby, v souvislosti s výkonem práva vykonávat
kontrolu v právnické osobě nebo v souvislosti se zanedbáním dohledu a náležité péče
v této právnické osobě. Soud mohl uložit zabavení peněžité částky až do výše 50
milionů slovenských korun. Ochranné opatření zabavení věci bylo možné právnické
osobě uložit za obdobných podmínek jako v případě prvně uvedené sankce a to za
trestným zákonem stanovené trestné činy (vydírání, legalizace příjmů z trestné činnosti,
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přijímání úplatku, kuplířství). Vláda však tento materiál neschválila a dne 9.4.2007
přerušila jednání.88
Zavedení nepravé trestní odpovědnosti v roce 2010
Po několikaletém úsilí o zavedení trestní odpovědnosti právnických osob byl dne
12.2.2010 (tisk č. 1487) předložen Národní radě Slovenské republiky vládní návrh
zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 300/2005 Z.z., trestní zákon. Tento návrh
vycházel z předchozího návrhu z roku 2008 a byl založen na koncepci nepravé trestní
odpovědnosti. I v tomto případě bylo možné uložit právnickým osobám kvazi-trestní
sankce v podobě dvou ochranných opatření – zabavení peněžité částky a zabavení
majetku. Smyslem těchto opatření je postih právnické osoby za porušení povinnosti
fyzických osob oprávněných jednat za právnickou osobu, v důsledku čehož došlo ke
spáchání trestného činu či jeho pokusu, resp. odčerpání majetkového prospěchu
právnické osobě, který byl získán jedním z trestných činů vyjmenovaný v trestním
zákoně.89 Možnost uložit tyto kvazi-trestní sankce právnickým osobám vychází již ze
shora uvedené koncepce u vládního návrhu z roku 2008. Přesto lze vysledovat v tomto
návrhu určité změny, resp. doplnění.
Ochranné opatření zabavení peněžité částky či zabavení majetku není možné
uložit těm právnickým osobám, jejichž majetkové poměry jakožto dlužníka není možné
uspořádat podle zvláštního zákona upravujícího konkurzní řízení. Zároveň nelze tuto
sankci uložit, pokud by byl jejím výkonem postihnutý majetek státu nebo Evropské
unie, orgánu cizího státu či mezinárodní organizace veřejného práva. Zabavit peněžitou
částku může soud v rozsahu od 800 eur do 1.660.000 eur. Nelze jej však uložit, pokud
soud ukládá ochranné opatření zabavení majetku. Pokud by došlo ke sloučení, splynutí
či rozdělení právnické osoby, má soud možnost zabavit peněžitou částku či majetek i
nástupnické právnické osobě. Z textace odstavce 1 ustanovení § 83a, resp. § 83b lze
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dále vyvozovat, že ukládání ochranného opatření zabavení peněžité částky je
fakultativní („soud může uložit“), zatímco v případě zabavení majetku jde o sankci
obligatorní („soud uloží“).90 Vzhledem k obligatorní povaze zabavení majetku zavedl
zákonodárce v odst. 3 ust. § 83b i liberační důvody. Soud tak právnické osobě tuto
sankci neuloží, jestliže vzhledem k závažnosti spáchaného trestného činu, rozsahu činu,
získanému prospěchu, způsobení škody, okolnostem spáchání trestného činu,
následkům pro právnickou osobu anebo vzhledem k důležitému veřejnému zájmu je
možné ochranu společnosti zabezpečit bez zabavení majetku právnické osoby (např.
uložení a výkon zabavení majetku by mělo za následek zánik velkého počtu pracovních
míst). V případě, že právnické osobě není zabaven majetek, je ale postižena zabavením
peněžité částky.91
Návrh zákona byl nakonec dne 27.4.2010 Národní radou Slovenské republiky
schválen ve třetím čtení a následně byl uveřejněn ve sbírce zákonů pod číslem
224/2010. Zákon nabyl účinnosti dne 1.9.2010 a po šesti letech snah o zavedení trestní
odpovědnosti právnických osob tak Slovensko mohlo konečně konstatovat, že splnilo
povinnosti požadované mezinárodními dokumenty.
Připravovaná úprava trestní odpovědnosti právnických osob
Že není model nepravé trestní odpovědnosti šťastným řešením, dokazuje
v současnosti vládou připravovaný samostatný zákon o trestní odpovědnosti
právnických osob, kterým by měla být na Slovensku zavedena tzv. pravá trestní
odpovědnost. Předlohou pro zpracování tohoto návrhu se Slovenské republice stala
česká právní úprava.92
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3.3.

Administrativně-právní odpovědnost
Třetím modelem, který splňuje požadavek mezinárodních dokumentů, aby

právnickým osobám byly ukládány „účinné, přiměřené a odstrašující sankce“ je
koncepce administrativně-správního trestání.93
Příkladem tohoto modelu je úprava německá. Nejde v podstatě o trestní
odpovědnost právnických osob, ale o propracovaný systém správních sankcí, které plní
obdobnou funkci jako trestní právo a umožňují respektovat tradiční trestněprávní zásadu
societas delinquere non potest94.
3.3.1. Německo
Ukládání sankcí právnickým osobám je v Německu upraveno v zákoně o
přestupcích (Gesetz über Ordnungswidrigkeiten (OWiG) ze dne 24.5.1968, v platném
znění) a to konkrétně v ustanovení § 30. Podle odstavce 1 tohoto ustanovení platí, že:
„Spáchal-li někdo
1. jako statutární orgán právnické osoby nebo jako člen takového orgánu,
2. jako předseda představenstva sdružení bez právní subjektivity nebo jako člen
takového představenstva,
3. jako společník oprávněný k zastupování osobní obchodní společnosti,
4. jako generální zmocněnec nebo v řídícím postavení jako prokurista nebo
zmocněnec k jednání za právnickou osobu nebo sdružení osob uvedených b bodu 2 nebo
3, nebo
5. jako jiná osoba odpovědná za řízení provozovny nebo podniku právnické
osoby nebo ve spojení s osobami uvedenými v bodu 2 nebo 3, včetně kontroly vedení
podniku nebo jiného výkonu kontrolních oprávnění v řídícím postavení,
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trestný čin nebo přestupek tím, že byly porušeny povinnosti, které se týkají
právnické osoby nebo sdružení osob, nebo byla právnická osoba nebo sdružení osob
obohacena nebo měla být obohacena, může jí být uložena pokuta.95
Německá právní úprava tak vychází z modelu přičítání protiprávního jednání
vyjmenovaných osob, přičemž takové jednání je považováno za vlastní protiprávní a
zaviněné jednání právnické osoby. Právnická osoba tak vlastně sama spáchá,
prostřednictvím svých kompetentních orgánů či zástupců trestný čin nebo přestupek a
jde tak o určitou formu vlastního trestného jednání právnické osoby.
Kavěna96 a Šimovček se Strémym97 shodně uvádí, že ustanovení § 30 zákona o
přestupcích je nutné vykládat extenzivně. Pokud by tedy zaměstnanec, který není
členem statutárního orgánu či zákonným zástupcem, spáchal trestný čin při plnění
pracovních úkolů, pak přichází v úvahu možná odpovědnost právnické osoby podle ust.
§ 30 OWiG, jestliže bylo lze takovému činu objektivně předejít adekvátním dohledem
členů statutárního orgánu. O takový případ půjde zejména tehdy, pokud právnická
osoba nepřijala žádná kontrolní opatření, aby protiprávnímu jednání zaměstnance
zabránila.
Pro posouzení, zda určitá fyzická osoba jedná jako orgán právnické osoby či
nikoli, zmiňuje Prášková hledisko tzv. funkční teorie a zájmové teorie. Podle funkční
teorie musí být mezi činem a postavením fyzické osoby jako orgánu právnické osoby
naplněna funkční či objektivní souvislost. Zároveň je nutné, aby orgán jednal při
výkonu činnosti pro právnickou osobu, jednal jejím jménem a sledoval její cíle či
obchodní politiku. Zájmová teorie požaduje, aby jednání orgánu bylo v zájmu právnické
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osoby. Právnická osoba tak nebude odpovědna za takové jednání pachatele, které je
považováno za jeho privátní individuální jednání.98
Ze shora uvedeného ustanovení § 30 odst. 1 zákona o přestupcích je dále zřejmé,
že právnickým osobám lze uložit pokutu za předpokladu, že zákonem stanovené fyzické
osoby porušily povinnosti, které se týkají právnické osoby, nebo že došlo k obohacení
právnické osoby.

Ve druhém případě se přitom nevyžaduje, aby byly porušeny

povinnosti, jejichž adresátem je právnická osoba. Tím by měla být dána možnost
odebrat právnické osobě prospěch, který získala z protiprávního činu.
Právnická osoba však bude odpovědná i v případě, nepodaří-li se zjistit, která
konkrétní fyzická osoba se dopustila protiprávního jednání, nicméně ze všech okolností
případu bude zřejmé, že šlo o osobu, jejíž jednání se právnické osobě přičte.99
Při ukládání výše pokuty je podle ustanovení § 30 odst. 2 a 3 OWiG stěžejní, zda
jde o spáchání trestného činu či přestupku a zároveň zda byl tento protiprávní čin
spáchán úmyslně či z nedbalosti. V případě úmyslného trestného činu kompetentních
orgánů či zástupců právnické osoby lze právnické osobě uložit pokutu až do výše 10
milionů euro, při nedbalostním zavinění až do výše 5 milionů euro. Jedná-li se o
přestupek, je horní hranice sazby pokuty stanovena podle výše hrozící pokuty za daný
přestupek.
Kromě sankce pokuty podle zákona o přestupcích (OWiG) je možné postihnout
právnickou osobu za spáchání trestného činu i podle jiných zákonů. Těmi jsou trestní
zákoník (Strafgesetzbuch (StGB) ze dne 15.5.1871 v platném znění)100 a hospodářský
trestní zákon (Wirtschaftsstrafgesetz (WiStrG) ze dne 9.7.1954 v platném znění)101.
Podle ustanovení § 73, resp. §74 StGB je možné odebrat právnické osobě majetkový
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prospěch, který získala za spáchání trestného činu, a to propadnutím majetkového
prospěchu (Verfall), resp. zabavit věc, která byla užita ke spáchání trestného činu či
přípravě, nebo která byla takovým činem získána (Einziehung). Zabavit věc je podle
ust. § 74 odst. 2 StGB přípustné v případě, že věc patří v době rozhodování pachateli
trestného činu, nebo se jedná o věc, která svou povahou a podle okolností ohrožuje
veřejnost, případně existuje nebezpečí, že by mohla sloužit ke spáchání protiprávního
činu. Obdobně umožňuje hospodářský trestní zákon (§10 odst. 2 WiStG) uložit
právnické osobě sankci odebrání majetkového prospěchu (Selbständige Abführung des
Mehrerlöses) získaného trestným činem podle tohoto zákona.
Pro uvedené sankce shodně platí, že je lze uložit právnické osobě bez ohledu na
to, jaké postavení přísluší osobě, která spáchala trestný čin. Tyto sankce zároveň
nepřicházejí v úvahu v případě, že již byla právnické osobě uložena pokuta podle
zákona o přestupcích.102
Uložit pokutu právnické osobě podle § 30 přestupkového zákona lze v trestním
řízení, které se koná společně s řízením o trestném činu fyzické osoby. Orgánem
příslušným k sankcionování právnické osoby za spáchání trestného činu je tedy
výhradně příslušný soud, který postupuje podle německého trestního řádu.103
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4.

Proces přijetí právní úpravy trestní odpovědnosti
právnických osob v České republice
V souvislosti s novými společenskými, ekonomickými i politickými poměry

vyznačujícími se globalizací ekonomiky a sílící mocí právnických osob, začaly koncem
minulého století nabývat na aktuálnosti tendence zavedení trestní odpovědnosti
právnických osob i v České republice. Přijetí současné platné zákonné úpravy z roku
2012 však předcházela poměrně dlouhá a nikoli jednoduchá cesta.

4.1.

Vládní návrh zákona o trestní odpovědnosti právnických osob
v roce 2004
Po odborné diskuzi nad tématem trestní odpovědnosti právnických osob v ČR,

uložila tehdejší vláda ministerstvu spravedlnosti, aby se v rámci rekodifikace trestního
práva zabývala i tímto, v zahraničních právních řádech stále více se prosazujícím
fenoménem. K posouzení otázky možného uzákonění trestní odpovědností právnických
osob u nás, ustanovil tehdejší ministr spravedlnosti JUDr. Otakar Motejl
specializovanou tříčlennou komisi, která měla analyzovat a zhodnotit tuto problematiku
a učinit závěr, zda deliktní odpovědnost právnických osob do našeho právního řádu
zavést či nikoli.104
Na základě analýzy norem mezinárodního práva, zahraničních právních úprav a
vědecké diskuze dospěla komise k jednoznačnému závěru, že model trestní
odpovědnosti právnických osob může být v rámci rekodifikačních snah trestního práva
jedním z možných řešení, nicméně obdobného cíle lze dosáhnout při zdokonalení
dosavadní právní úpravy i prostřednictvím správního trestání právnických osob.105
Legislativní rada vlády a vláda České republiky zvolily nakonec variantu
spočívající

v zavedení

trestní

odpovědnosti

právnických

osob.

Společně

s paragrafovaným zněním nového trestního zákoníku (TrZ) byl připraven i doprovodný
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zákon o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, který byl následně
předložen jako vládní návrh Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky.
Zavedení trestní odpovědnosti právnických osob v České republice zdůvodňuje
důvodová zpráva v obecné části zejména sílícím přesvědčením v mezinárodním
prostředí, že dosavadní právní nástroje sloužící k ochraně společnosti před závadným a
protiprávním jednáním právnických osob nejsou účinné a neplní dostatečně ani
represivní, ani preventivní poslání. Podle důvodové zprávy je proto třeba, aby právní
řád umožňoval účinné sankcionování protiprávního jednání korporací, jakožto subjektů,
které ovlivňují a kontrolují většinu oblastí života společnosti. Tím by mělo dojít
k zajištění účinnějšího postihu závažných trestních jednání (např. činů vážně
poškozujících životní prostředí, jednání spojených s organizovaným zločinem apod.).106
V průběhu obecné rozpravy v poslanecké sněmovně se vyjádřili podrobným
způsobem k navrhovanému zákonu poslanci Jiří Pospíšil, Ivan Langr, Marek Benda,
Vlasta Parkanová, Marie Rusová, David Šeich, Jan Kavan, Zdeněk Jičínský, Vojtěch
Filip, Eva Dundáčková či Miroslava Němcová, přičemž z jejich úst zazněly především
argumenty proti zavedení tohoto fenoménu do našeho právního řádu.
Zřejmě nejkritičtěji se k navrhovanému znění zákona vyjádřil poslanec Pospíšil.
Ten mimo jiné uvedl, že se jedná o velmi zásadní průlom do chápání trestního práva,
přičemž podle jeho názoru důvodová zpráva postrádá zásadní argumenty pro takovou
změnu. Pospíšil dále uvedl, že navrhovaná úprava je nadbytečná, neboť zcela postačuje
trestní odpovědnost fyzické osoby. Současně jím bylo zkritizováno i zpracování ve
formě speciálního zákona, když tato materie mohla být obsažena v trestním zákoníku.
Za klíčový problém však označil Pospíšil absenci ochrany práv třetích osob, které se
nikterak nepodílejí na trestné nebo protiprávní činnosti, ale jsou určitým způsobem
spojeny s právnickou osobou a zároveň i absurditu výčtu jednotlivých skutkových
podstat trestných činů, při jejichž spáchání fyzickou osobou připadá v úvahu trestní
odpovědnost právnické osoby. Pozastavil se zejména nad trestnými činy v sexuální

106

Vládní návrh zákona o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim. Důvodová zpráva.
(Sněmovní tisk č. 745, IV. volební období, 2004). Dostupné z URL<
http://www.psp.cz/sqw/text/text2.sqw?idd=13061>.

57

oblasti (znásilnění, sexuální nátlak, pohlavní zneužívání), které jsou dle jeho názoru
spíše k pousmání než k tomu, že by měly být předmětem seriózní diskuze. Poznámkám
se nevyhnula ani úprava vyloučení některých právnických osob z trestní odpovědnosti.
V neposlední řadě byla Pospíšilem kritizována i koncepce zavinění ve formě
přičitatelnosti, která je dle jeho názoru tak široká, že schopný právník bude schopen
přičíst právnické osobě v podstatě jakékoli jednání fyzické osoby, které se alespoň
trochu týká právnické osoby. Takto široký výčet je podle jeho názoru nebezpečný a
povede ke kriminalizaci podnikání v České republice.107
Obdobné argumenty jako poslanec Pospíšil následně uvedli i někteří další
poslanci, přičemž doplnili, že podle jejich mínění lze považovat právnickou osobu
toliko za právem uměle vytvořený útvar, který není schopen generovat svoji vůli, a
který by tak mohl být trestně odpovědný. Poslankyně Dundáčková nakonec označila
navržený zákon za „bič na podnikatele“.108
Na základě uvedených argumentů a kritiky vládního návrhu zákona o trestní
odpovědnosti právnických osob zamítla Poslanecká sněmovna Parlamentu České
republiky dne 2.11.2004 návrh na své 37. schůzi v prvním čtení poměrem hlasů 69 ku
43.
Vzhledem k tomu, že se domnívám, že uvedené argumenty a odmítnutí vládního
návrhu zákona hned v prvním čtení bylo ze strany poslanců motivováno spíše
politickými důvody než důvody právní nedokonalosti návrhu, rád bych se na tomto
místě věnoval tomuto návrhu poněkud podrobněji.
Činím tak ostatně i z důvodu, že navrhovaný zákon z roku 2004 nebyl podle
mého názoru špatným legislativním dílem, který by byl automaticky předurčen
k jasnému nezdaru v zákonodárném procesu. V několika ohledech, které v této práci
taktéž uvádím, mám za to, že původní návrh zákona byl naopak lepší než nakonec
přijatý ZTOPO.
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4.1.1. Systematika vládního návrhu zákona
Návrh obsahoval 35 ustanovení, a to jak normy hmotněprávní, tak procesní,
přičemž byl rozdělen do pěti částí – obecná ustanovení, základy trestní odpovědnosti
právnických osob, tresty a ochranná opatření, trestní řízení a účinnost.
4.1.2. Vyloučení odpovědnosti některých právnických osob
Návrh zákona se měl vztahovat na veškeré právnické osoby s některými
výjimkami. Definici právnické osoby však v návrhu nenalezneme a je třeba vycházet z
norem civilního práva.
Z odpovědnosti za trestný čin byly vyloučeny Česká republika, Česká národní
banka a územní samosprávně celky. Vyloučeny naopak nebyly právnické osoby, na
jejichž činnosti se Česká republika, nebo územní samosprávné celky účastní, anebo
které s majetkem České republiky a územních samosprávných celků hospodaří,
případně jej spravují.
Důvodem, proč byla z trestní odpovědnosti vyloučena Česká republika, jakožto
historicky nejstarší právnické osoba, je podle důvodové zprávy fakt, že návrh zákona
nepředpokládá, že by trestný čin, který spáchá některý z představitelů státu, i když to
bude jeho jménem, mohl vycházet z jeho zvláštních vnitřních zájmů. Nadto by stát
prostřednictvím vlastních orgánů trestal sám sebe. Pokud jde o Českou národní banku a
územní samosprávné celky, zdůvodňuje důvodová zpráva jejich vynětí z trestní
odpovědnosti tím, že by při opačném principu byla ohrožena jejich autonomie.109
Přestože návrh zákona výslovně nevylučoval z trestní odpovědnosti cizí státy,
vyplývá toto vynětí nepochybně z principu suverenity každého státu.
4.1.3. Taxativní výčet trestných činů
Při přípravě návrhu zákona byla zvažována varianta odpovědnosti právnických
osob za veškeré trestné činy, které TrZ umožňuje uložit osobám fyzickým, s výjimkou
těch trestných činů, u kterých to takzvaně vylučuje povaha konkrétního trestného činu.
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Podle důvodové zprávy by byla výhodou tohoto řešení jeho jednoduchost, když při
změnách TrZ v budoucnosti by nebyla nutná novelizace § 4 zákona o trestní
odpovědnosti právnických osob.110
Nakonec však zvolila vláda ve svém návrhu taxativní výčet cca 130 zločinů a
přečinů, a to téměř ze všech hlav TrZ, tj. proti životu a zdraví, proti svobodě a právům
na ochranu osobnosti, soukromí a listovnímu tajemství, proti lidské důstojnosti
v sexuální oblasti, proti majetku, hospodářské trestné činy a činy obecně nebezpečné,
trestné činy proti životnímu prostředí, proti České republice, cizímu státu a mezinárodní
organizaci či trestné činy proti pořádku ve věcech veřejných. Při koncipování výčtu
skutkových podstat jednotlivých trestných činů podle TrZ vycházel návrh zákona
z mezinárodních smluv, kterými je Česká republika vázána a zároveň byla zohledněna i
doporučení Rady Evropy.
Přestože zákonodárci uvedený výčet jednotlivých skutkových podstat trestných
činů při rozpravě kritizovali, nemohu se s jejich názory zcela ztotožnit. Zejména pokud
jde o absurdnost výčtu, týkajícího se trestných činů v sexuální oblasti, kterých se podle
poslanců nemůže právnická osoba údajně dopustit, jsou podle mého názoru v důvodové
zprávě argumenty, které podporují smysl zařazení těchto skutkových podstat do návrhu
zákona. Důvodová zpráva totiž odkazuje na Rámcové rozhodnutí Rady EU o boji proti
sexuálnímu zneužívání dětí a dětské pornografii (2004/68/JHA), které vyžaduje trestní
odpovědnost právnických osob i za trestné činy znásilnění, sexuálního nátlaku,
pohlavního zneužívání, kuplířství, šíření a přechovávání pornografie a svádění
k pohlavnímu styku, přičemž u takových trestných činů se nepředpokládá odpovědnost
přímo ve formě spolupachatelství, ale spíše ve formě účastenství, kdy se právnická
osoba podílí na spáchání takového trestného činu a má z něj prospěch.111 Návrh zákona
přitom výslovně upravoval otázku účastenství tak, že odkázal na přiměřené použití
ustanovení trestního zákoníku o účastenství.
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4.1.4. Zavinění právnických osob (přičitatelnost)
Zřejmě nejdiskutovanější otázkou týkající se navrhovaného zákona však byla
otázka zavinění. Při přípravě návrhu zákona bylo totiž nutné vypořádat se s námitkou,
že právnické osoby jsou právem uměle vytvořené útvary, které nemají vlastní vůli,
přičemž bez vůle není viny a bez viny není trestní odpovědnost. Zavinění je podle
návrhu koncipováno ve formě takzvané přičitatelnosti.
Podle ustanovení § 5 odst. 1 vládního návrhu zákona měl být trestným činem
spáchaným právnickou osobou „čin spáchaný jejím jménem, v jejím zájmu nebo na úkor
či v zájmu jiného, jestliže naplňuje znaky některého z trestných činů taxativně tímto
zákonem vymezených a je jí přičitatelný, jednal-li tak (a) statutární orgán nebo jeho
člen, (b) ten, kdo je oprávněn činit jménem právnické osoby nebo v jejím zastoupení
právní úkony, (c) ten, kdo v rámci právnické osoby vykonává řídící či kontrolní činnost,
jestliže jeho jednání bylo alespoň jednou z podmínek vzniku následku, zakládajícího
trestní odpovědnost právnické osoby, nebo (d) zaměstnanec při plnění pracovních
úkolů.“
Právnické osobě bylo možné podle § 5 odst. 2 návrhu přičíst spáchání trestného
činu uvedeného v § 4 zákona tehdy, jestliže „(a) trestný čin byl spáchán na podkladě
rozhodnutí, schválení nebo pokynu jejích orgánů nebo osob uvedených v odstavci 1
písm. a), b) nebo c), nebo (b) trestný čin byl spáchán proto, že její orgány nebo osoby
uvedené v odstavci 1 písm. a), b) nebo c) neprovedly taková opatření, která měly
provést podle zákona nebo která po nich lze spravedlivě požadovat, zejména neprovedly
povinnou nebo potřebnou kontrolu nad činností zaměstnanců nebo jiných osob, jimž
jsou nadřízeny, anebo neučinily nezbytná opatření k zamezení nebo odvrácení následků
spáchaného trestného činu“.
Z uvedeného je zřejmé, že návrh zákona vytvářel zvláštní konstrukci
odpovědnosti za zavinění, která byla založená na přičitatelnosti trestného činu právnické
osobě, a která byla odlišná od zavinění u fyzické osoby.
Zároveň návrh uváděl, že trestní odpovědnosti právnické osoby nebrání,
nepodaří-li se zjistit, která konkrétní fyzická osoba se dopustila trestného jednání.
Uvedené bylo výrazem nezávislé souběžné trestní odpovědnosti fyzických a
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právnických osob. Nepodařilo-li by se tedy zjistit, která konkrétní osoba se dopustila
protiprávního jednání, ale ze všech okolností by bylo zřejmé, že jde o některou z osob,
jejíž jednání se přičítá právnické osobě, bylo by možné právnickou osobu za takové
jednání nezjištěné konkrétní fyzické osoby postihnout.
4.1.5. Trestní odpovědnost právního nástupce právnické osoby
Další problematickou otázkou, se kterou se musel zákonodárce vypořádat v
rámci návrhu zákona o trestní odpovědnosti právnických osob, byla otázka změny
právnické osoby z hlediska trestní odpovědnosti. Bez vyřešení této otázky by totiž
trestní odpovědnost právnické osoby neměla žádný smysl.
Vzorem pro úpravu právního nástupnictví týkající se trestní odpovědnosti
právnické osoby v rámci vládního návrhu zákona z roku 2004 se stala slovinská úprava.
V § 7 navrhovaného zákona byla trestní odpovědnost právního nástupce právnické
osoby upravena tak, že trestní odpovědnost právnické osoby sice přechází na jejího
právního nástupce, nicméně jen pokud právní nástupce nejpozději v okamžiku vzniku
právního nástupnictví věděl nebo vzhledem k okolnostem a ke svým poměrům mohl
vědět, že se právnická osoba před vznikem právního nástupnictví dopustila trestného
činu.
V případě, že by trestní odpovědnost přešla na více právních nástupců právnické
osoby, měl soud při rozhodování o druhu a výměře trestu nebo ochranného opatření
přihlédnout i k tomu, v jakém rozsahu na každého z nich přešly výnosy, užitky a jiné
výhody ze spáchaného trestného činu a dále i k tomu, v jakém rozsahu kterýkoli z nich
pokračuje v činnosti, jež byla předmětem spáchaného trestného činu. Obdobným
způsobem měl soud postupovat i tehdy, pokud by došlo ke zrušení právnické osoby a
její likvidaci po pravomocném skončení trestního stíhání.112
Ze shora uvedeného je zřejmé, že byl přechod trestní odpovědnosti právnické
osoby na právního nástupce podmíněn tím, že právní nástupce nejpozději ke dni vzniku
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věděl nebo vědět mohl, že se právnická osoba před vznikem právního nástupnictví
dopustila trestné činnosti.
4.1.6. Ochrana práv třetích osob
Jednou z dalších kritických námitek proti vládnímu návrhu zákona byla i
nedostatečná ochrana práv třetích osob. Při poslanecké rozpravě byl poslancem
Pospíšilem zmiňován konkrétní případ velké akciové společnosti, jejíž akcie si na stará
kolena koupí stará paní. Vedení této společnosti spáchá nějakou trestnou činnost,
postižena bude celá akciová společnost, bude zabaven její majetek. V souvislosti s touto
modelovou situací pak byl vznesen dotaz, jak tato dáma, která uložila své úspory do
akciové společnosti, získá tyto úspory zpět, jak takovýto občan, který naletěl
podvodníkům, získá své peníze a nebude poškozen nejen podvodníky, ale následně i
státem, který zabaví majetek akciové společnosti?113
Podle § 9 navrhované úpravy měl soud při stanovení druhu trestu a jeho výměry
přihlédnout k povaze a závažnosti trestného činu, k vnitřním a vnějším poměrům
právnické osoby, včetně její dosavadní činnosti a jejím majetkovým poměrům. Zároveň
byla stanovena povinnost přihlédnout i k působení právnické osoby po činu, zejména
k její snaze nahradit škodu či jiné škodlivé následky činu. V neposlední řadě měl soud
při ukládání trestu a jeho výměry přihlédnout i k účinkům a důsledkům, které lze
očekávat od trestu pro budoucí činnost právnické osoby, jakož i důsledkům, které může
mít uložení trestu na třetí osoby.
Nelze podle mého názoru odhlédnout ani od faktu, že ochrana práv třetích osob
byla řešena i v rámci ukládání jednotlivých druhů trestů. Tak v případě uložení trestu
zrušení právnické osoby podle § 11 návrhu, mohly být z majetku právnické osoby
uspokojeny pohledávky věřitelů, pokud nejde o majetek, u něhož je to vzhledem k jeho
povaze nebo charakteru nebo k povaze spáchaného trestného činu vyloučeno. Při
uložení trestu propadnutí majetku podle § 12 návrhu byla stanovena povinnost soudu
přihlédnout k právem chráněným zájmům osob poškozených trestným činem. Peněžitý
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Vládní návrh zákona o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim. (Sněmovní tisk č.
745, IV. volební období, 2004) – prvé čtení (poslanecká rozprava). Dostupné z URL<
http://www.psp.cz/eknih/2002ps/stenprot/037schuz/37-1.html#164>.
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trest podle § 13 návrhu mohl soud uložit právnické osobě tehdy, pokud by jeho uložení
nebylo na újmu uplatnění práv poškozeného. Taktéž v případě trestu propadnutí věci
byla soudu uložena povinnost přihlédnout k právem chráněným zájmům osob
poškozených trestným činem.
Na základě shora uvedeného se tedy domnívám, že navrhovaná úprava ochrany
práv třetích osob, nebyla rozhodně tak nedostatečná, jak poslanci v rozpravě
konstatovali. Na druhou stranu připouštím, že otázka ochrany práv třetích osob,
zejména poškozených trestným činem, věřitelů právnické osoby či jejích zaměstnanců,
je poměrně závažným problémem a rozhodně si zasluhuje větší pozornost.
4.1.7. Tresty a ochranná opatření
Vládní návrh zákona upravoval v části třetí po vzoru TrZ postih právnických
osob ve formě trestů a ochranných opatření. Pokud jde o použitý pojem „trest“ považuje
Jelínek tento pojem za poněkud zavádějící, neboť tresty jsou pojmově spjaty
s individuální vinou pachatele, přičemž v případě právnických osob se spíše jedná o
sankce svého druhu114 (více o tom též v kapitole 5.6 této práce).
Výčet jednotlivých trestů, které bylo možné právnické osobě uložit, byl obsažen
v § 10 návrhu, přičemž šlo konkrétně o trest zrušení právnické osoby, která nebyla
zřízena zákonem, propadnutí majetku, peněžitý trest, propadnutí věci, zákaz činnosti,
zákaz účasti v zadávacím řízení o veřejných zakázkách a ve veřejné soutěži, zákaz
přijímat dotace a subvence a trest zveřejnění pravomocného odsuzujícího rozsudku ve
sdělovacích prostředcích. Ochranné opatření bylo v návrhu stanoveno toliko jedno, a to
zabrání věci.
Uvedený výčet jednotlivých trestů byl podle mého názoru dostatečný a
odpovídal požadavku mezinárodních dokumentů na možnost uložení účinné, přiměřené
a odstrašující sankce.
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JELÍNEK, J. Trestní odpovědnost právnických osob. Praha: Linde Praha, a.s, 2007, ISBN
8072016830, s. 157
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4.2.

Záměr zákona o správní odpovědnosti právnických osob v roce
2008
Po zamítnutí vládního návrhu zákona o trestní odpovědnosti právnických osob z

roku 2004 byla zvažována možnost řešit deliktní odpovědnost právnických osob
prostředky správního práva. Na konci roku 2008 byl zpracován věcný záměr zákona o
odpovědnosti právnických osob za správní delikty spáchané jednáním, které je u
fyzických

osob

postihováno

jako

trestný

čin

a

k

jehož

postihu

u právnických osob zavazuje mezinárodní smlouva nebo právní předpis Evropských
společenství.
Vzhledem k tomu, že z vnějšího připomínkového řízení vzešly k věcnému
záměru zákona závažné připomínky, uložila vláda usnesením č. 380 ze dne 30.3.2009
ministerstvu vnitra zpracovat ve spolupráci s ministerstvem spravedlnosti analýzu a
mezinárodní srovnání právní úpravy problematiky odpovědnosti právnických osob za
jednání, k jehož postihu zavazují mezinárodní smlouvy. Účelem této analýzy mělo být
zejména shromáždění a vyhodnocení informací o tom, zda za protiprávní jednání
obsažená v některých mezinárodních smlouvách a právních předpisech EU mají být
právnickým osobám ukládány trestní sankce trestním soudem nebo správní sankce
správním orgánem.
Jak vyplývá z textu analýzy115, nebyla úprava odpovědnosti právnických osob v
oblasti pouze správního práva shledána jako žádoucí, a to zejména s ohledem na
následující skutečnosti.
Předně je třeba podle analýzy pamatovat na to, že podle čl. 90 Ústavy České
republiky mohou o vině a trestu za trestné činy rozhodovat pouze soudy a lze tak
pochybovat o ústavnosti rozhodování správních orgánů o trestných činech. Není přitom
zřejmé, který ze správních orgánů by mohl vykonávat působnost správního orgánu při
projednávání odpovědnosti právnických osob. Nadto lze jen stěží ospravedlnit, že by
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Důvodová zpráva k vládnímu návrhu zákona o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti
nim předloženého Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR pod č. 286. Dostupné z <
http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?o=6&ct=285&ct1=0>
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proti právnické osobě bylo vedeno ohledně typově stejného protiprávního jednání řízení
s nižším standardem právní ochrany než v řízení proti osobám fyzickým. Pro procesní
postup správních orgánů by bylo dále nutné přijmout zvláštní úpravu, která by prakticky
korespondovala s trestně procesními instituty z TrŘ. V oblasti správního práva by tak
vznikl vedle TrŘ další procesní předpis, který by byl používaný speciálně jen pro
projednání odpovědnosti právnické osoby za určité protiprávní jednání.
Dalším, nikoli nezanedbatelným nedostatkem úpravy odpovědnosti pouze v
oblasti správního práva je i omezená možnost v oblasti mezinárodní spolupráce.
Důvodem je absence příslušných mezinárodních smluv, které by umožňovaly
mezinárodní právní pomoc obdobně jako v oblasti trestního práva. Správní orgány by
tedy nemohly využívat potřebné instituty právní pomoci.
V neposlední řadě by byla úprava správního trestání právnických osob značně
nehospodárná a neefektivní, neboť o stejném jednání by rozhodovaly jednak orgány
činné v trestním řízení v rámci trestního řízení proti fyzické osobě, a jednak správní
orgány v rámci řízení o odpovědnosti právnické osoby.
S ohledem na uvedené byla koncepce správního trestání právnických osob
shledána analýzou jako problematická. Výsledkem tohoto závěru bylo doporučení
předkladatele připravit, za účelem splnění mezinárodních závazků České republiky
k postihu právnických osob za protiprávní jednání obsažená v mezinárodních
smlouvách a právních předpisech EU, návrh zákona umožňující postih právnických
osob za trestné činy, pod jejichž skutkové podstaty jsou protiprávní jednání
podřaditelná, přičemž sankce měly být právnické osobě ukládány trestním soudem v
trestním řízení.
Usnesením vlády č. 1451 ze dne 30.11.2009 vláda vzala předloženou analýzu na
vědomí a uložila ministryni spravedlnosti zpracovat a vládě do 31.5.2011 předložit
návrh zákona umožňující shora uvedený postih právnických osob.

66

4.3.

Vládní návrh zákona o trestní odpovědnosti právnických osob
v roce 2011
Na základě zpracované analýzy a mezinárodního srovnání právní úpravy

problematiky odpovědnosti právnických osob za jednání, k jehož postihu zavazují
mezinárodní smlouvy a současně v rámci takzvaného protikorupčního balíčku,
zpracovalo ministerstvo spravedlnosti nový návrh zákona o trestní odpovědnosti
právnických osob a řízení proti nim a předložilo jej vládě České republiky. Po
projednání v pracovních komisích a Legislativní radě vlády schválila a předložila vláda
návrh zákona dne 15.3.2011 Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky. První
čtení proběhlo na 16. schůzi Poslanecké sněmovny dne 10.5.2011 a návrh byl
usnesením č. 507 přikázán ústavně právnímu výboru.
S ohledem na negativní stanovisko k vládnímu návrhu zákona z roku 2004 a na
argumenty, které poslanec Jiří Pospíšil spolu s dalšími poslanci zmiňovali v rámci
obecné rozpravy k prvnímu čtení návrhu tohoto zákona, považuji za žádoucí citovat,
jakým způsoben bylo ministrem spravedlnosti Jiřím Pospíšilem odůvodněno předložení
vládního návrhu zákona116:
„Vážená paní předsedkyně, dámy a pánové, dovolte mi, abych uvedl bod, který
se týká návrhu nového zákona o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti
nim. Jedná se o materiál, který již Sněmovna v předchozích volebních obdobích
několikrát diskutovala.
Dovolte mi, abych nejprve reflektoval úvodem, proč tento návrh vláda
předkládá. My jsme si vědomi teoretické i praktické spornosti konstrukce trestní
odpovědnosti právnických osob, vnímáme, že jak v teoretické právnické obci, tak
v praktické právnické obci jsou různé názory na to, zda má být a v jaké podobě
konstruována trestní odpovědnost právnických osob.
Sám konstatuji, že patřím spíše mezi skeptiky ve vztahu k tomuto institutu.
Nicméně Česká republika je součástí mezinárodního společenství, má určité
116

Vládní návrh zákona o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim. (Sněmovní tisk č.
285, VI. volební období, 2010-2013) – prvé čtení (poslanecká rozprava). Dostupné z URL<
http://www.psp.cz/eknih/2010ps/stenprot/016schuz/s016245.htm>.

67

mezinárodní závazky, musí reflektovat mezinárodní trendy, které v tuto chvíli
jednoznačně převažují tím směrem, aby jednotlivé země zaváděly úpravu trestní
odpovědnosti právnických osob. To je také důvod, proč vláda předkládá tento návrh.
Vnímá jako důležité, aby Česká republika nebyla v rámci mezinárodního společenství
izolována v tomto bodě a aby například v rámci některých mezinárodních organizací,
jako je OECD, Rada Evropy a tak dále, nebyla v oblasti právní úpravy trestní
odpovědnosti právnických osob výjimkou.
Návrh, který máte před sebou, byl veden snahou zavést v zásadě racionální
podobu, racionální úpravu trestní odpovědnosti právnických osob. Jedná se z našeho
pohledu v zásadě o nezbytné - použiji minimum, které vyplývá z našich mezinárodních
závazků, a to jak například v rámci OECD, tak v rámci komunitárního práva v rámci
Evropské unie.
Tato vláda i vláda předchozí se tematikou trestní odpovědnosti právnických osob
velmi podrobně zabývala. Zabývala se úvahou, zda má být prosazena trestní
odpovědnost právnických osob, kdy v zásadě půjde o soudní delikty, kdy bude
rozhodovat soud, anebo zda se vydáme cestou režimu správního práva, to znamená
prosazení takové deliktní odpovědnosti právnických osob, které budou řešeny jako
správní delikty. Mám-li to zjednodušit, úpravu, která je obdobná v Německu. Po
analýze, která byla zpracována Ministerstvem vnitra a Ministerstvem spravedlnosti, se
vláda nakonec přiklonila k tomu, že pro české právní prostředí bude vhodnější
postupovat cestou trestní odpovědnosti právnických osob, kdy o jednotlivých deliktech
budou rozhodovat soudy, nikoliv správní orgány.
Máte tak, dámy a pánové, před sebou materii, která vyvěrá za prvé z návrhu,
který zde byl neúspěšně projednáván v roce 2004 a byl odmítnut pro zjevné legislativní
nedostatky a pro extenzivní úpravu této materie, a za druhé materiál vychází z našich
mezinárodních závazků. Ty byly jaksi hlavním inspirátorem pro Ministerstvo
spravedlnosti při vytyčení limitů, kam až chceme při úpravě trestní odpovědnosti
právnických osob jít.
Podíváme-li se k samotnému zákonu, pak je k němu možno říci několik
poznámek. Za prvé. Jedná se o samostatný zákon, to znamená samostatnou úpravu
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trestního práva hmotného, která však není komplexní a je v zásadě subsidiární, tedy
doplňková k trestnímu zákoníku. Jinými slovy to, co není upraveno v tomto zákoně,
bude-li to řešeno, tak bude buď řešeno, jedná-li se o hmotné právo, na základě
obecného zákona, to znamená trestního zákoníku, a jedná-li se o procesní právo, pak na
základě trestního řádu.
Podívejme se k jednotlivým klíčovým bodům. Za prvé bych chtěl zmínit
konstrukci trestní odpovědnosti právnické osoby. To je vždycky nejtěžší záležitost a je
třeba korektně říci, že se jedná o věc, na kterou mají různí specialisté na trestní právo
různý pohled. Konstrukce, která zde je navržena, vychází z principu, že trestní
odpovědnost právnické osoby se posuzuje nezávisle na trestní odpovědnosti fyzické
osoby, která tak může být za stejné jednání také postižena.
Důležité je říci, že jsme se velmi snažili vycizelovat, nebo přesně upravit
takzvanou přičitatelnost jednání, to znamená, jaké jednání, jaké protiprávní jednání
může být právnické osobě přičteno a právnická osoba jako taková za něj může být
postižena. Podíváte-li se na zákon, který dnes projednáváme, naší snahou bylo najít co
nejpřesnější a nejkonkrétnější právní úpravu, tak aby nebylo možno dojít k nějakému
extenzivnímu výkladu, který by byl v rozporu s ratiem zákona.
V zásadě konstatujeme, že právnickou osobu je možno postihnout za takové
jednání, která je konáno v její prospěch, nebo při její činnosti a jejími statutárními
orgány, nebo též jinými osobami v řídícím či kontrolním postavení k dané právnické
osobě. Je třeba říci, že samotné jednání zaměstnance jako takového by nemělo být
právnické osobě přičteno, to znamená přičitatelnost ve vztahu k jednání zaměstnance by
zde neměla být. Zákon však stanoví určitou výjimku, kdy právnická osoba může být
postižena za jednání zaměstnance, který plní pracovní úkony, jestliže však orgány řídící
a kontrolní v rámci právnické osoby neprovedly nezbytná kontrolní nebo preventivní
opatření a nebo daly zaměstnancům pokyn, to znamená jednání na základě pokynu
příslušného statutárního či jiného kontrolního orgánu.
Velkou diskusi vyvolalo to, jaký okruh trestných činů může být právnické osobě
přičten. Já jsem přesvědčen, že těžko lze přistoupit na teorie, že právnická osoba může
páchat trestný čin znásilnění, jak to obsahoval vládní návrh před několika lety. Protože
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jsme o tom vedli velmi rozsáhlou debatu jak na ministerské, tak meziresortní, tak
legislativně radní debatě při debatě na Legislativní radě vlády, tak máme jakýsi
kompromis, který je postaven na principu, že okruh trestných činů je vymezen našimi
mezinárodními závazky, to znamená právnická osoba může být odpovědná za ty trestné
činy, jejichž postih dnes po nás vyžadují mezinárodní smlouvy nebo právní akty
Evropské unie, a dále byly doplněny trestné činy v oblasti daňové, protože to je asi
nejčastější nebo nejtypičtější delikt, pokud tedy má být právnická osoba za nějaké
jednání postihována.
Zákon dále řeší takové věci jako přechod trestní odpovědnosti na následující
neboli následnickou právnickou osobu. Je zde snaha zamezit tomu, že právnická osoba,
která má být potrestána za delikt, je zrušena, a tím jaksi je vyviněna z onoho jednání.
Vznikne-li právní nástupce, pak na něj přechází též deliktní odpovědnost za jednání jeho
právního předchůdce. Zákon dále upravuje druhy trestů, které mohou být uloženy.
Jedná se o tresty méně závažné přes majetkové tresty až po specifické tresty typu zákaz
plnění veřejných zakázek, zákaz účasti v koncesním řízení nebo veřejné soutěži, zákaz
přijímání dotací a subvencí. Tyto tresty mají v zásadě mít protikorupční charakter.
Nejtvrdším trestem v rámci rozsudku může být pak samotné zrušení právnické osoby,
tedy jakási právní smrt právnické osoby.
Dámy a pánové, tolik tedy z mé strany stručné představení této právně složité
materie, kterou jsem se pokusil zde takto odůvodnit. Shrnu to tedy tak, že důvodem, proč
vláda předkládá tento návrh, je to, že jsou zde jednoznačné mezinárodní závazky, které
Česká republika musí naplňovat. Za druhé. Naší snahou bylo uvést takový návrh, který
bude racionální, který bude schopen případně v praxi fungovat a nepovede
k extenzivnímu výkladu a řekněme k účelovému zneužívání této právní úpravy, např.
k boji mezi jednotlivými obchodními společnostmi.
Je třeba si uvědomit a tady korektně přiznat, že opravdu se jedná o věc, která
není jednoznačná, a že i zkušenosti jednotlivých členských států Evropské unie
s takovouto právní materií jsou rozdílné. Jsou země, které přijaly takovýto návrh, a
přesto v praxi fakticky není aplikován.
Děkuji vám za pozornost.“
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Aniž bych na tomto místě srovnával podrobným způsobem vlastní text
jednotlivých vládních návrhů, tj. návrhu zákona o trestní odpovědnosti právnických
osob a řízení proti nim z roku 2004 a z roku 2011, je podle mého názoru zjevné z
argumentů Jiřího Pospíšila, vyřčených v rámci obecných poslaneckých rozprav v roce
2004 a v roce 2011 pro či proti zavedení trestní odpovědnosti právnických osob do
právního řádu České republiky, že důvodem pro odmítnutí vládního návrhu zákona z
roku 2004 bylo spíše politické pozadí tak, jak jsem zmiňoval již v rámci výkladu
kapitoly 4.1 této práce. Nejinak lze totiž chápat nekonzistentnost, resp. zcela zásadní
obrat v postoji k tak důležité otázce, zda by mělo i v České republice dojít k prolomení
zásady individuální trestní odpovědnosti. Jinými slovy mám za to, že při rozhodování o
postoupení

vládních návrhů zákona o trestní odpovědnosti právnických osob do

druhého čtení v roce 2004 a v roce 2011 nebyla rozhodující ani tak kvalita těchto
návrhů, ale spíše politická situace a tlak mezinárodních organizací. Takový postup však
nelze podle mého názoru považovat za správný. Je navíc škoda, že výsledkem sedmileté
práce českého zákonodárce bylo předložení návrhu zákona, který je podle mého mínění
v některých ohledech méně kvalitnější než vládní návrh zákona o trestní odpovědnosti
právnických osob z roku 2004.
V rámci legislativního procesu ohledně vládního návrhu zákona o trestní
odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim z roku 2011 byla následně navržena v
ústavně právním výboru toliko jedna podstatnější změna, která se týkala taxativního
výčtu trestných činů. Dne 27.9.2011 schválila poslanecká sněmovna na své 23. schůzi
ve třetím čtení předložený návrh zákona a předložila jej Senátu Parlamentu České
republiky. V poměrně krátké době byl návrh schválen i Senátem, když ten o návrhu
rozhodl na své 13. schůzi dne 27.10.2011.
Po schválení předloženého návrhu zákona oběma komorami Parlamentu České
republiky byl dne 3.11.2011 postoupen návrh prezidentu republiky k podepsání.
Prezident však využil svého ústavního práva a podle čl. 62 písm. h) Ústavy vrátil přijatý
zákon Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky. Prezident odůvodnil veto v
souladu s Ústavou takto:
„Zákon o trestní odpovědnosti právnických osob popírá vazbu mezi pachatelem
a trestem a je spíše příkladem alibismu než důsledné snahy potrestat viníky trestných
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činů. Protože stát nebývá schopen odhalit konkrétní iniciátory a pachatele trestných
činů konaných prostřednictvím činnosti právnických osob, hodlá trestat tyto právnické
osoby jako takové. Trestné činnosti se však může dopustit pouze konkrétní člověk, nikoli
instituce. Jsem přesvědčen, že proti alibismu v podobě nehledání konkrétního viníka má
stát bojovat a ne mu dávat průchod. Zákon, který mi byl předložen k podpisu, tento
nezodpovědný přístup posiluje.
Princip individuální trestní odpovědnosti není žádným nemoderním dogmatem.
Patří k úspěchům historického vývoje na přelomu 18. a 19. století a je jedním z
úhelných kamenů tzv. kontinentálního práva. Pokud je nemoderní on, pak by nutně
musel být nemoderní celý koncept individuální svobody a s ní neoddělitelně spjaté
individuální odpovědnosti.
Módní tendence zavádění trestní odpovědnosti právnických osob jde proti
logickému trendu odbourávat institut kolektivní viny, proti možnosti přenášet vinu
na jiného či ji rozkládat na větší skupinu osob. Tento zásadní důvod – že trestán má být
vždy konkrétní, skutečný viník – by měl sám o sobě stačit k odmítnutí tohoto zákona.
Navíc je konkrétní podoba zákona špatně zpracována, neboť představuje jen
velmi hrubou kostru procesních otázek trestního stíhání právnických osob. V praxi to
nemůže stačit a soudy budou nuceny v konkrétních kauzách improvizovat a dikci zákona
dotvářet. Jsem přesvědčen, že soudy takovou moc mít nemají a že by to bylo v příkrém
rozporu se základním principem právního státu, kterým je právní jistota. Každý, kdo má
být trestán, má znát pravidla předem. To platí obecně a v trestním právu to musí platit
ještě silněji.
Připouštím, že některá odsouzeníhodná jednání jsou v praxi prováděna
prostřednictvím právnických osob. Zavedení jejich trestní odpovědnosti však nic neřeší,
velmi pravděpodobně jen postihne nevinné. Parlament by se měl pokusit nalézt způsob,
jak taková jednání účinně, přiměřeně a dostatečně odstrašujícím způsobem trestat i při
zachování principu individuální trestní odpovědnosti, tak, aby byli odhalováni skuteční
viníci.
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Věřím, že se poslanci nad těmito argumenty zamyslí a princip trestní
odpovědnosti právnických osob odmítnou.“117
Přestože nelze předložený a nakonec schválený vládní návrh zákona považovat
za zcela bezchybný, což vyplývá i z předložených závěrů této práce, nemohu s
uvedenými argumenty prezidenta zcela souhlasit. Primárně je třeba odmítnout tvrzení,
že by snad zavádění kolektivní trestní odpovědnosti bylo jakousi „módní tendencí“
poslední doby. Jak je totiž z výše popsaného historického vývoje trestní odpovědnosti
právnických osob zřejmé byl trestní postih různých společností, svazků, obcí, cechů,
spolků, gild apod. praktikován již ve starověku či středověku. Historické kořeny tohoto
druhu odpovědnosti tak nejsou v žádném případě výlučným fenoménem moderní doby.
Do jisté míry by bylo možné připustit pouze to, že pozice trestní odpovědnosti
právnických osob je v moderní době v kontinentálním právním systému méně tradiční,
než v případě systému angloamerického.
Neztotožňuji se ani s tím, že by právnické osoby nemohly být odpovědny za
jednání učiněná v rozporu s normami trestního práva. Domnívám se, že tak jako v
oblasti soukromoprávní či v případě správního trestání, měla by být připuštěna i
odpovědnost právnických osob v trestněprávním smyslu. Nesouhlasím ani s tím, že by
smyslem zákona mělo být nahrazování trestní odpovědnosti fyzické osoby odpovědností
kolektivní, a to v důsledku ulehčení práce orgánů činných v trestním řízení tím, že již
nebudou hledat konkrétního viníka za zjištěné protiprávní jednání. Návrh zákona totiž
zavádí souběžnou trestní odpovědnost právnické a fyzické osoby. Přestože lze
samozřejmě jen těžko předjímat konkrétní postup orgánů činných v trestním řízení,
měla by podle mého názoru nadále převládat snaha o odhalení konkrétního pachatele
trestného činu s tím, že účelem trestní odpovědnosti právnické osoby by nemělo být
nahrazení odpovědnosti konkrétní fyzické osoby, ale především její doplnění.
Vzhledem k uvedenému tedy s vyřčenými prezidentskými argumenty proti
zavedení trestní odpovědnosti právnických osob nesouhlasím. Obdobným způsobem se
proti vetu prezidenta postavila i Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky,
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Prezidentské veto ze dne 18.11.2011. Dostupné na http://www.klaus.cz/clanky/2971.
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když o vráceném zákonu hlasovala znovu a dne 6.12.2011 prezidentovo veto
přehlasovala.
Dne 22.12.2011 byl zákon vyhlášen ve Sbírce zákonů v částce 146 pod číslem
418/2011 Sb. Vzhledem k tomu, že byla zákonem stanovena účinnost od 1.1.2012, měla
laická i odborná veřejnost přesně devět dní na to, aby se s novým zákonem seznámily.
V tomto ohledu nelze než souhlasit s připomínkou Jelínka, že: „Takový přístup
zákonodárce nesvědčí o úctě k právu ani o snaze umožnit veřejnosti seznámit se včas s
principy právní úpravy v rozumné době“118.
Pro úplnost na tomto místě doplňuji, že ZTOPO byl dosud dvakrát novelizován,
a to konkrétně zákonem č. 105/2013 Sb., o změně některých zákonů v souvislosti s
přijetím zákona o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních a zákonem č.
141/2014 Sb., kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní
řád), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění
pozdějších předpisů, a zákon č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob
a řízení proti nim, ve znění zákona č. 105/2013 Sb. Z pohledu této práce považuji za
vhodné uvést alespoň pár slov ohledně zákona č. 141/2014 Sb. Tento zákon rozšířil s
účinností k 1.8.2014 výčet trestných činů stanovených v § 7 ZTOPO o další čtyři trestné
činy, a to trestné činy znásilnění dle § 185 TrZ, účasti na pornografickém představení
dle § 193a TrZ, navazování nedovolených kontaktů s dítětem dle § 193b TrZ a lichvy
dle § 218 TrZ. Zákonodárce tímto postupem uvedl českou právní úpravu do souladu
s třemi směrnicemi Evropského Parlamentu a Rady.119 Jak uvedu dále v této práci,
problém týkající se rozsahu kriminalizace jednání právnických osob tímto krokem
rozhodně odstraněn nebyl a je tak otázkou, proč zákonodárce nepostupoval spíše cestou
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JELÍNEK, J. Nad českým zákonem o trestní odpovědnosti právnických osob. In JELÍNEK, J. a kol.
Trestní odpovědnost právnických osob - bilance a perspektivy. Praha: Leges, 2013 str. 392, ISBN 978-8087576-58-8
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Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/36/EU ze dne 5. dubna 2011, o prevenci obchodování s
lidmi, boji proti němu a o ochraně obětí, kterou se nahrazuje rámcové rozhodnutí Rady 2002/629/SVV,
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/93/EU ze dne 13. prosince 2011, o boji proti pohlavnímu
zneužívání a pohlavnímu vykořisťování dětí a proti dětské pornografii, kterou se nahrazuje rámcové
rozhodnutí Rady 2004/68/SVV, Směrnice Evropského Parlamentu a Rady 2012/13/EU ze dne 22. května
2012 o právu na informace v trestním řízení.

74

souhrnné změny ZTOPO, a zvolil cestu „pouhého“ doplnění čtyř trestných činů do § 7
ZTOPO.
Toliko pro zajímavost si dovolím citovat ještě vyjádření poslance Bendy v rámci
poslanecké rozpravy ohledně uvedeného zákona, které podle mého názoru do značné
míry ilustruje to, do jaké míry jsou někteří poslanci s touto problematikou seznámeni:
„A poslední věc, která mě opravdu pobavila - změna zákona o trestní odpovědnosti
právnických osob a řízení proti nim. Dobře víme, že trestní odpovědnost právnických
osob by si zasloužila mnohem zásadnější novelu, mnohem zásadnější diskusi, co tam má
být, co tam nemá být. Ale jestli jediné, co se do trestní odpovědnosti právnických osob
přidává, je právě účast na pornografickém představení, tak jsem opravdu zvědav, jak se
právnická osoba může účastnit na pornografickém představení. To by mě fakt strašně
zajímalo.“120
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Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád),
ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a
zákon č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, ve znění zákona
č. 105/2013 Sb. (sněmovní tisk č. 45, VII. Volební období, od 2013) - prvé čtení (poslanecká rozprava)
Dostupné z < http://www.psp.cz/eknih/2013ps/stenprot/006schuz/s006040.htm>
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5.

Zákon o trestní odpovědnosti právnických osob z
pohledu de lege lata
ZTOPO završil dnem nabytí jeho účinnosti několikaletou snahu o reformu

trestního práva hmotného v České republice, spočívající v přijetí zákona č. 218/2003
Sb., o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže a o
změně některých zákonů (zákon o soudnictví ve věcech mládeže) a zejména TrZ. Jeho
přijetím byl zároveň odstraněn i nedostatek české legislativy vůči mezinárodním
závazkům.
Účinností zákona však neutichly diskuze o legitimitě celé koncepce trestní
odpovědnosti právnických osob. V následujícím textu se pokusím přiblížit podrobněji
některé vybrané instituty nového zákona, které považuji za stěžejní a do jisté míry i
nejproblematičtější, a o kterých je v odborné i laické veřejnosti zřejmě nejvíce
diskutováno. To však neznamená, že by stranou případných analýz měly zůstat další
ustanovení zákona, jako jsou například normy procesní části ZTOPO. V tomto ohledu
doplňuji, že můj výběr byl zúžen i s ohledem na stanovený rozsah této práce a snahu
věnovat se podrobněji alespoň části zákona.

5.1.

Systematika zákona
Jak je zřejmé již z předchozího textu této práce, je ZTOPO konstruován jako

vedlejší trestní zákon, který doplňuje trestní předpisy v oblasti práva hmotného i
procesního, tj. zejména TrZ a TrŘ. Jinými slovy je ZTOPO zákonem primárním, jehož
ustanovení je třeba užít přednostně a až teprve v případě, že tento zákon danou otázku
neupravuje, případně ji neupravuje dostatečně, je subsidiárně možné použít buď TrZ
nebo TrŘ. Ustanovení TrZ a TrŘ se navíc užijí pouze tehdy, není-li to z povahy věci
vyloučeno.
ZTOPO obsahuje 48 ustanovení, a to jak povahy hmotněprávní, tak procesní.
Jednotlivá ustanovení jsou řazena do šesti částí, a to první „obecná ustanovení“, druhé
„základy trestní odpovědnosti právnických osob“, třetí „tresty a ochranná opatření“,
čtvrté „zvláštní ustanovení o řízení proti právnickým osobám“, páté „zvláštní
ustanovení o řízení o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních“ a šesté
„účinnost“.
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Hmotněprávní část zákona je rozdělena dle systematiky obecné části TrZ,
přičemž v ustanovení § 1 vymezuje účel zákona, dále upravuje v § 2 až 5 působnost
zákona, v § 6 vyloučení odpovědnosti některých právnických osob za trestný čin, § 7
vymezuje ty trestné činy, za které může být právnická osoba odpovědná. Podmínky
trestní odpovědnosti právnické osoby jsou upraveny v ustanovení § 8 a dále následují
postupně § 9 až 13 o pachateli, spolupachateli, účastníkovi, trestní odpovědnosti
právního nástupce právnické osoby, účinné lítosti, promlčení trestní odpovědnosti a
vyloučení z promlčení. Jednotlivé tresty, které je možné podle zákona právnickým
osobám uložit jsou upraveny v § 14 až 23 zákona. Hmotněprávní část zákona je pak
završena § 24 o promlčení výkonu trestu, § 25 o vyloučení z promlčení a § 26 o
ochranném opatření zabrání věci nebo jiné majetkové hodnoty.
Část čtvrtá, věnující se zvláštním ustanovením o řízení proti právnickým
osobám, začíná ustanovením § 28 o vztahu k řízení o správním deliktu, následuje § 29 o
místní příslušnosti, § 30 o vyrozumění o zahájení a skončení trestního stíhání, § 31 o
společném řízení konaném proti obviněné právnické osobě a obviněné fyzické osobě a
§ 32 o zrušení, zániku a přeměně právnické osoby. Procesní část zákona dále upravuje v
§ 33 zajišťovací opatření, § 34 pojednává o úkonech právnické osoby, § 35 o obhájci,
ustanovení § 36 o předvolání, předvedení a pořádkové pokutě a § 36 o výslechu a
závěrečné řeči v hlavním líčení a ve veřejném zasedání. Následují ještě zvláštní
ustanovení § 38 až § 41 o výkonu trestu zrušení právnické osoby, zákazu plnění
veřejných zakázek, účasti v koncesním řízení nebo ve veřejné soutěži, zákazu přijímání
dotací a subvencí a uveřejnění rozsudku a § 42 o takzvaném dožádání v rámci řízení o
mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních. Závěrečné ustanovení § 48 pak
upravuje účinnost zákona.

5.2.

Model trestní odpovědnosti právnických osob
ZTOPO je založen na koncepci tzv. pravé trestní odpovědnosti. Jak bylo

uvedeno v kapitole 3 této práce, pojednávající o jednotlivých modelech trestní
odpovědnosti právnických osob, zvolila tuto koncepci nikoli náhodou většina
evropských států, a to buď úpravou přímo v trestních kodexech jednotlivých zemí
(Francie, Finsko, Nizozemí, Litva, Norsko, Estonsko aj.), anebo ve zvláštním trestním
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předpisu upravující trestní odpovědnost právnických osob (Rakousko, Polsko,
Maďarsko, Slovinsko a taktéž např. Česká republika).
Nespornou výhodou tohoto modelu je fakt, že umožňuje uznat právnickou osobu
vinnou i v případě, nepodaří-li se prokázat, která konkrétní fyzická osoba spáchala
trestný čin. Postačí pouze zjištění, že ke spáchání trestného činu došlo v rámci
právnické osoby a v jejím zájmu a pro její prospěch.121 Trestní odpovědností fyzické
osoby není dotčena odpovědnost právnické osoby a jde tedy o souběžnou nezávislou
trestní odpovědnost fyzické a právnické osoby. Volba nepravé trestní odpovědnosti by
samostatný postih právnické osoby dostatečně neumožňovala, neboť případnou trestní
odpovědnost právnické osoby činí závislou na odpovědnosti konkrétní fyzické osoby.
Další nevýhodou modelu nepravé trestní odpovědnosti je podle Jelínka i to, že tento
systém nastupuje v podstatě až poté, co o trestném činu konkrétní fyzické osoby bylo
rozhodnuto, přičemž v době postihu již právnická osoba nemusí mít žádný majetek a
může jít v podstatě o „prázdnou schránku“, u které se postih často mine účinkem.122
Ze shora uvedených důvodů se domnívám, že byl model přímé trestní
odpovědnosti zvolen zákonodárcem zcela správně. O tom, že model nepravé trestní
odpovědnosti není dobrým řešením ostatně svědčí i praktické zkušenosti Slovenska,
které po vzoru České republiky začalo připravovat samostatný zákon, kterým by měla
být zrušena v současné době nefunkční nepravá trestní odpovědnost a zavedena přímá
trestní odpovědnost právnických osob.

5.3.

Rozsah kriminalizace trestní odpovědnosti právnických osob
Jedna z nejkontroverznějších otázek v rámci diskuzí nad ZTOPO je nepochybně

otázka týkající se rozsahu kriminalizace trestní odpovědnosti právnických osob.
Zákonodárci měli na výběr v podstatě ze čtyř možných řešení, jak věcnou působnost
zákona pojmout.
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Prvním řešením je postih právnických osob za všechny trestné činy podle TrZ,
tj. shodně s trestní odpovědností fyzických osob. Nespornou výhodou této konstrukce
by byla absence jakéhokoli rizika, že bude na některý z trestných činů ve výčtu
zapomenuto a zároveň to, že při budoucích změnách TrZ by nebylo nutné novelizovat i
ZTOPO. Nevýhodou tohoto řešení je naopak skutečnost, že by orgány činné v trestním
řízení musely zvažovat, zda u konkrétného trestného činu přichází v úvahu trestní
odpovědnost právnické osoby či nikoli.
Druhou možností je vymezení okruhu trestných činů, za které odpovídají
právnické osoby tak, že by právnická osoba mohla být odpovědná za všechny trestné
činy podle TrZ, u kterých to povaha skutkové podstaty připouští. V případě této
varianty lze uvést obdobné výhody či nevýhody jako u řešení prvého s tím, že tato
konstrukce zohledňuje argumenty, že se právnická osoba některých trestných činů z
povahy její formy dopustit nemůže (trestný čin dvojího manželství dle § 194 TrZ,
soulože mezi příbuznými dle § 188 TrZ). Toto řešení u nás doporučoval Vantuch nebo
Král.123 Dle názoru Krále lze totiž ty trestné činy, u nichž je zřejmé, že se jich právnické
osoby dopustit nemohou, vyloučit výkladem.
Další možností je taxativní výčet jednotlivých trestných činů, u kterých by
trestní odpovědnost právnických osob přicházela v úvahu. Tento výčet může být pojat
buď tak, že jsou vyjmenovány trestné činy, kterých se právnická osoba může dopustit,
nebo naopak tak, že jsou stanoveny ty zločiny a přečiny z celkového výčtu dle TrZ,
kterých se právnická osoba dopustit nemůže. Výhodou takto jasně vymezeného
katalogu trestných činů, za které lze právnickou osobu postihnout je ten, že nepochybně
odpovídá zásadě nullum crimen sine lege certa. Tuto variantu považují v České
republice za lepší zejména Jelínek, Herczeg či Musil124.
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Poslední, v úvahu připadající možností je výčet trestných činů s modifikací
některých skutkových podstat, případně vytvoření nových skutkových podstat trestných
činů, jejichž pachatelem by mohla být výlučně právnická osoba. Tuto variantu
nevylučuje v odborné literatuře Král.125
Na základě posouzení, která varianta přináší více kladů než záporů se
zákonodárci rozhodli pro řešení taxativního výčtu jednotlivých trestných činů, které je
možné právnickým osobám uložit. Okruh trestných činů je vymezen v ustanovení § 7
ZTOPO a je podle důvodové zprávy omezen na ty trestné činy, u nichž zavedení trestní
odpovědnosti požadují mezinárodní smlouvy a právní předpisy ES/EU. Katalog byl
rozšířen

pouze o daňové trestné činy, což důvodová zpráva odůvodňuje tak, že

zavedení trestní odpovědnosti právnických osob za daňové delikty povede k posílení
tlaku na řádné plnění daňové povinnosti těchto subjektů. Díky nově zavedené
provázanosti vztahu trestního řízení a daňového řízení z hlediska časového prostoru pro
vyměření či doměření daně lze očekávat taktéž větší efektivitu z hlediska odstranění
škodného následku nezaplacení či neodvedení daně ze strany právnických osob126.
Oproti návrhu zákona z roku 2004, který umožňoval postihnout právnické osoby za
přibližně 130 trestných činů, se výčet omezil toliko na cca 80 zločinů a přečinů.
Zákonem č. 141/2014 kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním
(trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve
znění pozdějších předpisů, a zákon č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických
osob a řízení proti nim, ve znění zákona č. 105/2013 Sb., byl výčet trestných činů
doplněn ještě o další čtyři trestné činy.
Katalog trestných činů, kterých se může dopustit právnická osoba lze podle
systematiky zvláštní části TrZ rozdělit následujícím způsobem.

JELÍNEK, J. Trestní odpovědnost právnických osob. Praha: Linde Praha, 2007, ISBN: 80-7201-683-9, s.
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Trestné činy proti svobodě a právům na ochranu osobnosti, soukromí a
listovního tajemství (Hlava II.): obchodování s lidmi (§ 168 TrZ), svěření dítěte do moci
jiného (§ 169 TrZ), vydírání (§ 175 TrZ), porušení tajemství dopravovaných zpráv (§
182 TrZ).
Trestné činy proti lidské důstojnosti v sexuální oblasti (Hlava III.): znásilnění (§
185 TrZ)127, sexuální nátlak (§ 186 TrZ), pohlavní zneužití (§ 187 TrZ), kuplířství (§
189 TrZ), výroba a jiné nakládání s dětskou pornografií (§ 192 TrZ), zneužití dítěte
k výrobě pornografie (§ 193 TrZ), účast na pornografickém představení (§ 193a TrZ)128,
navazování nedovolených kontaktů s dítětem (§ 193b TrZ)129.
Trestné činy proti rodině a dětem (Hlava IV.): ohrožování výchovy dítěte (§ 201
TrZ) a svádění k pohlavnímu styku (§ 202 TrZ).
Trestné činy proti majetku (Hlava V.): podvod (§ 209 TrZ), pojistný podvod (§
210 TrZ), úvěrový podvod (§ 211 TrZ), dotační podvod (§ 212 TrZ), provozování
nepoctivých her a sázek (§ 213 TrZ), podílnictví (§ 214 TrZ), podílnictví z nedbalosti
(§ 215 TrZ), legalizace výnosů z trestné činnosti (§ 216 TrZ), legalizace výnosů
z trestné činnosti z nedbalosti (§ 217 TrZ), lichva (§ 218 TrZ)130, neoprávněný přístup k
počítačovému systému a nosiči informací (§ 230 TrZ), opatření a přechovávání
přístupového zařízení a hesla k počítačovému systému a jiných takových dat (§ 231
TrZ), poškození záznamu v počítačovém systému a na nosiči informací a zásah do
vybavení počítače z nedbalosti (§ 232 TrZ).
Trestné činy hospodářské (Hlava VI.): padělání a pozměnění peněz (§ 233 TrZ i
za podmínek § 238 TrZ), neoprávněné opatření, padělání a pozměnění platebního
prostředku (§ 234 TrZ i za podmínek § 238 TrZ), udávání padělaných a pozměněných
peněz (§ 235 TrZ i za podmínek § 238 TrZ), výroba a držení padělatelského náčiní (§
236 TrZ i za podmínek § 238 TrZ), neoprávněná výroba peněz (§ 237 TrZ i za
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doplněn zákonem č. 141/2014 Sb.

130
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81

podmínek § 238 TrZ), zkrácení daně, poplatku a podobné povinné platby (§ 240 TrZ),
neodvedení daně, pojistného na sociální zabezpečení a podobné povinné platby
(§ 241 TrZ), nesplnění oznamovací povinnosti v daňovém řízení (§ 243 TrZ), porušení
předpisů o nálepkách a jiných předmětech k označení zboží (§ 244 TrZ), padělání a
pozměnění předmětů k označení zboží pro daňové účely a předmětů dokazujících
splnění poplatkové povinnosti (§ 245 TrZ), zkreslování údajů o stavu hospodaření a
jmění (§ 254 TrZ), sjednání výhody při zadání veřejné zakázky, při veřejné soutěži a
veřejné dražbě (§ 256 TrZ), pletichy při zadání veřejné zakázky a při veřejné soutěži (§
257 TrZ), pletichy při veřejné dražbě (§ 258 TrZ), vystavení nepravdivého potvrzení a
zprávy (§ 259 TrZ), poškozování finančních zájmů Evropské unie (§ 260 TrZ), porušení
autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi (§ 270 TrZ).
Trestné činy obecně nebezpečné (Hlava VII.): nedovolené ozbrojování (§ 279
TrZ), vývoj, výroba a držení zakázaných bojových prostředků (§ 280 TrZ), nedovolená
výroba a držení radioaktivní látky a vysoce nebezpečné látky (§ 281 TrZ), nedovolená
výroba a držení jaderného materiálu a zvláštního štěpného materiálu (§ 282 TrZ),
nedovolená výroba a jiné nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy (§
283 TrZ), přechovávání omamné a psychotropní látky a jedu (§ 284 TrZ), nedovolené
pěstování rostlin obsahujících omamnou nebo psychotropní látku (§ 285 TrZ).
Trestné činy proti životnímu prostředí (Hlava VIII.): poškození a ohrožení
životního prostředí (§ 293 TrZ), poškození a ohrožení životního prostředí z nedbalosti
(§ 294 TrZ), poškození vodního zdroje (§ 294a TrZ), poškození lesa (§ 295 TrZ),
neoprávněné vypuštění znečišťujících látek (§ 297 TrZ), neoprávněné nakládání
s odpady (§ 298 TrZ), neoprávněná výroba a jiné nakládání s látkami poškozujícími
ozonovou vrstvu (§ 298a TrZ), neoprávněné nakládání s chráněnými volně žijícími
živočichy a planě rostoucími rostlinami (§ 299 TrZ), neoprávněné nakládání s
chráněnými volně žijícími živočichy a planě rostoucími rostlinami z nedbalosti (§ 300
TrZ), poškození chráněných částí přírody (§ 301 TrZ).
Trestné činy proti České republice, cizímu státu a mezinárodní organizaci (Hlava
IX.): teroristický útok (§ 311 TrZ).
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Trestné činy proti pořádku ve věcech veřejných (Hlava X.): vyhrožování s cílem
působit na orgán veřejné moci (§ 324 TrZ), vyhrožování s cílem působit na úřední
osobu (§ 326 TrZ), přijetí úplatku (§ 331 TrZ), podplacení (§ 332 TrZ), nepřímé
úplatkářství (§ 333 TrZ), zasahování do nezávislosti soudu (§ 335 TrZ), maření výkonu
úředního rozhodnutí a vykázání (§ 337 TrZ), organizování a umožnění nedovoleného
překročení státní hranice (§ 340 TrZ), napomáhání k neoprávněnému pobytu na území
republiky (§ 341 TrZ), neoprávněné zaměstnávání cizinců (§ 342 TrZ), křivá výpověď a
nepravdivý znalecký posudek (§ 346 TrZ), padělání a pozměnění veřejné listiny (§ 348
TrZ), nedovolená výroba a držení pečetidla státní pečeti a úředního razítka (§ 349 TrZ),
násilí proti skupině obyvatelů a proti jednotlivci (§ 352 TrZ), hanobení národa, rasy,
etnické nebo jiné skupiny osob (§ 355 TrZ), podněcování k nenávisti vůči skupině osob
nebo k omezování jejich práv a svobod (§ 356 TrZ), účast na organizované zločinecké
skupině (§ 361 TrZ), podněcování k trestnému činu (§ 364 TrZ), nadržování (§ 366
TrZ).
Trestné činy proti lidskosti, proti míru a válečné trestné činy (Hlava XIII.):
projev sympatií k hnutí směřujícímu k potlačení práv a svobod člověka (§ 404 TrZ) a
popírání, zpochybňování, schvalování a ospravedlňování genocidia (§ 405 TrZ).

5.4.

Přičitatelnost trestného činu právnické osobě
Až do přijetí ZTOPO bylo české trestní právo založeno na individuální

odpovědnosti fyzické osoby za zavinění. Postih toliko fyzických osob, jednajících za
právnickou osobu se však postupně ukázal jako nedostatečně účinný, neboť se orgánům
činným v trestním řízení často nedařilo ve složité organizační struktuře jednotlivých
právnických osob identifikovat konkrétního člověka, který by nesl trestní odpovědnost,
a který by mohl být uznán vinným. Jinými slovy se fyzickým osobám podařilo často
vyhnout trestní odpovědnosti poukazem na to, že v dané věci rozhodoval kolektivní
orgán právnické osoby a individuální trestní odpovědnost fyzické osoby tak nelze
prokázat. Neúčinnou se ale jevila individuální trestní odpovědnost i tehdy, podařilo-li se
zjistit konkrétního viníka, a to z toho důvodu, že právnická osoba za účelem získání
prospěchu využila konkrétního člověka ke spáchání trestného činu s tím, že jej po
odsouzení a případném výkonu trestu dostatečně odškodní.
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Dalším silným argumentem proč prolomit zásadu „societas delinquere non
potest“

bylo

prosazování

nových

druhů

protispolečenských

aktivit

a

rizik

produkovaných právnickými osobami, ať již v oblasti životního prostředí, nakládání s
nebezpečnými látkami či bezpečnosti práce, které je třeba postihovat účinnými a
nejpřísnějšími nástroji trestního práva.
Nejen ze shora uvedených důvodů zavedl zákonodárce do českého právního
řádu dosud neznámou kolektivní trestněprávní odpovědnost. Podle důvodové zprávy
vychází ZTOPO z názoru, že právnické osoby jsou subjekty práva odlišné od fyzických
osob, jsou uměle právem vytvořeny a nadány způsobilostí k právům a povinnostem
(právní osobností), způsobilostí k právním úkonům (svéprávností), způsobilostí k
protiprávním úkonům a na ni navazující odpovědností v právních vztazích (deliktní
odpovědností).131 K závěru o tom, že právnické osoby jsou schopné reálně jednat, ať již
v souladu s příkazem právní normy či v rozporu s ní, lze zmínit zejména názor Musila,
který k této problematice uvádí: „Jestliže právnické osoby jsou reálně způsobilé být
samostatně nositeli práv a povinností, potom musí být také způsobilé jednat buď
konformně, tj. v souladu s příkazem práva, nebo nekonformně, tj. v rozporu s právními
povinnostmi. Ta skutečnost, že za právnickou osobu jednají fyzické osoby, neznamená,
že by byla vyloučena způsobilost právnické osoby z jednání“. 132
Vzhledem k tomu, že nelze konstruovat trestní odpovědnost právnické osoby
shodně jako u osoby fyzické, musel zákonodárce vytvořit zvláštní konstrukci či souhrn
podmínek, které stanoví, kdy je právnická osoba trestně odpovědná. V tomto ohledu lze
považovat za klíčové ustanovení § 8 odst. 1 a 2 ZTOPO, dle kterého:
„(1) Trestným činem spáchaným právnickou osobou je protiprávní čin spáchaný
jejím jménem nebo v jejím zájmu nebo v rámci její činnosti, jednal-li tak
a) statutární orgán nebo člen statutárního orgánu, anebo jiná osoba, která je
oprávněna jménem nebo za právnickou osobu jednat,
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132

MUSIL, J.: Trestní odpovědnost právnických osob - ano či ne? In. KUCHTA, J.: Koncepce nové
kodifikace trestního práva hmotného České republiky. Sborník příspěvků z mezinárodní konference
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b) ten, kdo u této právnické osoby vykonává řídící nebo kontrolní činnost, i když
není osobou uvedenou v písmenu a),
c) ten, kdo vykonává rozhodující vliv na řízení této právnické osoby, jestliže jeho
jednání bylo alespoň jednou z podmínek vzniku následku zakládajícího trestní
odpovědnost právnické osoby, nebo
d) zaměstnanec nebo osoba v obdobném postavení (dále jen „zaměstnanec“) při
plnění pracovních úkolů, i když není osobou uvedenou v písmenech a) až c), jestliže jí
ho lze přičítat podle odstavce 2.
(2) Právnické osobě lze přičítat spáchání trestného činu uvedeného v § 7, jestliže
byl spáchán
a) jednáním orgánů právnické osoby 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.“
Jak je ze shora uvedeného zřejmé, jde o specifickou konstrukci takzvané
přičitatelnosti, kdy zaviněné jednání určité kategorie osob se přičte právnické osobě.133
K pojmu „přičitatelnost“ se Fenyk vyjadřuje tak, že: „[v] trestním právu nelze použít
plně teorie o přičitatelnosti uplatňované v právu soukromém (jako např. jednání
statutárního orgánu), ale jedná se o její širší podobu, která je ve skutečnosti
pragmatickou kombinací přímého zastoupení a přičitatelnosti a kterou lze označovat
spíše než jako přičitatelnost obecnějším a výstižnějším pojmem „vytýkatelnost“ (ve
smyslu vytýkat čin jeho pachateli nebo/i jinému odpovědnému subjektu, a to ve vztahu

133

BOHUSLAV, L. Trestní odpovědnost právnických osob. Plzeň: Aleš Čeněk, 2014, s. 206, ISBN 97880-7380-473-2, s. 121
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ke vzniklému protiprávnímu následku“.134 Přestože zřejmě nelze pochybovat o tom, že
ZTOPO trpí terminologickými nedostatky, nepovažuji v tomto případě za příliš
podstatné, zda zákonodárce použil pojem přičitatelnosti či vytýkatelnosti, ačkoli
Fenykem zmiňovaný termín „vytýkatelnost“ se s ohledem na shora uvedené argumenty
zřejmě jeví jako výstižnější. Nadále proto v této práci budu používat pojem
přičitatelnost tak, jak je uveden v zákoně.
Z dikce ustanovení § 8 ZTOPO lze vyvozovat, že je skutková podstata trestného
činu právnické osoby vymezena jednak protiprávností, a jednak dalšími formálními
znaky (objektem trestného činu, kumulativní objektivní stránkou trestného činu základní a speciální, subjektivní stránkou, subjektem trestného činu - primárním,
sekundárním a terciálním).135 O skutkové podstatě trestného činu právnické osoby lze
hovořit pouze tehdy, jsou-li naplněny veškeré výše uvedené znaky. Pokud by některý z
těchto obligatorních znaků chyběl, nemohla by být naplněna ani skutková podstata
daného trestného činu právnické osoby.
Vzhledem k tomu, že uvedené ustanovení považuji za samotné jádro zákona,
přiblížím v následujícím textu podrobněji jednotlivé, zákonem stanovené podmínky
takzvané přičitatelnosti protiprávního jednání fyzické osoby osobě právnické. Dlužno
však poznamenat, že kromě podmínek uvedených v § 8 ZTOPO je nutné splnit i další
předpoklady dané § 6 a § 7 ZTOPO, tj. že se musí jednat o trestný čin právnické osoby,
která není vyňata z působnosti zákona (§ 6) a současně musí jednání, které má být
právnické osobě přičteno, naplňovat skutkovou podstatu některého z trestných činů
uvedených v zákoně (§ 7).
5.4.1. Protiprávnost
Z obecné definice trestného činu uvedené v § 13 odst. 1 TrZ vyplývá, že
trestným činem může být pouze čin protiprávní, tj. jednání právním řádem zakázané a
nedovolené. Tímto požadavkem je navázáno na požadavek zákonnosti, který je
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vymezen v § 12 odst. 1 TrZ a je vyjadřován zpravidla zásadou „nullum crimen sine
lege, nulla poena sine lege“.136 Protiprávnost je třeba vyvozovat z celého právního řádu
a nelze ji posuzovat pouze z hlediska trestního práva. V případě právnických osob musí
být znak protiprávnosti naplněn u každé skutkové podstaty trestných činů taxativně
vyjmenovaných v § 7 ZTOPO.
O protiprávnosti nelze mluvit tam, kde je dána některá z okolností vylučujících
protiprávnost, konkrétně jednání v krajní nouzi (§ 28 TrZ), jednání v nutné obraně (§ 29
TrZ), při svolení poškozeného (§ 30 TrZ), v případě dodržení podmínek přípustného
rizika (§ 31 TrZ) a oprávněného použití zbraně (§ 32 TrZ). V teorii i praxi trestního
práva jsou za okolnosti vylučující protiprávnost uznávány i výkon práva a plnění
povinnosti.137
5.4.2. Objekt trestného činu
Z pohledu osob fyzických či právnických není třeba zvlášť rozlišovat objekt
trestného činu. I v případě právnických osob jsou objektem trestného činu právní
hodnoty a zájmy, na jejichž zachování má společnost zvláštní zájem (ochrana
vlastnických vztahů, zájem na plnění daňových povinností, ochrana životního prostředí
apod.).
5.4.3. Objektivní stránka trestného činu
Na rozdíl od objektivní stránky trestného činu fyzické osoby, která zahrnuje
obligatorně jednání, následek a příčinnou souvislost, je k trestní odpovědnosti právnické
osoby třeba, aby kromě této základní objektivní stránky byl splněn ještě některý z
dalších formálních znaků uvedených v návětí § 8 odst. 1 ZTOPO. Touto speciální
objektivní stránkou trestného činu právnické osoby je vyjádřen požadavek, aby
protiprávní čin některé ze zákonem uvedených osob byl spáchán buď jménem právnické
osoby, nebo v jejím zájmu, nebo v rámci její činnosti. Šámal k tomu uvádí, že jde o
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korektiv, který má zabránit tomu, aby právnická osoba odpovídala za excesivní jednání
zákonem uvedených osob, které nemají souvislost s právnickou osobou.138
Protiprávní čin spáchaný jménem právnické osoby - v souvislosti s účinností
NOZ je třeba primárně upozornit na terminologický nesoulad mezi dříve užívaným
pojmem jednání jménem právnické osoby a novým pojetím zastupování právnické
osoby. V tomto ohledu lze za činy spáchané za právnickou osobu považovat trestné činy
spáchané statutárním orgánem právnické osoby či jinými osobami oprávněnými jednat
za právnickou osobu uvedenými v § 8 odst. 1 písm. a) až d).
Protiprávní čin spáchaný v zájmu právnické osoby - za protiprávní čin, který byl
spáchán v zájmu právnické osoby lze považovat takové činy, ze kterých má právnická
osoba určitý prospěch. Tento prospěch může spočívat jak v přímém majetkovém
prospěchu, tak jakékoli jiné imateriální výhodě nebo benefitu.
Fenyk k tomu uvádí, že: „půjde o jakékoli jednání, které zlepšuje nebo alespoň
zachovává právnické osobě postavení v oblasti jejího působení, bez ohledu na to, zda
jde o zájem hmotný nebo nehmotný (majetek a majetková práva, výhodnější postavení
na trhu, personální zvýhodnění společníků, zaměstnanců atd.)“.139
Protiprávní čin spáchaný v rámci činnosti právnické osoby - takovým činem lze
rozumět jednání, které souvisí s předmětem podnikání či činnosti právnické osoby,
případně učiněné při provozních nebo obdobných činnostech právnické osoby.140 V
tomto případě je nerozhodné, zda z takového činu získala právnická osoba prospěch či
nikoli. Tento korektiv je nicméně třeba podle Šámala vykládat restriktivně a z hlediska
smyslu a účelu zákona. 141
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5.4.4. Subjektivní stránka trestného činu
Subjektivní stránka trestného činu fyzické osoby charakterizuje trestný čin z
pohledu psychiky člověka. Pro naplnění subjektivní stránky trestného činu člověkem je
třeba určitá forma zavinění (úmyslného dle § 15 TrZ, nedbalostního dle § 16 TrZ).
Fakultativními znaky jsou pak pohnutka, záměr či cíl. Na základě uvedeného lze
konstatovat, že české trestní právo spočívá na zásadě zavinění.
Vzhledem k tomu, že právnická osoba není schopna sama o sobě vytvořit vnitřní
vztah k trestnému následku, dokazuje se podle ZTOPO naplnění subjektivního znaku
trestného činu nepřímo prostřednictvím zavinění fyzických osob uvedených v § 8 odst.
1 písm. a) až d), které za právnickou osobu jednají. Jde tedy o určitou fikci zavinění,
která je odlišná od zavinění u fyzické osoby, a která spočívá na teorii přičitatelnosti.
ZTOPO rozlišuje dvě kategorie osob, u nichž stanoví rozdílná kriteria pro možné
přičtení jednání fyzické osoby právnické osobě. První kategorií jsou subjekty uvedené v
§ 8 odst. 1 písm. a) až c) ZTOPO, tj. statutární orgán nebo jeho člen, anebo jiná osoba,
která je oprávněna jménem nebo za právnickou osobu jednat, osoby vykonávající
kontrolní nebo řídící činnost, které zároveň nejsou statutárním orgánem nebo zástupcem
právnické osoby a dále osoby vykonávající rozhodující vliv na řízení právnické osoby,
jestliže jejich jednání bylo alespoň jednou z podmínek vzniku následku zakládajícího
trestní odpovědnost právnické osoby. Do druhé kategorie pak zákon zařazuje
zaměstnance nebo osoby v obdobném postavení při plnění pracovních úkolů, nejedná-li
se o osobu která by byla zařaditelná do kategorie prvé.
Zatímco v případě osob vymezených kategorií prvou hovoříme za splnění
podmínek uvedených v návětí § 8 odst. 1 ZTOPO v podstatě o automatické
přičitatelnosti jednání takto vymezených osob právnické osobě, je přičítání jednání
zaměstnance nebo osoby v obdobném postavení omezeno dalším korektivem. Tím je
jednání zaměstnance na podkladě rozhodnutí, schválení nebo pokynu orgánů právnické
osoby nebo osob uvedených v § 8 odst. 1 písm. a) až c) ZTOPO a dále případy, kdy
právnická osoba neprovedla či zanedbala opatření, která měla provést podle jiného
právního předpisu nebo která po ní lze spravedlivě požadovat, zejména neprovedla
povinnou nebo potřebnou kontrolu nad činností zaměstnanců nebo jiných osob, jimž
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jsou podřízeny, anebo neučinila nezbytná opatření k zamezení nebo odvrácení následků
spáchaného trestného činu. Na rozdíl od osob kategorie prvé, u kterých se z pohledu
přičitatelnosti jedná o

„presumpci viny“, klade ZTOPO u zaměstnanců a osob v

obdobném postavení na právnickou osobu určité nároky, při jejichž splnění lze trestní
odpovědnosti právnické osoby předejít.
K otázce zavinění právnické osoby lze zmínit názor Fenyka, který ve své
publikaci upozorňuje na možnou problematiku zavinění u kolektivních statutárních
orgánů. U těch totiž může být problematické určit přesnou formu zavinění jednotlivých
členů takového orgánu, bude-li hlasování zachyceno pouze schematicky, nikoli
individuálně, případně nebude zachyceno vůbec. Fenyk k tomu uvádí, že taková
odborně náročná rozhodnutí kolektivu bude třeba vyhodnotit tak, že se na výsledek
bude usuzovat především z počtu hlasů individuálně neurčených spolupachatelů ve
prospěch trestného záměru. Půjde-li o jednání jednotlivce, bude se při dokazování
zavinění postupovat stejně jako u kterékoli jiné fyzické osoby.142
Nelze dále odhlédnout ani od závěru Šámala, který konstatuje, že: „V případě
jednání více osob uvedených v § 8 odst. 1 písm. a) až d) je z hlediska zavinění vždy
rozhodující forma (druh či stupeň) zavinění té osoby, jejímž jednáním byly rozhodujícím
způsobem v konečném důsledku naplněny znaky spáchaného trestného činu, byť se na
činu podílely různým způsobem a při různých formách zavinění i další osoby
(rozhodující tak bude např. jednání statutárního orgánu obchodní společnosti, který
uloží svým rozhodnutím úmyslně uzavřít určitou smlouvu nebo provést určitou operaci,
která naplňuje znaky úmyslného trestného činu, byť vlastní realizaci tohoto rozhodnutí
s různým stupněm znalosti konkrétních okolností provedou zaměstnanci společnosti)“.143
5.4.5. Subjekt trestného činu
Subjektem trestného činu mohou být podle ZTOPO všechny právnické osoby s
výjimkami dle § 6 odst. 1 ZTOPO. Podle tohoto ustanovení jsou z trestní odpovědnosti
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právnických osob vyloučeny Česká republika a územní samosprávné celky při výkonu
veřejné moci. Zároveň se dle důvodové zprávy k ZTOPO nepředpokládá ani
odpovědnost cizích států a mezinárodních organizací veřejného práva.144 Takto
vymezené subjekty trestného činu právnické osoby označuje Fenyk jako subjekty
primární. Vzhledem k tomu, že se však právnické osobě přičítá jednání jiného subjektu
doplňuje tento primární subjekt ještě subjektem sekundárním (osoby uvedené v § 8
písm. a) až c) ZTOPO) a terciálním (osoby uvedené v § 8 odst. 1 písm. d) ZTOPO).145
Statutární orgán nebo člen statutárního orgánu, anebo jiná osoba, která je
oprávněna jménem nebo za právnickou osobu jednat (§ 8 odst. 1 písm. a)) - jak jsem již
naznačil výše, mění NOZ zásadním způsobem pojetí jednání právnické osoby. To je
založeno na závěru, že právnická osoba je právem uměle vytvořený konstrukt, kterému
je přičítána vůle fyzických osob (členů orgánů). Tyto osoby zastupují právnickou osobu
a nahrazují její vůli.146 Jednání právnické osoby prostřednictvím jejího statutárního
orgánu, které bylo dle ObčZ považováno za vlastní jednání právnické osoby se tedy dle
NOZ mění tak, že jde o jednání zástupce právnické osoby. V tomto ohledu pak NOZ
rozlišuje mezi zákonným zastoupením a zastoupením smluvním. NOZ naopak
nerozlišuje mezi jednáním statutárního orgánu a jednáním jeho člena. Podle § 152 NOZ
si totiž právnická osoba tvoří orgány o jednom členu (individuální) nebo o více členech
(kolektivní). V souladu s § 164 NOZ zastupuje člen statutárního orgánu právnickou
osobu ve všech záležitostech.
Zřejmě nejčastějším případem zastupování právnické osoby dle této kategorie je
zastupování členem statutárního orgánu. Kdo je statutárním orgánem právnické osoby
stanoví jednotlivé právní předpisy - u veřejné obchodní společnosti všichni společníci
dle § 106 ZOK, u komanditní společnosti všichni komplementáři dle § 125 ZOK, u
společnosti s ručením omezeným jednatel/é dle § 194 odst. 1 ZOK, u akciové
144
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společnosti představenstvo dle § 435 ZOK, příp. statutární ředitel v rámci monistického
systému dle § 456 a násl. ZOK, představenstvo u družstva dle § 705 ZOK, ředitel
státního podniku dle § 12 StPod, starosta, hejtman či primátor v případě obce, kraje a
hlavního města Prahy dle § 103 OZř, § 61 KZř a § 72 HlPr, u České televize a Českého
rozhlasu generální ředitel dle § 9 ZČTv, resp. § 9 ZČRo, guvernér u České národní
banky dle § 8 ZČNB, ředitel u Všeobecné zdravotní pojišťovny dle § 14 ZVZP, v
případě politické strany či hnutí orgán uvedený ve stanovách či organizačním řádu
apod.
Kromě uvedených případů mohou právnickou osobu dle § 166 NOZ zastupovat
též její zaměstnanci v rozsahu obvyklém vzhledem k jejich zařazení nebo funkci. Zda
půjde v konkrétním případě o rozsah zástupčího oprávnění zaměstnance obvyklý jeho
zařazení či funkci bude nutné posuzovat vždy ad hoc.
V souladu se zákonem může právnickou osobu zastupovat také ten, kdo byl
podnikatelem pověřen při provozu obchodního závodu určitou činností, přičemž je
zmocněn zastupovat podnikatele pouze v těch jednáních, k nimž při této činnosti
obvykle dochází (§ 430 NOZ). Za zákonného zástupce se dále považuje i vedoucího
odštěpného závodu (§ 503 NOZ), příp. likvidátor, který v souladu s § 193 NOZ nabývá
působnosti statutárního orgánu okamžikem jeho povolání do funkce likvidátora
právnické osoby.
Pokud jde o smluvní zastoupení jedná se nepochybně o zastoupení zmocněncem
na základě plné moci (např. advokát dle § 441 a násl. NOZ) nebo prokuristou (dle § 450
a násl. NOZ).
Orgány či osoby vykonávající u právnické osoby řídící nebo kontrolní činnost (§
8 odst. 1 písm. b)) - předně je třeba k tomuto ustanovení poznamenat, že řídící činnost
mohou vykonávat u právnické osoby i statutární orgány, resp. jejich členové. Toto
ustanovení tak vymezuje jiné orgány či osoby, než které jsou uvedeny v písm. a) § 8
odst. 1 ZTOPO. V rámci právnické osoby působí tyto orgány zpravidla na základě
zakladatelských právních jednání či jiných vnitřních předpisů. V případě právnických
osob zřízených zákonem jsou řídící či kontrolní orgány zpravidla vymezeny tímto
zákonem.
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Orgány, které vykonávají řídící činnost se podle uvedeného ustanovení rozumějí
vrcholné orgány dané právnické osoby, např. valná hromada, členská schůze,
shromáždění či sněm. U organizačně složitějších právnických osob vykonávají
konkrétní řídící funkce zpravidla výkonný ředitel, manažer, vedoucí obchodního úseku
či jiný vedoucí zaměstnanec. Vedoucími zaměstnanci se podle § 11 ZPr rozumějí
zaměstnanci, kteří jsou na jednotlivých stupních řízení zaměstnavatele oprávněni
stanovit a ukládat podřízeným zaměstnancům pracovní úkoly, organizovat, řídit a
kontrolovat jejich práci a dávat jim k tomu účelu závazné pokyny. Vedoucím
zaměstnancem je nebo se za vedoucího zaměstnance považuje

rovněž vedoucí

organizační složky státu. K takovému vymezení nicméně Fenyk konstatuje, že je třeba
se vždy zabývat náplní práce takového zaměstnance, jeho postavením ve struktuře
právnické osoby a jeho kompetencemi. Teprve na základě takového posouzení je možné
uzavřít, zda se jedná o zaměstnance v řídícím postavení.147
Pokud jde o kontrolní orgány, lze do této kategorie zařadit především dozorčí
rady, resp. jejich členy, kontrolní komise, výbory pro audit či jiné jednotlivé osoby jako
interního auditora či revizora.148 Kromě uvedených osob či orgánů mohou být výkonem
kontrolní činnosti pověřeni též jednotliví zaměstnanci či manažeři. I v tomto případě
však bude rozhodující pracovní náplň těchto osob.
Osoby vykonávající rozhodující vliv na řízení právnické osoby, jestliže jejich
jednání bylo alespoň jednou z podmínek vzniku následku zakládajícího trestní
odpovědnost právnické osoby (§ 8 odst. 1 písm. c)) - do této kategorie jsou zahrnuty
fyzické a právnické osoby, které stojí sice mimo právnickou osobu, nicméně vykonávají
v této právnické osobě přímo či zprostředkovaně rozhodující vliv. V tomto ohledu tak
zákon pamatuje zejména na tzv. podnikatelská uskupení. Jejich úpravu lze v současné
době nalézt v ZOK, konkrétně jde o úpravu vlivné osoby - ovlivnění (§ 71 odst. 1
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ZOK), ovládající a ovládanou osobu - ovládání (§ 74 odst. 1 ZOK) a koncern (§ 79 odst.
1 ZOK).149
Rozhodující vliv je ve smyslu tohoto ustanovení třeba chápat jako faktický vliv.
Není třeba, aby osoba vykonávající faktický vliv měla k pro uplatňování svého vlivu i
právní titul. Často totiž mohou vykonávat na právnickou osobu rozhodující vliv osoby,
které nejsou zapsány ve veřejném rejstříku a stojí naopak v pozadí právnické osoby. K
tomu Gibalová uvádí jako příklad případ řešený přečinovým soudem ve Štrasburku,
který řešil případ faktického vlivu bývalého generálního ředitele na činnost právnické
osoby. Soud neshledal ve faktickém řízení společnosti důvody, které by bránily možné
trestní odpovědnosti právnické osoby a právnickou osobu nakonec odsoudil za trestný
čin spáchaný tímto bývalým generálním ředitelem společnosti.150
Určitým korektivem této kategorie osob je, že musí jít o jednání, které je alespoň
jednou z podmínek vzniku následku zakládajícího trestní odpovědnost právnické osoby.
Šámal vysvětluje tuto podmínku tak, že má zamezit případům, kdy ovládaná osoba bude
pouhou zástěrkou ovládající osoby a bude jejím jednáním fakticky poškozena. V
takovém případě by měla být podle uvedené podmínky trestně odpovědná toliko
ovládající osoba a nikoli ovládaná osoba.151
Zaměstnanec nebo osoba v obdobném postavení při plnění pracovních úkolů (§
8 odst. 1 písm. d)) - poslední kategorie zahrnuje případy protiprávního činu spáchaného
zaměstnancem nebo osobou v obdobném postavení při plnění pracovních úkolů.
Vzhledem k tomu, že ZTOPO blíže pojem zaměstnance nevymezuje, je třeba tento
pojem vykládat ve smyslu ZPr. Podle § 6 ve spojení s § 3 ZPr lze zaměstnancem
rozumět fyzickou osobu, která vykonává pro zaměstnavatele závislou práci v pracovním
poměru nebo na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr.
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Osobou v obdobném postavení měl zákonodárce pravděpodobně na mysli
zejména člena družstva, společníka společnosti s ručením omezeným, zaměstnance
agentury práce, dočasně přidělené zaměstnance k jinému zaměstnavateli, pracovníky
pracující na základě tzv. Švarcova systému, tj. skryté zaměstnávání osob se
živnostenským listem a dále též tzv. outsourcing (vykonávání vedlejších činností
právnické

osoby ve

vztahu

obdobném

pracovnímu

poměru

prostřednictvím

zaměstnanců jiné právnické osoby.
Zaměstnanec i osoba v obdobném postavení se musí dopustit protiprávního činu
při plnění pracovních úkolů. Jinými slovy se musí jednat o trestný čin spáchaný v rámci
plnění pracovních povinností. Uvedené osoby tak mohou spáchat trestný čin nejen na
pracovišti, ale i mimo něj. K tomu může docházet například při pracovních cestách
zaměstnanců či při plnění pracovních úkolů u zákazníků právnické osoby.
Ke všem shora uvedeným podmínkám dle § 8 ods. 1 a 2 ZTOPO je třeba
doplnit, že trestní odpovědnosti právnické osoby nebrání, nepodaří-li se zjistit, která
konkrétní fyzická osoba jednala způsobem uvedeným v odstavcích 1 a 2 (§ 8 odst. 3
ZTOPO) a zároveň, že trestní odpovědností právnické osoby není dotčena trestní
odpovědnost fyzické osoby a trestní odpovědností fyzické osoby není dotčena trestní
odpovědnost právnické osoby (§ 9 odst. 3 ZTOPO). Jinými slovy jde o nezávislou
souběžnou trestní odpovědnost fyzických a právnických osob.

5.5.

Právní nástupnictví
Jak jsem již uvedl v případě vládního návrhu zákona o trestní odpovědnosti

právnických osob a řízení proti nim z roku 2004, je třeba zamezit tomu, aby se
právnická osoba mohla vyhnout trestní odpovědnosti tím, že dojde k jejímu zániku či
přeměně. V takovém případě by totiž institut zavedení trestní odpovědnosti postrádal
jakýkoli smysl. Z tohoto důvodu byla při přípravě ZTOPO zvažována konstrukce, která
by tomuto negativnímu jevu zabránila.
Na rozdíl od vládního návrhu zákona o trestní odpovědnosti právnických osob z
roku 2004 se inspiroval zákonodárce ohledně právního nástupnictví v případě ZTOPO
rakouskou právní úpravou. Po vzoru této úpravy platí podle § 10 odst. 1 ZTOPO, že
trestní odpovědnost právnické osoby přechází na všechny její právní nástupce, a to
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objektivně, bez ohledu na to, zda právnická osoba jako právní nástupce věděla nebo
mohla vědět, že se původní právnická osoba dopustila trestného činu.152 V českém
trestní právu se tak objevuje zcela nový institut přechodu trestní odpovědnosti. Až do
účinnosti ZTOPO totiž platilo, že smrtí pachatele trestného činu - fyzické osoby,
zanikají i práva a povinnosti z trestněprávního vztahu
Pokud by právnická osoba, která je právním nástupcem právnické osoby, zanikla
nebo se znovu přeměnila s dalším právním nástupcem, přechází trestní odpovědnost i na
tuto právnickou osobu. ZTOPO nevyžaduje k přechodu trestní odpovědnosti na
právního nástupce, aby původní právnická osoba zanikla. V takovém případě zůstane
vedle právního nástupce trestně odpovědná i původní právnická osoba.
ZTOPO pamatuje i na případy, kdy trestní odpovědnost přejde na více právních
nástupců právnické osoby. V takovém případě ukládá § 10 odst. 2 ZTOPO soudu, aby
přihlédl při rozhodování o druhu a výměře trestu nebo ochranného opatření i k tomu, v
jakém rozsahu na každého z právních nástupců přešly výnosy, užitky a jiné výhody ze
spáchaného trestného činu, případně i k tomu, v jakém rozsahu kterýkoli z nich
pokračuje v činnosti, v souvislosti s níž byl spáchán trestný čin. Uvedené ustanovení by
mělo soudům umožnit, aby v odůvodněných případech mohly upustit od potrestání
nástupnické právnické osoby, která přijala dostatečná preventivní opatření pro
předcházení trestní odpovědnosti.
Uvedené hmotněprávní ustanovení týkající se přechodu trestní odpovědnosti
právnické osoby je doplněno ještě procesním ustanovením § 32 ZTOPO, podle kterého
mimo jiné platí, že právnická osoba, proti které bylo zahájeno trestní stíhání, je povinna
neprodleně písemně oznámit státnímu zástupci a v řízení před soudem předsedovi
senátu, že budou prováděny úkony směřující k jejímu zrušení, zániku nebo k přeměně, a
to před provedením těchto úkonů, jinak jsou tyto úkony neplatné (§ 32 odst. 1 ZTOPO).
Právnická osoba, proti které bylo zahájeno trestní stíhání, nemůže být do doby jeho
pravomocného skončení zrušena a nemůže dojít k její přeměně, ani k jejímu zániku, s
výjimkou případu, kdy by důsledky byly nepřiměřené povaze spáchaného trestného
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činu. V takovém případě trestní odpovědnost právnické osoby, proti níž bylo zahájeno
trestní stíhání, přechází na právního nástupce této osoby. Byla-li právnická osoba
založena na dobu určitou nebo k dosažení určitého účelu, a v době od zahájení jejího
trestního stíhání uplynula doba, na níž byla založena, nebo se naplnil účel, pro který
byla založena, hledí se na ni od tohoto okamžiku, jako by byla založena na dobu
neurčitou (§ 32 odst. 2 ZTOPO). O tom, zda právnická osoba může být zrušena a zda
smí dojít k její přeměně, popřípadě k jejímu zániku, rozhodne soud (§ 32 odst. 3
ZTOPO).

5.6.

Trestání právnických osob
Úvodem si dovolím k problematice trestání právnických osob zopakovat, že

podle požadavků norem mezinárodního práva je Česká republika povinna zajistit, aby
právnickým osobám mohly být ukládány za deliktní jednání sankce, které jsou účinné,
přiměřené a odrazující. Jak vidno, hovoří mezinárodní právo o sankcích a nikoli o
trestech právnických osob. K tomu Jelínek poznamenává, že by bylo i v případě
ZTOPO vhodnější hovořit nikoli o „trestu“, případně „trestání“ právnických osob tak,
jak tento pojem použil český zákonodárce, ale spíše o „sankcích“ a „sankcionování“.
Trest je totiž spjat s individuální vinou fyzické osoby a její převýchovou, o čemž nelze
hovořit v případě právnické osoby. Z tohoto důvodu by bylo terminologicky vhodnější
označovat sankce ukládané právnickým osobám nikoli jako tresty, ale sankce svého
druhu a postih právnické osoby jako sankcionování.153 V dalším textu nicméně použiji
terminologii dle platného a účinného ZTOPO.
Přestože některé tresty, které ZTOPO povoluje uložit právnickým osobám, jsou
shodné jako tresty, kterými lze postihnout osoby fyzické, obsahuje ZTPO i tresty dosud
trestnímu právu neznámé. Naopak některé tresty, které lze podle TrZ uložit fyzické
osobě, nelze již z logiky věci využít u právnických osob (trest odnětí svobody, domácí
vězení).
Podle § 15 odst. 1 ZTOPO je možné za trestné činy spáchané právnickou osobou
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uložit osm druhů trestů, a to zrušení právnické osoby, propadnutí majetku, peněžitý
trest, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty, zákaz činnosti, zákaz plnění
veřejných zakázek, účasti v koncesním řízení nebo ve veřejné soutěži, zákaz přijímání
dotací a subvencí a trest uveřejnění rozsudku. Ani u trestní odpovědnosti právnických
osob neporušil zákonodárce takzvanou dualistickou koncepci trestních sankcí. Znamená
to, že kromě jednotlivých trestů zakotvil v § 15 odst. 2 ZTOPO i možnost uložení tzv.
ochranného opatření, a to konkrétně zabrání věci nebo jiné majetkové hodnoty.
Pokud by se někdo domníval, že se právnická osoba vyhne uložením jednoho
trestu postihu jinému (například při uložení trestu uveřejnění rozsudku nebude možné
přistoupit i k peněžitému trestu), mýlil by se. Podle § 15 odst. 3 ZTOPO totiž platí, že
lze právnické osobě uložit tresty a ochranná opatření nejen samostatně, ale i vedle sebe.
Omezení se týká pouze peněžitého trestu, který nelze uložit společně s trestem
propadnutí majetku, a trestu propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty, který není
možné kombinovat s ochranným opatřením zabrání téže věci nebo jiné majetkové
hodnoty (včetně zabrání náhradní hodnoty). V ostatních případech je možné uvedené
tresty ukládat i vedle sebe. Dlužno však připomenout, že v souladu s § 3 odst. 1 TrZ lze
právnické osobě uložit pouze takový druh trestu, který dovoluje uložit zákon účinný
v době, kdy se o trestném činu rozhoduje.
Stejně jako v případě TrZ, uplatňuje se i v ZTOPO tzv. zásada humanismu,
spočívající především v požadavku, aby soud přihlédl při stanovení druhu trestu a jeho
výměry k povaze a závažnosti trestného činu, k poměrům právnické osoby, včetně její
dosavadní činnosti a jejím majetkovým poměrům, dále k tomu, zda právnická osoba
vykonává činnost ve veřejném zájmu, která má strategický či obtížně nahraditelný
význam pro národní hospodářství, obranu nebo bezpečnost. Mimo uvedené by měl soud
při ukládání trestu zohlednit i působení právnické osoby po činu, zejména k její
případné účinné snaze nahradit škodu či odstranit jiné škodlivé následky činu. Stejně tak
bude nutné přihlédnout i k účinkům a důsledkům, které lze očekávat od trestu pro
budoucí činnost právnické osoby.
Za velice důležité ustanovení považuji i § 14 odst. 3 ZTOPO, podle kterého by
měl soud přihlédnout při ukládání trestních sankcí i k důsledkům, které může mít jejich
uložení na třetí osoby, zejména aby přihlédl k právem chráněným zájmům osob
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poškozených trestným činem a věřitelů právnické osoby, jejichž pohledávky vůči
trestně odpovědné právnické osobě vznikly v dobré víře a nemají původ nebo nesouvisí
s trestným činem právnické osoby.
V následujícím textu si dovolím ještě v krátkosti zmínit základní skutečnosti
ohledně jednotlivých druhů trestů a ochranného opatření.
5.6.1. Zrušení právnické osoby (§ 16)
Nejpřísnějším trestem, který je možné uložit podle ZTOPO právnickým osobám
se sídlem v České republice, je trest zrušení právnické osoby. Jde v podstatě o obdobu
trestu smrti u fyzické osoby. Na rozdíl od právnické osoby, kterou lze takto přísně
postihnout je však trest smrti fyzické osoby podle článku 6 odst. 3 Listiny v České
republice nepřípustný. Podmínky pro uložení tohoto druhu trestu jsou upraveny v § 16
odst. 1 ZTOPO tak, že lze takto postihnout ty právnické osoby, jejichž činnost spočívala
zcela nebo převážně v páchání trestného činu nebo trestných činů. Tento druh trestu je
však bez dalšího vyloučen u těch právnických osob, u kterých to vylučuje povaha věci.
Podle důvodové zprávy k vládnímu návrhu zákona půjde například o právnické osoby
zřízené zákonem či územně samosprávné celky.154
Pokud by zrušení právnické osoby hrozilo bance, je soud povinen vyžádat si
nejprve vyjádření České národní banky k možnostem a důsledkům uložení tohoto trestu.
Důvod je zřejmý. Zákonodárce se v tomto případě snaží zamezit případným poruchám
ve stabilitě finančního trhu. Obdobné platí i pro další právnické osoby, nad kterými
vykonává Česká národní banka dohled (pojišťovny, zajišťovny, penzijní a investiční
fondy, investiční společnosti, obchodníky s cennými papíry, spořitelní a úvěrová
družstva, centrální depozitář, instituce elektronických peněz, platební instituce,
provozovatele vypořádacího systému a organizátora trhu s investičními nástroji).
Ve chvíli, kdy odsuzující rozsudek soudu, kterým se ukládá trest zrušení
právnické osoby, nabude právní moci, vstupuje právnická osoba do likvidace.
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5.6.2. Propadnutí majetku (§ 17)
Trest propadnutí majetku lze uložit právnické osobě, která spáchala zvlášť
závažný zločin, kterým pro sebe nebo pro jiného získala nebo se snažila získat
majetkový prospěch. Podle § 14 TrZ se za zvlášť závažné zločiny považují úmyslné
trestné činy, na něž TrZ stanoví trest odnětí svobody s horní hranicí trestní sazby
nejméně deset let. Jako příklad trestných činů, které přichází podle § 7 ZTOPO v úvahu
lze uvést např. trestný čin obchodování s lidmi dle § 168 TrZ, vydírání podle 175 odst.
3, 4 TrZ, podvodu podle § 209 odst. 5 TrZ, pojistného podvodu podle § 210 odst. 6 TrZ
či poškozování finančních zájmů Evropské unie podle § 260 odst. 5 TrZ.
Pro možnost uložení tohoto druhu trestu tedy platí, že musí být kumulativně
splněny dvě základní podmínky, tj. spáchání zvlášť závažného zločinu právnickou
osobou a zároveň, že tímto zločinem pro sebe nebo pro jiného právnická osoba získala
nebo se snažila získat majetkový prospěch. ZTOPO však připouští uložení tohoto trestu
i v dalším případě. Pokud by nebyly naplněny shora uvedené podmínky, může soud
uložit tento druh trestu i tehdy, dovoluje-li uložit tento trest za spáchaný zločin TrZ (§
17 odst. 2 TrZ).
Stejně jako u trestní odpovědnosti fyzických osob postihuje tento trest celý
majetek právnické osoby nebo tu jeho část, kterou soud určí.
Pokud se týká možnosti uložení tohoto trestu bankám a dalším institucím
(pojišťovny, zajišťovny, penzijní fond aj.), pak platí i v tomto případě obdobné omezení
jako v případě trestu zrušení právnické osoby, to znamená povinnost vyžádat si před
uložením trestu vyjádření České národní banky.
5.6.3. Peněžitý trest (§ 18)
Zřejmě nejčastěji ukládaným trestem právnickým osobám by měl být trest
peněžitý, čemuž zákonodárce napomohl tím, že připouští jeho uložení jak za úmyslné
trestné činy, tak za trestné činy nedbalostní.155 Jeho funkcí je především možnost
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postihu majetkového prospěchu, který získala právnická osoba trestnou činností a
následné omezení v běžném životě pravomocně odsouzené právnické osoby. Nemělo by
se však jednat o omezení, které by bylo pro právnickou osobu likvidační. Zároveň
nesmí být uložení peněžitého trestu na újmu práv poškozeného. Jinými slovy to pro
soud znamená, že musí přihlížet při ukládání tohoto trestu k právem chráněným zájmům
osob poškozených trestným činem a v případě, že by uložení peněžitého trestu bylo na
újmu práv poškozeného, tento trest vůbec neuloží, anebo se omezí jeho výměra.156
Stejně jako v TrZ je i v případě trestní odpovědnosti právnických osob
vyměřován peněžitý trest za pomocí systému takzvaných denních sazeb. Oproti sazbám
u fyzických osob dle TrZ jsou však denní sazby u právnických osob dle ZTOPO
přiměřeně zvýšeny, a to minimální ze 100 Kč na 1000 Kč a maximální z 50 000 Kč na
2 000 000 Kč. Počet denních sazeb nový zákon neurčuje. Proto je nutné vyjít z § 68
odst. 1 TrZ, který stanoví jejich počet od 20 do 730, a to s přihlédnutím k povaze a
závažnosti spáchaného trestného činu.
Ze shora uvedeného je zřejmé, že maximální možná výše peněžitého trestu
právnické osoby dle ZTOPO může činit téměř 1,5 miliardy korun (cca 60 mil. EUR).
Srovnáme-li tuto výši s některými zahraničními právními úpravami trestní odpovědnosti
právnických osob lze dospět k závěru, že český zákonodárce zvolil horní hranici výše
peněžitého trestu znatelně vyšší - Finsko 840 tis. EUR, Švédsko 330 tis. EUR, Německo
1 mil. EUR, Slovinsko 660 tis. EUR (tuto výměru je nicméně možné překročit, a to až
na dvousetnásobek prospěchu získaného trestným činem nebo škody způsobené
trestným činem), Itálie 1,5 mil EUR, Portugalsko cca 13 mil. EUR.157
V případě, že právnickou osobou, které má být uložen tento druh trestu, je banka
nebo zahraniční banka, jejíž pobočka vykonává činnost na území České republiky na
základě bankovní licence udělené Českou národní bankou nebo na základě principu
jednotné licence podle jiného právního předpisu, může soud uložit peněžitý trest až po
vyjádření České národní banky k možnostem a důsledkům jeho uložení. K tomuto
156
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vyjádření soud přihlédne. Obdobné platí i pro pojišťovny, pobočky pojišťovny,
zajišťovny, pobočky zajišťovny, penzijní fond, investiční společnosti, investičního fond,
obchodníky s cennými papíry, pobočky obchodníka s cennými papíry, spořitelní a
úvěrní družstva, centrální depozitáře, instituce elektronických peněz, pobočky
zahraniční

instituce

elektronických

peněz,

platební

instituce,

provozovatele

vypořádacího systému a organizátora trhu s investičními nástroji.
5.6.4. Propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty (§ 19)
Pro uložení tohoto trestu platí stejná pravidla, která stanovuje § 70 TrZ v případě
fyzických osob. Smyslem je jednak odejmutí věci, které bylo užito nebo která měla
sloužit ke spáchání trestného činu, kterou pachatel získal trestným činem nebo jako
odměnu za něj, nebo kterou pachatel, byť jen zčásti, nabyl za věc nebo jinou
majetkovou hodnotu získanou trestným činem nebo jako odměnu za něj, pokud hodnota
této věci nebo majetkové hodnoty není ve vztahu k hodnotě nabyté věci nebo jiné
majetkové hodnoty zanedbatelná, a jednak odejmutí prospěchu či výnosů ze spáchaného
trestného činu a zabránění jeho dalšímu páchání.
Tento trest je však nutné odlišovat od ochranného opatření zabrání věci a jiné
majetkové hodnoty dle § 26 ZTOPO, které má vůči trestu propadnutí věci nebo jiné
majetkové hodnoty podpůrnou povahu. Ochranné opatření zabrání věci nebo jiné
majetkové povahy má své uplatnění v případě, že trest propadnutí věci nebo jiné
majetkové hodnoty nelze vyslovit například proto, že věc, případně jiná majetková
hodnota náleží pachateli, kterého nelze stíhat nebo odsoudit.
5.6.5. Zákaz činnosti (§ 20)
Tak jako u fyzických osob může být tento trest velmi účinný i v případě
právnických osob. Jeho účelem je zabránění dalšímu páchání trestné činnosti. Soud
může uložit právnické osobě tento druh trestu tehdy, byl-li trestný čin spáchán v
souvislosti s touto činností. Odlišnost úpravy trestu zákazu činnosti fyzické osobě dle §
73 TrZ je v případě právnické osoby prakticky pouze ve výměře trestu. Konkrétně je
maximální výše zákazu činnosti zvýšena u právnických osob z deseti let na
dvojnásobek.
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I v případě uložení zákazu činnosti bankám a dalším institucím platí uvedené
pravidlo o povinnosti vyjádření České národní banky. Zároveň pak z podmínek uložení
tohoto trestu, jakož i z ústavního zakotvení práva zakládat politické strany a sdružovat
se v nich vyplývá nemožnost uložení tohoto trestu hnutí či politické straně.158
5.6.6. Zákaz plnění veřejných zakázek, účasti v koncesním řízení nebo ve veřejné
soutěži (§ 21)
Zákazem plnění veřejných zakázek, účasti v koncesním řízení nebo veřejné
soutěži bude možné postihnout právnické osoby, které se dopustily trestné činnosti
právě v těchto oblastech. Právnickým osobám, jimž byl tento trest uložen, je po dobu
jednoho roku až dvaceti let zakázáno uzavírat smlouvy na plnění veřejných zakázek,
účastnit se zadávacího řízení o veřejných zakázkách, koncesního řízení nebo veřejné
soutěže podle zákona o veřejných zakázkách.
5.6.7. Zákaz přijímání dotací a subvencí (§ 22)
Při uložení tohoto druhu trestu se právnické osobě zakazuje po dobu výkonu
tohoto trestu v soudem stanoveném rozsahu ucházet se o veškeré dotace, subvence,
návratné finanční výpomoci, příspěvky nebo jakékoli jiné veřejné podpory podle jiných
právních předpisů, jakož i takové dotace, subvence, návratné finanční výpomoci,
příspěvky nebo jakékoli jiné veřejné podpory přijímat.
Podmínkou pro uložení tohoto trestu je, že se právnická osoba dopustila
trestného činu v souvislosti s podáváním nebo vyřizováním žádosti o dotaci, subvenci,
návratnou finanční výpomoc nebo příspěvek, nebo s poskytováním nebo využíváním
dotace, subvence, návratné finanční výpomoci nebo příspěvku, anebo s poskytováním
nebo využíváním jakékoliv jiné veřejné podpory.
Obdobně jako v případě trestu dle § 21 ZTOPO lze i zákaz přijímání dotací a
subvencí uložit právnické osobě na dobu jednoho roku až dvaceti let.
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5.6.8. Uveřejnění rozsudku (§ 23)
Trest uveřejnění rozsudku je dalším z trestů, které dosud české trestní právo
neznalo. Podle důvodové zprávy k vládnímu návrhu zákona není smyslem pro zavedení
tohoto druhu trestu snaha prohloubit zásadu veřejnosti v řízení před soudem, ale
vzhledem k povaze a závažnosti trestného činu spíše poskytnutí informace veřejnosti, že
právnická osoba spáchala trestný čin v oblasti, která se veřejnosti dotýká159 (např.
životní prostředí, hospodářská kriminalita).
Právnická osoba, která je pravomocně odsouzena k tomuto trestu, musí uveřejnit
na své náklady odsuzující rozsudek (nebo jeho část) v soudem stanoveném veřejném
sdělovacím prostředku (televize, tisk, rozhlas, Obchodní věstník atd.), a to s uvedením
údajů obchodní firmy nebo názvu právnické osoby. Pokud by právnická osoba uloženou
povinnost nerespektovala, hrozí jí i opakovaná pořádková pokuta ve výši 500 tisíc
korun českých (§ 41 odst. 2 ZTOPO).
5.6.9. Zabrání věci nebo jiné majetkové hodnoty (§ 26)
Jediným ochranným opatřením, které lze uložit právnickým osobám podle
ZTOPO je ochranné opatření zabrání věci nebo jiné majetkové hodnoty. Podle § 26
ZTOPO platí, že soud může uložit právnické osobě ochranné opatření zabrání věci a
jiné majetkové hodnoty, včetně zabrání náhradní hodnoty nebo zabrání spisů a zařízení,
nebo namísto zabrání věci nebo jiné majetkové hodnoty uložit pozměnění věci nebo jiné
majetkové hodnoty, odstranění určitého zařízení, označení nebo provedení jiné změny
nebo omezení dispozice s věcí nebo jinou majetkovou hodnotou za podmínek
stanovených TrZ. Při ukládání tohoto druhu trestu je tedy třeba vycházet z úpravy § 101
až § 104 TrZ.
Nebyl-li uložen trest propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty uvedené v §
70 odst. 1 TrZ, může soud uložit, že se taková věc nebo jiná majetková hodnota zabírá,
pokud a) náleží pachateli, kterého nelze stíhat nebo odsoudit, b) náleží pachateli, od
jehož potrestání soud upustil, nebo c) ohrožuje-li bezpečnost lidí nebo majetku,
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popřípadě společnosti, anebo hrozí nebezpečí, že bude sloužit ke spáchání zločinu (§
101 odst. 1 TrZ).
Bez splnění těchto podmínek může soud uložit zabrání věci nebo jiné majetkové
hodnoty pouze v případě, že je, byť nikoli bezprostředním, výnosem trestného činu,
zejména a) byla-li věc nebo jiná majetková hodnota získána trestným činem nebo jako
odměna za něj a nenáleží-li pachateli, b) byla-li věc nebo jiná majetková hodnota nabyta
jinou osobou než pachatelem, byť jen zčásti, za věc nebo jinou majetkovou hodnotu,
která byla získána trestným činem nebo jako odměna za něj, pokud hodnota věci nebo
jiné majetkové hodnoty, která byla získána trestným činem nebo jako odměna za něj,
není ve vztahu k hodnotě nabyté věci nebo jiné majetkové hodnoty zanedbatelná, nebo
c) byla-li věc nebo jiná majetková hodnota nabyta jinou osobou než pachatelem, byť jen
zčásti, za věc nebo jinou majetkovou hodnotu, kterou pachatel, byť jen zčásti, nabyl za
věc nebo jinou majetkovou hodnotu, která byla získána trestným činem nebo jako
odměna za něj, pokud hodnota věci nebo jiné majetkové hodnoty, která byla získána
trestným činem nebo jako odměna za něj, není ve vztahu k hodnotě nabyté věci nebo
jiné majetkové hodnoty zanedbatelná (§ 101 odst. 2 TrZ).
Drží-li pachatel nebo jiná osoba v rozporu s jiným právním předpisem věc nebo
jinou majetkovou hodnotu uvedenou shora, ve vztahu k níž je možno uložit zabrání věci
nebo jiné majetkové hodnoty, uloží mu soud vždy toto ochranné opatření (§ 101 odst. 3
TrZ).
Namísto zabrání věci nebo jiné majetkové hodnoty může soud uložit povinnost
a) pozměnit věc nebo jinou majetkovou hodnotu tak, aby jí nebylo možné použít ke
společensky nebezpečnému účelu, b) odstranit určité zařízení, c) odstranit její označení
nebo provést její změnu, nebo d) omezit dispozice s věcí nebo jinou majetkovou
hodnotou, a stanoví k tomu přiměřenou lhůtu (§ 101 odst. 4 TrZ).
V souladu s § 104 TrZ připadá zabraná věc nebo jiná majetková hodnota,
zabraná náhradní hodnota, zabraný spis nebo zařízení státu.
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6.

Aplikace zákona o trestní odpovědnosti právnických
osob v praxi
Přestože je ZTOPO v účinnosti poměrně krátkou dobu a je proto podle mého

názoru prozatím předčasné hodnotit, zda se zákon v praxi skutečně osvědčil či nikoli,
oslovil jsem, ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve
znění pozdějších předpisů, Nejvyšší státní zastupitelství České republiky a následně
jednotlivé soudy s laskavou žádostí o poskytnutí relevantních informací ohledně
aplikace ZTOPO za první dva roky účinnosti zákona. Cílem mé žádosti byla především
snaha o zjištění, zda se naplnily některé vyřčené argumenty proti zavedení trestní
odpovědnosti právnických osob do českého právního řádu. Jinými slovy jsem se pokusil
zjistit, zda byly správné prognózy, že tento revoluční zákon, podobně jako například na
Slovensku, nenalezne přílišného uplatnění v praxi. Zde je však nutné vzít v potaz, že na
rozdíl od modelu pravé trestní odpovědnosti, který byl zaveden u nás, byla na
Slovensku zvolena takzvaná nepravá trestní odpovědnost, která podle mého názoru
nemůže v praxi fungovat.
O tom, že se uvedené prognózy nenaplnily a že je zákon v praxi orgány činnými
v trestním řízení aplikován, byť prozatím v malé míře, svědčí obdržené údaje
Nejvyššího státního zastupitelství České republiky. Podle těchto údajů bylo od účinnosti
zákona do počátku letošního roku, tj. k 1.1.2014 zahájeno trestní stíhání celkem 69
právnických osob, z toho v roce 2012 jich bylo 18 a v roce 2013 již 51. Proti jedné
právnické osobě bylo zahájeno trestní stíhání ještě počátkem roku 2014.
Ze 69 stíhaných právnických osob bylo nakonec obžalováno 18 (v roce 2012 šlo
o 4 obžaloby a v roce 2013 o 14) a u dalších sedmi byly podány návrhy na potrestání (v
roce 2012 byly podány 2 návrhy a v roce 2013 zbylých pět). Z uvedeného je zřejmé, že
se potvrzují původní předpoklady, že se zákon po nabytí jeho účinnosti začne aplikovat
pozvolně a že jednotlivých případů bude postupně přibývat. Tento trend ostatně
odpovídá i situaci při přijetí obdobných úprav v zahraničí.
Podle ZTOPO bylo za první dva roky účinnosti zákona pravomocně odsouzeno
pět právnických osob, konkrétně rozsudky Krajského soudu v Ostravě č.j. 49 T
10/2012-445 ze dne 22. 3. 2013, Obvodního soudu pro Prahu 1 č.j. 3 T 19/2013-28 ze
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dne 29. 4. 2013, Okresního soudu ve Frýdku Místku č.j. 81 T 81/2013-210 ze dne 18. 9.
2013 a dvěma trestními příkazy Městského soudu v Brně č.j. 89 T 60/2013-42 ze dne
29. 3. 2013 a spis. zn. 92 T 197/2013 ze dne 6. 12. 2013. Jedna právnická osoba byla
naopak obžaloby pravomocně zproštěna, a to konkrétně rozsudkem Městského soudu v
Brně v řízení vedeném pod spis. zn. 6 T 48/2013.
Rozsudkem Krajského soudu v Ostravě č.j. 49 T 10 /2012-445 ze dne 22. 3.
2013 bylo odsouzeno občanské sdružení za to, že v žádosti o poskytnutí dotace uvedlo
nepravdivé údaje a způsobilo takovým činem škodu větší než 50 tisíc Kč a zároveň
uvedlo nepravdivé údaje vztahující se k výdajům rozpočtů spravovaných jménem EU a
tím umožnilo nesprávné použití finančních prostředků z takového rozpočtu. Tímto
jednáním se občanské sdružení dopustilo přečinu dotačního podvodu dle § 212 odst. 1,4
TrZ a poškození finančních zájmů Evropské unie dle § 260 odst. 1 TrZ, za což bylo
odsouzeno k trestu uveřejnění rozsudku v denním tisku.
Rozsudkem Obvodního soudu pro Prahu 1 č.j. 3 T 19/2013-28 ze dne 29. 4.
2013 byla uznána vinnou společnost s ručením omezeným za to, že nesplnila svou
zákonnou povinnost, když neodvedla předepsané pojistné na sociální zabezpečení a na
zdravotní pojištění za své zaměstnance přesto, že povinné částky srážela z jejich hrubé
mzdy. Jinak řečeno společnost jako zaměstnavatel neodvedla za zaměstnance pojistné
na sociální zabezpečení, příspěvek na sociální politiku zaměstnanosti a pojistné na
zdravotní pojištění. Za toto její jednání, které bylo soudem kvalifikováno jako přečin
neodvedení daně, pojistného na sociální zabezpečení a podobné povinné platby podle §
241 odst. 1 TrZ, byla společnost také odsouzena k uveřejnění rozsudku v tiskovém
sdělovacím prostředku.
Za přečin neodvedení daně, pojistného na sociální zabezpečení a podobné
povinné platby podle § 241 odst. 1,2 TrZ byla trestním příkazem Městského soudu
v Brně ze dne 6.12.2013 (spis. zn. 92 T 1979/2013) odsouzena i další společnost
s ručením omezeným. Na rozdíl od výše uvedeného rozsudku Obvodního soudu pro
Prahu 1, kdy byla právnické osobě uložena sankce uveřejnění rozsudku, byl v této věci
uložen právnické osobě peněžitý trest ve výši 20 denních sazeb, kdy výše jedné sazby
byla stanovena částkou 1.000,- Kč, tedy celkem 20.000,- Kč.
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Dalším dosud pravomocným odsuzujícím rozhodnutím je trestní příkaz
Městského soudu v Brně č.j. 89 T 60/2013-42 ze dne 29.3.2013, kterým byla uznána
vinnou společnost s ručením omezeným za to, že vystavila a předala prostřednictvím
svého jednatele potvrzení o zaměstnání osoby v této společnosti s nepravdivými údaji,
týkajícími se jejího příjmu a zaměstnání, a to za účelem předložení tohoto potvrzení při
žádosti o úvěr. Společnost tedy umožnila této osobě při sjednávání úvěrové smlouvy
uvést nepravdivé údaje a způsobit jejím činem škodu v rozsahu vyšším než 50 tisíc Kč.
Tím se společnost dopustila přečinu úvěrového podvodu dle § 211 odst. 1,4 TrZ formou
účastenství - pomoci dle § 24 odst. 1 písm. c) TrZ, za což jí byla uložena sankce
peněžitého trestu ve výměře 20 celých denních sazeb, při výši denní sazby 1.000,- Kč,
tj. v celkové výši peněžitého trestu 20.000,- Kč.
Rozsudkem Okresního soudu ve Frýdku Místku č.j. 81 T 81/2013-210 ze dne
18.9.2013 byla odsouzena akciová společnost za to, že z nedbalosti těžbou lesního
porostu způsobila vznik holé seče na celkové větší ploše lesa. Tímto jednáním spáchala
akciová společnost přečin poškození lesa podle § 295 odst. 1 TrZ, za což jí byla uložena
sankce peněžitého trestu ve výměře třiceti denních dávek, přičemž jedna denní sazba
činila 1.000,- Kč, tj. v celkové výši peněžitého trestu 30.000,- Kč.
Obdobně jako v případě odsuzujícího rozsudku Obvodního soudu pro Prahu 1
bylo o u Městského soudu v Brně v řízení vedeném pod spis. zn. 6 T 48/2013
rozhodováno o jednání, kterého se dopustila společnost s ručením omezeným, resp. její
jednatel, který jako statutární orgán společnosti neodvedl za zaměstnance povinné
odvody státu, tedy pojistné na zdravotní pojištění a na sociální zabezpečení, zálohy na
dani z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků. Vzhledem
k tomu, že však společnost ještě před konáním hlavního líčení uhradila veškeré dlužné
platby, zanikla trestní odpovědnost za uvedený trestný čin. Soud tak v uvedené věci
rozsudkem ze dne 13.8.2013 společnost a jejího jednatele zprostil podané obžaloby.
Podle informací uváděných Bohuslavem bylo k červnu roku 2014 pravomocně
odsouzeno již minimálně 12 právnických osob, přičemž jedna právnická osoba byla
dokonce zrušena, a to za přečin zkreslování údajů o stavu hospodaření a jmění podle §
254 odst. 1 alinea první TrZ. Trestné jednání odsouzené právnické osoby spočívalo v
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tom, že právnická osoba porušila svou zákonnou povinnost vést účetnictví, čímž zmařila
včasné a řádné vyměření DPH a daně z příjmu.160
Jak je z uvedených údajů zřejmé, není ZTOPO jen formálním splněním
mezinárodních závazků, který by se v praxi vůbec nepoužíval. Je naopak právní
normou, se kterou právnické osoby musejí počítat a přizpůsobit jí své chování.
Potvrzuje se však předpoklad, že četnost stíhání právnických osob bude z počátku nižší
a bude se zvyšovat až postupem času. Důvodem je podle mého názoru určitá
zdrženlivost orgánů činných v trestním řízení s aplikací zcela nového revolučního
zákona. Na obranu policejních orgánů, státních zastupitelství a soudů si však dovolím
poznamenat, že zákonodárcem zvolená legisvakanční doba byla podle mého mínění
zcela nedostatečná a přípravě příslušných orgánů v žádném případě nepomohla.

160

BOHUSLAV, L. Trestní odpovědnost právnických osob v současné praxi. Statutární zástupce firmy.
2014, č. 4, s. 19

109

7.

Zákon o trestní odpovědnosti právnických osob de lege
ferenda
ZTOPO je v České republice účinný již více než dva roky. Za tuto dobu lze

zaznamenat na jeho adresu, resp. na jeho jednotlivá ustanovení z řad právních autorit a
vysoce kvalifikovaných osob z oboru trestního práva (Jelínek161, Bohuslav162,
Herczeg163, Vantuch164, Vidrna165 aj.) řadu kritických, ale i pochvalných vyjádření. V
této kapitole se pokusím upozornit na některé nedostatky platného a účinného ZTOPO,
a pokud dospěji k jednoznačnému závěru, taktéž navrhnu odpovídající změnu
příslušného zákonného ustanovení.
Úvodem si nicméně dovolím předeslat, že ačkoli na následujících řádcích uvedu
na některé zřejmé negativní stránky ZTOPO, nelze tyto mé závěry považovat za
komplexní pohled, co do změn celé úpravy trestní odpovědnosti právnických osob v
našem právním řádu. Kromě mnou zdůrazněných nedostatků totiž existují podle mého
názoru i další sporná ustanovení ZTOPO, které si zasluhují taktéž dostatečnou
pozornost, a o kterých by mělo být v odborných kruzích nepochybně diskutováno.
Jinými slovy bych svůj postoj a závěry shrnul tak, že jakákoli změna ZTOPO by měla
být zákonodárcem provedena až po pečlivém a skutečně podrobném zvážení veškerých
otázek s touto problematikou spojených. Jen takovým způsobem je možné se vyhnout
četným novelizacím, které by tuto normu jistě čekaly, pokud by zákonodárce chvatně
161

JELÍNEK, J. K rozsahu kriminalizace jednání právnických osob. Bulletin advokacie, 2014, č.9,
JELÍNEK, J. Nad českým zákonem o trestní odpovědnosti právnických osob. In JELÍNEK, J. a kol.
Trestní odpovědnost právnických osob - bilance a perspektivy. Praha: Leges, 2013 str. 392, ISBN 978-8087576-58-8, s. 91-116
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BOHUSLAV, L. Trestní odpovědnost právnických osob. Plzeň: Aleš Čeněk, 2014. 206 s. ISBN 97880-7380-473-2

163

JELÍNEK, J., HERCZEG, J. Zákon o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim.
Komentář s judikaturou. 2.vyd. Praha: Leges,2013, ISBN 978-80-87576-43-4
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VANTUCH, P. Parlament schválil trestní odpovědnost právnických osob. Trestní právo, 2011, č. 11
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VIDRNA, J. Je zákon o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim zcela v souladu s
ústavním pořádkem České republiky? Trestní právo, 2012, č. 11, VIDRNA, J. Dvě poznámky k trestní
odpovědnosti právnických osob. Bulletin advokacie, 2012, č. 10, VIDRNA, J. K aplikaci zákona o trestní
odpovědnosti právnických osob. Právní rádce, 2012, č. 6, VIDRNA, J. Dědicové trestně odpovědné
právnické osoby. Dostupné z < http://www.epravo.cz/top/ clanky/dedicove-trestne-odpovedne-pravnickeosoby-92815.html>, VIDRNA, J. Některé procesní otázky trestní odpovědnosti právnických osob.
Dostupné z < http://www.epravo.cz/top/clanky/nektere-procesni-otazky-trestni-odpovednostipravnickych-osob-91549.html>, VIDRNA, J. Rozšíření trestní odpovědnosti právnických osob. Dostupné
z < http://www.epravo.cz/top/ clanky/rozsireni-trestni-odpovednosti-pravnickych-osob-94524.html>.

110

přistoupil k úpravám zákona bez jeho odpovídající hlubší analýzy. Před takovým
postupem zákonodárce je podle mého názoru třeba důrazně varovat.
Jak jsem již uvedl v průběhu mé práce, zaměřuji se z důvodu jejího omezeného
rozsahu jen na některá problematická ustanovení ZTOPO. Za tyto nedostatky považuji
především:


zákonodárcem nesprávně použitou terminologii zákona



nesprávně zvolený rozsah kriminalizace trestní odpovědnosti právnických osob



nedostatečně upravenou přičitatelnost trestného činu právnické osobě



úpravu přechodu trestní odpovědnosti právnické osoby na právního nástupce



nesrovnalosti co se týká některých zákonem stanovených trestů ukládaných
právnickým osobám
Některá řešení zvolená zákonodárcem jsou podle mne naopak správná a

podporuji je. Jedním ze správných kroků je nepochybně zákonodárcem zvolený model
přímé (pravé) trestní odpovědnosti právnických osob. Tato varianta totiž umožňuje
samostatný postih právnické osoby, neboť jej činí zcela nezávislým na postihu
konkrétní fyzické osoby. To by v případě nepravé trestní odpovědnosti nebylo možné.
Jak jsem uvedl již v jedné z předchozích kapitol, důkazem o tom, že model nepravé
trestní odpovědnosti je v praxi téměř nefunkční je příklad právní úpravy Slovenské
republiky, která v současné době zvažuje zavedení modelu přímé trestní odpovědnosti.
O tom, že se v tomto ohledu vydala Česká republika správným směrem ostatně svědčí i
fakt, že model pravé trestní odpovědnosti má v současné době zaveden většina
evropských zemí.
Další pozitivní stránku ZTOPO spatřuji taktéž ve zvoleném výčtu jednotlivých
trestů, které je možné právnické osobě za spáchání trestného činu uložit. Tento výčet
totiž umožní nepochybně lépe reagovat na zvláštnosti konkrétního spáchaného deliktu
právnickou osobou. Jak je zřejmé z přiblížené právní úpravy Rakouské republiky, kde je
možné uložit právnické osobě pouze jediný druh trestu, zvolil zákonodárce cestu
odlišnou a inspiroval se naopak těmi státy, které znají více druhů sankcí (např. Francie).

111

7.1.

Použitá terminologie
Jedním ze základních nedostatků je podle mého názoru problematika

zákonodárcem zvolené a použité terminologie ZTOPO. Jak jsem již uvedl v kapitole
týkající se výkladu sankcionování právnických osob, jeví se problematickým či ne zcela
terminologicky správným již v § 1 odst. 1 ZTOPO použitý pojem „trest“. V tomto
ohledu Jelínek zastává názor, že: „terminologicky vhodnější by ovšem bylo hovořit
nikoli o „trestu“ pro právnické osoby, ale o „sankcích“ pro právnické osoby.
„Potrestat“ lze pouze osobu fyzickou. Trest je totiž spjat s individuální vinou pachatele
- fyzické osoby a jeho převýchovou. O individuální vině pachatele - právnické osoby a
její převýchově mluvit nemůžeme, a proto by vhodnější bylo hovořit o tom, že sankce
ukládané právnickým osobám nejsou tresty, ale sankce svého druhu, a pro právní
důsledek spáchání trestného činu právnickou osobou použít termín „sankce“.“166 K
opačnému názoru naopak v této otázce dospěli Forejt, Habarta a Trešlová, když použitý
pojem „trest“ považují i v případě právnických osob za možný a správný. Jako stěžejní
argument uvádí, že: „trest jako opatření státního donucení je ukládán v trestním řízení
jménem státu k tomu povolanými soudy pachateli za trestný čin, kterého se dopustil, je
jím působena určitá újma pachateli a zároveň vysloven etický odsudek spáchaného
jednání a jeho pachatele, přičemž tato charakteristika se plně uplatní i na sankce
upravené zákonem o TOPO, a není proto namístě přicházet s novou terminologií pro
označení těchto druhů sankcí ukládaných právnickým osobám.“167 Za nikoli nesprávný
považuje pojem trest v případě právnických osob i Kalvodová, když má za to, že
samotný pojem trest obsahuje negativní hodnocení trestného činu a jeho pachatele a je
zcela odpovídající, resp. terminologicky správný i v případě právnických osob.168
Domnívám se, že by vzhledem k odlišné povaze právnických osob od osob
fyzických a taktéž s ohledem na odlišnosti některých druhů sankcí ukládaných
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JELÍNEK, J. Nad českým zákonem o trestní odpovědnosti právnických osob. In JELÍNEK, J. a kol.
Trestní odpovědnost právnických osob - bilance a perspektivy. Praha: Leges, 2013 str. 392, ISBN 978-8087576-58-8, s. 103
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FOREJT, P., HABARTA, P., TREŠLOVÁ, L. Zákon o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení
proti nim s komentářem. Praha: Linde 2012, ISBN 978-80-7201-875-8, s. 133
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KALVODOVÁ, V. Vybrané aspekty sankcionování právnických osob. In JELÍNEK, J. a kol. Trestní
odpovědnost právnických osob - bilance a perspektivy. Praha: Leges, 2013 str. 392, ISBN 978-80-8757658-8, s. 231

112

právnickým osobám bylo vhodnější terminologicky rozlišovat pojem trest a sankce
podle toho, zda se jedná o osobu fyzickou či právnickou. Nepovažuji nicméně tuto
terminologickou nepřesnost za tak zásadní a v tomto ohledu bych na změně použitého
pojmu zásadně netrval. Obdobně to platí i o Fenykem upozorňované nepřesnosti
týkající se pojmu přičitatelnosti namísto lépe vyhovujícího pojmu „vytýkatelnost“.169
Problematická a stěžejní je však podle mne otázka týkající se souladu použité
terminologie ZTOPO a NOZ. S účinností NOZ totiž došlo v soukromoprávní sféře
k výrazné změně v pojetí jednání právnické osoby. Zatímco podle dosavadního ObchZ
platilo, že statutární orgány a členové statutárních orgánů jednali „jménem právnické
osoby“ a šlo o takzvané přímé jednání právnické osoby, podle NOZ se nově v takovém
případě jedná o nikoli přímé jednání právnické osoby, nýbrž o charakter zastoupení.170
Členové orgánů právnické osoby jsou tedy jejími zástupci. Z tohoto důvodu se
domnívám, že stávající znění § 8 ZTOPO neodpovídá přijaté úpravě NOZ a při přípravě
novely ZTOPO by zákonodárce měl ve výčtu změn reagovat i na terminologické změny
v soukromoprávní oblasti tak, aby v případě subsidiárního použití úpravy právnických
osob zavládla terminologická jednotnost.

7.2.

Rozsah kriminalizace trestní odpovědnosti právnických osob
Jednou z nejvíce diskutovaných otázek týkajících se ZTOPO je rozsah

kriminalizace jednání právnických osob. Jak jsem již uvedl v kapitole 5.3 této práce,
měl český zákonodárce k dispozici několik možných variant úpravy rozsahu, v jakém
mají být právnické osoby odpovědné za trestné činy. Zákonodárce se nakonec rozhodl
pro variantu taxativního výčtu jednotlivých trestných činů (§ 7 ZTOPO). Toto řešení
přineslo v počátku aplikační praxe tu výhodu, že byl orgánům činným v trestním řízení
jasně vymezen katalog trestných činů, za které mohou právnické osoby stíhat a případně
i potrestat.

169

k tomu srovnej FENYK, J. Vytýkatelnost trestného činu právnické osobě v návrhu zákona o trestní
odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim. In IVOR, J., JELÍNEK, J. ZÁHORA, J.. Aktuálne
otázky trestného zákonodárstva. Pocta prof. JUDr. Milanovi ČIČOVI, DrSc. et. mult. Dr. h. c. k 80.
narodeninám. Bratislava: Paneurópska vysoká škola, Eurokódex, 2012, ISBN 978-80-89447-63-3, s. 68
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LAVICKÝ, P. a kol.: Občanský zákoník I. Obecná část (§ 1−654). Komentář. 1. vydání, Praha: C. H.
Beck, 2014, 2400 s., ISBN 978-80-7400-529-9, s. 836
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Přestože jsem si vědom toho, že byl výčet jednotlivých trestných činů omezen v
§ 7 ZTOPO pouze na ty trestné činy, u nichž zavedení deliktní odpovědnosti požadují
mezinárodní smlouvy a právní předpisy ES/EU, a že bylo snahou zákonodárce, aby byla
v rámci legislativního procesu pokud možno eliminována jakákoli rizika bránící
schválení navrhovaného znění zákona, zastávám názor, že takto koncipovaný katalog
byl vymezen nesprávně. Zcela bez povšimnutí zůstaly i souvislosti mezi jednotlivými
trestnými činy uvedenými ve zvláštní části TrZ. Tento můj názor vychází i z příspěvků
řady autorit. Tak například Jelínek upozorňuje na zásadní nedostatek § 7 ZTOPO, a to
že mezi trestné činy, za které lze právnickou osobu postihnout, nebyl zařazen žádný
trestný čin z trestných činů proti životu a zdraví. Zároveň katalog neobsahuje ani
některé typické majetkové trestné činy, u kterých by se dal postih právnických osob
očekávat (porušení povinnosti při správě cizího majetku, úpadkové delikty). Za další
zjevné nedostatky § 7 ZTOPO považuje Jelínek i to, že zákonodárce pominul
provázanost jednotlivých trestných činů. Tak je například ve výčtu zařazen určitý
trestný čin, ale již v katalogu chybí jeho speciální nebo subsidiární obdoba. 171 Na stejný
problém upozorňuje i Šámal, když konkrétně uvádí: „Podobně tomu bude i u jednání
spočívajícího např. v použití pohrůžky bezprostředního násilí k nucení jiného, aby něco
konal, opominul nebo trpěl, která je zahrnuta v pohrůžce násilí ve smyslu § 175 TrZ, a
proto bude možno i loupežné jednání, které u fyzické osoby naplňuje znaky speciálního
trestného činu loupeže podle ů 173 TrZ, jenž však u právnických osob nepřichází s
ohledem na výčet trestných činů v § 7 v úvahu, u právnických osob postihnout jako
trestný čin vydírání podle § 175 TrZ.“172 Jinými slovy lze říci, že bude docházet k tomu,
že jednání kvalifikované u fyzické osoby jako speciální trestný čin (např. loupež) se
bude v případě právnické osoby posuzovat jako jiný (subsidiární) trestný čin (např.
vydírání).
Se shora uvedenými závěry nelze než souhlasit. Spornou však spatřuji otázku,
zda by Česká republika měla tento nedostatek řešit přepracováním, resp. doplněním
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JELÍNEK, J. Nad českým zákonem o trestní odpovědnosti právnických osob. In JELÍNEK, J. a kol.
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taxativního výčtu trestných činů či zda by se měla vydat cestou trestní odpovědnosti za
veškeré trestné činy uvedené v TrZ (byť s některými stanovenými výjimkami). V tomto
ohledu jsem bohužel nedospěl ke zcela jednoznačnému závěru, neboť nacházím na
podporu obou řešení poměrně silné argumenty.
V případě volby komplexního výčtu všech trestných činů uvedených v TrZ by se
nepochybně zamezilo tomu, aby za některý trestný čin, za který by byla odsouzena
fyzická osoba, nemohla být postihnuta osoba právnická jen z tohoto důvodu, že tento
trestný čin chybí ve výčtu trestných činů podle § 7 ZTOPO. Pokud by bylo namítáno, že
se bude jednat spíše o krajní případy, pak s takovým argumentem nesouhlasím.
Domnívám se totiž, že kvalita právního předpisu je prověřována a posuzována právě s
ohledem na určité mezní situace. Další nezanedbatelný argument na podporu úpravy,
podle které by právnická osoba odpovídala za všechny trestné činy vymezené v TrZ
(byť s určitými výjimkami) spatřuji v tom, že není jakéhokoli důvodu postupovat vůči
právnickým osobám jinak než vůči osobám fyzickým. Pokud zákonodárce přijal
koncepci trestní odpovědnosti právnických osob, není podle mého názoru důvod, aby
byl činěn rozdíl mezi výčtem trestných činů, které lze uložit osobám fyzickým a
právnickým. Určitou ospravedlnitelnou odlišnost by bylo lze spatřovat snad jen v tom,
že některých trestných činů se právnická osoba již z povahy věci dopustit nemůže (např.
trestného činu vraždy novorozeného dítěte matkou podle § 142 TrZ). V neposlední řadě
lze jako další argument zmínit i zkušenosti některých zahraničních právních úprav,
konkrétně např. Francie či Rakouska, které se vydaly cestou odpovědnosti právnických
osoby za všechny trestné činy. V případě Francie je tento argument o to silnější, že
právní úprava trestní odpovědnosti právnických osob v této zemi dospěla od původního
taxativního výčtu trestných činů přes řadu novel rozšiřující výčet jednotlivých trestných
činů až k všeobecnému principu odpovědnosti právnických osob za všechny trestné činy
spáchané na její účet a jejími orgány nebo zástupci.173
Pro variantu taxativního výčtu naopak hovoří fakt, že v případě takto zvolené
koncepce odpadá požadavek na orgány činné v trestním řízení, aby zvažovaly, zda se
daného trestného činu právnická osoba dopustit může či nikoli. Toto řešení je tedy
173
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nepochybně více v souladu s požadavkem právní jistoty. Domnívám se však, že je tímto
krokem vytvářen silný tlak na zákonodárce, aby podrobil výběr jednotlivých trestných
činů pečlivému uvážení. To se podle mého názoru v případě výčtu dle § 7 ZTOPO
zákonodárci nepovedlo, když řada trestných činů, u kterých by byla trestní odpovědnost
právnické osoby žádoucí ve výčtu chybí. Jako příklad lze uvést zejména trestné činy
proti životu a zdraví (usmrcení z nedbalosti dle § 143 TrZ, těžké ublížení na zdraví dle §
145 TrZ a jeho nedbalostní forma dle § 147, ublížení na zdraví dle § 146 TrZ a jeho
nedbalostní forma dle § 148 TrZ, ohrožování zdraví závadnými potravinami a jinými
předměty dle § 156 TrZ, případně nedbalostní forma tohoto trestného činu dle § 157
TrZ), některé trestné činy majetkové (krádež dle § 205 TrZ, zpronevěra dle § 206 TrZ,
poškození věřitele dle § 222 TrZ, zvýhodnění věřitele dle § 223 TrZ, způsobení úpadku
dle § 224 TrZ, porušení povinnosti v insolvenčním řízení dle § 225 TrZ) či trestné činy
hospodářské (porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 TrZ,
neoprávněné podnikání dle § 251 TrZ, poškozování spotřebitele dle § 253 TrZ, zneužití
informace a postavení v obchodním styku dle § 255 TrZ, porušení předpisů o kontrole
vývozu zboží a technologií dvojího užití dle § 262 TrZ, porušení povinností při vývozu
zboží a technologií dvojího užití dle § 263 TrZ, zkreslení údajů a nevedení podkladů
ohledně vývozu zboží a technologií dvojího užití dle § 264 TrZ, porušení práv k
ochranné známce a jiným označením dle § 268 TrZ či porušení chráněných
průmyslových práv dle § 269 TrZ). V tomto ohledu by se zákonodárce mohl
nepochybně inspirovat vládním návrhem zákona o trestní odpovědnosti právnických
osob z roku 2004, který většinu ze shora uvedených trestných činů ve výčtu zahrnoval.
Z těchto důvodů se domnívám, že je de lege ferenda žádoucí podrobit stávající
úpravu rozsahu kriminalizace trestní odpovědnosti právnických osob důkladné a pečlivé
analýze. Zároveň by mělo být zváženo, zda Česká republika zůstane u taxativního výčtu
trestných činů či zda se vydá cestou trestní odpovědnosti za veškeré trestné činy
uvedené v TrZ (případně s určitými výjimkami).
Jak jsem již uvedl výše, nedospěl jsem v tomto případě k jasnému závěru, zda by
ZTOPO měl zachovat stávající model taxativního výčtu jednotlivých trestných činů či
naopak zvolit cestu všeobecného principu odpovědnosti právnických osob za všechny
trestné činy uvedené v TrZ. Tyto varianty mají totiž jak své kladné, tak záporné stránky.
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Přesto si dovolím vyjádřit názor, a to zejména s přihlédnutím k právní úpravě Francie,
že by mohl zákonodárce zvolit do budoucna „odvážné“ řešení a podrobit právnické
osoby trestní odpovědnosti za veškeré trestné činy uvedené v TrZ. Výjimku z tohoto
pravidla by pak tvořil určitý výčet pečlivě vybraných trestných činů, u kterých je jejich
spáchání s ohledem na povahu právnické osoby v podstatě vyloučeno.
S ohledem na shora uvedené bych nicméně apeloval na zákonodárce, aby ke
změnám rozsahu kriminalizace jednání právnických osob přistoupil až po zhodnocení
veškerých relevantních souvislostí a samozřejmě též po pečlivé a podrobně analýze
aplikace této nové právní úpravy. To ostatně platí nejen pro změnu § 7 ZTOPO, ale pro
úpravu ZTOPO jako celku. Jen takto lze totiž předejít tomu, že se zákonodárce zaměří
bez bližšího důvodu v podstatě pouze na ty části ZTOPO, na které je v odborných
kruzích nejčastěji upozorňováno. Frekvence kritických poznatků na adresu ZTOPO by
totiž neměla být měřítkem toho, které z příslušných ustanovení ZTOPO novelizovat, a
které nikoli. V tomto ohledu jsem tedy přesvědčen, že je třeba de lege ferenda
postupovat cestou komplexní změny ZTOPO a nikoli cestou dílčích úprav.

7.3.

Přičitatelnost trestného činu právnické osobě
Třetím aspektem ZTOPO, který vnímám jako problematický a chtěl bych na něj

z tohoto důvodu upozornit je spojen s vymezením takzvané přičitatelnosti trestného činu
právnické osobě. Jak jsem již vyložil výše, umožňuje § 8 odst. 2 ZTOPO přičíst trestný
čin právnické osobě za jednání jejího zaměstnance mimo jiné tehdy, neprovedla-li
právnická osoba taková opatření, která po ní lze „spravedlivě požadovat“. Co konkrétně
si lze pod touto formulací představit nelze z důvodové zprávy k ZTOPO vyčíst.
V tomto ohledu se předně nabízí upozornit na přístup Velké Británie, resp. jejího
ministerstva spravedlnosti, které mělo povinnost vydat v souvislosti s přijetím britského
protikorupčního zákona (Bribery Act z roku 2010) příručku pro právnické osoby
týkající se předcházení korupce (Guidance about commercial organizations preventing
bribery).174 Takový přístup svědčí nepochybně o úctě k právu a přináší i jistotu do
aplikační praxe. Český zákonodárce ani ministerstvo spravedlnosti České republiky se
174
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však bohužel tímto postupem neinspirovali a neučinili ničeho, čím by byly odstraněny
jakékoli pochybnosti, které se v souvislosti s takto použitým souslovím objevily.
Vzhledem k tomu, že kritérium toho, co lze po právnické osobě spravedlivě požadovat
je značně neurčité, hrozí podle mého názoru riziko, že budou orgány činné v trestním
řízení, pokud jde o výklad této formulace, postupovat vůči právnickým osobám
nejednotně. Z tohoto důvodu by bylo vhodné, aby se zákonodárce pokusil
přeformulovat tento požadavek tak, aby lépe vyhovoval požadavku určitosti. Vzhledem
k tomu, že bude nicméně s největší pravděpodobností jakákoli formulace či korektiv
této přičitatelnosti vždy vzbuzovat určité pochybnosti, jeví se jako odpovídající řešení
spíše postup, který zvolila Velká Británie. Zákonodárci, příp. ministerstvu spravedlnosti
České republiky bych proto navrhoval, aby byla vydána příručka, ve které budou jasně
stanovena pravidla pro tvorbu odpovídajících opatření, která umožní právnickým
osobám vyhnout se trestní odpovědnosti za jednání svých zaměstnanců. Při přípravě
těchto metodických pokynů právnickým osobám by mělo být pamatováno i na značné
odlišnosti mezi jednotlivými právnickými osobami. Nelze totiž čekat, že stejná opatření
bude povinna přijmout společnost s jedním či dvěma zaměstnanci a společnost řádově
se stovkami zaměstnanců, navíc vystupující i na mezinárodním poli. Ačkoli se zcela
jistě nebude jednat o úkol lehký, je podle mého názoru žádoucí, aby se o naplnění
tohoto cíle ministerstvo alespoň pokusilo. Ke stejnému názoru dospívá např. i Gřivna,
který konkrétně uvádí, že „je škoda, že

příslušná ministerstva v České republice

(spravedlnosti a vnitra) se prozatím ani nepokusila takovou metodiku veřejnosti
předložit“.175
V souvislosti se shora uvedeným problémem bych rád zmínil i další nedostatek §
8 ZTOPO, a to konkrétně fakt, že zákonodárce přenesl na právnickou osobu důkazní
břemeno o tom, že skutečně učinila vše, co po ní bylo lze spravedlivě požadovat.
Takový postup je podle mého mínění v rozporu se zásadou presumpce neviny a je třeba,
aby na tuto skutečnost zákonodárce při přípravě novely ZTOPO také pamatoval.
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7.4.

Právní nástupnictví
Jedním z dalších problematických, ale současně velmi zajímavých ustanovení je

§ 10 ZTOPO, který upravuje trestní odpovědnost právního nástupce právnické osoby.
Oproti vládnímu návrhu zákona z roku 2004 zvolil zákonodárce koncepci objektivního
přechodu trestní odpovědnosti, tj. činí zcela nerozhodným, zda právní nástupce
nejpozději v okamžiku vzniku právního nástupnictví věděl nebo vzhledem k
okolnostem a ke svým poměrům mohl vědět, že se právnická osoba před vznikem
právního nástupnictví dopustila trestného činu. Z jakého důvodu zvolil zákonodárce tuto
variantu, mi není zřejmé a nelze to vyčíst ani z důvodové zprávy.
Přestože je konstrukcí objektivního přechodu trestní odpovědnosti na právního
nástupce nepochybně zjednodušeno důkazní řízení, mám za to, že původní koncept
vládního návrhu zákona z roku 2004 byl vhodnějším řešením. Umožňoval totiž přiblížit
se více obecně chápanému pojetí spravedlivého procesu. Ke stejnému závěru dospěl i
Jelínek, který variantu vládního návrhu zákona z roku 2004 považuje za juristicky
čistější a promyšlenější řešení než nakonec přijatou právní úpravu176.

K opačnému

závěru naopak dospěl Šámal, který považuje za jeden z důvodů, proč zákonodárce
zvolil variantu objektivního přechodu trestní odpovědnosti na právního nástupce fakt, že
by v opačném případě bylo nutné k okamžiku vzniku právního nástupnictví zvažovat a
prokazovat „vědomost“ právního nástupce o spáchaném trestném činu, což by vedlo
zpravidla k jejímu vyloučení. Nadto dále Šámal konstatuje, že „objektivní přechod
trestní odpovědnosti na právní nástupce pachatele – právnické osoby je zcela v souladu
s celkovým pojetím založení její trestní odpovědnosti na základě přičitatelnosti
vymezené v § 8 odst. 1,2 ZTOPO, kde i jednotlivé znaky přičítané trestní odpovědnosti
se posuzují objektivně, byť se zpravidla uvádí, že se jedná o zvláštní subjektivní
odpovědnost právnické osoby, která navazuje na zavinění fyzické osoby uvedené v § 8
odst. 1 ZTOPO.“177
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Jak jsem poznamenal výše, nedomnívám se, že je objektivní přechod trestní
odpovědnosti správné řešení. Mám naopak za to, že v tomto ohledu mohl a měl být
zákonodárce poněkud zdrženlivější. Jen takovým způsobem by zabránil možným
„tvrdostem“, které z důsledného lpění na přechodu trestní odpovědnosti podle § 10
ZTOPO mohou vzniknout. Jako příklad si lze představit situaci, kdy zaměstnanec
spáchá trestný čin u původního zaměstnavatele (právnické osoby), aniž by spáchání
tohoto trestného činu vyšlo ihned najevo. Zaměstnavatel poté ze zcela jiného důvodu
ukončí se zaměstnancem pracovní poměr a až následně dojde k zániku původního
zaměstnavatele s novým právním nástupcem (právnickou osobou). Právní nástupce
přitom s největší pravděpodobností nebude mít žádnou vědomost jak o spáchání
trestného činu zaměstnancem, tak ani o tom, že takový zaměstnanec v minulosti u
právnické osoby působil. Pokud původní právnická osoba neučinila žádná opatření, na
základě kterých by se mohla trestní odpovědnosti za jednání svého zaměstnance
zprostit, bude i přes shora uvedené skutečnosti nástupnická právnická osoba za takové
jednání tehdejšího zaměstnance v důsledku zvolené koncepce dle § 10 odst. 1 ZTOPO
trestně odpovědná. Takový přístup nepovažuji za přínosný, a to i z toho důvodu, že
právnická osoba prakticky ani nemohla ke svému vyvinění učinit nic, co by po ní bylo
možné „spravedlivě požadovat“. Nelze v tomto případě odhlédnout ani od důsledků
takového přístupu vůči třetím osobám (zaměstnancům právního nástupce, akcionářům,
apod.).
Za další a nikoli nezanedbatelný nedostatek považuji i to, že se zákonodárce
vůbec nevypořádal v § 10 ZTOPO s tím, zda se v případě právního nástupnictví jedná o
nástupnictví univerzální či singulární. Přestože se domnívám, že toto negativum by bylo
lze s největší pravděpodobností odstranit výkladem, měla být tato otázka vyjádřena
v zákoně zcela jasným způsobem. V důsledku inspirace zákonodárce rakouskou právní
úpravou se lze nicméně přiklonit k závěru, že měl zákonodárce na mysli univerzální
právní nástupnictví. Opačný závěr by totiž vedl ke zcela zjevně absurdním situacím. O
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tom, že výklad ustanoveni § 10 odst. 1 ZTOPO není zcela jednotný, svědčí nicméně
příspěvky některých autorů.178
Vzhledem ke shora uvedenému zastávám názor, že při případné novelizaci
ZTOPO by měl zákonodárce upravit přechod trestní odpovědnosti právnických osob na
právního nástupce po vzoru vládního návrhu zákona z roku 2004, který byl vhodnější
variantou než stávající znění zákona. Dále je na místě do příslušného zákonného
ustanovení zakotvit zcela jasnou formulaci, že se toto ustanovení vztahuje na
univerzální právní nástupce.

7.5.

Trestání právnických osob
Za nikoli nezanedbatelný problém ZTOPO spatřuji i jeho některá ustanovení

týkající se trestání právnických osob. Jak již bylo uvedeno v kapitole 5.6 této práce, je
soud povinen přihlédnout při stanovení druhu trestu a jeho výměry mimo jiné též k
tomu, zda právnická osoba vykonává činnost ve veřejném zájmu, která má strategický
nebo obtížně nahraditelný význam pro národní hospodářství, obranu a bezpečnost.
Zásadním nedostatkem takto zvolené formulace je podle mého názoru jednak její
neurčitost, a jednak rozpor s principem rovnosti před zákonem.
Pokud jde o výklad použitého pojmu „činnost ve veřejném zájmu“ neobsahuje
důvodová zpráva v podstatě žádné vodítko. Není tedy zřejmé, co měl zákonodárce
konkrétně pod tímto, dosud trestnímu právu neznámým pojmem, na mysli. Odbornou
literaturou je uvedený pojem vykládán jako výkon takových činností, jež jsou
předmětem tzv. kritické infrastruktury. Tou se rozumí např. dodávky v oblasti
energetiky (zejména elektřiny, plynu, tepelné energie), zásobování pitnou a užitkovou
178
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vodou, zdravotnická péče, doprava, komunikační a informační systémy, bankovnictví,
činnosti zajišťující vnitřní bezpečnost České republiky, a v neposlední řadě též oblast
veřejné správy.179 V tomto ohledu se domnívám, že by měl zákonodárce de lege ferenda
stanovit alespoň některá kritéria, ze kterých lze při výkladu tohoto neurčitého pojmu
vycházet. I takové řešení však považuji za nedostatečné, neboť mám za to, že jediným
správným krokem je vypuštění tohoto kritéria pro ukládání trestů právnickým osobám z
§ 14 odst. 1 ZTOPO, a to z důvodu jeho protiústavnosti. Ta spočívá podle mého názoru
v porušení zásady rovnosti před zákonem. Právo by totiž mělo platit pro všechny stejně,
což v tomto případě splněno není. Příslušné zákonné ustanovení totiž umožňuje, aby
soud přistupoval, při ukládání trestu právnickým osobám v případě stejného
protiprávního jednání, ke každé právnické osobě rozdílným způsobem. Ta právnická
osoba, která vykonává činnost ve veřejném zájmu tedy může být zásadně zvýhodněna
oproti korporaci, která takovou činnost vykonávat nebude. Ačkoli by se dal jistě nalézt
argument pro přístup zcela opačný, tj. aby právnické osoby působící v oblasti kritické
infrastruktury byly odrazovány od protiprávního jednání přísnějšími tresty, měl
zákonodárce i v případě trestání právnických osob postupovat v souladu se zásadou
rovnosti před zákonem. Z tohoto důvodu se domnívám, že by § 14 odst. 1 ZTOPO měl
být novelizován tím způsobem, že bude toto zvýhodňující kritérium ze zákona
vypuštěno.
Za ne zcela správnou považuji i úpravu trestu zrušení právnické osoby. Předně je
nutné zopakovat, že jde v případě trestu zrušení právnické osoby v podstatě o obdobu
trestu smrti, jehož uložení je však v České republice vyloučeno. V případě trestání
právnických osob je možné konstatovat, že jde o nejpřísnější trest, který by měl být
ukládán pouze ve výjimečných případech. Zákonodárce však uložení tohoto
likvidačního trestu váže primárně na podmínku, že činnost právnické osoby musí
spočívat zcela nebo převážně v páchání trestného činu nebo trestných činů. Takto
zákonodárcem formulovanou podmínku však nepovažuji za příliš určitou. Jelínek tento
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korektiv vykládá tak, že „činnost, která spočívá převážně ve spáchání trestných činů, je
taková, ve které rozsah trestné činnosti je vyšší než polovina obvyklé (tj. nikoli
protiprávní) činnosti právnické osoby.“180 Ačkoli lze s tímto závěrem jistě souhlasit,
jsem toho názoru, že do věci příliš jistoty nevnáší. Vzhledem k povaze trestu zrušení
právnické osoby jako trestu likvidačního a výjimečného by byla vhodnější formulace
nevzbuzující jakékoli pochybnosti. Obdobně jako v případě fyzických osob, kterým je
možné uložit podle § 54 TrZ výjimečný trest jen tehdy, spáchají-li zvlášť závažný
zločin, by bylo vhodné využít tuto konstrukci i v případě osob právnických. Jinými
slovy za vyhovující řešení de lege ferenda považuji označení trestu zrušení právnické
osoby jako trestu výjimečného, a to s příslušnými konsekvencemi pro možné ukládání
tohoto druhu trestu.
K určitosti § 16 ZTOPO dále nepřispívá ani obecná formulace týkající se
možnosti uložení tohoto trestu jen těm právnickým osobám, u nichž to nevylučuje
povaha věci. Jednoznačnou odpověď, kdy vylučuje povaha právnické osoby uložení
trestu zrušení právnické osoby nelze dohledat ani v důvodové zprávě, ani v
komentářové literatuře. Ačkoli vládní návrh zákona o trestní odpovědnosti právnických
osob z roku 2004 obsahoval jasné a určité upřesnění, že nelze trest zrušení právnické
osoby uložit právnickým osobám zřízeným zákonem, zákonodárce se touto úpravou ke
škodě věci neinspiroval. Mám totiž za to, že předchozí řešení této problematiky bylo,
když ne vhodnější, tak především určitější či jasnější. De lege ferenda bych proto
navrhoval využít původní zákonné ustanovení vládního návrhu z roku 2004 a tuto
konstrukci případně doplnit, pokud snad bude zákonodárcem shledáno, že kromě
právnických osob zřízených zákonem by mělo být uložení trestu zrušení právnické
osoby omezeno ještě u dalších právnických osob.
Dalším problematickým aspektem trestání právnických osob, na který je často
upozorňováno v odborných kruzích181 je i chybějící zvláštní ustanovení o výkonu trestu
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uveřejnění rozsudku. Šámal k tomu konkrétně uvádí, že „žádné ustanovení právních
předpisů upravujících činnost sdělovacích prostředků [např. zákon č. 231/2001 Sb., o
provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů, zákon č.
46/2000 Sb., o právech a povinnostech při vydávání periodického tisku, ve znění
pozdějších předpisů (tiskový zákon)] neukládají povinnost provozovatelům či
vydavatelům veřejných sdělovacích prostředků, aby uveřejňovali odsuzující rozsudky
(resp. jejich části) týkající se odsouzených právnických osob, jimž byl uložen trest
uveřejnění rozsudku.“182 V tomto smyslu by český zákonodárce měl do budoucna
zajistit návaznost mimotrestních norem na úpravu ZTOPO.
Přestože se zřejmě nedá hovořit o nedostatku ZTOPO, který by mohl mít
jakýkoli vliv na aplikační praxi, dovolím si závěrem upozornit na jistou nadbytečnost §
18 odst. 1 věty první ZTOPO, kde se uvádí, že soud může uložit právnické osobě
peněžitý trest, odsuzuje-li ji za úmyslný trestný čin nebo trestný čin spáchaný z
nedbalosti. Vzhledem k tomu, že trestný čin lze spáchat zaviněně pouze ve formě
úmyslu či nedbalosti, není mi zřejmý důvod, proč zákonodárce vložil tento text do § 18
odst. 1 ZTOPO. Z tohoto důvodu navrhuji uvedenou větu z tohoto zákonného
ustanovení vypustit.
Zákonodárci zároveň navrhuji i doplnění ZTOPO o další ustanovení, kterým by
byl vyloučen regresní postih vůči osobám uvedeným v § 8 odst. 1 písm. a) až d)
ZTOPO, a to za uložené sankce a právní následky, které byly uloženy právnické osobě
na základě tohoto zákona. Po vzoru rakouské právní úpravy se totiž domnívám, že by
takové ustanovení nemělo v ZTOPO chybět.
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Závěr
Cílem této rigorózní práce na téma trestní odpovědnosti právnických osob měla
být hlubší analýza některých vybraných ustanovení platného a účinného znění ZTOPO,
a to jak z pohledu de lege lata, tak zejména námětů de lege ferenda.
K bližšímu pochopení celé problematiky jsem se nejprve zaměřil na vymezení
základních pojmů jako je právnická osoba a právní odpovědnost. Zároveň jsem se snažil
seznámit čtenáře i s historickým vývojem trestní odpovědnosti právnických osob jak v
kontinentálním právním systému, tak v systému angloamerickém. Stranou pozornosti
nemohly zůstat ani jednotlivé modely trestní odpovědnosti právnických osob spolu s
vybranými zahraničními úpravami reprezentujícími příslušný model. Proveden byl i
výklad nelehké cesty k přijetí samotného ZTOPO. Ačkoli ZTOPO je v České republice
účinný zatím poměrně krátkou dobu, objevily se v praxi již první případy odsouzených
právnických osob. Z tohoto důvodu jsem ve své práci zmínil i podrobnosti týkající se
jednotlivých pravomocných soudních rozhodnutí.
Na základě shora uvedeného teoretického výkladu jsem se následně pokusil o
analýzu některých klíčových ustanovení ZTOPO, přičemž mou snahou bylo nalezení
odpovědi na nejdůležitější a nejčastější otázky, které se v souvislosti s tímto zákonem v
České republice objevují. Konkrétně jsem se snažil odpovědět na to, zda byla
zákonodárcem nakonec přijatá právní úprava vypracována kvalitním a pečlivým
způsobem a zda jsou oprávněné kritické příspěvky z řad autorit z oboru trestního práva,
které se objevují na adresu tohoto kontroverzního zákona.
Po podrobném rozboru platného a účinného znění ZTOPO, resp. jeho některých
ustanovení jsem nabyl přesvědčení, že nelze v nejbližší době očekávat utichnutí diskuze
nad tímto sporným tématem. Důvodem jsou zřetelné nedostatky nové zákonné úpravy.
Za ty označuji ve své rigorózní práci nesprávně použitou terminologii zákona, špatně
zvolený rozsah kriminalizace trestní odpovědnosti právnických osob, nedostatečně
upravenou přičitatelnost trestného činu právnické osobě, nejasnosti ohledně přechodu
trestní odpovědnosti na právního nástupce a v neposlední řadě i nesrovnalosti co se týká
některých zákonem stanovených trestů ukládaných právnickým osobám.
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Podle mého názoru bylo však možné shora uvedeným nedostatkům předejít,
pokud by byly v rámci legislativního procesu a diskuzí nad přijetím nového fenoménu
do českého právního řádu podrobně a pečlivě zváženy některé zásadní argumenty a
postřehy, které zazněly již ohledně vládního návrhu zákona o trestní odpovědnosti
právnických osob v roce 2004. Je navíc škoda, že doba cca sedmi let, mezi původním
vládním návrhem a nakonec přijatým ZTOPO nepřispěla k předložení kvalitnějšího
návrhu a tím i k dokonalejší právní úpravě trestní odpovědnosti právnických osob v
České republice. V tomto smyslu si dokonce troufám tvrdit, že byl vládní návrh zákona
o trestní odpovědnosti právnických osob z roku 2004 v mnoha ohledech lépe
připraveným a promyšleným právním předpisem, než nakonec přijatý ZTOPO. Způsob,
jakým byl nakonec v rámci legislativního procesu vládní návrh zákona o trestní
odpovědnosti právnických osob projednán a nakonec přijat navíc vyvolává domněnku,
že

snahou

zákonodárce

bylo

především

vyhovění

závazným

mezinárodním

dokumentům a nikoli snaha o přijetí skutečně kvalitní právní normy.
Přes shora uvedené nedostatky ZTOPO se nicméně domnívám, že zavedení
trestní odpovědnosti právnických osob do českého právního řádu byl krok správným
směrem. V tomto ohledu je však v současné době nutné podrobit ZTOPO a jeho
jednotlivá ustanovení skutečně podrobné a komplexní analýze a diskuzi a teprve na
základě tímto způsobem zjištěných závěrů přistoupit k novelizaci platného a účinného
znění zákona. Pokud by snad zákonodárce měl v úmyslu postupovat nadále cestou
dílčích novel, jak tomu ostatně bohužel nasvědčuje jeden z dalších vládních návrhů na
změnu zákona předložený poslanecké sněmovně v září letošního roku (2014), považuji
takový krok za nežádoucí a jsem toho názoru, že nepovede k dobrému výsledku.
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Seznam použitých zkratek
ABGB

Všeobecný zákoník občanský z roku 1811 (Allgemeines bürgerliches
Gesetzbuch für die gesammten Deutschen Erbländer der Österreichischen
Monarchie)

Code civil

francouzský občanský zákoník z roku 1804 (Code civil des Français)

HlPr

zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších
předpisů

KZř

zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších
předpisů

Listina

Listina základních práv a svobod, vyhlášená usnesením předsednictva
České národní rady pod č. 2/1993 Sb., o vyhlášení Listiny základních
práv a svobod jako součásti ústavního pořádku České republiky, ve znění
ústavního zákona č. 162/1998 Sb.

NOZ

zákon č. 89/2011 Sb., občanský zákoník (účinný od 1.1.2014)

ObčZ

zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

ObchZ

zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů

OECD

Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (Organisation for
Economic Co-operation and Development)

OSN

Organizace spojených národů (United Nations)

OZř

zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších
předpisů

ES

Evropská společenství (European Communities)

EU

Evropská unie (European Union)

RE

Rada Evropy (Council of Europe)
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StPod

zákon č. 77/1977 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů

TrŘ

zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění
pozdějších předpisů

TrZ

zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Ústava

Ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění
pozdějších předpisů

ZČNB

zákon č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších
předpisů

ZČRo

zákon č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu, ve znění pozdějších předpisů

ZČTv

zákon č. 483/1991 Sb., o České televizi, ve znění pozdějších předpisů

ZOK

zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o
obchodních korporacích)

ZPr

zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů

ZSVM

zákon č. 218/2003 Sb., o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o
soudnictví ve věcech mládeže a o změně některých zákonů (zákon o
soudnictví ve věcech mládeže), ve znění pozdějších předpisů

ZTOPO

Zákon č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení
proti nim, ve znění pozdějších předpisů

ZVZP

zákon č. 551/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní pojišťovně České
republiky, ve znění pozdějších předpisů
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právnických osob a řízení proti nim, ve znění zákona č. 105/2013 Sb. (sněmovní tisk č.
45, VII. Volební období, od 2013) - prvé čtení (poslanecká rozprava) Dostupné z <
http://www.psp.cz/eknih/2013ps/stenprot/006schuz/s006040.htm>.

138

Summary
The Act on Criminal Liability of Legal Entities and their Prosecution (Act No.
418/2011 Coll.) is effective in the Czech Republic for more than two years. Discussions
on this recent topic become very frequent and controversial and continue to be highly
watched. In view of the fact that the Act brings some unresolved questions in the field
of criminal liability of legal entities, I have decided to focus on this issue in my rigorous
thesis.
The thesis is divided in to seven chapters. In the chapter 1 I focus on the
definition of basic terms „legal liability“ and „legal entity“ and on the concept of
criminal liability of legal entities.
The chapter 2 addresses to the development of criminal liability of legal entities
and describes the differences in the development of the Continental and the AngloAmerican legal systems.
The chapter 3 presents the individual models of criminal liability of legal
entities, i.e. direct criminal liability, indirect criminal liability and administrative-legal
criminal liability of legal entities. Each of the models represents one of the examples
from foreign regulations.
The process of acceptance of the legal regulation on criminal liability of legal
entities in the Czech Republic is analyzed in more detail in the chapter 4. This chapter
studies both the government bill of the criminal liability of 2011 and the previous
government bill of 2004, which was not approved by MPs.
In the chapter 5 I analyze specific legal provisions of the Act on Criminal
Liability of Legal Entities. I deal with the imputability of a crime to a legal entity, the
extent of criminalization of delict liability of legal entities, the principle of transfer of
criminal liability to an entity´s legal successor and the punishment of legal entities.
The chapter 6 reports new findings on the application of the new Act. Since
some cases of criminal sanction of legal entities appeared, I have referred to the
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Supreme Public Prosecutor's Office of the Czech Republic and the competent courts to
get relevant information about the application of the new Act.
In the chapter 7 I present some of imperfections identified in the Act. These are
considered to be incorrectly used terminology of the Act, mistakenly selected extent of
the criminalisation of criminal liability of legal entities, not adequately modified
imputability of offense crime to a legal entity, uncertainties regarding the transfer of
criminal liability to an entity´s legal successor and discrepancies relating to certain
statutory penalties imposed on legal entities. I also submit some proposals and bring
new ideas from the perspective of de lege ferenda.
I have written this rigorous thesis in accordance with the legislation effective to
August 1,2014.
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Abstrakt
Cílem této práce je analýza stávajícího účinného znění zákona č. 418/2011 Sb., o
trestní odpovědnosti právnických osoba a řízení proti nim, nikoli však jeho komplexní
rozbor, ale toliko analýza některých jeho klíčových ustanovení. Smyslem práce je
zejména poskytnutí určitých námětů či poznatků, které by čtenáři mohly sloužit jako
vodítko při případné odborné diskuzi nad tímto zajímavým fenoménem poslední doby.
Hlavním zjištěním práce jsou nedostatky zákona, co se týká použité terminologie,
rozsahu kriminalizace, přičitatelnosti trestného činu právnické osobě, přechodu trestní
odpovědnosti na právního nástupce a také trestání právnických osob.

Abstract
The aim of this thesis is to analyze the effectiveness of the existing Act on
Criminal Liability of Legal Entities and their Prosecution (Act No. 418/2011 Coll.). It
focuses on particular key provisions, rather than provides a comprehensive analysis of
the extent to which the Act is applicable. The primary purpose of the thesis is to present
new ideas and findings, which could be useful for those interested in the topic and
participated in professional discussions on this recent and significant issue. The thesis
reveals some of imperfections of the Act. These are related to the legal terminology, the
extent of criminalization, the imputability of a crime to a legal entity, the principle of
transfer of criminal liability to an entity´s legal successor, and the punishment of legal
entities.
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