
  

Karlova univerzita 

Právnická fakulta 

Katedra trestního práva 

Rigorózní práce 

Trestní odpovědnost právnických osob 

 

Mgr. Katarína Danková 

2014 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prohlašuji, že jsem předkládanou rigorózní práci vypracovala samostatně, všechny 

použité prameny a literatura byly řádně citovány a práce nebyla využita k získání 

jiného nebo stejného titulu. 

 

 

 

V Praze dne 8. prosince 2014    ________________________ 

      Mgr. Katarína Danková 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Děkuji konzultantovi této práce a svému školiteli prof. JUDr. Jiřímu Jelínkovi, 

CSc., za odbornou podporu i lidskou motivaci při jejím zpracovávání a všem 

členům katedry trestního práva, jejichž publikační činnost, rady a společné 

diskuze mi jsou velkou inspirací. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Obsah 
 

Úvod ................................................................................................................................. 1 

1. Vznik  a vývoj koncepce trestní odpovědnosti právnických osob ....................... 3 

1.1 Trestní odpovědnost právnických osob ve státech angloamerické právní 

kultury ........................................................................................................................... 3 

1.2 Trestní odpovědnost právnických osob ve státech kontinentální právní kultury6 

1.3 Cesta k trestní odpovědnosti právnických osob v České republice ................... 7 

2. Kriminologické aspekty trestní odpovědnosti právnických osob ..................... 11 

2.1 Korporátní kriminalita a její specifika ............................................................. 11 

2.2 Kriminogenní faktory ovlivňující korporátní kriminalitu ................................ 14 

2.2.1 Kriminogenní faktory na úrovni trhu ........................................................ 14 

2.2.2 Kriminogenní faktory na úrovni organizace ............................................. 15 

2.2.3 Kriminogenní faktory na úrovni individuálního pachatele – fyzické osoby

 18 

3. Právnická osoba ..................................................................................................... 20 

4. Základy trestní odpovědnosti právnických osob v české právní úpravě.......... 26 

4.1 Subjekt trestní odpovědnosti právnických osob v českém zákoně o trestní 

odpovědnosti právnických osob .................................................................................. 26 

4.2 Konstrukce trestní odpovědnosti právnických osob ........................................ 32 

4.3 Teorie odpovědnosti právnických osob ........................................................... 37 

4.3.1 Odvozená odpovědnost právnické osoby ................................................. 38 

4.3.2 Původní odpovědnost právnické osoby .................................................... 39 

4.4 Charakteristika odpovědnosti právnických osob podle českého zákona o trestní 

odpovědnosti právnických osob .................................................................................. 41 

4.4.1 Pravá trestní odpovědnost ......................................................................... 41 

4.4.2 Odvozená trestní odpovědnost .................................................................. 42 

4.4.3 Souběžná trestní odpovědnost .................................................................. 43 

4.4.4 Souběžná nezávislá a samostatná trestní odpovědnost ............................. 44 

4.4.5 Subjektivní nebo objektivní odpovědnost? ............................................... 45 

4.5 Konstrukce odpovědnosti podle českého zákona o trestní odpovědnosti 

právnických osob ........................................................................................................ 46 

4.5.1 Trestný čin ................................................................................................ 47 

4.5.2 Fyzické osoby, jejichž jednání zakládá trestní odpovědnost právnické 

osoby  .................................................................................................................. 48 



  

4.5.3 Jednání jménem společnosti, v jejím zájmu nebo v rámci její činnosti .... 51 

4.5.4 Přičitatelnost trestného činu právnické osobě ........................................... 53 

4.6 Subjektivní a objektivní odpovědnost právnických osob ................................. 60 

4.7 Přechod odpovědnosti na právního nástupce právnické osoby ........................ 63 

5. Rozsah kriminalizace jednání právnických osob ............................................... 65 

5.1 Rozsah odpovědnosti právnických osob v České republice (Nedostatky 

současné právní úpravy) .............................................................................................. 68 

5.2 Rozsah kriminalizace v právních úpravách evropských států .......................... 78 

5.3 Rozsah trestní odpovědnosti de lege ferenda ................................................... 82 

6. Sankcionování právnických osob ......................................................................... 86 

6.1 Systém sankcí pro právnické osoby ................................................................. 88 

6.2 Sankcionování právnických osob podle českého zákona o trestní odpovědnosti 

právnických osob ........................................................................................................ 92 

Závěr .............................................................................................................................. 99 



 1  

Úvod 

 

Společenské změny přinášejí potřebu přehodnocovat efektivitu právní 

a společenské reakce na nežádoucí sociální jevy a hledání nových způsobů jejich 

kontroly. Rostoucí síla korporací, nevyváženost práv, která jim právní řád přiznával, 

a povinností, jimiž je zavazoval, vedla na mezinárodní úrovni k prosazení a rozšíření 

institutu trestní odpovědnosti právnických osob. Institut, který se vyvinul v právním 

prostředí států angloamerické právní kultury zcela přirozeně, se jako umělý prvek 

zahnízdil v právních řádech států kontinentální Evropy budovaných na tradiční zásadě 

odpovědnosti fyzických osob za zaviněná jednání. Zavedení kolektivní odpovědnosti do 

trestního práva otřáslo vnímáním časem ověřených základních zásad kontinentálního 

právního systému.1 

Výstižně se v tomto směru vyjádřil Miřička2 v publikaci věnované formám 

trestné viny, když uvádí, že: „Není snad druhé části práva, která by radikálním 

převratům tak houževnatý odpor kladla, jako trestní právo hmotné. Tento 

konservativismus je pochopitelný. Zdáť se býti protimyslno, dnes prohlašovati za 

beztrestné celé řady činů dosud trestných a naopak mnohé, co dosud bez trestu činěno 

bylo, nyní pojednou trestem stíhati.“ 

I současné trestní právo si zachovává svůj konzervativní charakter a každá větší 

změna, každý legislativní zásah je vnímán mnohem citelněji než je tomu v jiných 

právních odvětvích. Je tomu tak z důvodu výsostného postavení trestního práva, jehož 

povaha vyžaduje lpění na principech spravedlnosti, právní jistoty a předvídatelnosti 

práva. Zavedení odpovědnosti právnických osob za trestné činy nepochybně takovou 

změnou bylo a jak se ukázalo, jak teorii, tak praxi tato změna přistihla v nedbalkách.  

Teorie trestního práva se v důsledku této změny potýká se základními 

teoretickými otázkami, na mnohé z nich však neexistuje jednoznačná odpověď. Zkoumá 

                                                           
1 K tomu srov. např. JELÍNEK, J., HERCZEG, J. Trestní odpovědnost právnických osob. Komentář s 

judikaturou. 1. vyd. Praha: Leges, 2012; KRATOCHVÍL, V. Trestní odpovědnost právnických osob 

a základní zásady trestního práva hmotného. Trestněprávní revue, 2011, č. 9, s. 249-253. 
2 MIŘIČKA, A. O formách trestné viny a jejich úpravě zákonné. Praha: Česká akademie císaře Františka 

Josefa pro vědy, slovesnost a umění, 1902, s. 169. 
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se povaha právnické osoby a charakter její trestní odpovědnosti, hledají se příčiny 

korporátní kriminality a vhodné nástroje její prevence.  

Obdobně je tomu v českém právním prostředí, kde se teorie dlouhou dobu 

soustředila na vymezení argumentů pro a proti zavedení trestní odpovědnosti 

právnických osob a po přijetí zákona, který do trestního práva tento institut nakonec 

zavedl, se postupně vypořádává s přijatou právní úpravou a jejími východisky.  

Právě snaha přispět k rozvíjení teorie trestního práva v oblasti odpovědnosti 

kolektivních subjektů byla pro mě určující při volbě tohoto hojně diskutovaného tématu. 

Cílem této práce je proto načrtnout problematické aspekty nikoli pouze právní úpravy, 

nýbrž samotného institutu trestní odpovědnosti právnických osob a nalézt odpovědi na 

výše předestřené otázky.  

První tři kapitoly jsou zamyšlením nad účelem, povahou a historickou podobou 

institutu trestní odpovědnosti právnických osob. Výklad začíná představením institutu, 

pojednáním o podmínkách jeho vzniku a historickém vývoji. Druhá kapitola se věnuje 

příčinám korporátní kriminality, její povaze a možnostem její kontroly prostředky 

práva. Společně s kapitolou třetí o povaze právnických osob tvoří přechod ke zvláštní 

části této práce. Zvláštní část pojednává o jednotlivých podmínkách odpovědnosti 

právnických osob a otázkách sankcionování. Stěžejní částí práce je pojednání 

o podmínkách odpovědnosti právnických osob za trestné činy, teoretických 

i praktických otázkách trestní odpovědnosti právnických osob, ať již obecně či v rovině 

právních úprav s důrazem na český zákon. Stranou nejsou ponechány ani otázky 

sankcionování právnických osob, jakými jsou účel sankce, podmínky ukládání 

a problematické aspekty jednotlivých sankcí. 
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1. Vznik a vývoj koncepce trestní odpovědnosti právnických 

osob 
 

V historii se tu a tam setkáme s jakousi kvazitrestní odpovědností právnických 

osob. Příkladem může být postih městských obcí v římském právu. České zemské právo 

také umožňovalo trestat pokutou kláštery a města za pych, nátisk, nářek cti a nehonění 

loupežníku.3 V tomto směru není zcela bez zajímavosti, že již v roce 1927 se 

o „myslitelnosti“ odpovědnosti kolektivních subjektů zmiňuje Miřička ve své učebnici 

trestního práva hmotného.4 Od možnosti „potrestat“ právnickou osobu však k prosazení 

se myšlenky pravé trestní odpovědnosti právnických osob, které lze datovat od poloviny 

19. století do poloviny 20. století, vedla ještě dlouhá cesta. Zavedení trestní 

odpovědnosti právnických osob bylo vyvoláno potřebou praxe nalézt adekvátní reakci 

na stále sílící postavení právnických osob ve společnosti a diskrepanci mezi jim 

přiznávanými právy a ukládanými povinnostmi. Vyvození trestní odpovědnosti bylo 

tedy původně praktickým řešením, které až posléze našlo své teoretické zdůvodnění 

v nauce trestního práva. I když je odpovědnost právnických osob v praxi některých států 

již zavedeným institutem, teorie k této problematice je poměrně mladá. Tato kapitola 

přibližuje vývoj zkoumaného institutu v jednotlivých právních systémech. 

 

1.1 Trestní odpovědnost právnických osob ve státech angloamerické 

právní kultury 

 

Koncepce trestní odpovědnosti se zrodila pod vlivem průmyslové revoluce 

v právním prostředí států common law, kde prošla dlouhým vývojem, než dospěla do 

podoby, v jaké ji známe dnes.  

Ve Spojeném království došlo k legislativnímu prosazení myšlenky trestní 

odpovědnosti právnických osob v polovině dvacátého století. V roce 1827 bylo 

uzákoněno pravidlo, podle kterého se pro účely trestních zákonů pojem „osoba“ 

                                                           
3 SOLNAŘ, V., FENYK, J., CÍSAŘOVÁ, D., VANDUCHOVÁ, M. Systém českého trestního práva. 

Část druhá. Základy trestní odpovědnosti. Praha: Novatrix, 2009, str. 265. 

4 MIŘIČKA, A. Trestní právo hmotné. Část obecná. Praha: Spolek československých právníků 

„VŠEHRD“, 1927, s. 30. 
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vykládá ve smyslu jak osoby fyzické, tak osoby právnické, pokud takový výklad není 

v rozporu se smyslem daného ustanovení.5 Od zavedení možnosti postihnout 

právnickou osobu pro trestný čin k jejímu prosazení v rozhodovací praxi soudů však 

vedla ještě dlouhá a strastiplná cesta. Zpočátku soudy aplikovaly trestní odpovědnost 

právnických osob jenom za trestné činy bez subjektivní stránky (regulatory offences), 

a teprve postupně pod vlivem judikatury se rozsah odpovědnosti rozšířil také na trestné 

činy, znakem jejichž skutkové podstaty je zavinění (non-regulatory offences). 

Vývojovým milníkem, který vedl k prosazení subjektivní trestní odpovědnosti 

právnických osob ve  Spojených státech amerických byl rok 1909, kdy Nejvyšší soud ve 

věci NY Central & Hudson River RR Co v. United States6 judikoval, že právnická osoba 

je trestně odpovědná za jednání svých zaměstnanců, nezávisle na jejich pracovním 

postavení, a to i za trestné činy, které vyžadují úmysl (subjektivní stránku). Vývoj ve 

Spojeném království byl v tomto směru pozvolnější, kdy se trestní odpovědnosti 

právnických osob za zaviněná jednání podařilo praxi prosadit až v čtyřicátých letech 

20. století.7  

Postupně, vývojem daným zejména soudními rozhodnutími se v obou krajinách 

vytvořily teoretické modely odvozené odpovědnosti právnických osob, ze kterých 

vycházejí i úpravy států kontinentální právní kultury, kam se institut trestní 

odpovědnosti právnických osob rozšířil koncem 20. století.  

Úprava trestní odpovědnosti ve Spojeném království vychází ze dvou teorií, 

a to kvalifikované zástupní teorie a teorie identifikační. U trestných činů upravených 

zákonem, z nichž mnohé nevyžadují existenci zavinění (regulatory offences) se užije 

zástupní teorie, podle které právnická osoba odpovídá za jakékoliv trestné činy svých 

zaměstnanců či zástupců, vyjma případu, že právnická osoby prokáže existenci 

preventivních opatření, které byly způsobilé předejít spáchání trestného činu. 

                                                           
5 Interpretation Act 1978. 
6 V případě NY Central & Hudson River RR Co v. United States řešil Nejvyšší soud porušení zákona 

ukládajícího zákaz přijímání a poskytovaní nezákonných slev v mezistátní přepravě podle Elkinsova 

zákona (Elkins Act). Manažer železniční společnosti udělil nezákonné slevy některým ze zákazníků této 

společnosti. Společnost namítala protiústavnost trestního stíhání za trestný čin, kterého se nedopustila 

společnost, ale jiný subjekt, a to zaměstnanec společnosti. Společnost dále namítala, že takové trestní 

řízení porušuje i ústavou zaručené právo na spravedlivý proces. Nejvyšší soud oba argumenty odmítl a 

shledal společnost trestně odpovědnou za protiprávní jednání jejích zaměstnanců. 
7 GOBERT, J., PUNCH, M. Rethinking Corporate Crime. London: Butterworths LexisNexis, 2003, str. 

60-61. 
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Odpovědnost právnických osob za trestné činy, jejichž znakem je zavinění (non-

regulatory offences) vychází z teorie identifikace a je podmíněna pouze zaviněným 

jednáním osob tvořičích řídící mysl a vůli právnické osoby, tedy osob s nejvyšším 

postavením ve společnosti.  

Jak již bylo zmíněno, vývoj trestní odpovědnosti právnických osob ve Spojených 

státech amerických vykazuje určitá specifika oproti vývoji ve Spojeném království. 

Na úrovni federálního práva se vychází z teorie zástupní s tím, že jednání se musí 

fyzická osoba dopustit v souvislosti se svým zaměstnáním a v úmyslu opatřit právnické 

osobě prospěch.8 Podle této koncepce byly právnické osoby trestně odpovědné za 

trestné činy vyžadující zavinění, pokud její zaměstnanec jednal zaviněně. Těžkosti při 

posuzování trestní odpovědnosti nastávaly v případech, kdy žádný ze zaměstnanců 

neměl zákonem požadovaný úmysl, avšak tento existoval na kolektivní úrovni. 

V případu United States v. Bank of New England, N.A9 soud dospěl k závěru, že souhrn 

vědomí jednotlivých zaměstnanců jednajících v rámci svého zaměstnání je totožný 

s vědomím společnosti a založil tak precedent, dle kterého se zavinění právnické osoby 

dovozuje z kolektivního vědomí. 

Na úrovni jednotlivých států se uplatňuje spíše konzervativnější přistup k trestní 

odpovědnosti právnických osob, který se blíží úpravě ve Spojeném království. 

Trestní odpovědnost právnických osob se stala inspirací pro státy kontinentální 

právní kultury, kde se začala prosazovat teprve koncem 20. století a v průběhu období 

20 let se pod vlivem mezinárodních závazků postupně rozšířila do všech členských států 

Evropské unie. 

 

 

                                                           
8 GOBERT, J., PUNCH, M. Rethinking Corporate Crime. London: Butterworths LexisNexis, 2003, s. 57. 
9 V případu United States v. Bank of New England federální odvolací soud rozhodoval o trestní 

odpovědnosti Bank of New England za porušení zákonné povinnosti vystavit ve lhůtě 15 dní zprávu o 

transakci přesahující sumu 10 000 dolarů. Svým rozhodnutím založil tzv. doktrínu kolektivního vědomí, 

podle které souhrn vědomí jednotlivých zaměstnanců organizace může být přičítán organizaci jako 

takové. 
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1.2 Trestní odpovědnost právnických osob ve státech kontinentální 

právní kultury 

 

Státy systému common law se staly kolébkou koncepce trestní odpovědnosti 

právnických osob, která se značným časovým odstupem našla své uplatnění 

i v kontinentálním právním systému. Potřeba zakotvení trestní odpovědnosti 

právnických osob se v Evropě stala naléhavou v období po druhé světové válce. 

Společenský a ekonomický rozvoj si vyžádal  řešení nových problémů a rizik spjatých 

s rostoucí silou průmyslových a obchodních společností. Po roce 1989 navíc 

v souvislosti s globalizačními procesy na úrovni Evropské unie a jiných mezinárodních 

organizací vznikají úmluvy a jiné právní nástroje pro boj proti organizovanému zločinu, 

korupci, financování terorismu a podobně. Tyto mezinárodní instrumenty zavazují státy 

k zavedení deliktní odpovědnosti právnických osob a přijetí efektivních, přiměřených 

a odrazujících sankcí (effective, proportionate and dissuasive sanctions) za 

nejzávažnější jednání kolektivních subjektů. 

V důsledku naznačeného vývoje v Evropě  postupně dochází k zavádění koncepce 

trestní odpovědnosti právnických osob do právních řádů jednotlivých států. Prvním 

evropským státem, který zavedl odpovědnost právnických osob za trestné činy se v roce 

1950 stalo Nizozemsko. V 80. letech 20. století následovaly další země, konkrétně 

Portugalsko a Švédsko. V Evropě odpovědnost právnických osob za trestné činy 

zaznamenává nevětší rozmach od roku 1990. V současnosti již všechny státy Evropské 

unie mají zavedenou odpovědnost právnických osob za trestné činy, a to buďto 

v podobě trestní odpovědnosti nebo odpovědnosti administrativněpravní.  

Ačkoli žádný z evropských právních dokumentů přímo nestanoví povinnost 

členských zemí zavést trestní odpovědnost právnických osob, převážná část zemí 

upravila odpovědnost právnických osob v trestním právu.  Trestní odpovědnost 

právnických osob některé z nich upravily jako odpovědnost pravou, kdy je právnická 

osoba vedle fyzické osoby dalším samostatným subjektem odpovědnosti. Méně častou 

je koncepce nepravé trestní odpovědnosti, kdy subjektem trestní odpovědnosti zůstává 

fyzická osoba s možností uložit právnickým osobám quasi-trestní sankce bez 
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výslovného zakotvení jejich trestní odpovědnosti.10 Nepravou trestní odpovědnost 

původně zavedlo například Španělsko, které však se změnou právní úpravy v roce 2009 

přešlo k většinově přijímané koncepci pravé trestní odpovědnosti. Posledním 

evropským státem s nepravou trestní odpovědností je Slovenská republika, kde je nový 

zákon, zavádějící pravou trestní odpovědnost právnických osob v legislativním procesu 

a na jeho přijetí se teprve čeká. 

Pouze Německo a Itálie jako jediné z členských států přijaly koncepci 

administrativněprávní odpovědnosti právnických osob, které jsou sankcionovány za 

jednání vykazující znaky trestného činu prostředky správního práva. 

 

1.3 Cesta k trestní odpovědnosti právnických osob v České republice 

 

Jako poslední členská země, po opakované kritice ze strany Komise, přistoupila 

k úpravě trestní odpovědnosti právnických osob Česká republika. Ačkoli problematika 

odpovědnosti právnických osob v trestním právu byla již od druhé poloviny 90. let 

velice diskutovaným tématem11, a to především v souvislosti se závazky plynoucími pro 

ni z četných mezinárodních instrumentů,12 prvním legislativním pokusem o její 

zavedení do českého právního řádu se stal až vládní návrh zákona o trestní 

odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim z roku 2004, který byl Poslanecké 

sněmovně předložen dne 21. 7. 2007.13 Návrh upravoval odpovědnost všech 

právnických osob (s výjimkou České republiky, ČNB a územních samosprávných 

                                                           
10 JELÍNEK, J. Trestní odpovědnost právnických osob. Praha: Linde, 2007, s. 22 
11 Srov. např. MUSIL, J. Trestní odpovědnost právnických osob: Historický vývoj a mezinárodní 

srovnání. In MUSIL, J., VANDUCHOVÁ, M. Pocta Otovi Novotnému k 70. narozeninám. Praha: Codex 

Bohemia, 1998, s. 76-98; KRATOCHVÍL, V. Trestní odpovědnost právnických osob a jednání za jiného 

(stav de lege lata, de lege ferenda v České republice a Slovenské republice). Právny obzor, 2002, č. 4, s. 

365-372; JANDA, P. Trestní odpovědnost právnických osob. Právní fórum, 2006, č. 5, s. 168-178; 

JELÍNEK, J. Potřebujeme trestní odpovědnost právnických osob? Karlovarská právní revue, 2007, č. 4, s. 

6-28; KARABEC, Z., NEČADA, V., VLACH, J. Trestní odpovědnost právnických osob - otevřený 

problém. Trestní právo, 2007, č. 4, s. 5-16; JELÍNEK, J. Trestní odpovědnost právnických osob. Praha: 

Linde, 2007; JELÍNEK, J. Trestní odpovědnost právnických osob jako předmět zkoumání. Kriminalistika, 

2008, č. 1, s. 27-60; JELÍNEK, J. Trestní odpovědnost právnických osob v České republice – stále 

otevřený problém. In ZÁHORA, J., KERT, R. Trestná zodpovednosť právnických osob: zborník 

príspevkov z medzinárodnej konferencie konanej dňa 12. novembra 2009. Bratislava: EuroKódex, 2009, 

s. 106-113.  
12 K výčtu mezinárodních instrumentů také srov. Důvodovou zprávu k návrhu zákona o trestní 

odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim. Parlament České republiky, Poslanecká sněmovna, VI. 

volební období, sněmovní tisk č. 285. 
13 Parlament České republiky, Poslanecká sněmovna, IV. volební období, sněmovní tisk č. 745. 
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celků) za taxativně vypočtené trestné činy při splnění formálních i materiálních 

podmínek vzniku  trestní odpovědnosti, stanovených v § 5. Počítalo se s odpovědností 

právnické osoby za trestný čin spáchaný jejím jménem, v jejím zájmu, případně na úkor 

či v zájmu jiného, statutárním orgánem nebo jeho členem, tím, kdo je oprávněn za 

právnickou osobu činit právní úkony, tím, kdo v rámci právnické osoby vykonává řídící 

a kontrolní činnost, anebo zaměstnancem při plnění pracovních úkolů za podmínek 

upravených v  § 5 odst. 2 návrhu. 

Rozsah trestní odpovědnosti právnických osob vymezoval § 4 návrhu podle 

principu speciality taxativním výčtem celkem 133 trestných činů.  

Již v prvním čtení byl tento návrh s poukazem na hrozící nebezpečí přílišné 

kriminalizace podnikání zamítnut. Jako alternativa k zavedení trestní odpovědnosti byl 

zpracován věcný záměr zákona o odpovědnosti právnických osob za správní delikty 

spáchané jednáním, které je u fyzických osob postihováno jako trestný čin, který se také 

nepodařilo prosadit.  

Patrně opatrnická obava, že návrh na zavedení trestní odpovědnosti právnických 

osob se opětovně setká s negativním stanoviskem, vedla k tomu, že při tehdy 

připravované úpravě nového trestního zákoníku bylo upuštěno od myšlenky upravit 

trestní odpovědnost právnických osob přímo v trestním kodexu.14 Zákon č. 40/2009, 

trestní zákoník se tedy o trestní odpovědnosti právnických osob vůbec nezmiňuje. 

Další vládní návrh zákona o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení 

proti nim byl Poslanecké sněmovně předložen až v březnu 2011.15 Poměrně rychle 

prošel schvalovacím procesem v obou komorách Parlamentu, v poslední fázi 

legislativního procesu však narazil na veto prezidenta republiky. To bylo Poslaneckou 

sněmovnou dne 6. 12. 2011 přehlasováno a zákon vstoupil v platnost dne 22. prosince 

2011 jeho vyhlášením ve Sbírce pod č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti 

právnických osob a řízení proti nim. Po uplynutí nepřiměřeně krátké – devítidenní 

legisvakanční lhůty nabyl dne 1.1.2012 právních účinků. Trestní zákon, který zavádí 

nový druh trestní odpovědnosti a umožňuje její vyvození vůči právnickým osobám by 

zcela určitě zasluhoval delší legisvakanční lhůtu, aby se právnické osoby mohly na jeho 

                                                           
14 JELÍNEK, J. Trestní odpovědnost právnických osob. Praha: Linde, 2007, s. 15-16. 
15 Parlament České republiky, Poslanecká sněmovna, VI. volební období, sněmovní tisk č. 285. 
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účinnost připravit. Zákonodárce však zřejmě na úkor právní jistoty a předvídatelnosti 

práva upřednostnil plnění závazků plynoucích z evropského práva, kterým se po dobu 

několika let úspěšně vyhýbal. Krátké legisvakanční lhůty jsou v legislativní praxi stále 

častějším jevem, který je ze strany teorie ostře kritizován. 16 

Přijatý zákon zavedl do českého právního řádu pravou trestní odpovědnost 

právnických osob budovanou na fikci přičítání jednání fyzických osob osobám 

právnickým. Zákon o trestní odpovědnosti právnických osob není  komplexní úpravou, 

nýbrž úpravou speciální ve vztahu k obecným předpisům trestního práva. Na otázky, 

které zákon neupravuje se tedy použije subsidiární úprava v kodexech trestního práva, 

není-li jejich aplikace z povahy věci vyloučena. Z hlediska povahy se jedná o smíšený 

předpis upravující hmotněprávní i procesní otázky odpovědnosti právnických osob. 

Problematika odpovědnosti právnických osob je v zákoně rozdělena do šesti částí.  

V první části jsou obsažena obecná ustanovení, a to konkrétně věcná, místní 

a osobní působnost zákona. Trestně odpovědnými jsou všechny právnické osoby 

s výjimkou taxativně vyjmenovaných. Ustanovení zákona se dotýkají především 

tuzemských právnických osob, tedy těch se sídlem, organizační složkou, majetkem nebo 

činností v České republice, případně také cizích právnických osob, byl-li čin spáchán ve 

prospěch tuzemské právnické osoby. Hmotněprávní úprava je soustředěna do části 

druhé a třetí zákona. Druhá část v upravuje základy trestní odpovědnosti právnických 

osob. Jako první je řešena otázka rozsahu trestní odpovědnosti, který je vymezen 

výčtem původně 97 a v současné podobě již 101 trestných činů. Následuje podrobná 

úprava konstrukce samotné odpovědnosti, vztahu mezi odpovědností fyzických a 

právnických osob, podmínek jejího vzniku, přechodu na právního nástupce a zániku. 

Část třetí zákona je pak věnována zvláštním otázkám sankcionování právnických osob. 

Procesněprávní úprava řízení proti právnickým osobám je předmětem části 

čtvrté, která je z hlediska svého obsahu velice střídmá. Omezuje se pouze na úpravu 

několika institutů trestního procesu, jinak odkazuje na subsidiární použitelnost trestního 

řádu. 

Část pátá je věnována úpravě právního styku s cizinou v řízení proti právnické 

osobě a část šestá obsahuje ustanovení o účinnosti zákona. 

                                                           
16 JELÍNEK, J. a kol. Trestní právo hmotné. Obecná část. Zvláštní ćást. 4. vyd. Praha: Leges, 2014, s. 69. 
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Od svého přijetí byl předpis již dvakrát novelizován. První změnu přinesl zákon 

č. 105/2013 Sb., jenž byl přijatý v souvislosti se zákonem č. 104/2013 Sb., o 

mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních a nabyl účinnosti dne 1.1.2014. 

Novela se dotkla pouze části páté zákona, v níž došlo k vypuštění ustanovení o právním 

styku s cizinou a jejich nahrazení aplikačními ustanoveními k zákonu o mezinárodní 

justiční spolupráci. Druhou a prozatím poslední schválenou novelou je zákon č. 

136/2014 Sb., jímž byl rozšířen taxativní výčet trestných činů v § 7 topo vymezující 

rozsah trestní odpovědnosti právnických osob. Jednak byl předmětný výčet doplněn o 

trestný čin znásilnění podle § 185 tr. zákoníku a lichvy podle § 218 tr. zákoníku, jednak 

o nově zavedené sutkové podstaty trestných činů účasti na pornografickém představení 

podle § 193a tr. zákoníku a navazování nedovolených kontaktů s dítětem podle § 193b 

tr. zákoníku. Novela byla reakcí na původně zamítnutý návrh skupiny poslanců 

dovolávajících se možnosti postihnout právnické osoby, zejména pak nebankovní 

úvěrové subjekty, pro trestný čin lichvy.17 Rozšíření výčtu o sexuální trestné činy bylo 

iniciováno potřebou implementovat evropské předpisy k problematice obchodování 

s lidmi, sexuálního vykořisťování a zneužívání.18 

V současnosti jsou Poslaneckou sněmovnou projednávány dva zákony, kterými 

se mění ustanovení zákona o trestní odpovědnosti právnických osob. Na aplikační 

i teoretické problémy ustanovení § 7 topo upravujícího výčet trestných činů reaguje 

návrh zákona předložený Poslanecké sněmovně 3. záři 2014 jako sněmovní tisk. č. 304, 

kterým se mění způsob vymezení katalogu trestných činů z pozitivního taxativního 

výčtu na koncepci odpovědnosti právnických osob za všechny trestné činy s výjimkou 

21 vyjmenovaných trestných činů. Jedná se o přitom o zásadní změnu, která podstatnou 

měrou rozšiřuje odpovědnost právnických osob za trestné činy. Ve srovnání s touto 

novelou je návrh zákona předložený Poslanecké sněmovně 3. záři 2014 jako sněmovní 

tisk. č. 305.pouze kosmetického významu. Tento počítá se změnou ustanovení zákona 

v souvislosti s návrhem na zavedení zajištění výkonu peněžitého trestu do trestního 

řádu. 

                                                           
17 Parlament České republiky, Poslanecká sněmovna, VII. volební období, sněmovní tisk č. 105. 
18 Konkrétně směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2011/36/EU ze dne 5. dubna 2011o prevenci 

obchodování s lidmi, boji proti němu a o ochraně obětí, kterou se nahrazuje rámcové rozhodnutí Rady 

2002/629/SVV a směrnicí 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.  
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2. Kriminologické aspekty trestní odpovědnosti právnických 

osob  
 

Na počátku úvah o odpovědnosti právnických osob a její regulaci cestou trestního 

práva se musíme nejdříve pozastavit nad povahou právnické osoby, její odpovědností 

a nad riziky, které činnost právnických osob představuje. Bez poznání příčin a motivů 

jejich jednání, nelze nelézt efektivní a odpovídající reakci na protispolečenské chování 

právnických osob. Proto předně přistoupíme k obecné charakteristice kriminality 

právnických osob a určení jejích příčin, které dále poslouží jako kritérium hodnocení 

konkrétních legislativních úprav odpovědnosti právnických osob za trestné činy. 

Trestní odpovědnost právnických osob je jedním z nejkontroverznějších institutů 

trestního práva, a to zejména v kontinentální právní kultuře, kde působí jako cizí prvek 

v systému budovaném na individuální odpovědnosti za zavinění. I v tomto případě pak 

platí obecné pravidlo, že o co kontroverznější a složitější institut se jedná, o to větší je 

naléhavost jeho teoretického rozpracování. Možná právě skutečnost, že český 

zákonodárce nenašel impuls pro zakotvení odpovědnosti právnických osob ve 

společenském konsensu o nutnosti přijetí této úpravy, ale v mezinárodních závazcích, 

způsobila, že teoretické rozpracování této problematiky je nedostatečné. Chybí 

odpovědi na mnohé zásadní otázky např. Jaká je povaha právnické osoby? Je z hlediska 

trestního práva pouze bezobsažnou množinou jejích členů? A je-li tomu tak, jaký je 

potom účel jejího trestání? Může být právnická osoba primárním subjektem morální 

odpovědnosti, případně jaká je skutečná povaha této odpovědnosti?  

Domníváme se, že cestou k řešení těchto otázek je objasnění povahy korporátní 

kriminality a jejich příčin. 

 

2.1 Korporátní kriminalita a její specifika 

 

V centru pozornosti tradiční kriminologie jako vědy o kriminalitě, jejích 

pachatelích, obětech a o její kontrole, je člověk – fyzická osoba – bytost nadaná 

svědomím. 
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První impuls pro kriminologický výzkum v oblasti kriminality korporací přišel až 

v první polovině 20. století v podobě článku amerického kriminologa Edwina H. 

Sutherlanda.19 Právě jemu je připisováno autorství pojmu „white-collar crime“ neboli 

kriminalita bílých límečků, který je v současné kriminologii často užíván v souvislosti 

s kriminalitou právnických osob. Do té doby byla kriminalita páchaná při výkonu 

povolání respektovanými fyzickými osobami s vysokým společenským statusem tak, 

jak ji popsal Sutherland, považována za přípustné obchodní jednání, a proto také 

kriminology přehlížena. 

V souvislosti s tímto druhem kriminality jsou užívány další pojmy (např. 

ekonomická, finanční, hospodářská kriminalita či firemní kriminalita), jež se obsahově 

liší. Předmět našeho zkoumání proto nazveme korporátní kriminalitou, která se chápe 

jako souhrn trestných činů organizace (právnické osoby) a trestných činů osob uvnitř 

organizace, bez ohledu na druh spáchaného trestného činu a společenský status 

pachatele.  

Ke korporátní kriminalitě je často přistupováno jako k protipólu kriminality 

obecné. Od jiných forem kriminality se skutečně liší, a to hned v několika směrech.20 

Korporátní kriminalita je obecně páchána skrytě a nenápadně, vyžaduje zvláštní 

schopnosti nebo znalosti a postavení např. v rámci organizační struktury. Vyznačuje se 

nízkou mírou oznamování, což zvyšuje míru její latence. Je-li oznámena, stává se tak 

dlouho po spáchání trestného činu. Protože se jedná o činnost páchanou v rámci nebo 

prostřednictvím organizace, je obtížné vyvodit individuální odpovědnost konkrétní 

osoby. Bývá také označována jako kriminalita bez obětí. Zejména u hospodářských 

trestných činů nelze individuální oběti vůbec identifikovat, např. u trestných činů 

v rámci potravinového či farmaceutického průmyslu dotčené osoby netuší, že se staly 

obětmi. Spíše než na osoby fyzické dopadá na osoby právnické (porušování předpisů o 

pravidlech hospodářské soutěže), často i na stát (daňové trestné činy), případně 

společnost jako celek (trestné činy proti životnímu prostředí). Ačkoli korporátní 

kriminalita nepopíratelně způsobuje vysoké škody, Sutherland již v roce 1940 

                                                           
19 SUTHERLAND, E. White-collar Criminality. American Sociological Review, 1940, č. 1, s. 1-12. 
20  K tomu srov. např. NOVOTNÝ, O., ZAPLETAL, J. a kol. Kriminologie. 3. vyd. Praha: ASPI – 

Wolters Kluwer, 2008, s. 353-362; NEWBURN, T. Criminology.  Cullompton, UK: Willan Publishing, 

2007, s. 377 – 384; NELKEN, D.: White-Collar and Corporate Crime. In MAGUIRE, M. The Oxford 

Handbook of Criminology, 5. vyd. Oxford: Oxford University Press, 2012, s. 623-632. 
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upozornil, že újma ve formě škody na majetku je zanedbatelná v porovnání se 

společenskou dezorganizací, kterou způsobuje.21   

Výše uvedené má vliv na vnímání trestnosti a závažnosti korporátní kriminality 

a také na identifikaci odpovědného subjektu. Kriminalita páchaná v rámci organizace 

vyvolává mnohoznačné a často rozporné názory odborné i laické veřejnosti na to, zda 

by měla být trestná a trestána. Ze strany veřejnosti je nedostatek zájmu na stíhání 

právnických osob dán tím, že se bezprostředně nedotýká individuálních členů 

společnosti. Předmětem zájmu většiny společnosti je totiž spíše než hospodářská 

kriminalita, kriminalita obecná, která bezprostředně ohrožuje majetek, zdraví nebo život 

lidí. Pokusí-li se pachatel (i když bezúspěšně) o krádež naší peněženky, vnímáme toto 

jednání citelněji než zprávu o daňovém úniku v řádu desítek milionů korun.  

Navíc veřejnost je náchylná k přehlížení a ospravedlňování takového jednání 

zejména pak, má-li z trestné činnosti prospěch (např. nižší ceny zboží a služeb). Nižší 

citlivost veřejnosti je dána také tím, že mnohé obchodní praktiky naplňující skutkové 

podstaty trestných činů jsou ustáleny jako běžná obchodní praxe. Na druhé straně 

některé výzkumy uvádějí, že postoj veřejnosti vůči kriminalitě organizací proti životu a 

zdraví lidí je přísnější než jim uložené sankce.22 V České republice však paradoxně za 

tyto trestné činy nelze trestní odpovědnost právnické osoby vyvodit.23 

Pro závěr, že společnost obecně vnímá kriminalitu korporací méně citelně než 

kriminalitu obecnou, svědčí rovněž skutečnost, že zavedení trestní odpovědnosti 

právnických osob do právních řádů států kontinentální Evropy nebylo prioritou trestní 

politiky evropských států, nýbrž povinností pro ně plynoucí z mezinárodních závazků. 

Ambivalentní postoj vůči korporátní kriminalitě se promítá také do soudnictví, kde se 

projevuje vysokou mírou latence, nízkým počtem odsouzení a ukládáním mírných 

sankcí.24 

                                                           
21 SUTHERLAND, E. White-collar Criminality. American Sociological Review, 1940, č. 1, s. 5. 
22 Srov. NELKEN, D.: White-Collar and Corporate Crime. In MAGUIRE, M. The Oxford Handbook of 

Criminology, 5. vyd. Oxford: Oxford University Press, 2012, s. 649. 
23 DANKOVÁ, K. K otázce rozsahu trestní odpovědnosti právnických osob. In JELÍNEK, J. a kol. 

Trestní odpovědnost právnických osob – bilance a perspektivy. Praha: Leges, 2013, s. 296-309. 
24 NELKEN, D.: White-Collar and Corporate Crime. In MAGUIRE, M. The Oxford Handbook of 

Criminology, 5. vyd. Oxford: Oxford University Press, 2012, s. 642-647. 
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Právě zvláštní povaha korporátní kriminality, jež je dána jejími specifiky oproti 

kriminalitě obecné, neumožňuje při hledání příčin páchání trestných činů spoléhat zcela 

na tradiční teorie kriminality. Faktory ovlivňující páchání kriminality korporací jsou 

totiž do značné míry dány povahou a postavením subjektu a specifikem činnosti, při níž 

k trestným činům dochází. Vymezení kriminogenních faktorů přitom představuje 

nutnou podmínku pochopení povahy tohoto druhu kriminality a vytvoření efektivních 

nástrojů její kontroly, zejména při vytváření zákonných koncepcí odpovědnosti 

právnických osob za protiprávní (případně trestní) jednání. 

 

2.2 Kriminogenní faktory ovlivňující korporátní kriminalitu 

 

 Z hlediska zkoumání problematiky korporátní kriminality je kriminalita 

samotných organizací neoddělitelná od kriminality osob uvnitř organizace, a proto je 

její příčiny nutné hledat ve třech rovinách: na úrovni trhu, na úrovni organizace a na 

úrovni individuální. Autoři z oblasti anglo-americké právní kultury se v této souvislosti 

zabývali příčinami kriminality právnických osob. Vycházeje primárně ze studie autorů 

Jamese Goberta a Maurice Punche, která rozlišuje pět skupin kriminogenních faktorů, a 

to 1) socioekonomické podmínky, 2) korporátní kulturu a strukturu organizace, 3) cíle 

společnosti, racionalitu při rozhodování a schopnosti vedoucích zaměstnanců, 4) 

způsoby zastírání odpovědnosti a 5) druh odvětví, pokusíme se předestřít některé z 

teorií vysvětlujících důvody páchání korporátní kriminality.25  

 

2.2.1 Kriminogenní faktory na úrovni trhu  

 

Nepopíratelný vliv na chování právnických osob mají společenské a ekonomické 

podmínky. Často bývá zdůrazňováno, že korporátní kriminalita je průvodním jevem 

tržního hospodářství. Tlaky trhu nutí subjekty přijímat rozhodnutí a činit kroky, které 

jsou racionální z hlediska udržení tržní pozice, a to i za cenu porušení zákona. Stejně 

jako u kriminality fyzických osob chování právnické osoby může ovlivňovat také její 

                                                           
25 GOBERT, J., PUNCH, M. Rethinking Corporate Crime. London: Butterworths LexisNexis, 2003, s. 

14- 25. 
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ekonomická situace. Nelze však zobecnit, že trestnou činnost páchají pouze právnické 

osoby ve finanční tísni. Právě naopak, i úspěšné společnosti se opakovaně dopouštějí 

trestné činnosti.26  

Socioekonomické podmínky sice mají vliv na chování společností, neposkytují 

však odpověď na otázku, proč za stejných okolností některé společnosti páchají trestnou 

činnost a jiné nikoli.  

Druh odvětví, ve kterém společnost podniká, je z hlediska chování společnosti 

dalším významným kriminogenním faktorem. V některých odvětvích dochází 

k trestným činům častěji než v jiných (např. farmaceutický, automobilový a zbrojní 

průmysl). Toto tvrzení dobře dokládá výzkum amerických kriminologů Marshalla B. 

Clinarda a Petera C. Yeagera, kteří po dobu dvou let zkoumali dodržování právních 

předpisů u 582 největších amerických korporací. Výsledek jejich výzkumu ukázal, že tři 

pětiny ze sledovaných organizací se v relevantním období dopustily alespoň jednoho 

porušení zákona (administrativního deliktu nebo trestného činu). Z toho 60 % všech 

porušení se událo v ropném průmyslu, 16 % v automobilovém a 10 % ve 

farmaceutickém průmyslu.27 

 

2.2.2 Kriminogenní faktory na úrovni organizace 

 

Korporátní kriminalitu ovlivňuje rovněž struktura organizace. Velikost, 

komplexnost a segmentace organizací může ve svém důsledku vést k nedostatečné 

kontrole v rámci organizace a vzniku deviantních subkultur, případně k nedostatečné 

komunikaci mezi jednotlivými články, a tím k vytváření kriminogenního prostředí. 

V nepřehledné struktuře společnosti získávají potenciální individuální pachatelé pocit 

anonymity a nedotknutelnosti.  

V souvislosti s hledáním správného modelu odpovědnosti právnických osob 

nabývají na popularitě teorie, jež z korporátní kultury vyvozují intelektuální složku 

zavinění právnických osob. Korporátní kultura je souborem psaných i nepsaných 

                                                           
26 Tamtéž. s. 13. 
27 NELKEN, D.: White-Collar and Corporate Crime. In MAGUIRE, M. The Oxford Handbook of 

Criminology, 5. vyd. Oxford: Oxford University Press, 2012, s. 636. 
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ustálených pravidel (organizačních, rozhodovacích, kontrolních, atd.), podle kterých 

organizace funguje bez ohledu na personální obsazení pozic v rámci dané korporace. 

Jinými slovy se jedná o pracovní atmosféru, která ovlivňuje chování individuálních 

osob, ale kterou tyto osoby částečně dotvářejí.28 V rámci korporátní kultury je také 

poukazováno na vytváření jakéhosi skupinového myšlení (group think) uvnitř 

organizace, které potlačuje odlišné názory, myšlení a stanoviska zaměstnanců, a 

představuje určitý mechanismus, který jednotlivce nutí přizpůsobit se skupině ve snaze 

předejít vyloučení. Osoby, které by jinak jednaly morálně, se podřizují tlaku 

korporátního okolí a uchylují se k nemorálním činům a rozhodnutím.29 

Při zkoumání kriminality organizací je stěžejním také důraz kladený na plnění 

vytčených cílů. V konkurenčním podnikatelském prostředí si společnosti stanovují 

ambiciózní cíle za účelem získání výhodnějšího místa na trhu na úkor svých soutěžitelů. 

Vedení společnosti se snaží o splnění nesnadno dosažitelných cílů, přičemž jako 

prostředek k jejich naplnění volí protiprávní nástroje. S tím souvisí také oceňování 

zaměstnanců, kteří požadovaného cíle dosáhli, a to i za cenu porušení právních norem. 

Tím dochází k vytváření profilu úspěšného zaměstnance, který se stává pro ostatní 

příkladem.30 

Z hlediska vysvětlení skutečné povahy korporátní kriminality nelze opomenout 

teorii, která jednání právnických osob vysvětluje jako důsledek racionální kalkulace.31 

Právnické osoby podle ní nedisponují svědomím, které by ovlivňovalo jejich chování, 

a proto je jejich jednání hodnotově indiferentní. Motivem rozhodování právnických 

osob je racionální propočet zisků a ztrát (a případných rizik). Přijímání rozhodnutí 

pouze na základě ekonomické výhodnosti může vyvolat mylnou představu kontroly nad 

situací a vzdalovat odpovědné osoby od reálně hrozících důsledků přijímaných 

                                                           
28 Srov. např. SARRE, R. Penalising corporate „culture“. The key to safer corpoarte aktivity? In 

GOBERT J., PASCAL, A-M. European Developments in Corporate Criminal Liability. Abingdon, Oxon: 

Routledge, 2011, s. 84-98.  
29 GOBERT, J., PUNCH, M. Rethinking Corporate Crime. London: Butterworths LexisNexis, 2003, s.18. 

30 NEWBURN, T. Criminology.  Cullompton, UK: Willan Publishing, 2007, s. 387.  
31 GOBERT, J., PUNCH, M. Rethinking Corporate Crime. London: Butterworths LexisNexis, 2003, s. 

18-21. 
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rozhodnutí. Jako příklad trestního jednání společnosti na základě analýzy nákladů a 

zisků lze uvést případ známý jako Ford Pinto.32  

Podle studie R. Paternostera a S. Simpsona33, která rozvíjí teorii racionální volby 

za účelem vysvětlení protiprávního jednání právnických osob, jsou při racionální 

kalkulaci zohledňovány následující faktory: 1) očekávaný druh a výše zákonné sankce 

a pravděpodobnost jejího uložení, 2) předpokládané neformální sankce (např. ztráta 

dobrého jména společnosti nebo ztráta společenského statusu individuálního pachatele), 

3) očekávaná možnost ztráty sebeúcty (např. pocit viny za trestné jednání), 4) 

očekávané náklady spojené s jednáním v souladu s právními předpisy, 5) očekávané 

výhody z protiprávního jednání, 6) morální zábrany (nakolik nemorální je spáchaní 

konkrétního trestného činu), 7) míra spravedlnosti zákonné úpravy, 8) povaha trestného 

činu a 9) předchozí trestná činnost fyzické osoby. 

V souvislosti s aplikací teorie racionální volby je však nutné upozornit na 

skutečnost, že racionalitu v rozhodnutích společností nelze přeceňovat. Nikoli všechna 

rozhodnutí v rámci společnosti jsou totiž racionální. V důsledku nedostatečné 

informovanosti vedení společnosti o problematice a nesprávným vyhodnocením 

dostupných informací nebo důsledkem nedostatečných zkušeností, může docházet 

(a v praxi i často dochází) k přijímání rozhodnutí, která již na první pohled racionalitu 

postrádají. Faktorem může být i ztráta informací ve složité rozhodovací struktuře 

velkých organizací. Některá rozhodnutí jsou tak spíše než důsledkem racionálního 

uvažování výsledkem uplatňování ustálených pravidel.34  

                                                           
32 Společnost Ford v roce 1967 začala práce na vývoji nového modelu automobilu. Při vytváření modelu 

bylo rozhodnuto, že benzínová nádrž bude umístěná za zadní nápravu automobilu. Druhá z navržených 

možností, umístění nádrže nad zadní nápravu, by vyžadovala zmenšení zavazadlového prostoru. Konečné 

umístění nádrže sice odpovídalo tehdy platným bezpečnostním předpisům, v reálu však zvyšovalo riziko 

smrtelných nehod. Při nárazu do zadní části vozidla došlo opakovaně k přetržení nádrže a následnému 

vzniku požáru. V soudním řízení vedeném proti společnosti Ford byla jako důkaz předložena analýza 

nákladů na snížení rizika poškození palivové nádrže. Náklady na instalaci příslušného bezpečnostního 

prvku byly vyčísleny na 11 dolarů (celkově 137 milionů dolarů). Tímto krokem by se dle analýzy 

předešlo 180 úmrtím a 180 vážným zraněním, a tím také nákladům na náhradu újmy ve výši 49, 5 milionů 

dolarů. Společnost Ford se na základě kalkulace rozhodla návrh nerealizovat. K podrobnostem srov. 

SCHWARTZ, G. The Myth of Ford Pinto Case. Rutgers Law Review,1991, č. 43, s. 1013-1067. 
33 PATERNOSTER, R., SIMPSON, S. A Rational Choice Theory of Corporate Crime. In CLARKE, R, 

FELSON, M. Routine Activities and Rational Choice: Advances in Criminological Theory, 5. vyd. New 

Brunswick, NJ: Transaction Publishers, s. 37-58. 
34 SIMPSON, S. a kol. Rationality and Corporate Offending Decisions. In PIQUERO, A., TIBBETTS, S. 

Rational Choice and Criminal Behavior. New York, NY: Routledge, 2002, s. 32. 
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Kriminogenní faktory na úrovni organizace do značné míry přibližují povahu 

korporátní kriminality a jako takové by měly být zohledněny v zákonné konstrukci 

odpovědnosti právnických osob za trestné činy. Český zákonodárce však na tyto faktory 

v zákoně nereflektoval.  Zdá se též, že zavedení odpovědnosti právnických osob za 

trestné činy zastihlo zákonodárce nepřipraveného zodpovědět některé ze zásadních 

koncepčních otázek. V kontinentální Evropě je trestní právo tradičně budováno na 

zásadě trestní odpovědnosti fyzické osoby za zaviněné jednání. Právě zavinění jakožto 

subjektivní prvek odlišuje trestní odpovědnosti od jiných forem právní odpovědnosti. 

Rozšíření rozsahu této odpovědnosti na právnické osoby otevírá otázku způsobilosti 

právnické osoby být primárně odpovědným subjektem a otázku povahy této 

odpovědnosti, které jsou zpracovány v kapitole 4.2. 

 

2.2.3 Kriminogenní faktory na úrovni individuálního pachatele – 

fyzické osoby 

 

K protiprávnímu jednání může osoby uvnitř společnosti vést i široká škála 

mechanismů vyhýbání se trestní odpovědnosti a to jak na úrovni vedení společnosti, 

tak na úrovni společnosti jako celku. Individuální pachatel se v rámci společnosti 

zákonitě snaží zakrýt svoji nelegální činnost a předejít tak vyvození své individuální 

trestní odpovědnosti a to například tím, že určí přehnaně ambiciózní cíle, jejichž 

plněním pověří své podřízené motivované systémem odměn podle dosaženého 

výsledku. Na nich také ponechá způsob a prostředky, jak stanoveného cíle dosáhnout. 

V případě, že podřízení použijí k dosažení vytyčených cílů protiprávní prostředky, 

odpovědnost vedoucího pracovníka lze dovodit jen stěží. 

Zastáváme názor, že fyzické osoby, které se jinak trestných činů nedopouštějí, 

jsou náchylnější k páchání trestné činnosti prostřednictvím organizace. Přispívá k tomu 

jistě i již zmiňovaný pocit anonymity v rámci struktury organizace. Z hlediska 

morálního pak může mít určitý vliv i to, že jednající osoba vnímá právnickou osobu 

jako samostatný subjekt, který by měl nést odpovědnost. 
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Jako zvláštní faktor kriminality organizací je v literatuře zmiňovaná tzv. 

kognitivní disonance (cognitive dissonance).35 Jedná se o záměrné bagatelizování 

důkazů o negativních důsledcích jednání a jejich racionalizaci tak, aby došlo ke 

zmírnění rozporů mezi vůli subjektu a předvídatelnými důsledky jeho jednání. 

V dokumentovaných případech společnosti odmítají negativní signály, které můžou 

sloužit jako výstraha před negativními důsledky, a místo přijímání preventivních 

opatření zvyšují marketingové snahy. Za příklad poslouží případ známý jako 

thalidomidový skandál.36 Jednalo se o volně prodejné anestetikum, které u těhotných 

žen způsobovalo jako vedlejší účinek závažné postižení plodu. Když se začaly hromadit 

důkazy o závažném vedlejším účinku tohoto léčiva, německý výrobce tyto informace 

ignoroval a místo stažení výrobku z trhu znásobil své marketingové snahy a usiloval o 

diskreditaci kritiků. 

 V souvislosti s hledáním příčin korporátní kriminality jako poslední zmíníme 

teorii neutralizace autorů Matzu a Sykese.37 Podle této teorie pachatelé využívají pěti 

technik, kterými neutralizují negativní pocity spojené s trestným činem a racionalizují 

tím své jednání. Jsou jimi 1) popírání odpovědnosti (např. „to nebyla moje vina“), 2) 

popírání vzniku újmy (např. „vždyť se nikdo nezranil“; „nikomu to nebude chybět“; 

„jen jsem si to půjčil“), 3) popírání existence obětí (např. „zasloužili si to“), 4) 

omlouvání jednání jednáním jiných (např. „každý to dělá stejně jako já“) a nakonec 5) 

omlouvání svého jednání vyššími hodnotami (např. „pouze jsem chránil dobré jméno 

společnosti“                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 

 

 

                                                           
35 Srov. MINKES, J., MINKES, L. Corporate and White-Collar Crime. London: Sage Publication, 2008, 

s. 270. 
36 Thalidomid byl lék vyvinutý německou farmaceutickou společností Grünenthal. V letech 1957-1961 

byl prodáván ve 46 státech světa, jako volně prodejné léčivo bez vedlejších účinků se širokým využitím, 

především při chřipce, nachlazení, bolestech hlavy a ranních těhotenských nevolnostech. Koncem 

padesátých a začátkem šedesátých let došlo u těhotných žen užívajících Thalidomid k četným případům 

poškození plodu. Do roku 1961, kdy byl lék stažen z trhu, se jako důsledek jeho vedlejších účinků 

narodilo přes 10 000 dětí se závažným tělesným postižením končetin, vnitřních orgánů a nervového 

systému. 
37 NEWBURN, T. Criminology.  Cullompton, UK: Willan Publishing, 2007, s. 385-386. 
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3. Právnická osoba 
 

Jedním ze základních stavebních kamenů koncepce trestní odpovědnosti 

právnických osob je vymezení subjektu trestní odpovědnosti. Oproti trestní 

odpovědnosti fyzických osob za zavinění, která je tradičním principem trestního práva 

v kontinentální Evropě, ale také v zemích common law, a kde vymezení subjektu nečiní 

žádné potíže, je určení subjektu trestní odpovědnosti právnických osob ztíženo 

mnohoznačností tohoto pojmu a různými názory na pojetí právnické osoby v doktríně. 

V této části proto považujeme za nezbytné zabývat se pojmem právnické osoby a jeho 

vymezením a to jak z pohledu doktrinárního, tak i z pohledu platného práva. 

Pojem právnické osoby je nejasný a jeho vznik sahá do konce 18. až začátku 19. 

století. Autorství pojmu právnická osoba je připisováno různě G. Hugovi, který jej 

použil v roce 1798, případně A. Heisovi a jeho publikaci o systému pandekt z roku 

1807. Oba autoři však tento pojem používají ve smyslu pojmu osoby morální, který se 

liší od pojmu právnická osoba tak, jak jej v současnosti chápe právní věda.38 O 

formování moderní nauky o právnických osobách však můžeme mluvit teprve 

v souvislosti s právními názory Friedricha Carla von Savignyho, který konstruuje pojem 

právnické osoby v dnešním pojetí. 

Ani v zemích common law nebyla cesta k uznání právnické osoby za subjekt 

práva jednoduchá. I když první akciová společnost – East India Company vznikla ve 

Spojeném království již v roce 1600, k uznání právní osobnosti právnických osob zde 

definitivně dochází až v roce 1897, a to rozhodnutím Sněmovny Lordů ve věci Salomon 

v. Salomon & Co Ltd, ve kterém byla společnost (company) prohlášená za samostatný 

subjekt práva, odlišný od svých členů.39 

Otázka subjektivity právnické osoby zprvu mezi právními teoretiky vyvolala 

negativní reakce, které v německé právní vědě vedly k založení proudu popírajícího 

                                                           
38 BERAN, K. Pojem osoby v právu. Osoba, morální osoba, právnická osoba. Praha: Leges, 2012, s. 33. 

 

39 HOLLAN, S. Corporate Crime. Dublin: Bloomsbury Professional, 2011, s. 4-5. 
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právnické osoby jako takové.40 Postupně se však v souvislosti s hledáním podstaty 

právnické osoby vyvinula řada teorií, které se pokoušely vysvětlit povahu právnických 

osob. Tyto lze třídit do skupin, z nichž nejzásadnějšími jsou tzv. klasické teorie 

právnických osob, a to teorie fikce a teorie reality.41  

Teorie fikce vychází z premisy, že na rozdíl od fyzické osoby jsou právnické 

osoby pouhou fikcí vytvořenou právem a v reálném světě neexistují. Teorie reality 

naopak vychází z názoru, že právnické osoby, jimž právo přiznává právní subjektivitu, 

existují v reálném světě, a to jako subjekty odlišné od osob nebo majetku, které je tvoří. 

Reálné teorie považují právnické osoby za samostatnou a (od fyzických osob) 

neodvozenou kategorii osob v právním smyslu. 42 

Navzdory všem pokusů o vymezení pojmu právnické osoby, doposud neexistuje 

žádná obecně přijímaná definice tohoto právního institutu. Právnická osoba je dle 

definice v slovníku českého práva „…vedle fyzických osob druhou formou právní 

osobnosti („subjektivity“), které se přiznává samostatná způsobilost být nositelem 

subjektivní práv a povinností. Myšlenková konstrukce právnické osoby vyplývá z 

potřeby vyjádřit, že na určitém stupni společné činnosti více fyzických osob vzniká nová 

kvalita spočívající v tvorbě zvláštní vůle odlišné od vůle jednotlivých fyzických osob a 

zároveň dochází k oddělení určitého majetkového substrátu od majetku fyzických osob 

na společné činnosti se podílejících nebo ji za určitým účelem zakládajících.“ Knapp 

v učebnici občanského práva z roku 1974 definuje právnické osoby jako „…organizace, 

kterým právo propůjčuje způsobilost k právům a povinnostem a způsobilost k právním 

úkonům."43 Dle současné učebnice občanského práva je právnickou osobou organizační 

útvar, o kterém to stanoví právní předpis, který má sílu zákona (tj. tuzemský zákon, 

mezinárodní smlouva, nařízení vydána na úrovni EU, nikoli však podzákonné právní 

předpisy).44 

                                                           
40 HÁCHA, E., HOETZEL, J., WEYR, F., LAŠTOVKA, K. Slovník veřejného práva československého. Repr. pův. 

vyd. z r. 1934. Praha: Eurolex Bohemia, 2000, s. 476. 
41 K právní subjektivitě právnických osob a teoriím právnických osob viz také KNAPP, V. O právnických 

osobách. Právník, 1995, č. 10-11, s. 980-1001. 
42 HURDÍK, J. Právnické osoby a jejich typologie. 2. vyd. Praha: C. H. Beck, 2009, s. 6. 
43 KNAPP, V. a kol. Československé občanské právo. Praha: Orbis Praha, 1974, s. 214. 
44 ŠVESTKA, J., DVOŘÁK, J. a kol. Občanské právo hmotné. 5. vyd. Praha: Wolters Kluwer, 2009, s. 

176. 



 22  

Pro právnickou osobu jako subjekt práva nenajdeme legální definici ani v právním 

řádu České republiky. Civilní kodexy sice právnickým osobám explicitně přiznávají 

právní subjektivitu, regulují statusové otázky, neobsahují však legální definici tohoto 

právního pojmu. Rakouský ABGB z r. 181145  místo pojmu právnická osoba používá 

pojem osoby morální. Ustanovení § 26, které bylo základem právní úpravy právnických 

osob, upravuje důvody vzniku právnických osob a přiznává právnickým osobám právní 

subjektivitu. Vymezení obsahu pojmu právnická osoba však v ABGB nenajdeme, co 

bylo také důvodem pro pochybnosti, které entity lze podřadit pod pojem právnické 

osoby a které nikoliv.46 Obdobně tomu bylo i v úpravě občanského zákoníku z roku 

1950. O něco dál jde zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, který v ustanovení § 18 

odst. 2 uvádí, že právnickými osobami jsou sdružení fyzických nebo právnických osob 

(korporace), účelová sdružení majetku (nadace), jednotky územní samosprávy a 

nakonec také jiné subjekty, o kterých to stanoví zákon. Toto ustanovení však není ani 

uzavřeným výčtem právnických osob, ani definicí pojmu právnická osoba což bývá 

v odborné civilistické literatuře hojně kritizováno.47 Za základ pozitivně právního 

vymezení pojmu právnická osoba je proto považováno ustanovení § 18 odst. 2 písm. d), 

ze kterého plyne, že za právnické osoby lze uznat pouze ty útvary, kterým zákon 

postavení právnických osob přizná. Nemusí se tak stát výslovně, postačí, že zákon 

vlastnost právnické osoby ve vztahu k útvaru přízná vymezením pojmových znaků 

typických pro právnické osoby. 

Po rekodifikaci soukromého práva zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

(dále také jako „NOZ“), který vstoupil v platnost dne 22. března 2012 a účinnosti nabyl  

dne 1. ledna 2014. Nový občanský zákoník přináší mimo jiné novou komplexní úpravu 

právnických osob obsaženou v ustanoveních § 118 až 418 NOZ. Zákon v § 20 odst. 1 

větě první definuje právnickou osobu jako organizovaný útvar, o kterém zákon stanoví, 

že má právní osobnost, nebo jehož právní osobnost zákon uzná. V souladu s u nás 

tradičně přijímanou fikční teorií vychází nová úprava z chápání právnické osoby jakožto 

umělého organizačního útvaru vytvořeného člověkem a sloužícího jeho zájmům. Na 

                                                           
45 Na území současné České republiky ABGB platil v letech 1918 až 1950. 
46 Srov. ROUČEK, F., SEDLÁČEK, J. a kol. Komentář k Československému obecnému zákoníku 

občanskému a občanské právo platné na Slovensku a v Podkarpatské Rusi. Svazek I. Díl prvý (§§ 1 až 

284). Praha: V. Linhart, 1935, s. 251. 
47 ŠVESTKA, J., DVOŘÁK, J., FIALA, J. a kol. Občanský zákoník. Komentář. Svazek I. Praha: Wolters 

Kluwer, 2014, s. 234 – 235. 
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rozdíl od člověka, jehož právní osobnost pozitivní právo uznává a uznat musí, právnické 

osobě její právní osobnost pozitivní právo může poskytnout a je věcí státu, přizná-li 

různým entitám tohoto druhu způsobilost mít práva a povinnosti.48   

Dle § 20 NOZ je právnická osoba „organizovaný útvar, o kterém zákon stanoví, že 

má právní osobnost, nebo jehož právní osobnost zákon uzná…“. Právnická osoba je 

tedy vnímaná jako umělý konstrukt, jehož právní osobnost je dána z vůle zákonodárce. 

Na základě výše uvedeného ji lze charakterizovat za pomocí dvou kritérií, a to:  

1) organizovanost, kterou lze chápat jako vnitřní strukturu, orgány právnické 

osoby,  a 

 2) právní osobnost výslovně přiznaná nebo (tacitně) předpokládaná zákonem. 

Zákon tudíž může entitu prohlásit za právnickou osobu výslovně anebo přiznání právní 

osobnosti bude ze zákona zřejmým způsobem vyplývat.  

Názory na, to, co lze považovat za typické znaky právnických osob, se v literatuře 

liší a prozatím neexistuje ustálený doktrinální názor na vymezení jejich znaků podle 

nového občanského zákoníku. Například první učebnice nového občanského práva49 

k prvkům charakterizujícím právnickou osobu řadí:  

- pojmové znaky (tj. organizační struktura, účel právnické osoby, právní osobnost, 

způsobilost k právním úkonům a deliktní způsobilost) 

- identifikační znaky (tj. název, sídlo a identifikační číslo)  

-  proces vzniku 

- zrušení, přeměnu a zánik 

- fiskální režim 

- přeshraniční režim (osobní status) 

Za právnickou osobu se považuje také stát, vystupuje-li v soukromoprávních 

vztazích. Jeho povaha jako právnické osoby je však oproti jiným právnickým osobám 

                                                           
48 Srov. důvodovou zprávu k NOZ. 
49 HURDÍK, J. a kol. Občanské právo hmotné. Obecná část. Absolutní majetková práva. Plzeň: Aleš 

Čeněk, 2013, s. 127-134. 
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zvláštní, neboť při svém jednání je vždy striktně omezen principem enumerace státní 

pretenze.50 

Právnická osoba dle NOZ má tedy právní osobnost, není však svéprávná – nemá 

vlastní vůli, ta je tvořena jejími orgány. Soudobé vnímání právnické osoby je části 

autorů považováno za projev teorie fikce.51 V nauce se však potkáváme s názory 

svědčícími pro neujasněnost přijaté koncepce.52 

 Dle některých současných autorů však o koncepci přijaté novým občanským 

zákoníkem nelze mluvit jako o čisté teorii fikce. Například Melzer, Tégl a kolektiv 

ve svém komentáři k novému občanskému zákoníku vyjadřují názor, že dikce 

ustanovení § 20 „navozuje úvahu, že zákon volil organickou teorii, tedy akcentuje 

organizační složku právnické osoby, a existenci právnické osoby ponechává nejen na 

zákoně, ale také na interpretaci.“ Přiklání se pak k názoru, že výchozí teorií občanského 

zákoníku je smíšená teorie v podobě derivace fikční teorie.53 

Je beze sporu, že volba teorie právnických osob v soukromém právu má 

dalekosáhlý dosah do jiných odvětví práva. Z hlediska předmětu našeho zkoumání je 

zvolená teorie zcela zásadní pro chápání a výklad úpravy odpovědnosti právnických 

osob za trestné činy. 

V literatuře se záhy po přijetí zákona o trestní odpovědnosti právnických osob 

objevil zajímavý názor, že teorie fikce, kterou zavádí nový občanský zákoník je 

z teoretického hlediska neslučitelná s koncepcí trestní odpovědnosti právnických osob.54 

Ačkoli je uvedený pohled myšlenkově inspirativní, jsme názoru, že teorie fikce 

nevylučuje odpovědnost právnické osoby, a tudíž ani její odpovědnost trestní. Je však 

                                                           
50 ŠVESTKA, J., DVOŘÁK, J., FIALA, J. a kol. Občanský zákoník. Komentář. Svazek I. Praha: Wolters 

Kluwer, 2014, s. 21-22. 

51 BERAN, K. Trestní odpovědnost právnických osob z hlediska teorie fikce. Trestněprávní revue, 2014, 

č. 5, s. 107. 

52 LAVICKÝ, P. a kol. Občanský zákoník I. Obecná část (§ 1−654). Komentář. 1. vyd. Praha: C. H. 

Beck, 2014, s. 156-158. 

53 MELZER, F., TÉGL, P. a kol. Občanský zákoník: velký komentář. Svazek I. 1. vyd. Praha: Leges, 

2013, s. 270-271. 
54 BERAN, K. Trestní odpovědnost právnických osob z hlediska teorie fikce. Trestněprávní revue, 2014, 

č. 5; BERAN, K. Trestní odpovědnost právnických osob z pohledu nového občanského zákoníku. 

Trestněprávní revue, 2014, č. 7-8. 
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nabíledni, že teorie fikce představuje velkou výzvu pro trestně právní teorii. Skutečnost, 

že se nejedná o úkol nesplnitelný lze doložit příkladem z Rakouska a Švýcarska. 

Ačkoliv úprava právnických osob v těchto zemích vychází z teorie fikce, v obou 

právních řádech lze nalézt fungující úpravu trestní odpovědnosti právnických osob.   
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4. Základy trestní odpovědnosti právnických osob v české 

právní úpravě 
 

Poté, co jsme určili příčiny trestní činnosti právnických osob a přiblížili jejich 

povahu tak, jak je vnímána v současné právní úpravě a nauce, přistoupíme k výkladu 

o základních stavebních kamenech odpovědnosti právnických osob v trestním právu. 

Cílem této kapitoly je přinést teoretické rozpracování přijatého modelu trestní 

odpovědnosti a poukázat na jeho silné stránky a úskalí. Na podkladě konkrétních 

ustanovení zákona se pokusíme přiblížit povahu trestní odpovědnosti právnických osob 

obecně i v podobě přijaté českým zákonem o odpovědnosti právnických osob za trestné 

činy.  

Nejdříve se zaměříme  na subjekt této odpovědnosti a otázku, které organizační 

útvary jsou způsobilé být trestně odpovědným subjektem. Následně přestavíme různé 

teorie trestní odpovědnosti právnických osob a do jejich rámce zasadíme koncepci 

přijatou českým zákonodárcem. Předmětem stěžejní části této kapitoly je rozbor 

konstrukce trestní odpovědnosti právnických osob v českém zákoně s důrazem na jeho 

problematická ustanovení a návrhy jejich řešení při zohlednění zahraničních právních 

úprav.  

 

4.1  Subjekt trestní odpovědnosti právnických osob v českém zákoně o 

trestní odpovědnosti právnických osob 

 

Jak v systému práva common law, tak v kontinentální právní kultury se koncepce 

trestní odpovědnosti právnických osob prosazovala postupně a s jistou opatrností. 

Hlavním důvodem bylo tradiční chápání trestní odpovědnosti jako odpovědnosti 

individuální – odpovědnosti fyzické osoby. Postupně však, v důsledku rostoucí síly 

právnických osob, nejdříve v common law a o něco později i v kontinentálním právu, 

dochází k přijetí myšlenky trestní odpovědnosti kolektivních entit. Okruh kolektivních 

osob resp. organizačních útvarů, které podléhají trestní odpovědnosti, se stát od státu 

liší. I přes rozdílné právní úpravy lze z hlediska osobní působnosti zákonů upravujících 

odpovědnost právnických osob za trestné činy vypozorovat určité podobnosti. 
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V souvislosti se zavedením trestní odpovědnosti právnických osob do českého 

právního řádu byla otázka osobní působnosti připravovaného zákona předmětem 

právních i politických diskuzí. První návrh zákona z roku 2004 vycházel z koncepce 

trestní odpovědnosti všech právnických osob s negativním výčtem právnických osob, 

které měly být z působnosti zákona vyňaty. Absolutní trestněprávní imunita byla 

přiznána České republice (výkladově státům obecně), České národní bance a územním 

samosprávným celkům bez ohledu na povahu vykonávané činnosti. Naopak původní 

návrh přijatého zákona v podobě předloženém ministrem spravedlnosti do vlády 

obsahoval širší vymezení exempcí. Z působnosti zákona vylučoval například i další 

právnické osoby při výkonu veřejné moci. V průběhu připomínkového řízení však došlo 

ke zúžení imunity do současné podoby.  

V českém zákoně o trestní odpovědnosti právnických osob je subjekt trestní 

odpovědnosti vymezen obecně a zúžen negativním výčtem těch právnických osob, 

které do působnosti zákona nespadají. Osobní působnost českého zákona přitom 

vychází z definice právnické osoby v mezinárodních dokumentech zakládajících 

povinnost států zavést účinné, přiměřené a odstrašující sankce pro právnické osoby za 

vymezená protiprávní jednání. Právnickou osobou se zde rozumí každý subjekt, který 

má podle vnitrostátní právní úpravy právní subjektivitu, s výjimkou veřejných 

mezinárodních organizací, států a jiných veřejných subjektů při výkonu státní moci.55    

Podle ustanovení § 6 odst. 1 topo dopadá trestní odpovědnost na všechny 

právnické osoby, s výjimkou České republiky a územně samosprávních celků při 

výkonu veřejné moci. 

Vyloučení trestní odpovědnosti České republiky je zdůvodňováno často 

užívaným argumentem, a to, že není účelné aby stát prostřednictvím svých vlastních 

orgánů trestal sám sebe. Česká právní úprava však při úpravě imunity vybočuje z rámce 

evropské regulace, když činí stát trestně neodpovědným v plném rozsahu jeho činností, 

nikoli tedy pouze při výkonu veřejné moci, ale také v postavení subjektu 

                                                           
55 Srov. např. čl. 5 odst. 4 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; čl. 5 odst. 4 rámcového rozhodnutí Rady 

2008/841/SVV ze dne 24. října 2008 o boji proti organizované trestné činnosti; čl. 2 písm. g) směrnice 

Evropského parlamentu a Rady 2009/52/ES ze dne 18. června 2009, o minimálních normách pro sankce a 

opatření vůči zaměstnavatelům neoprávněně pobývajících státních příslušníků třetích zemí; čl. 1 

Rámcové rozhodnutí Rady EU 2003/568/SVV ze dne 22. července 2003 o boji s korupcí v soukromém 

sektoru. 
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soukromoprávních vztahů. Zde však vzniká jistá diskrepance mezi státem, který včetně 

svých orgánů není z jednání v soukromoprávních vztazích trestně odpovědným 

subjektem, a např. územně správními celky a jinými právnickými osobami, 

odpovědnost kterých není z jednání v obdobném postavení nijak omezena. Forejt v této 

otázce relativizuje sílu argumentu o „nemožnosti trestání sama sebe“ poukazem na 

existenci odpovědnosti státu v oblasti správního práva.56 K této argumentaci však lze 

namítat, že povaha správní a trestní odpovědnosti se podstatně liší, a to jak v konstrukci 

odpovědnosti (správní odpovědnost je odpovědností objektivní, kdežto trestní 

odpovědnost je považována za odpovědnost subjektivní), tak z hlediska jejích účinku 

(trestní odpovědnost je na rozdíl od správní odpovědnosti spojena s určitým 

společenským odsudkem neboli difamací odpovědného subjektu). Přiznáme-li trestní 

odpovědnosti právnických osob morální aspekt, pak by vyvození takové odpovědnosti 

vůči státu znamenalo zpochybnění legitimity státu k výkonu trestní represe. 

Stejně jako Česká republika, jsou z trestní odpovědnosti vyloučeny i její orgány a 

organizační složky, například ministerstva, jiné ústřední orgány státní správy, soudy, 

státní zastupitelství, Český statistický úřad, Nejvyšší kontrolní úřad a další, neboť tyto 

podle ustanovení § 3 odst. 2 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím 

vystupování v právních vztazích, nejsou právnickými osobami, a proto nedisponují 

právní osobností. 

Z důvodu státní suverenity se výkladem dovozuje také neodpovědnost cizích 

států a mezinárodních organizací veřejného práva za trestné činy. 

Z trestní odpovědnosti zákon výslovně vylučuje územní samosprávní celky. 

Územními samosprávními celky jsou uzemní společenství občanů, kterými jsou ve 

smyslu ustanovení § 99 Ústavy obce a kraje, jejichž působnost a organizaci upravují 

zvláštní právní předpisy (zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, zákon č. 129/2000 Sb., 

o krajích, zákon č. 131/2000 Sb., o hl. městě Praze).  

Územní samosprávní celky nejsou vyloučeny z trestní odpovědnosti paušálně, 

ale toliko při výkonu veřejné moci. Jelikož pojem veřejná moc topo ani jiný právní 

předpis nedefinuje, musí se jeho obsah dovozovat výkladem. Veřejnou mocí se dle 

                                                           
56 FOREJT, P., HARBARTA, P., TREŠKOVÁ, L. Zákon o odpovědnosti právnických osob a řízení proti 

nim s komentářem. Praha: Linde, 2012, s. 57. 
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usnesení Ústavního soudu České a Slovenské federativní republiky ze dne 9. června 

1992, sp. zn. I. ÚS 191/92, rozumí: „ … taká moc, ktorá autoritatívne rozhoduje o 

právach a povinnostiach subjektov, či už priamo, alebo sprostredkovane. Subjekt, o 

ktorého právach alebo povinnostiach rozhoduje orgán verejnej moci, nie je v 

rovnoprávnom postavení s týmto orgánom a obsah rozhodnutia tohto orgánu nezávisí 

od vôle subjektu.57   

Územní samosprávní celky vykonávají působnost, kterou lze rozdělit na 

samostatnou působnost neboli výkon samosprávy a přenesenou působnost neboli výkon 

státní správy. V rámci přenesené působnosti územní samosprávní celky vykonávají 

vrchnostenskou státní správu, která jim byla zákonem svěřena. Při spravování vlastních 

záležitostí obce a kraje (tj. při výkonu samosprávy) vykonávají veřejnou moc pouze 

zčásti, zčásti pak činí i jiné úkony veřejnoprávní povahy např. rozhodování o vytvoření 

dobrovolného svazku obcí, ale také úkony soukromého práva.58 V každém jednotlivém 

případě proto bude předmětem výkladu, zda se jednalo o úkon v rámci výkonu veřejné 

moci anebo naopak o jiný úkon územního samosprávního celku, který podléhá trestní 

odpovědnosti právnických osob.  

Majetková účast subjektů vyloučených z trestní odpovědnosti na jiných 

právnických osobách nemá vliv na trestní odpovědnost těchto právnických osob. 

Rozsah trestní odpovědnosti právnických osob, co do odpovědných subjektů, 

je poměrně široký a vztahuje se tedy na všechny právnické osoby veřejného i 

soukromého práva s výjimkou těch, které ze své působnosti zákon výslovně vylučuje. 

Trestní odpovědnosti podléhají jak právnické osoby založené za účelem zisku, tak 

právnické osoby neziskového charakteru. Za trestné činy lze postihnout tuzemské 

právnické osoby, tj. osoby se sídlem v České republice, ale také zahraniční právnické 

osoby, které mají na území České republiky podnik, organizační složku, nebo zde 

vykonávají svou činnost, případně zde mají svůj majetek (srov. § 2 topo). 

V literatuře se opakovaně objevil názor, že trestní odpovědnost si lze představit 

pouze u právnických osob s personálním substrátem. Podle terminologie nového 

                                                           
57 K pojmu veřejná moc srov. také ÚS 3/1993-u. 
58 KOPECKÝ, M. K otázkám (ne)odpovědnosti územních samosprávních celků. In JELÍNEK, J. a kol. 

Trestní odpovědnost právnických osob v České republice – bilance a perspektivy. Praha: Leges, 2013, str. 

138-140. 
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občanského zákoníku by tedy trestní odpovědnost přicházela v úvahu u  korporací 

(právnických osob s personálním substrátem) a ústavů (právnických osob s osobním 

a věcným substrátem). V zákoně však pro rozlišování mezi korporacemi a ústavy na 

jedné straně a fundacemi na straně druhé nenajdeme žádný podklad. Právnické osoby 

s čistě majetkovým substrátem jsou považovány za trestně odpovědné i dle úprav 

v jiných evropských zemích, např. podle švýcarského práva.59 

V České republice je možno trestně postihnout pouze právnické osoby – tedy 

entity nadané právní osobností.  Úpravy některých evropských států, např. ve Francie 

nebo Itálie umožňují stejným způsobem postihnout i seskupení bez právní subjektivity.  

Komentáře k zákonu o trestní odpovědnosti právnických osob přehledně 

a vyčerpávajícím způsobem vyjmenovávají subjekty, které trestní odpovědnosti 

podléhají a které naopak nikoliv.60 Proto se na tomto místě zaměříme pouze na některé 

organizační útvary, u kterých se otázka trestní odpovědnosti z hlediska osobní 

působnosti zákona jeví jako problematická.  

Problematickým se jeví, že na rozdíl od územních samosprávních celků podléhají 

trestné odpovědnosti jiné subjekty, na které byly delegovány úkoly veřejné správy. 

Příkladem je dobrovolný svazek obcí. Dobrovolný svazek obcí je podle § 49 odst. 3 

zák. o obcích právnickou osobou založenou smlouvou za účelem plnění úkolů 

spadajících do samostatné působnosti. Vyvstává tak otázka, zda lze tuto právnickou 

osobou, jejíž osobní substrát tvoří výhradně právnické osoby vyloučené z trestní 

odpovědnosti, činit trestně odpovědnou v případě, kdy je vykonavatelem veřejné moci. 

Jelikož jsou dle zákona z trestní odpovědnosti vyloučeny pouze samotné územně 

                                                           
59 POŠÍKOVÁ, L. Trestní odpovědnosti právnických osob ve švýcarské právní úpravě. In JELÍNEK, J. a 

kol.: Trestní odpovědnost právnických osob v České republice – bilance a perspektivy. Praha: Leges, 

2013, s. 347-361. 
60 K tomu srov. JELÍNEK, J., HERCZEG, J. Trestní odpovědnost právnických osob. Komentář s 

judikaturou. 2. vyd. Praha: Leges, 2013; FENYK, J., SMEJKAL L. Zákon o trestní odpovědnosti 

právnických osob a řízení proti nim. Komentář. Příloha: Modelová interní opatření k předcházení trestné 

činnosti právnické osoby. Praha: Wolter Kluwer ČR, 2012; FOREJT, P., HARBARTA, P., TREŠKOVÁ, 

L. Zákon o odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim s komentářem. Praha: Linde, 2012; 

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

Komentář. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 2012. 
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samosprávní celky při výkonu samosprávy, nelze negativní působnost zákona 

rozšiřovat. Dobrovolné svazky obcí tedy jsou jako právnické osoby trestně odpovědné a 

to i přes skutečnost, že vykonávají část působnosti obcí. Důsledky uplatnění trestní 

odpovědnosti však de facto ponesou územní samosprávní celky. 

Trestní odpovědnost na základě výše uvedeného lze vyvodit také vůči dalším 

soukromoprávním subjektům, na které bylo delegováno plnění některých veřejných 

úkolů např. lesní stráži.  

Při projednávání návrhu zákona se diskutovalo o možném vynětí dalších subjektů 

z osobní působnosti zákona, tyto návrhy však nakonec nebyly v přijatém návrhu 

prosazeny. U mnoha subjektů však jejich zvláštní povaha nedovoluje aplikaci zákona 

o trestní odpovědnosti právnických osob v celém jeho rozsahu. 

V souvislosti s úpravou rozsahu osobní působnosti topo byly jedním 

z diskutovaných subjektů také politické strany, které jsou ve smyslu ustanovení 

§ 3 odst. 1 zákona č. 424/1992 Sb., o sdružování v politických stranách a politických 

hnutích, právnickými osobami. Jako takové tedy spadají do osobní působnosti zákona 

o trestní odpovědnosti právnických osob. Z důvodu jejich zvláštní povahy však 

nepřichází v úvahu např. uložení trestu zrušení politické strany. K rozhodnutí o zrušení 

politické strany je totiž příslušný pouze Nejvyšší správní soud ve zvláštním režimu 

zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní. 

Obdobně je tomu tak u církví a náboženských společností, jejichž zrušení 

upravuje zvláštní zákon, a to č. 3/2002 Sb., o  církvích a náboženských společnostech. 

Najdou se však i úpravy, které trestní odpovědnost těchto subjektů vylučují. Například 

v rakouském zákoně Verbandsverantwortlichkeitsgesetz (VbVG) z roku 2006 jsou 

v ustanovení § 1 z odpovědnosti vyloučeny také církve a náboženské společnosti při 

výkonu pastorační činnosti 

Mezi subjekty, které podléhají trestní odpovědnosti právnických osob, se nakonec 

dostala i Česká národní banka, ačkoli část své činnosti vykonává ze své pravomoci 

správního úřadu. 

Vyloučení států a územně samosprávních celků z trestní odpovědnosti 

je standardem i v jiných evropských zemích, přičemž výčet subjektů bývá různě široký. 
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Ustanovení § 5 návrhu slovenské úpravy na rozdíl od české právní úpravy z trestní 

odpovědnosti vylučuje také právnické osoby zřízené zákonem a další právnické osoby, 

jejichž majetkové poměry nelze upravit v konkurzním řízení. 

Formulace ustanovení § 6 topo, jež vymezuje osobní působnost zákona není 

s ohledem na povahu právního předpisu, který upravuje podmínky trestní odpovědnosti 

právnických osob, vhodná. Zdánlivě taxativní výčet tohoto ustanovení byl doplněn 

výkladem již v důvodové zprávě k návrhu tohoto zákona. V souladu s požadavkem 

na určitost právních norem by bylo vhodné výčet v souladu s přijímaným výkladem 

doplnit o  cizí státy a mezinárodní organizace veřejného práva, tak jak je tomu např. ve 

slovenském návrhu zákona. Problematické je také vymezení neodpovědných subjektů 

z hlediska zásady rovnosti, kdy z odpovědnosti při výkonu veřejné moci jsou vyloučeny 

pouze územně samosprávní celky, nikoli také další subjekty, na které byl výkon veřejné 

moci přenesen. Naopak zcela důvodně trestní odpovědnosti podléhají právnické osoby 

zřízené zákonem a další právnické osoby, které upravuje zvláštní právní předpis, a to 

i přes nemožnost aplikace některých ustanovení zákona na tyto právnické osoby.  

 

4.2 Konstrukce trestní odpovědnosti právnických osob 

 

Právnické osoby představují velkou výzvu pro teorii trestního práva, která 

nejméně po dobu posledních 200 let jejího vývoje vycházela z chápaní trestní 

odpovědnosti jakožto následku za protiprávní zaviněné jednání jednotlivce – fyzické 

osoby. Rozšířením okruhu subjektů trestní odpovědnosti o právnické osoby byla nauka 

postavena před nelehký úkol v podobě nutnosti  vytvoření nebo převzetí již fungujícího 

modelu trestní odpovědnosti právnických osob.  

Předtím, než přistoupíme k výkladu o konkrétních modelech odpovědnosti 

právnických osob, pokusíme se zodpovědět z našeho pohledu nejdůležitější koncepční 

otázky týkající se samotné povahy odpovědnosti právnických osob. Zodpovězení těchto 

otázek je předpokladem rozhodnutí o konkrétní podobě trestní odpovědnosti 

právnických osob a mělo by být základem každé právní úpravy tohoto institutu.  
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V této části se proto zaměříme na otázku korelace povahy právnické osoby 

s modelem trestní odpovědnosti a také na specifika konkrétních modelů trestní 

odpovědnosti právnických osob. 

Trestní odpovědnost je tradičně chápána jako individuální odpovědnost fyzické 

osoby za zaviněné jednání. Stojí na morálním konceptu viny fyzické osoby za trestný 

čin a vytváří blízkou souvislost s morální odpovědností.  

Stěžejní pro zkoumání problematiky trestní odpovědnosti právnických osob 

je zodpovězení otázky, zda je právnická osoba způsobilým primárním subjektem 

trestní odpovědnosti v tradičním smyslu.61 Jinak řečeno, když trestní právo rozeznává 

dva druhy subjektů trestní odpovědnosti, je potřeba vyřešit otázku, zda je právnická 

osoba způsobilá jednat morálně a dále, zda je způsobilá jednat zaviněně.  

Otázka, zda lze právnickou osobu považovat za morálně odpovědný subjekt, je, 

jak budeme prokazovat, koncepčně zcela zásadní. 

Při hledání odpovědí na tyto otázky je nutné rozlišovat dva možné přístupy 

ke zkoumání povahy právnické osoby. Právnickou osobu můžeme vnímat jako 

společenství neboli souhrn jejích členů. Jednání, která připisujeme právnické osobě, 

pak představují souhrn jednání jejích členů (tzv. atomický model). Tento model nám 

(teoreticky) umožňuje vystopovat protiprávní jednání fyzické osoby uvnitř osoby 

právnické. Můžeme do určité míry říct, že právnická osoba je odpovědná za jednání 

fyzických osob uvnitř organizace, avšak tato odpovědnost je pouze odpovědností 

odvozenou. Příkladem pro vysvětlení může být tým hráčů, kde většina hráčů v zápasu 

hraje podprůměrně a celý tým zápas prohraje. Tým nese prohru, ale primární 

odpovědnost nesou hráči, kteří hráli podprůměrně.62   

Tento model přijal i český zákonodárce, když trestní odpovědnost odvodil 

(téměř zcela) přímo z trestněprávního jednání fyzických osob uvnitř společnosti. K 

trestní odpovědnosti právnické osoby sice zákonodárce nevyžaduje identifikaci 

odpovědné fyzické osoby, odpovědnost právnické osoby však závisí na jednání 

konkrétní fyzické osoby. Jinými slovy, nedopustila-li se konkrétní fyzická osoba 

                                                           
61 V zahraniční literatuře se v této souvislosti užívá pojem morální agent (moral agent). 
62 WOLF, S. The Legal and Moral Responsibility of Organizations. In PENNOCK, J. R., CHAPMAN, 

W. J. Criminal Justice Nomos XXVII. New York, London: New York University Press, 1985. 
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trestného činu, nelze trestně postihnout ani právnickou osobu. I když se v české 

literatuře o přijatém modelu hovoří jako o přímé odpovědnosti právnické osoby, je 

potřeba zdůraznit, že právnická osoba nemůže být za současného stavu vnímána jako 

primární subjekt odpovědnosti. Primárním subjektem trestní odpovědnosti je pouze 

osoba fyzická, z jejíhož jednání se odpovědnost právnické osoby odvozuje.63 

Druhý způsob nahlížení na povahu právnické osoby více odráží reálné fungování 

právnických osob tak, jak jej vymezují kriminogenní teorie korporátní kriminality. 

Organická teorie vychází z premisy, že právnická osoba je něčím více nežli pouhým 

souborem svých členů. Změní-li se hráči v týmu, tým zůstává stejný. Změní-li 

se zaměstnanci ve společnosti, na povaze společnosti se tím nic nemění. Příkladem 

může být lidský organismus, který jedná prostřednictvím svalů a neuronů. Odpovědnost 

za násilné jednání nese nikoli konkrétní sval či končetina, nýbrž člověk.64  

Schopnost právnické osoby něco učinit bezpochyby závisí na konkrétních 

fyzických osobách uvnitř právnické osoby, ale povinnosti a zodpovědnost právnické 

osoby daná zákonem (např. platit daně, dbát na bezpečnost práce, dodržovat limity 

emisí) je na fyzických osobách nezávislá a dopadá na právnickou osobu jako celek. Už 

studie Edwina H. Sutherlanda nakonec ukázala, že některé právnické osoby páchají 

trestné činy opakovaně i poté, co se fyzické osoby na řídících pozicích vystřídaly. 

Fyzické osoby vnímají právnickou osobu jako samostatný subjekt, což ovlivňuje jejich 

individuální i kolektivní chování.65 Pro přijetí reálného modelu právnické osoby svědčí 

také existence korporátní kultury, která je do značné míry na konkrétních osobách 

uvnitř organizace nezávislá. Uznáme-li, že právnická osoba není pouze bezobsažným 

subjektem redukovatelným na její jednotlivé členy, můžeme uvažovat o právnické 

osobě jako o primárním subjektu trestní odpovědnosti.  

Abychom mohli učinit závěr o tom, zda je právnická osoba způsobilá být morálně 

odpovědnou, je potřeba vymezit vlastnosti morálně odpovědné osoby.66 Anna-Maria 

                                                           
63 Opačně srov. FENYK, J., SMEJKAL L. Zákon o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti 

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

Wolter Kluwer ČR, 2012, s. 31-39. 
64 WOLF, S. The Legal and Moral Responsibility of Organizations. In PENNOCK, J. R., CHAPMAN, 

W. J. Criminal Justice Nomos XXVII. New York, London: New York University Press, 1985. 
65 Tamtéž. 
66 Pojem morální osoba je používán také ve smyslu morálně odpovědné osoby (nikoli tedy pouze pro 

označení osoby právnické). 
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Pascal morální osobu charakterizuje třemi vlastnostmi. Argumentuje, že základním 

předpokladem morální osoby je uvědomování si vlastní identity, ve smyslu určité 

racionality. U fyzických osob se tato vlastnost projevuje vědomím sebe sama, 

u právnických osob ji naopak lze dovodit z chápání právnické osoby jako stejnosti 

v prostoru a čase. Další podmínkou pro závěr, že subjekt je osobou se schopností jednat 

odpovědně, je existence svobodné vůle. Tou se rozumí schopnost rozhodovat sama 

za sebe, jíž právnická osoba, dle autorky, také disponuje. Posledním a z hlediska 

právnické osoby stěžejním kritériem je charakteristika morální osoby jakožto osoby 

s motivací činit dobro , tedy osoby disponující svědomím. Dle autorky lze závěr, 

že právnická osoba je morální osobou učinit pouze za předpokladu, že společnost jedná 

na základě svého přesvědčení (podle svého svědomí), bez ohledu na vlastní prospěch. 

S poukazem na skutečnost, že právnické osoby jednají pouze na základě kalkulace zisku 

a ztrát, autorka existenci svědomí u právnických osob odmítá. Takto tedy dochází 

k závěru, že právnická osoba nedisponuje všemi znaky morální osoby.67 

Opačný názor zastává French68, který na jedné straně rozlišuje mezi kolektivní 

entitou (aggregate collectivity), tedy pouhým souborem lidí, jenž se změnou členů mění 

i svoji identitu (např. organizovaná skupina), a organizací na straně druhé. Organizace 

je podle autora entitou, jejíž identita se neredukuje na seskupení členů (např. právnická 

osoba), a která je na rozdíl od kolektivní entity, způsobilá jednat zaviněně. Subjektivní 

prvek lze dle autora najít v systému rozhodování uvnitř organizace, konkrétně ve 

způsobu rozdělení odpovědnosti, procesních pravidlech činnosti, ustálených praktikách 

a firemní politice, které svědčí o cílech, záměrech a vědomí společnosti. 

Z předestřených důvodu organizaci přiznává status morální osoby. 

Právnické osoby bezpochyby vytvářejí firemní kulturu, která následně ovlivňuje 

činnost celé organizace, její vznik však nelze připisovat úmyslnému jednání právnické 

osoby. Právnické osoby nemají duši. Nevidíme důvod pro sílené připodobňování 

právnických osob osobám fyzickým. Cestu k hledání odpovědí na otázku povahy trestní 

odpovědnosti právnických osob naopak shledáváme v respektování odlišnosti těchto 

                                                           
67 K obdobnému závěru viz WOLF, S. The Legal and Moral Responsibility of Organizations. In 

PENNOCK, J. R., CHAPMAN, W. J. Criminal Justice Nomos XXVII. New York, London: New York 

University Press, 1985. 
68 WELLS, C. Corporations and Criminal Responsibility. 2. vyd. Oxford: Oxford University Press, 2005, 

s. 79 – 80. 
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subjektů. Přikláníme se tedy k názoru, že právnická osoba není způsobilá jednat 

morálně z vlastního přesvědčení, a proto za její jednání nelze dovozovat přímou morální 

odpovědnost. Jaká je tedy skutečná povaha (trestní) odpovědnosti právnických osob? 

V angloamerické literatuře69 se v souvislosti s trestní odpovědností právnických 

osob poukazuje na tři druhy odpovědnosti.70 Jako první lze zmínit kauzální odpovědnost 

neboli odpovědnost za následek, která je u nás známá především v civilním právu. 

Jedná se o objektivní odpovědnost, která nevyžaduje zavinění. 

Dalším druhem odpovědnosti je již zmiňovaná morální odpovědnost, která je 

v naší terminologii známa jako subjektivní odpovědnost za zavinění. Jedná se o trestní 

odpovědnost v tradičním smyslu, tedy odpovědnost s morálním aspektem. Vyžaduje, 

aby odpovědná osoba byla schopna jednat zaviněně, k čemuž se vyžaduje existence 

intelektuální a emoční složky. Jelikož právnická osoba emoční složkou nedisponuje, 

nelze ji považovat za primární subjekt přímé morální odpovědnosti. 

Ani jeden typ z výše zmíněných odpovědností není z hlediska koncepce trestní 

odpovědnosti právnických osob vhodný. První totiž představuje odpovědnost 

indiferentní vůči jakékoli formě zavinění. Předpokladem subjektivní odpovědnosti je 

emoční složka, kterou právnická osoba nedisponuje.  

Model odpovědnosti, o které by se v  souvislosti s právnickými osobami dalo 

uvažovat, vychází z obou výše uvedených. Takzvaná praktická odpovědnost 

(practical responsibility) je založena pouze na intelektuální složce jednání. Subjekt 

podléhá odpovědnosti, je-li schopen hodnotit možné zisky a rizika svého jednání. 

J. Gobert v této souvislosti hovoří o racionální kapacitě právnické osoby.71 Tato 

racionální kapacita je kombinací dvou složek, a to složky rozpoznávací a fyzické 

kapacity. Složka rozpoznávací představuje způsobilost právnické osoby rozpoznat 

rozpor mezi rozhodováním ve společnosti a zákonem chráněnými zájmy. Druhá složka 

                                                           
69 Srov. např. GOBERT J., PASCAL, A-M. European Developments in Corporate Criminal Liability. 

London, New York: Routledge Taylor and Francis Group, 2011, s. 99-139; WOLF, S. The Legal and 

Moral Responsibility of Organizations. In PENNOCK, J. R., CHAPMAN, W. J. Criminal Justice Nomos 

XXVII. New York, London: New York University Press, 1985. 
7070 K soudobému vnímání teoretických konceptů právní odpovědnosti v české doktríně viz PRAŽÁK, P. 

Recentní pohled na teoretické koncepce právní odpovědnosti. Časopis pro právní vědu a praxi, 2013, č. 

1, s. 83-94. 
71 GOBERT, J., PUNCH, M. Rethinking Corporate Crime. London: Butterworths LexisNexis, 2003, s.46-

50. 



 37  

představuje schopnost právnické osoby zdržet se protiprávního jednání. Model 

praktické odpovědnosti vychází ze závěru, že právnické osoby jednají na základě 

racionální kalkulace zisku a ztrát.72  

Problém, na který tato teorie naráží, je fikční teorie právnických osob, jež byla 

přijata do českého právního řádu zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Dle teorie 

fikce není právnická osoba způsobilá k právnímu (nebo protiprávnímu) jednání. 

Za právnickou osobu jednají jejím jménem a na její účet zástupci. Právnická osoba tedy 

sama nejedná a lze jí pouze přičítat jednání fyzických osob. Tento přístup má 

dalekosáhlé důsledky z hlediska odpovědnosti právnické osoby. Máme za to, že fikční 

teorie předurčuje povahu trestní odpovědnosti právnických osob jakožto odpovědnosti 

odvozené. 

 

4.3 Teorie odpovědnosti právnických osob 

 

Napříč státy došlo k vytvoření řady modelů přičítání trestného činu právnickým 

osobám. Část těchto modelů je pouze teoretickou fikcí, jiné, byť i v modifikované 

podobě, byly převzaty právními předpisy států, jakožto základ úpravy trestní 

odpovědnosti právnických osob. Na tomto místě je nutno zdůraznit, že neexistuje žádný 

ideální a univerzálně fungující model trestní odpovědnosti právnických osob, neboť 

každá úprava musí vycházet ze specifik konkrétního právního řádu, např. z přijímané 

teorie právnických osob, existujících mimotrestních mechanismů, ale také z konkrétních 

socioekonomických faktorů. 

Modely trestní odpovědnosti lze členit podle způsobu, jakým se dovozuje 

odpovědnost právnické osobě, a to na modely odvozené odpovědnosti a modely přímé 

odpovědnosti právnických osob. Kdežto modely odvozené odpovědnosti považují 

právnické osoby za odpovědné z důvodu protiprávního zaviněného jednání konkrétních 

fyzických osob uvnitř právnické osoby, modely přímé odpovědnosti hledají důvod 

vzniku odpovědnosti v právnické osobě samotné, tedy ve faktorech odlišných od 

jednání konkrétních fyzických osob uvnitř organizace. 

                                                           
72 V angloamericke literatuře je prvek zavinění založeném pouze na intelektuální složce (nedbalosti) 

považován za objektivní, nikoli subjektivní, podmínku odpovědnosti. 
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4.3.1 Odvozená odpovědnost právnické osoby 

 

Teorie odvozené odpovědnosti právnických osob vznikly a postupně se vyvíjely 

v zemích angloamerické kultury až do podoby, ve které je najdeme dnes v právních 

úpravách trestní odpovědnosti právnických osob. 

i) Teorie zástupné odpovědnosti (tzv. vicarious liability) 

Teorie zprostředkované odpovědnosti vychází z fikce přičítání jednání a zavinění 

každé fyzické osoby uvnitř organizace právnické osobě, a to nezávisle na postavení 

fyzické osoby (tj. bez ohledu na to, zda se jednalo o řádového zaměstnance nebo člena 

statutárního orgánu). Tato teorie se uplatňuje ve Spojených státech amerických na 

úrovni federálního práva, a to jak na trestné činy vyžadující zavinění, tak na trestné 

činy, v jejichž znacích subjektivní stránka absentuje. Jedinou podmínkou vyvození 

odpovědnosti je spáchání trestného činu ve prospěch právnické osoby. Teorie se stala 

předmětem kritiky z důvodu své přísnosti a tudíž nevhodnosti pro přičítání zavinění 

právnické osobě. 

Ve Spojeném království se uplatňuje modifikovaná verze zástupné odpovědnosti, 

která, na rozdíl od její americké podoby, poskytuje korporaci možnost vyvinit 

se s poukazem na skutečnost, že učinila dostatečné kroky k tomu, aby trestnému činu 

předešla (tzv. kvalifikovaná odvozená odpovědnost).73 

ii) Teorie identifikace neboli teorie alter ego 

S nedostatky teorie zprostředkované odpovědnosti se snažily vypořádat anglické 

soudy vytvořením teorie identifikace, dle které lze odpovědnost právnických osob 

odvozovat pouze ze zaviněného jednání osob tvořících řídící mysl a vůli právnické 

osoby, tedy osob s nejvyšším postavením ve společnosti. Lze proto říci, že teorie 

identifikuje vůli a zavinění právnické osoby s vůli a zaviněním těchto osob. Právnická 

osoba odpovídá za všechny takto přičítané trestné činy, a to bez ohledu na případný 

prospěch, který by z takového jednání mohla mít. 

                                                           
73 PIETH, M., IVORY, R. Corporate Criminal Liability. Emergence, Convergence, and Risk. Dordrecht: 

Springer, 2010, s. 22-23. 
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Lze zobecnit, že zástupná odpovědnost se ve Spojeném království uplatňuje 

u trestných činů upravených zákonem, z nichž mnohé nevyžadují existenci zavinění  

(tzv. regulatory offences). Zde bude právnická osoba odpovídat za jakékoliv trestné činy 

svých zaměstnanců či zástupců. Identifikační teorie se naopak užije u trestných činů, 

jejichž znakem je zavinění (tzv. non-regulatory offences). 

Z důvodu nedostatků spočívajících v nemožnosti stíhat právnickou osobu 

za jednání, u nichž nelze dovodit zavinění řídící osoby anebo v případech přetržení 

příčinné souvislosti, sílí snaha o vytvoření nového modelu budovaného na „zavinění“ 

samotné právnické osoby. Tato snaha je patrná například v přijatém zákoně o 

korporátním zabití - The Corporate Manslaughter and Corporate Homicide Act 2007. 

Tento konstruuje skutkovou podstatu trestného činu korporátního zabití, jehož 

subjektem mohou být pouze organizace a další subjekty stanovené zákonem (jako jsou 

státní orgány, policejní orgány, odborové svazy a svazy podnikatelů). Organizace je 

odpovědná za trestný čin, pokud způsob jejího řízení a její činnosti představuje porušení 

důležité povinnosti péče, jejímž důsledkem je smrt člověka. 

 

4.3.2 Původní odpovědnost právnické osoby 

 

Vedle teorií odvozené trestní odpovědnosti existují také teorie, které hledají 

subjektivní prvek trestného činu jinde než v jednání fyzických osob uvnitř organizace. 

Tyto teorie se snaží vytvořit model „zavinění“ právnické osoby, který nebude odvislý 

od zavinění konkrétní fyzické osoby a zůstávají prozatím pouze v rovině teoretických 

úvah. C. Wells mezi teorie neodvozené viny řadí teorii agregace, systémové teorie a 

teorie reaktivní viny.74 

i) Teorie agregace 

Mezi teorie neodvozené odpovědnosti lze zařadit teorii agregace, která dovozuje 

zavinění právnické osoby ze součtu vědomí všech zaměstnanců nebo jiných fyzických 

osob v rámci právnické osoby. Teorie agregace není v čisté podobě uplatňována v žádné 

právní úpravě trestní odpovědnosti právnických osob. V řadě nedostatků, které skýtá, 

                                                           
74 WELLS, C. Corporate Criminal Responsibility. In TULLY, S. Research Handbook on Corporate Legal 

Responsibility. Cheltenham: Edward Elgar, 2005, s. 147-158. 
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je nutno přiznat, že představuje řešení v situaci, jakou bylo potopení trajektu u přístavu 

Zeebrugge v roce 1991, při němž zahynulo 192 osob75,  kdy i přes vznik trestněprávně 

relevantního následku, ke kterému došlo v důsledku závažného porušení povinností 

nebylo možné trestní odpovědnost právnické osoby dovodit z důvodu nenaplnění 

vyžadované subjektivní stránky trestného činu ze strany konkrétní fyzické osoby.  

ii) Systémové teorie 

Společným jmenovatelem systémových teorií je snaha o identifikaci „zavinění“ 

právnické osoby ve způsobu fungování, korporátní kultuře nebo v uspořádání vnitřních 

rozhodovacích struktur. Více než na jednotlivá pochybení jednotlivce se soustředí 

na fungování právnické osoby jakožto příčiny protiprávního jednání konkrétní fyzické 

osoby nebo naopak překážky takového jednání. Konkrétní příklad této teorie 

představuje návrh australské právní úpravy, podle které lze právnické osobě trestný čin 

přičítat, pokud její korporátní kultura řídila, povzbudila, tolerovala nebo vedla k 

porušení právních předpisů, anebo pokud právnická osoba nevytvořila nebo neudržela 

korporátní kulturu, která by vyžadovala dodržování právních předpisů.76 Takto obecná 

úprava (bez úpravy konkrétních kritérii, ze kterých by se závadnost korporátní kultury 

dala dovodit) skýtá riziko, že orgány činné v trestním řízení neproniknou do složitých 

korporátních struktur a následně neunesou důkazní břemeno v trestním řízení.  

 

                                                           
75 Trajekt společnosti Herald of Free Enterprise v důsledku opomenutí svého zaměstnance vyplul 

z přístavu Zeebrugge s otevřenými dveřmi, v důsledku čehož došlo k převrhnutí plavidla, při kterém 

zemřelo 192 lidí. Při vyšetřování bylo zjištěno pochybení vícerých členů posádky, stejně jako i 

nedostatky v bezpečnostních prvcích plavidly. Soud trestní stíhání zastavil s odůvodněním, že neexistuje 

dostatek důkazů o tom, že by následek byl způsoben nedbalostí některého z členů řídícího managementu 

společnosti tak, jak to vyžaduje identifikační teorie. 
76 Podle ustanovení § 12.3 modelového Australského Federálního trestního zákona z roku 1995,  

Je-li znakem trestného činu, kterého se může dopustit právnická osoba, zavinění, lze ho právnické osobě 

přičítat, jen pokud ona nebo její orgán výslovně či mlčky nařídily nebo umožnily spáchání tohoto 

trestného činu. 

Nařídit nebo dovolit spáchání tohoto trestného činu se dovozuje v případě, že 

(c) v rámci právnické osoby existuje korporátní kultura, která řídila, povzbudila, tolerovala nebo vedla 

k porušení právních předpisů,  

(d) právnická osoba nevytvořila nebo neudržela korporátní kulturu, která by vyžadovala dodržování 

právních předpisů. 

Trestný čin, kterého se dopustil zaměstnanec právnické osoby, by nadále bylo možné právnické osobě 

přičítat také tehdy, došlo-li k jeho spáchání na podkladě rozhodnutí, schválení, pokynu nebo zanedbaní 

odborné péče osob podle současného ustanovení § 8 odst. 2 písm. b) zák. o trestní odpovědnosti 

právnických osob. 
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iii) Teorie reaktivní viny 

S ohledem na problémy s identifikací „zavinění“ právnické osoby k trestnému 

činu spáchanému fyzickou osobou dovozuje teorie reaktivní viny „zavinění“ právnické 

osoby až z její reakce na spáchaný trestný čin. Pro vznik trestní odpovědnosti pokládá 

za stěžejní zjištění, že právnická osoba neučinila dostatečná opatření k vyvození 

odpovědnosti za protiprávní jednání, případně k odstranění negativních následků 

trestného činu. 

Ustanovení § 11 odst. 1 písm. a) topo o zániku trestní odpovědnosti právnické 

osoby, která napraví škodlivý následek trestného činu, vychází z obdobných úvah jako 

teorie reaktivní viny. Je zde ale potřeba rozlišovat teorii reaktivní viny, kdy náprava 

škodlivého následku trestného činu brání vzniku trestní odpovědnosti a předmětným 

ustanovením topo, kdy trestní odpovědnost vznikne, avšak v důsledku konkrétního 

jednání právnické osoby zaniká. 

 

4.4 Charakteristika odpovědnosti právnických osob podle českého 

zákona o trestní odpovědnosti právnických osob 

 

Odpovědnost právnických osob, která byla do českého právního řádu zavedena 

zákonem č. 418/2011 Sb., a jejíž základ najdeme v ustanovení § 8 tohoto zákona, lze 

charakterizovat jako pravou trestní odpovědnost odvozenou od zaviněného jednání 

fyzických osob, která je ve vztahu k trestní odpovědnosti fyzických osob odpovědností 

souběžnou, současně však na ní zcela nezávislou. 

 

4.4.1 Pravá trestní odpovědnost 

 

Za subjekt trestní odpovědnosti je považována právnická osoba, které lze ukládat 

sankce podle trestního zákona. Fenyk a Smejkal v souvislosti s právnickou osobou 

hovoří o primárním subjektu trestní odpovědnosti a fyzické osoby, z jejichž jednání se 

trestní odpovědnost právnických osob odvozuje, označují za subjekty sekundární a 
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terciární.77 Tato označení, byť vystihují skutečnost, že právnická osoba je samostatným 

subjektem trestní odpovědnosti, mohou být do jisté míry zavádějící. Jelikož trestní 

odpovědnost vychází z modelu odvozené odpovědnosti, kdy odpovědnost právnické 

osoby závisí na zaviněném protiprávním jednání konkrétní fyzické osoby, vycházejíc ze 

současné podoby zákona topo máme za to, že primárním subjektem trestní 

odpovědnosti je vždy fyzická osoba, kdežto právnická osoba je pouze subjektem 

odvozeným. 

 

4.4.2 Odvozená trestní odpovědnost 

 

Zvolený model trestní odpovědnosti právnické osoby je zcela zásadní koncepční 

otázkou, která předurčuje další úvahy o podmínkách trestní odpovědnosti organizací, 

současně se však jedná o jednu z nejtěžších teoretických otázek, jež v souvislosti 

s problematikou odpovědnosti právnických osob vyvstávají.  

Důvodová zpráva k návrhu zákona se ke zvolenému modelu trestní odpovědnosti 

právnických osob vyjadřuje velice mlhavě, když uvádí, že v zákoně „bylo použito 

úpravy, která nabízí určité spojení fyzické a právnické osoby s trestným činem... Zákon 

tedy sice předpokládá určité materiální důvody odpovědnosti právnické osoby za 

spáchané trestné činy, které jsou podle návrhu tvořeny dvěma typy přičitatelnosti a 

podmíněny objektivním následkem a určitým projevem právnické osoby navenek. 

Současně bylo přihlédnuto k tomu, že i vnitřní kontrolní činnost je třeba považovat za 

součást činnosti, v níž může být shledána odpovědnost právnické osoby za trestný 

čin…“ Tato formulace svědčí spíše o neujasněnosti zvoleného modelu odpovědnosti. 

V analýze, která je součástí důvodové zprávy, pak najdeme o něco jasnější vyjádření, a 

to, že: „Trestní odpovědnost právnických osob byla konstruována převážně na základě 

přičitatelnosti trestného činu spáchaného fyzickou osobou osobě právnické a z části 

byla založena na vlastním jednání a subjektivní stránce trestného činu právnické 

osoby.“ 

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

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

Wolter Kluwer ČR, 2012, s. 31. 
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Z výše uvedeného lze jen usuzovat, že důvodová zpráva má na mysli model 

odvozené trestní odpovědnosti v kombinaci s modelem původní odpovědnosti právnické 

osoby, kdy zavinění právnické osoby má být dovozováno ze zanedbání náležité 

kontroly nebo opatření k zamezení či odvrácení vzniku následku trestného činu. Z této 

argumentace pak vychází Šámal78 a Forejt,79 kteří však v komentářích k zákonu správně 

uvádějí, že se nejedná o model původní odpovědnosti, neboť zákonná podmínka 

zanedbání povinnosti se vztahuje k orgánům společnosti, nikoli k právnické osobě 

jakožto celku. 

Můžeme tedy zobecnit, že česká koncepce trestní odpovědnost právnických osob 

vychází z modelů odvozené odpovědnosti a máme za to, že (zejména ve vztahu 

k orgánům právnické osoby) obsahuje prvky identifikačního modelu i prvky 

kvalifikované zástupní odpovědnosti (a to ve vztahu k zaměstnancům) .  

 

4.4.3 Souběžná trestní odpovědnost  

 

Odpovědnost právnické lze ve vztahu k odpovědnosti fyzické osoby 

charakterizovat jako subsidiární, speciální nebo souběžnou (paralelní).  

V úpravách některých států je trestní odpovědnost právnických podmíněná 

nemožností vyvodit individuální trestní odpovědnost, tedy identifikovat konkrétního 

pachatele trestného činu. Částečně je tomu tak ve švýcarské právní úpravě, která (až na 

některé výjimky) podmiňuje uplatnění trestní odpovědnosti právnické osoby 

nemožností identifikovat pachatele trestného činu – fyzickou osobu zapříčiněné vadnou 

organizací právnické osoby (srov. § 102 odst. 1 švýcarského trestního zákoníku). 

V jiných úpravách, například v úpravě dánské, je odpovědnost právnických osob 

konstruována jako speciální vůči odpovědnosti fyzických osob, kdy za trestný čin 

odpovídá primárně právnická osoba a souběžná odpovědnost právnické a fyzické osoby 

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

Komentář. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 2012, s.170-171. 
79 FOREJT, P., HARBARTA, P., TREŠKOVÁ, L. Zákon o odpovědnosti právnických osob a řízení proti 

nim s komentářem. Praha: Linde, 2012, s. 68-69. 
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přichází v úvahu pouze v případech, kdy se fyzická osoba dopustila trestného činu 

z hrubé nedbalosti nebo ve formě úmyslu.80 

Český zákon konstruuje trestní odpovědnost právnických osob jako odpovědnost 

souběžnou, kdy možnost souběžného uplatnění trestní odpovědnosti fyzické a právnické 

osoby je dovozována z ustanovení § 8 odst. 3 a § 9 odst. 3 topo. 

V literatuře se objevil názor, že by odpovědnost právnických osob měla být 

považována za doplněk odpovědnosti fyzických osob, k níž by se mělo přistupovat 

pouze v případě, že odpovědnost jednotlivce se jeví jako nedostatečná.81 Byť lze tento 

názor považovat za obecně správný, v současné podobě českého zákona o trestní 

odpovědnosti právnických osob nemá žádnou oporu. Právě naopak, ze znění zákona se 

jeví, že v případě splnění zákonných podmínek zákon počítá ideálně se souběžným 

uplatněním trestní odpovědnosti obou subjektů. Argumentace principem subsidiarity 

trestní represe je na tomto místě sice lákavá, neřeší ale problém přísně nastavených 

podmínek trestní odpovědnosti právnických osob, jejichž úprava by na prvním místě 

měla vycházet ze zásady určitosti právních norem. 

Obdobnou úpravu vztahu individuální a „kolektivní“ trestní odpovědnosti jako 

v České republice nalezneme také v Rakousku (srov. § 3 odst. 4 VbVG) nebo v návrhu 

slovenské úpravy (srov. § 4 odst. 4 návrhu zákona o trestnej zodpovednosti právnických 

osob). 

 

4.4.4 Souběžná nezávislá a samostatná trestní odpovědnost 

 

Mluvíme-li o souběžné odpovědnosti právnických osob, musíme rozlišovat mezi 

souběžnou trestní odpovědností nesamostatnou, kdy je odpovědnost právnické osoby 

podmíněna současným uplatněním individuální odpovědnosti, a odpovědností 

samostatnou, kdy uplatňování odpovědnosti fyzických a právnických osob je na sobě 

zcela nezávislé. S první zmíněnou variantou se setkáme v polské úpravě, která 

umožňuje postavení právnické osoby před soud teprve po právní moci odsuzujícího 

                                                           
80 OECD Follow-up Report on Denmark, 2008, s. 18. Dostupné na http://www.oecd.org/investment/anti-

bribery/anti-briberyconvention/41073747.pdf. 
81 ŠÁMAL, P., DĚDIČ, J., GŘIVNA, T., PÚRY, F., ŘÍHA, J. Trestní odpovědnost právnických osob. 

Komentář. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 2012, s.186. 
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rozsudku v řízení proti fyzické osobě (srov. § 4 zákona č. 197/2002 Dz. U., o 

odpovědnosti hromadných subjektů za činy zakázané pod hrozbou trestu). 

Polská právní úprava je však ve srovnání s jinými úpravami spíše výjimkou . 

Ve většině států, jejichž právní úpravy umožňují souběžnou odpovědnost přirozené 

a právnické osoby, nejsou tyto odpovědnosti vzájemně podmíněné.  

V českém zákoně je nezávislost odpovědnosti právnické osoby vyjádřena ve 

dvojím smyslu, a to:  

- v § 8 odst. 4 písm. d) topo jakožto nezávislost odpovědnosti právnické 

osoby na existenci trestní odpovědnosti fyzické osoby za trestný čin, který má 

být právnické osobě přičten. Např. právnická osoba může být trestně odpovědná 

i v případě, že odpovědnost fyzické osoby za trestný čin zanikla účinnou lítostí 

či smrtí anebo vůbec nevznikla například z důvodu nedostatku věku.  

- v § 8 odst. 3 a § 9 odst. 3 topo jakožto nezávislost odpovědnosti 

právnické osoby na uplatnění trestní odpovědnosti vůči fyzické osobě. Např. je-

li zřejmé, že došlo ke spáchání trestného činu fyzickou osobou, trestní stíhání 

proti ní však bylo pravomocně zastaveno z důvodu podle § 172 odst. 2 písm. a) 

tr. řádu. 

V této souvislosti je potřeba zdůraznit, že samostatnost trestní odpovědnosti 

právnických osob nelze zaměňovat s modelem původní (originární) odpovědnosti. 

Česká koncepce totiž vychází z modelu odvozené odpovědnosti, kdy podmínkou 

odpovědnosti právnické osoby je zaviněné jednání fyzické osoby, které naplňuje znaky 

trestného činu nebo činu jinak trestného a které je právnické osobě přičítáno, přičemž se 

však nevyžaduje vznik odpovědnosti fyzické osoby nebo její uplatnění v konkrétním 

případě. 

 

4.4.5 Subjektivní nebo objektivní odpovědnost? 

 

Z hlediska charakteristiky trestní odpovědnosti právnických osob je zcela stěžejní 

určení povahy trestní odpovědnosti právnických osob ve vztahu k zavinění. Protože se 

jedná o složitý právně teoretický problém, na který v nauce neexistuje jednotný názor, 
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je předně nutné přistoupit k rozboru zákonného ustanovení § 8 topo a teprve na jeho 

podkladě hodnotit správnost vyslovených názorů. Výklad k této otázce byl proto 

ponechán na konec této kapitoly (srov. kapitolu 4.6). 

 

4.5 Konstrukce odpovědnosti podle českého zákona o trestní 

odpovědnosti právnických osob 

 

Základem každé právní úpravy odpovědnosti právnických osob za trestné činy je 

formulace podmínek, za kterých odpovědnost vzniká. Tyto podmínky by měly zapadat 

do předem přemyšleného koncepčního rámce a představovat konkrétní provedení 

teoretických východisek dané úpravy. Jak právnická osoba, tak i její trestní odpovědnost 

jsou těžko uchopitelné konstrukce, které na rozdíl od člověka – osoby z masa a kostí, 

existují pouze v podobě vytvořené právní normou a jsou odpovědné způsobem, 

které norma stanoví. Jinak řečeno, trestní odpovědnost právnických osob může mít 

jakoukoli podobu a povahu, kterou zákon stanoví.  

Český zákonodárce postavil odpovědnost právnických osob na fikci 

tzv. přičitatelnosti, na základě které je právnické osobě přičítáno spáchání trestného činu 

fyzickou osobou, a to (ve vztahu k právnické osobě) za poměrně přísně nastavených 

podmínek. Aby byla právnická osoba odpovědná za trestný čin, musí být kumulativně 

splněny čtyři zákonné podmínky, a to: 

- spáchání trestného činu nebo činu jinak trestného uvedeného ve výčtu § 7 topo, 

kterého se dopustila 

- fyzická osoba v konkrétním zákonem požadovaném postavení v rámci 

organizace a který 

- byl spáchán jménem právnické osoby, v jejím zájmu nebo v rámci její činnosti, 

pokud 

- jeho spáchání lze právnické osobě přičítat. 
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4.5.1 Trestný čin 

 

První podmínkou trestní odpovědnosti právnických osob je spáchání trestného 

činu. I když návěta ustanovení § 8 odst. 1 písm. a) topo hovoří pouze o protiprávném 

činu, je jej nutno vykládat v souvislosti se subsidiárně použitelným ustanovením § 13 

odst. 1 tr. zák., který stanoví, co se rozumí trestným činem. Čin, jehož spáchání má být 

právnické osobě přičteno, by proto měl naplňovat jak obecné, tak typové znaky 

trestného činu. 

Z ustanovení § 8 odst. 4 písm. d) topo pak plyne, že právnická osoba je 

odpovědná i v případě, že fyzická osoba za spáchaný čin odpovědná není. Je tedy 

zřejmé, že právnická osoba odpovídá také za čin jinak trestný. Otázkou, která v této 

souvislosti vyvstává je, do jaké míry právnická osoba za takové činy odpovídá, a tedy 

které znaky trestného činu musí být naplněny, aby její odpovědnost v konkrétním 

případě mohla vzniknout. Nauka je v tomto směru nejednotná. Fenyk a Smejkal 

v komentáři k zákonu zastávají názor, že právnické osobě bude možné přičítat čin jinak 

trestný z důvodu nedostatku věku, nepříčetnosti nebo rozumové a mravní vyspělosti, 

nikoli však v případě vyloučení protiprávnosti podle § 28 až 31 tr. zák.82 Zcela odlišný 

názor na problematiku mají Šámal s Dědičem a Forejt, kteří uvádějí, že právnická osoba 

je odpovědná za čin jinak trestný z důvodu nedostatku věku a z důvodů zániku trestní 

odpovědnosti fyzické osoby, a to v důsledku účinné lítosti nebo promlčení trestní 

odpovědnosti. Nejednoznačně se pak staví k přičitatelnosti činů nepříčetných osob, kde 

poukazují na možné problémy s identifikací formy zavinění, které je u nepříčetných 

osob vyloučeno.83 

Při hledání znaků trestného činu, na kterých závisí trestní odpovědnost právnické 

osoby, je dle našeho názoru nutno vycházet z modelu odvozené odpovědnosti 

právnických osob ve spojení s fikční teorií právnické osoby. Dle fikční teorie právnické 

osoby nemají vlastní vůli, nejednají a tudíž nejednají zaviněně. Dle modelu odvozené 

odpovědnosti se zavinění právnické osoby odvozuje ze zavinění osoby fyzické. Ve 

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

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

Wolter Kluwer ČR, 2012, s. 42-43 
83 ŠÁMAL, P., DĚDIČ, J., GŘIVNA, T., PÚRY, F., ŘÍHA, J. Trestní odpovědnost právnických osob. 

Komentář. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 2012, s. 218-219, FOREJT, P., HARBARTA, P., TREŠKOVÁ, L. 

Zákon o odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim s komentářem. Praha: Linde, 2012, s. 88. 
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světle těchto skutečností se pak jako zřejmé jeví, že odpovědnost právnické osoby je 

závislá na protiprávním zaviněném jednání fyzické osoby. V duchu této argumentace by 

právnická osoba neměla odpovídat za jednání nepříčetné osoby, neboť tato nejedná 

zaviněně. Jelikož zákon jako podmínku trestní odpovědnosti stanoví protiprávnost činu, 

dle našeho názoru nepřichází v úvahu odpovědnost právnické osoby za jednání fyzické 

osoby za okolnosti vylučující protiprávnost. Důvodem svědčícím této argumentaci je 

také preventivní účel trestání právnických osob, kdy jednáním za výše uvedených 

okolností může právnická osoba předejít jen stěží. Právnická osoba by však byla 

odpovědná za čin jinak trestný v důsledku nedostatku věku a v případech individuálních 

důvodů zániku trestní odpovědnosti fyzických osob podle § 33 a 34 tr. zák. 

Právnická osoba může být trestně odpovědna pouze za trestné činy taxativně 

uvedené v ustanovení § 7 topo, kterým se blíže věnujeme v kapitole 5. 

 

4.5.2 Fyzické osoby, jejichž jednání zakládá trestní odpovědnost 

právnické osoby 

 

Právnické osoby vstupují do reálného života prostřednictvím fyzických osob, 

jejichž jednání je conditio sine qua non trestní odpovědnosti právnické osoby. Každá 

osoba má uvnitř organizace určité postavení (ať už formální nebo neformální), od 

kterého se odvíjí její  pravomoci a případně také možnosti takové osoby svým jednáním 

ovlivnit rozhodování a činnost celé společnosti. Na základě zastávané pozice je 

z hlediska trestní odpovědnosti právnických osob účelné rozlišovat mezi fyzickými 

osobami na vyšších stupních struktury organizace, které mají značný vliv na fungování 

organizace a osobami na nižších stupních organizační struktury, které mají na chod 

společnosti často pouze nepatrný vliv. Právě možnost fyzických osob ovlivnit nebo 

naopak předejít protiprávnímu jednání je stěžejným faktorem z hlediska posuzování 

naplnění podmínek trestní odpovědnosti právnické osoby. 

Text českého zákona, obdobně jako i většina zahraničních úprav, rozlišuje dvě 

skupiny osob, jejichž jednání může zakládat trestní odpovědnost právnických osob, a to 

osoby s určitým druhem rozhodovací nebo dozorčí pravomoci [§ 8 odst. 1 písm. a), b), 

c) topo] a zaměstnance právnické osoby [§ 8 odst. 1 písm. d) topo]. 
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i) Osoby s rozhodovací nebo dozorčí pravomocí 

V rámci první skupiny osob, jejichž trestný čin může být právnické osobě přičítán, 

zákon vnitřně diferencuje mezi statutárním orgánem (a osobami v obdobném 

postavení), osobami vykonávajícími řídící nebo kontrolní činnost a osobami mající vliv 

na řízení právnické osoby. Nad každou z vyjmenovaných kategorií je nutno se alespoň 

stručně pozastavit. 

 Určení osoby, která je statutárním orgánem společnosti, případně členem 

statutárního orgánu, nebude zpravidla činit potíže. Problematickým by z hlediska 

odvození odpovědnosti právnické osoby mohlo být jednání kolektivního orgánu, kdy 

zavinění právnické osoby je potřeba vždy odvozovat od konkrétní fyzické osoby, která 

trestný čin spáchala, byť ve formě spolupachatelství.84 Výkladově náročnější je určení 

osoby oprávněné jednat jménem právnické osoby nebo za právnickou osobu. Jedná 

se o zákonné zastoupení  nebo smluvního zástupce právnické osoby, kteří jednají 

jménem právnické osoby a na její účet. Výčet osob, které takto zastupují společnost se 

v průběhu času mění. K tomu, aby jednání takové osoby vedlo k vyvození trestní 

odpovědnosti právnických osob, bude nutné prokázat právní titul, na základě kterého 

taková fyzická osoba jednala (např. plná moc, svědectví). Některé otázky bude potřeba 

vyřešit judikatorně, jako například zda může trestní odpovědnost právnické osoby 

založit rovněž jednání nezmocněného jednatele nebo osoby, která překročila své 

zástupčí oprávnění. Řešení by mělo respektovat účel postihování právnických osob 

prostředky trestního práva, zejména pak zájem na individuální prevenci. 

Podle § 8 odst. 1 písm. b) topo lze právnické osobě přičítat také jednání osob 

vykonávajících řídící nebo kontrolní činnost ve společnosti. Těmito se rozumí jak 

členové kontrolních nebo dozorčích orgánů, tak zaměstnanci, kterým je svěřena řídící 

nebo kontrolní pravomoc nad jinými zaměstnanci (tzv. vedoucí zaměstnanci). Otázkou 

však zůstává, jaká míra rozhodovací a kontrolní pravomoci činí ze zaměstnance osobu 

vykonávajících řídící nebo kontrolní činnost ve smyslu ustanovení § 8 odst. 1 písm. b) 

topo.  

                                                           
84 K tomu sorv. FENYK, J. Vytýkatelnost činu právnické osobě v návrhu českého zákona o trestní 

odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, In ZÁHORA, J., JELÍNEK, J., CÍSAŘOVÁ, D., 

SOVOVÁ, O., ŠÁMAL, P. Aktuálne otázky trestného zákonodárstva: pocta prof. Milanovi Čičovi k 80. 

narodeninám: zborník príspevkov z celoštátnej konferencie s medzinárodnou účasťou konanej dňa 19. 

Januára 2012. Bratislava: EuroKódex, 2012, s. 71. 
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Pro trestní odpovědnost právnické osoby je relevantní také jednání osoby, která 

vykonává rozhodující vliv na její řízení, a to nezávisle na právním titulu. Může se 

jednat o osobu (právnickou nebo fyzickou), která odpovědnou právnickou osobu 

ovládá, přičemž důležitý je faktický stav ovládání, nikoli stav právní. 

ii) Zaměstnanci 

Druhou skupinu fyzických osob, jejichž jednání může zakládat trestní 

odpovědnost právnické osoby, tvoří její zaměstnanci a osoby v obdobném postavení, 

např. osoby pracující na základě tzv. švarc systému, dohod o provedení práce nebo 

pracovní činnosti, případně agenturní zaměstnanci.  

Okruh fyzických osob je v ustanovení § 8 odst. 1 topo stanovený tak široce, že 

zpravidla zahrne všechny osoby, které se na činnosti právnické osoby podílí, ať už 

formálně nebo fakticky. Nebylo by spravedlivé postihovat právnickou osobu za všechny 

trestné činy těchto osob. Proto zákon omezuje přičitatelná jednání na ta, která mají 

přímou souvislost s právnickou osobou, jejími zájmy nebo činností.  

Podmínkou trestní odpovědnosti právnické osoby není identifikace konkrétní 

fyzické osoby, která se trestného činu dopustila (srov. § 8 odst. 3 topo). Z tohoto 

ustanovení je patrná snaha zákonodárce zamezit, aby právnická osoba unikla 

odpovědnosti pouze z důvodu, že v rámci nepřehledného mechanismu jejího fungování 

nebude možné dohledat konkrétního individuálního pachatele trestného činu. Taková 

úprava má své rácio a jistě může na právnické osoby působit odstrašivě, klade však 

vysoké nároky na dokazování splnění podmínek trestní odpovědnosti. V každém 

konkrétním trestním řízení vůči právnické osobě bude nutno prokázat existenci všech 

podmínek trestní odpovědnosti právnické osoby, a to včetně skutečnosti, že 

projednávaného činu se přímo dopustila fyzická osoba v konkrétním a zákonem 

vyžadovaném postavení, a současně, že se takového činu dopustila v konkrétní formě 

zavinění. V případě, že se jednání dopustí jeden z více zaměstnanců, bude možné 

vycházet z úpravy povinností zaměstnance a případně také z informací o absolvovaných 

školeních a na základě nich dovozovat nedbalostní formu zavinění. Zřídkakdy však 

bude možné prokázat úmysl neznámé fyzické osoby. Příkladem, který zde lze uvést, je 

řidič nákladního automobilu přepravní společnosti, který několikanásobně překročí 

povolenou rychlost v obci. Nepovede-li přepravní společnost záznamy o trase a čase 
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jízd řidičů a nebude-li schopna řidiče identifikovat, bude jí toto jednání přičteno ve 

formě úmyslu, který přímo vyplývá ze způsobu spáchání trestného činu. V zahraničí 

tento problém výslovně řeší například švýcarská právní úprava, kdy ustanovení  § 102 

odst. 1 trestního zákoníku stanoví, že v případě, kdy v důsledku vadné organizace nelze 

trestný čin přičíst konkrétní osobě, přičte se (subsidiárně) právnické osobě. Naplnění 

subjektivní stránky se přitom dovozuje  z vadné organizace právnické osoby.85  

 

4.5.3 Jednání jménem společnosti, v jejím zájmu nebo v rámci její 

činnosti 

 

Z hlediska trestní odpovědnosti právnických osob jsou relevantní pouze ta jednání 

fyzických osob uvedených v ustanovení § 8 odst. 1 topo, která byla učiněna jménem 

právnické osoby, v jejím zájmu nebo v rámci její činnosti. Toto ustanovení má 

zmírňovat jinak přísně nastavené podmínky trestní odpovědnosti právnických osob a 

omezit ji pouze na odůvodněné případy. Zmírňující účinek se však neprojeví u osob 

podle § 8 odst. 1 písm. a) topo, za jejichž jednání bude právnická osoba (alespoň ex 

lege) odpovídat vždy, neboť tyto v zásadě jednají vždy jménem právnické osoby. 

Ohledně neomezené odpovědnosti právnických osob za jednání svých přímých zástupců 

se v literatuře vedla polemika, a to konkrétně v otázce, zda by právnická osoba měla 

odpovídat za jednání učiněné na její úkor. Za použití striktního jazykového výkladu 

zákona se jeví, že i v takových případech by právnická osoba měla být trestně 

odpovědná. Takovou úpravu Bohuslav správně označuje za nelegitimní, neboť 

v rozporu s jeho účelem zákon sankcionuje právnické osoby i za jednání, kterým nebylo 

možné předejít.86 Část komentářové literatury se proto v duchu předestřené argumentace 

snaží tento problém řešit teleologickým výkladem.87 Vondruška ve svém článku 

předestírá jako další možné řešení uplatnění principu oportunity v trestním řízení.88 

                                                           
85 POŠÍKOVÁ, L. Trestní odpovědnosti právnických osob ve švýcarské právní úpravě. In JELÍNEK, J. a 

kol.: Trestní odpovědnost právnických osob v České republice – bilance a perspektivy. Praha: Leges, 

2013, s. 355 
86 BOHUSLAV, L. Trestní odpovědnost právnických osob. Plzeň: Aleš Čeněk, 2014, s. 127-128. 
87 ŠÁMAL, P., DĚDIČ, J., GŘIVNA, T., PÚRY, F., ŘÍHA, J. Trestní odpovědnost právnických osob. 

Komentář. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 2012, s. 190-191. 
88 VONDRUŠKA, F. K návrhu zákona o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim. Právní 

rozhledy, 2011, č. 13, s. 468. 
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Inspiraci pro případné řešení problémů českého zákona lze najít také zahraničí. 

Například dánský trestní zákon v ustanovení § 27 stanoví nikoli tři alternativní 

podmínky, jako je tomu v návětě ustanovení § 8 odst. 1 topo, ale pouze jednu 

podmínku, a to spáchání trestného činu v rámci činnosti právnické osoby. Výklad 

tohoto ustanovení vychází z rozdílu mezi trestnými činy spáchanými fyzickou osobou 

pro její soukromé účely a trestnými činy fyzické osoby pro účely společnosti.89 

Rozhodující z hlediska odpovědnosti tedy je, s jakým účelem, pohnutkou nebo motivem 

se fyzická osoba trestného činu dopustila a nikoli samotný důsledek  jejího jednání pro 

právnickou osobu (v podobě prospěchu či ztráty). Se stejným výkladem se setkáme 

v estonské právní úpravě, kde je trestní odpovědnost právnických osob podmíněna 

jednáním ve prospěch právnické osoby.90 

Jelikož návěta § 8 odst. 1 topo stanoví jednu z podmínek trestní odpovědnosti 

právnických osob, nelze se spokojit s překlenutím vytčeného problému pouhým 

výkladem. Přeformulování tohoto ustanovení ve výše uvedeném smyslu by tedy mělo 

být předmětem diskuze v souvislosti s připravovanou novelou zákona. Lze přitom 

vycházet také z formulace používané v evropských předpisech, které stanoví povinnost 

států přijmout nezbytná opatření, aby bylo možné právnickou osobu činit odpovědnou 

za protiprávní jednání právnické osoby v její prospěch.91 

 

                                                           
89 PASCAL, A. M. Country report – Denmark. In GOBERT, J., PASCAL, A. M. European Developments 

in Corporate Criminal Liabiliy. Abingdon, Oxon: Routledge, 2011, s. 223. 
90 PASCAL, A. M. Country report – Estonia. In GOBERT, J., PASCAL, A. M. European Developments 

in Corporate Criminal Liabiliy. Abingdon, Oxon: Routledge, 2011, s. 229-230. 
91 Např. čl. 5 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 stanoví, že:  

1. „Členské státy přijmou opatření nezbytná k zajištění toho, aby právnické osoby mohly být 

činěny odpovědnými za trestné činy uvedené v článcích 2 a 3 spáchané v jejich prospěch osobou 

jednající samostatně nebo jako člen orgánu dané právnické osoby, která v rámci této právnické 

osoby působí ve vedoucím postavení na základě 

a) plné moci k zastupování této právnické osoby; 

b) pravomoci činit rozhodnutí jménem této právnické osoby;  

c) pravomoci vykonávat kontrolu v rámci této právnické osoby. 

2. Členské státy rovněž zajistí, aby právnickou osobu bylo možno činit odpovědnou v případech, 

kdy nedostatek dohledu nebo kontroly ze strany osoby uvedené v odstavci 1 umožnil spáchání 

trestných činů uvedených v článcích 2 a 3 ve prospěch této právnické osoby osobou jí 

podřízenou.“ 
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4.5.4 Přičitatelnost trestného činu právnické osobě 

 

Poslední a nejdůležitější podmínkou trestní odpovědnosti právnických osob 

je možnost přičíst jednání fyzické osoby naplňující shora uvedené znaky právnické 

osobě. Podle § 8 odst. 2 písm. a) topo lze právnické osobě (za zákonem stanovených 

podmínek) bez dalšího přičítat spáchání trestného činu fyzickou osobou s rozhodovací 

nebo dozorčí pravomocí [§ 8 odst. 1 písm. a), b) a c) topo].  

Za trestný čin svého zaměstnance [§ 8 odst. 1písm. d) topo] bude právnická osoba 

odpovědná pouze v případě naplnění jedné z alternativně stanovených podmínek, a to 

byl-li trestný čin spáchán na podkladě rozhodnutí, schválení nebo pokynu orgánů 

právnické osoby anebo byl-li spáchán v důsledku zanedbaní opatření, která 

právnická osoba měla povinnost provést, nebo která od ní bylo možno spravedlivě 

požadovat. Tato formulace tedy zavádí další podmínku vzniku trestní odpovědnosti 

právnických osob. Platí přitom, že naplnění všech podmínek trestní odpovědnosti musí 

být bez důvodných pochybností ze strany orgánů činných v trestním řízení prokázáno, 

a to včetně nedostatečné péče ze strany orgánů společnosti. Jednoznačně nelze 

přisvědčit názoru, dle kterého předmětné ustanovení de facto přenáší důkazní břemeno 

ohledně zachování řádné péče na právnickou osobu.92 Důkazní břemeno v trestním 

řízení nesou pouze orgány činné v trestním řízení. Nepodaří-li se těmto důkazní 

břemeno unést do míry přesvědčení o vině „bez důvodných pochybností“, nelze ve 

smyslu zásady in dubio pro reo proti právnické osobě vyvodit trestněprávní důsledky. 

Opačný přístup by byl v příkrém rozporu se zásadou zákazu sebeobviňování, kdy 

důsledkem nečinnosti obviněné právnické osoby by bylo rozhodnutí o její vině.   

 V souvislosti s přičitatelností vznikají četné teoretické otázky, kterým v literatuře 

zatím nebyla věnována dostatečná pozornost. Jako příklad lze uvést názorovou 

nejednotnost na povahu přičitatelnosti, problém určení předmětu přičítání a formulační 

nedostatky zákona. 

Povaha přičitatelnosti není z pohledu nauky zcela jasná. V současné odborné 

literatuře se tedy setkáme s různými názory. Některými autory je přičitatelnost chápána 

jako subjektivní kategorie, která je jakýmsi ekvivalentem zavinění u fyzických osob. 

                                                           
92 BOHUSLAV, L. Trestní odpovědnost právnických osob. Plzeň: Aleš Čeněk, 2014, s. 130. 
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Důvodová zpráva k ustanovení § 8 odst. 2 topo uvádí, že zákon: „ předpokládá určité 

materiální důvody odpovědnosti právnické osoby za spáchané trestné činy, které jsou 

podle návrhu tvořeny dvěma typy přičitatelnosti a podmíněny objektivním následkem 

a určitým projevem právnické osoby navenek. Současně bylo přihlédnuto k tomu, že 

i vnitřní kontrolní činnost je třeba považovat za součást činnosti, v níž může být 

shledána odpovědnost právnické osoby za trestný čin…Odpovědnost založenou na 

přičitatelnosti trestného činu právnické osobě je třeba považovat za zvláštní 

odpovědnost za zavinění u právnické osoby odlišnou od pojmu viny (zavinění) u fyzické 

osoby. Je však třeba odmítnout myšlenku, že by trestní odpovědnost právnických osob 

byla odpovědností objektivní; v tomto případě jde v podstatě o obdobnou odpovědnost 

jako při odpovědnosti za kvazidelikt, která je konstruována v § 360 trestního zákoníku. 

Při této konstrukci je požadována jednak souvislost s pácháním trestného činu a jednak 

je přihlédnuto i k povaze právnické osoby, jejíž zájmy mohou být jiné než zájmy 

jednotlivce.“ Jelínek a Herczeg přičitatelnost vysvětlují jako náhradu tradičního institutu 

zavinění fyzických osob, jako fikci zavinění, které je odlišné od pojmu viny u fyzické 

osoby.93 Podle učebnice trestního práva autorského kolektivu Šámal, Vokoun, Novotný 

a dalších je přičitatelnost subjektivní kategorií formulovanou na základě vlastního 

výkonu tzv. rizikového managementu, a to buď ve formě protiprávního jednání vedení 

nebo chybného zvládnutí zvýšeného rizika vyplývajícího z provozování podniku.94  

Existuje také proud názorů, který striktně vychází z modelu odvozené 

odpovědnosti a fikční teorie právnických osob, ze které plyne, že subjektivní stránka 

existuje pouze na úrovni fyzických osob a právnickým osobám je pouze přičítána. 

Učebnice trestního práva autorského kolektivu vedeného Kratochvílem k přičitatelnosti 

uvádí, že právní následky v podobě úmyslného nebo nedbalostního zavinění fyzické 

osoby se přičítají přímo [§ 8 odst. 2 písm. a) topo] nebo nepřímo [§ 8 odst. 2 písm. b) 

topo] právnické osobě.95 Model odvozené odpovědnosti od odpovědnosti původní 

                                                           
93 JELÍNEK, J., HERCZEG, J. Trestní odpovědnost právnických osob. Komentář s judikaturou. 1. vyd. 

Praha: Leges, 2012, s. 75-76. 
94 ŠÁMAL, P., VOKOUN, R., NOVOTNÝ, O. a kol. Trestní právo hmotné. 4. díl. Trestní odpovědnost 

právnických osob. Změny v trestních zákonech po 1.1.2010. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2012, s. 30. 
95 KRATOCHVÍL, V. a kol. Trestní právo hmotné. Obecná část. 2. vyd. Praha: C. H. Beck, 2012, s. 534-

536.  
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odlišuje Forejt, když říká, že právnické osobě se nepřiznává schopnost samostatně 

zaviněně jednat a subjektivní stránku je nutné hledat u jednotlivých fyzických osob.96 

Další otázkou, která se v souvislosti se zvolenou koncepcí odpovědnosti nabízí, je, 

co je předmětem přičítání právnické osobě. Dle textu zákona se právnické osobě přičítá 

spáchání trestného činu. Současně však zákon stanoví, že právnická osoba odpovídá za 

trestný čin také v případě, že fyzická osoba není za takový čin trestně odpovědná. 

V návaznosti na argumentaci uvedenou v kapitole 4.5.1 se domníváme, že právnické 

osobě je přičítáno zejména jednání fyzické osoby, včetně jeho následku a konkrétní 

forma zavinění fyzické osoby. Otázkou, kterou bude muset vyřešit soudní praxe 

zůstává, zda by právnické osobě měl být přičítán také motiv nebo pohnutka fyzické 

osoby (např. v podobě zvlášť zavrženíhodné pohnutky).  

V souvislosti s problematikou přičitatelnosti nelze přehlédnout textaci zákona, 

který v návětě ustanovení § 8 odst. 2 stanoví, že: „Právnické osobě lze přičítat spáchání 

trestného činu uvedeného v § 7…“ Protože zvolená formulace nemá podobu imperativu 

(např. právnické osobě se přičítá spáchání trestného činu, právnické osobě je trestný čin 

přičitatelný), může toto ustanovení navozovat dojem, že zákonodárce tímto způsobem 

záměrně ponechal prostor pro judikatorní výklad důvodů a situací, za kterých se trestný 

čin právnické osobě nebude nepřičítat. Tento výklad tedy může poskytnout potřebný 

prostor pro zmírnění přísné odpovědnosti právnických osob. Uvažujeme-li v těchto 

intencích, musíme zvážit nebezpečí obcházení zákona a také možného porušení zásady 

rovnosti. Z použité terminologie zákona se jeví, že spíše než záměrem zákonodárce se 

tato formulace do zákona dostala v návaznosti na ustanovení § 8 odst. 1 in fine topo. 

Ačkoli by dle našeho názoru mohl být zmírňující judikatorní výklad tohoto ustanovení 

řešením českých problémů, nepovažujeme zákonnou formulaci přičitatelnosti za příliš 

zdařilou. Ustanovením, které může evokovat fakultativnost vzniku odpovědnosti, 

případně vzbuzovat otázky o podmínkách, za nichž lze tuto odpovědnost vyvozovat, je 

s ohledem na zásadu určitosti právních norem radno se vyhnout. Zákonodárce přitom 

mohl použít jednodušších formulací. Lze poukázat například na návrh slovenské 

úpravy, která byť stejně jako česká úprava vychází z přičitatelnosti, v zákoně ji 

výslovně neupravuje, ale ponechává ji rozptýlenou v podmínkách trestní odpovědnosti 

                                                           
96 FOREJT, P., HARBARTA, P., TREŠKOVÁ, L. Zákon o odpovědnosti právnických osob a řízení proti 

nim s komentářem. Praha: Linde, 2012, s. 81. 
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(srov. § 4 slovenského návrhu). Obdobně tomu je také v Rakousku, tedy v úpravě, která 

rovněž vychází z fikční teorie právnických osob (srov. § 3 rakouské právní úpravy). 

Dopustí-li se trestného činu zaměstnanec právnické osoby při plnění pracovních 

úkolů, je podmínkou přičítání rozhodnutí, schválení, pokyn nebo nedostatek řádné péče 

orgánu právnické osoby. K odpovědnosti organizace nepostačuje odpovědnost 

zaměstnance, ale navíc přistupuje podmínka pochybení orgánu společnosti. Potíže zde 

může působit nejednoznačnost pojmu zanedbání opatření, které lze na právnické osobě 

spravedlivě požadovat, a jež bude do značné míry určovat rozsah trestní odpovědnosti 

právnických osob v níže uvedených případech. Právnická osoba odpovídá pouze za 

trestné činy zaměstnanců, kterých se dopustili při plnění pracovních úkolů, nikoli tedy 

za trestné činy v pracovní době bez souvislosti k předmětu činnosti.97 

Tuto konstrukci lze demonstrovat na příkladu sexuálních trestných činů, u nichž 

se v rámci projednávání novely zákona zvažuje možnost vyvození odpovědnosti 

právnických osob.  Lze si například představit odpovědnost společnosti provozující 

školku za trestný čin pohlavního zneužití podle § 187 tr. zákoníku v situaci, kdy vedení 

společnosti nereaguje na stížnosti rodičů ohledně chování jejího zaměstnance, přičemž 

v zařízení skutečně dojde k pohlavnímu zneužití dětí. Důvodnost přičítání odpovědnosti 

je však mnohem slabší v případě jiných trestných činů, např. nově zavedené skutkové 

podstaty navazování nedovolených kontaktů spočívající v návrhu setkání dítěti 

mladšímu osmnácti let za účelem spáchaní těchto nebo jiného sexuálně motivovaného 

trestného činu.  

Za problematický považujeme model přičitatelnosti trestných činů osob 

ve vedoucím nebo kontrolním postavení [§ 8 odst. 1 písm. a), b), c) a odst. 2 písm. a], 

a to zejména z hlediska účelu trestání právnických osob. Trestný čin je právnické osobě 

přičítán z titulu konkrétního postavení fyzické osoby, jednala-li jménem právnické 

osoby, v jejím zájmu nebo v rámci její činnosti. Má však právnická osoba skutečně nést 

odpovědnost za jednání jednoho z několika vedoucích zaměstnanců reklamní agentury, 

který jménem právnické osoby vypíše konkurz pro děti s úmyslem je při konkurzu 

pohlavně zneužít anebo znásilnit?  

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

Komentář. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 2012, s. 205-206. 
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Právnická osoba nese odpovědnost za správný výběr osob do vedoucích pozic. To 

je bezpochyby správné. Je ale správné vyvozovat odpovědnost i v případě, že právnická 

osoba učinila vše, co od ní lze požadovat, aby trestným činům předešla? Vycházejme 

z toho, že společnost si vedoucího pracovníka prověřila, má vypracovaný etický kodex, 

kvalitu jeho práce a dodržování povinností pravidelně kontroluje. Odpověď na 

položenou otázku závisí na vymezení účelu postihování právnických osob. Je-li účelem 

pouze spoluodpovědnost za způsobenou škodu, tak určitě ano. Reparace újmy však není 

úkolem trestního, nýbrž civilního práva. Pokud však má trestní odpovědnost 

právnických osob plnit preventivní účel, odpověď na položenou otázku bude negativní. 

Spravedlnost takové úpravy pak nelze obhájit ani argumentem možnosti použití zásady 

subsidiarity trestní represe. Chce-li zákonodárce motivovat právnické osoby k přijímání 

preventivních opatření, musí právnické osobě dát možnost vyvinit se v případech, že 

trestnému činu, byť i vedoucího představitele společnosti, nemohla předejít.98  

Na jedné straně zákonodárce volá právnické osoby k odpovědnosti, na straně 

druhé konstatuje, že právnická osoba je pouhým souborem svých členů. Za takové 

situace je problematická také zákonná koncepce odpovědnosti právnických osob za 

trestné činy. Podle ustanovení § 8 odst. 2 zákona o trestní odpovědnosti právnických 

osob lze právnické osobě trestný čin přičítat bez dalšího, spáchá-li jej statutární orgán, 

osoba s řídící nebo kontrolní funkcí anebo faktický vedoucí. Dopustí-li se tedy jedna 

z těchto osob trestného činu, bude za něj odpovídat jak fyzická, tak i právnická osoba.  

Model trestní odpovědnosti, který nezohledňuje organizační prvek při páchání 

trestných činů a nepřihlíží k „zavinění“ právnické osoby, může vést k přijímání sice 

právně správných, avšak nespravedlivých rozhodnutí. Např. člen statutárního orgánu, 

který prošel testováním na sklony k páchání trestné činnosti, uzavře v rámci činnosti 

společnosti s funkčním vnitřním řídícím a kontrolním systémem lichvářskou uvěrovou 

smlouvu. Při páchání trestného činu není „zavinění“ společnosti odvoditelné. 

Předpokládejme, že společnost udělala vše, co mohla, aby trestnému činu předešla. 

Bude však potrestána za stejné jednání jako fyzická osoba pouze proto, že k tomuto 

jednání došlo osobou v konkrétním postavení. Trestní odpovědnost bude vyvozena vůči 

fyzické osobě a automaticky také vůči osobě právnické (z důvodu postavení fyzické 

                                                           
98 DANKOVÁ, K. Odpovědnost právnických osob za sexuální trestné činy. In SCHELLE, K., 

TAUCHEN, J. Sexuální trestné činy včera a dnes.1. vyd. Ostrava: Key Publishing, 2014. 
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osoby v struktuře právnické osoby). Ačkoli se nejedná se o porušení principu ne bis in 

idem, schází této konstrukci „prvek navíc“, který by vyvození odpovědnosti právnické 

osoby odůvodňoval.99 

Tímto prvkem by měla být organizace právnické osoby, případně celá firemní 

kultura, která je významným kriminogenním faktorem, z něhož některé původní teorie 

odpovědnosti dokonce dovozují zavinění právnické osoby (srov. kapitolu 4.3.2). 

Organizační prvek v jistém smyslu obsahuje ustanovení § 8 odst. 2 písm. b) topo, jež 

váže odpovědnost právnické osoby na dvě kumulativní podmínky, a to na jednání 

zaměstnance a zanedbání řádné péče ze strany orgánů právnické osoby, které mělo na 

trestný čin relevantní vliv. Prvek zohledňující fungování organizace však zcela 

absentuje mezi podmínkami přičitatelnosti jednání jejích orgánů právnické osobě. 

Přísnost stávající úpravy zdůrazňuje také Bohuslav, když uvádí, že zvýšené nároky 

přičitatelnosti stran jednání statutárních či kontrolních orgánů jsou legitimní, nikoli však 

za předpokladu, že právnická osoba obstojí v testu předcházení trestné činnosti a 

uplatňování funkčních kontrolních mechanismů.100  

Nabízí se nám různé výkladové i legislativní způsoby řešení široce formulovaných 

podmínek odpovědnosti korporací za trestné činy. První z možností je použití zásady 

subsidiarity trestní represe a neuplatnění odpovědnosti právnické osoby v situacích, kdy 

činnost a fungování právnické osoby nejeví známky škodlivosti. Jako další v úvahu 

přicházející způsob, který však nese svá rizika, a proto bude nutné ho podrobit hlubší 

teoretické diskuzi, je již předestřená možnost judikatorního zmírňujícího výkladu 

ustanovení § 8 odst. 2 topo ve smyslu možnosti vyvinění právnické osoby.  Žádné 

z těchto řešení však s ohledem na nutnost precizního vymezení podmínek trestní 

odpovědnosti v duchu zásady nullum crime sine lege certa není vyhovující. 

Jako nevhodnější se proto jeví změna právní úpravy tak, že trestní odpovědnost 

založená jednáním orgánů právnické osoby se vyloučí v případech, kdy právnická osoba 

přijala všechna zákonem vyžadovaná a rozumně očekávatelná opatření, aby trestnému 

činu předešla. Taková úprava má potenciál posílit preventivní účel zákona, za 

                                                           
99 K principu ne bis in idem a souběžné odpovědnosti fyzické a právnické osoby srov. JELÍNEK, J., 

HERCZEG, J. Trestní odpovědnost právnických osob. Komentář s judikaturou. 1. vyd. Praha: Leges, 

2012, s. 73-77. 
100 BOHUSLAV, L. Trestní odpovědnost právnických osob. Plzeň: Aleš Čeněk, 2014, s.127 
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současného zachování možnosti vyvození odpovědnosti podle jiných právních předpisů, 

která v takových případech bude zpravidla dostačující. Dokazování splnění takto 

formulované podmínky by rovněž nemělo činit potíže, neboť z okolností a příčin 

trestného činu, které jsou orgány činné v trestním řízení povinny zjišťovat, by případné 

nedostatky v přijatých opatřeních měly přímo vyplynout. 

Pro inspiraci nemusíme chodit daleko, stačí se podívat do rakouské úpravy, která 

odpovědnost právnické osoby za všechna jednání fyzických osob podmiňuje 

alternativně spácháním trestného činu v zájmu právnické osoby nebo porušením 

zákonných povinností právnické osoby (srov. § 3 rakouské právní úpravy). 

Nelze opomenout ani názor, dle kterého důsledky přísně nastavené trestní 

odpovědnosti v české právní úpravě zmírňuje ustanovení o účinné lítosti v § 11 topo. 

Ve smyslu předmětného ustanovení se právnická osoba může zbavit své trestní 

odpovědnosti za všechny trestné činy s výjimkou úplatkářských trestných činů, mimo 

jiné v případě, že napraví škodlivý následek trestného činu. Účinná lítost je skutečně 

nástrojem, jímž se právnická osoba může vyhnout trestní odpovědnosti, avšak toliko 

u činů, jejichž následek je reálně napravitelný. Zpravidla půjde o majetkové nebo 

hospodářské trestné činy s následkem v podobě majetkové újmy, který lze snadno 

napravit jejím uhrazením. Účinnou lítost pak pravděpodobně nebude možné uplatnit 

u újmy na osobnostních právech, životě, zdraví a podobně. Stejně tak tomu bude u 

pokusu trestného činu, u něhož nedochází ke vzniku účinku.  

Otázka spravedlnosti podmínek trestní odpovědnosti právnických osob a jejího 

uplatňování v konkrétních případech souvisí s problémem účelnosti jejího vyvozování 

v konkrétních případech . Nejvyšší státní zastupitelství ve své zvláštní zprávě k aplikaci 

zákona o trestní odpovědnosti právnických osob upozorňuje na problém efektivity 

trestního řízení proti právnickým osobám bez jakéhokoli majetku, nevykonávajícím 

fakticky žádnou činnost, osoby jejímiž statutárními orgány osoby, které lze označit jako 

bílé koně, a jsou tedy v podstatě mrtvými schránkami, i když  právně existují, nebo  

právnickým osobám, vůči kterým je vedeno insolvenční řízení, případně těm, jejichž 

struktura je tvořena pouze jednu fyzickou osobou, vůči níž byla trestní odpovědnost 

vyvozena a tato pravděpodobně povede k paralizaci právnické osoby. Trestní řízení vůči 

takovým právnickým osobám považuje za neúčelné a nijak nepostihující, neboť jim 
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nezáleží na dobrém obchodním jménu, mediálním obrazu a potencionálním okruhu 

obchodních partnerů. V takových případech je dle názoru vyjádřeného ve zprávě 

Vrchního státního zastupitelství v Praze nutno vycházet ze zásady subsidiarity trestní 

represe a upustit od vyvození trestněprávních důsledků.101  

Ačkoli lze argumentu o neúčelnosti trestního stíhání v naznačený případech 

přisvědčit, nelze dle našeho názoru tento problém řešit výkladem nebo případnou 

změnou textace ustanovení § 12 odst. 2 tr. zák. Naznačené aplikační problémy jsou 

spíše důsledkem nedostatečné úpravy zásady oportunity státního zástupce, kdy 

ustanovení § 172 odst. 2 tr. řádu zůstalo po přijetí zákona  o trestní odpovědnosti 

právnických osob nezměněno. Na možnost zastavení trestního stíhání v uvedených 

případech nebylo pamatováno ani při tvorbě procesních ustanovení zákona o trestní 

odpovědnosti právnických osob. Proto by v úvahu přicházela pouze aplikace již 

zmíněného subsidiárního  ustanovení § 172 odst. 2 písm. c) tr. řádu, které však míří na 

případy, kdy takový postup odůvodňuje nižší škodlivosti trestného činu. Lze si však 

snadno představit situaci, kdy prostřednictvím právnické osoby, která je pouhou 

prázdnou schránkou byla spáchána závažná trestná činnost, ale s ohledem na neúčelnost 

vedení trestního řízení bude na místě od něj upustit. Pro tyto případy je nutno vytvořit 

procesní normu, která by umožňovala rozhodnutí o odložení věci, případně zastavení 

trestního stíhání právnické osoby s ohledem na její faktický stav, majetkové poměry a 

postih fyzických osob v postavení statutárního orgán. 

Ve smyslu shora uvedeného je tedy opět  nutno apelovat na zákonodárce, aby 

přistoupil ke změně podmínek trestní odpovědnosti právnických osob a procesních 

ustanovení tohoto zákona a zabránil tak situacím, kdy slova zákona budou ve prospěch 

právnických osob vykládána preater legem, neboť takový stav by byl v rozporu 

s požadavkem právní jistoty. 

4.6 Subjektivní a objektivní odpovědnost právnických osob 

 

Po rozboru jednotlivých podmínek trestní odpovědnosti právnických osob se 

konečně můžeme vrátit k otázce položené v úvodu této kapitoly, a to, zda je 

                                                           
101 Vrchní státní zastupitelství v Praze. Zvláštní zpráva o poznatcích z aplikace zákona č. 418/2011 Sb., o 

trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, Praha, 2014. 
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odpovědnost právnických osob odpovědností objektivní, tedy odpovědností bez ohledu 

na zavinění, nebo naopak odpovědností subjektivní. Protože právnická osoba je uměle 

vytvořený útvar, jejíž podoba a forma se dá zákonem měnit, bude i povaha její trestní 

odpovědnosti vycházet z vůle zákonodárce. Při úvahách o druhu odpovědnosti musíme 

vycházet z přijatého modelu odvozené odpovědnosti právnických osob a teorie 

právnických osob jako takové. 

Důvodová zpráva k zákonu102 uvádí, že „ je třeba odmítnout myšlenku, že by 

trestní odpovědnost právnických osob byla odpovědností objektivní; v tomto případě jde 

v podstatě o obdobnou odpovědnost jako při odpovědnosti za kvazidelikt, která je 

konstruována v § 360 trestního zákoníku… Od odpovědnosti za výsledek se konstrukce 

této odpovědnosti odlišuje, neboť jejím předpokladem je jednak naplnění znaků 

skutkové podstaty trestného činu, jednak deficit v kontrolní či řídící rovině právnické 

osoby, a to buď ve formě zaviněného spáchání trestného činu osobami v řídícím či 

kontrolním postavení, nebo ve formě zaviněného nedostatečného dohledu, kontroly či 

organizace.“  Z uvedeného lze soudit, že úmyslem zákonodárce bylo v zákoně upravit 

subjektivní odpovědnost právnických osob. K subjektivní odpovědnosti se přiklání také 

většina představitelů nauky a pouze zřídka se můžeme setkat s opačným názorem.103  

České trestní právo je budováno na zásadě nullum crime sine culpa, která 

vyjadřuje jeho zvláštní povahu oproti jiným odvětvím práva. Jedná se o druh 

odpovědnosti za nejzávažnější protispolečenská jednání, která zasluhují společenského 

odsudku. Ačkoliv ústavní předpisy České republiky, na rozdíl například od italského 

ústavního pořádku, nevážou trestní odpovědnost na zavinění, stala se tato zásada 

základem trestního práva s nadzákonnou sílou. 

Máme za to, že princip odpovědnosti za zavinění zůstal zachován i po zavedení 

odpovědnosti právnických osob za trestné činy do českého právního řádu. Přijetím 

odvozeného modelu trestní odpovědnosti budovaného na přičitatelnosti se vytvořila 

                                                           
102 Parlament České republiky, Poslanecká sněmovna, VI. volební období, sněmovní tisk č. 285. Obdobně 

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

Komentář. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 2012, s. 174-175. 
103 Srov. mimo jiné  BOHUSLAV, L. Trestní odpovědnost právnických osob. Plzeň: Aleš Čeněk, 2014, s. 

128. 
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fikce přičítání zavinění fyzické osoby osobě právnické. Existence zaviněného jednání 

fyzické osoby je dle současné úpravy nutnou podmínkou odpovědnosti právnické 

osoby. Bez zavinění tedy i nadále není trestného činu fyzické osoby, a tudíž ani 

trestného činu osoby právnické a trestní odpovědnost je proto nadále výhradně 

odpovědností subjektivní.  

Objevují-li se argumenty pro objektivní nebo smíšenou podobu odpovědnosti, 

můžou vycházet z nedůsledného rozlišování mezi trestní odpovědností a přičitatelností. 

Trestní odpovědnost právnické osoby je odpovědností subjektivní, ať už považujeme 

přičitatelnost za subjektivní nebo naopak objektivní kategorii.  

Fikční teorie právnických osob v podobě zavedené novým občanským zákoníkem 

staví, dle našeho názoru, překážku původní  subjektivní odpovědnosti právnických osob 

za jejich jednání . Trestní odpovědnost, tedy bez ohledu na konkrétní zákonnou podobu, 

bude moct být pouhou trestní odpovědností odvozenou od jednání fyzických osob. 

Nalezení funkčního a spravedlivého modelu trestní odpovědnosti právnických osob 

tkví, bez ohledu na jeho konkrétní podobu, v pochopení povahy právnické osoby 

a v respektování odlišností povahy této odpovědnosti oproti odpovědnosti fyzických 

osob. Ačkoli má trestní odpovědnost vycházející ze zásady individuální odpovědnosti 

za zavinění v České republice dlouhou tradici, s ohledem na potřeby a specifika 

současnosti je třeba přistoupit k přehodnocení podmínek trestní odpovědnosti a 

možností jejich aplikace na právnické osoby. Bez dalšího hlubšího teoretického 

zkoumání nebudou jakékoli další legislativní snahy v této oblasti ničím víc nežli 

pouhým výstřelem naslepo. 

Přijatý model odpovědnosti právnických osob by se neměl stát neměnným 

dogmatem, ale měl by se právě naopak vyrovnávat s vývojem teorií a zahraničními 

řešeními této problematiky. Z předestřených kriminologických poznatků, které 

naznačují odklon od individuálního zavinění ve prospěch zavinění právnické osoby, lze 

očekávat snahu o vytváření legislativních řešení, která budou přenášet pozornost na 

právnickou osobu, její strukturu a firemní kulturu. Nelze proto rezignovat na hledání 

vlastního „zavinění“ právnické osoby, neboť právě konstrukce vycházející z vnímání 

právnické osoby jakožto reálně existujícího subjektu s vlastní firemní kulturou se jeví 

jako nadějné řešení odpovídající realitě trhu. 
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4.7 Přechod odpovědnosti na právního nástupce právnické osoby 

 

Zvláštní povaha právnické osoby, spočívající v možnosti rozhodnout o svém 

zániku, přeměně nebo převodu svého majetku na jiný subjekt, vedla k potřebě přijmout 

opatření, která by v těchto případech zamezila zániku trestní odpovědnosti, případně 

možnosti tuto odpovědnost uplatnit. Za tímto účelem český zákonodárce v § 10 topo 

upravil přechod trestní odpovědnosti na právnické osoby, a to tak, že trestní 

odpovědnost právnické osoby přechází na všechny její právní nástupce.  

Zásada trestní odpovědnosti nástupce právnické osoby mění dosavadní ryze 

osobní trestněprávní vztah mezi orgánem činným v trestním řízení a pachatelem 

trestného činu, který vzniká na základě spáchání trestného činu.104 Zákonné provedení 

této zásady v českém úpravě  navíc postihuje široký okruh právních nástupců a 

z důvodu obecnosti úpravy vyvolává řadu otázek. 

Současná právní úprava například nerozlišuje mezi univerzálním a singulárním 

nástupnictvím. Ze zákona tedy není zřejmé, zda za právního nástupce má být považován 

pouze subjekt, který nastupuje do všech práv a povinností předchůdce nebo také 

nástupce, který vstupuje pouze do části pohledávek nebo závazků. Výkladem je 

dovozováno, že pouhý převod majetku odpovědného subjektu nezpůsobuje přechod 

trestní odpovědnosti a za nástupnictví ve smyslu topo je tedy nutno považovat pouze 

univerzální sukcesi.  

Byť je úprava přechodu trestní odpovědnosti z hlediska jejích důvodů zcela 

legitimní, český zákonodárce obecností zvolené úpravy prakticky ponechal tuto otázku 

soudnímu a doktrinálnímu výkladu, což je u formulace podmínek trestní odpovědnosti 

zcela nevhodné. Důvodová zpráva k zákonu uvádí, že vzorem české úpravy byla úprava 

rakouská, kterou český zákonodárce převzal. Podíváme-li se ale na ustanovení § 10 

zmiňované úpravy, zjistíme, že tato je mnohem propracovanější než ta česká. Výslovně 

totiž stanoví, že trestní odpovědnost právnické osoby přechází pouze na její univerzální 

nástupce, přičemž za univerzálního nástupce se považuje i nástupce singulární, pokud se 

                                                           
104 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, s.106. 
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tento stane vlastníkem podstatné časti podniku, anebo na něj přechází podstatná část 

činnosti jeho předchůdce.  

Pokud trestní odpovědnost přechází na více právních nástupců, při ukládání trestu 

se zohlední rozsah převáděných výnosů a činností. Toto omezení, které najdeme i 

v jiných zahraničních úpravách brání paušálnímu trestání právních nástupců právnické 

osoby a zcela opodstatněně zmírňuje rozsah jejich kriminalizace. 

Poukázat je nutno ještě na jednu limitaci úpravy přechodu trestní odpovědnosti na 

právního nástupce. Touto je reálná možnost uplatnění tohoto institutu v praxi. Otázka, 

které subjekty lze považovat za právního nástupce právnické osoby a v jakém rozsahu 

nastoupily do postavení svého předchůdce, budou orgány činné v trestním řízení muset 

vyřešit jako otázku předběžnou. Problematika právního nástupnictví je však v mnoha 

případech složitou právní otázkou, kterou specializované občanskoprávní soudy řeší 

řadu měsíců nebo dokonce let. Toto ustanovení proto bude mít převážně preventivní 

účinek a na jeho represivní funkci dojde jen zřídka. 
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5. Rozsah kriminalizace jednání právnických osob 
 

Potřeba zavedení trestní odpovědnosti právnických osob, podmíněná novými 

problémy a riziky spjatými s rostoucí silou obchodních společností, se v Evropě stala 

aktuální v období po druhé světové válce. Po roce 1989 navíc v souvislosti 

s globalizačními procesy na úrovni Evropské unie a jiných mezinárodních organizací 

vznikají právní nástroje pro boj proti organizovanému zločinu, korupci, financování 

terorismu atd. Tyto mezinárodní instrumenty zavazují státy k zavedení deliktní 

odpovědnosti právnických osob a přijetí efektivních, přiměřených a odrazujících sankcí 

(„effective, proportionate and dissuasive sanctions“) za vymezené formy jejich 

protiprávního jednání. V souvislosti se zaváděním institutu trestní odpovědnosti 

právnických osob se státy potýkaly s obdobnými problémy. Jedním z nich byla otázka, 

jak široce vymezit trestní odpovědnost ve vztahu k jednotlivým trestným činům tak, aby 

dotčené státy dostály svým mezinárodním závazkům a potřebám aplikační praxe při 

současném zohlednění zájmu na efektivní ochranu společnosti před pácháním trestných 

činů ze strany právnických osob. 

V Evropě se uplatňují převážně dva způsoby vymezení rozsahu kriminalizace 

jednání právnických osob, v rámci kterých se objevují určité modifikace.105 První 

variantou je vymezení rozsahu trestní odpovědnosti na principu speciality, tedy 

odpovědnost právnických osob za vybrané trestné činy, u nichž to zákon výslovně 

stanoví, a to buď v podobě taxativního výčtu (např. Itálie, Polsko) nebo u každého 

trestného činu zvlášť (např. Španělsko). Druhy trestných činů, jakož i samotný rozsah 

kriminalizace, se u států vycházejících z této koncepce výrazně liší. Některé státy 

omezují trestní odpovědnost právnických osob pouze na trestné činy odpovídající 

mezinárodním závazkům, jiné k vymezení rozsahu trestní odpovědnosti přistupují šířeji 

a do výčtu řadí také další trestné činy, např. nedbalostní usmrcení nebo ublížení na 

zdraví (např. Itálie, Francie do r. 2005). Téměř polovina členských států Evropské unie 

vychází z druhé koncepce, kterou je koncepce obecné odpovědnosti právnických 

osob za všechny trestné činy. V těchto státech je rozsah trestní odpovědnosti fyzických 

a právnických osob v zásadě stejný (např. Nizozemí, Francie od r. 2005, Rakousko, 

                                                           
105 K jinému dělení srov. BOHUSLAV, L. Trestní odpovědnost právnických osob. Plzeň: Aleš Čeněk, 

2014, s. 161.  
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Belgie nebo Rumunsko). V některých právních úpravách je obecná odpovědnost 

právnických osob limitována pouze na ty trestné činy, u kterých to jejich povaha 

nevylučuje. Ve Francii je i přes zákonnou koncepci obecné odpovědnosti právnických 

osob vyloučena odpovědnost např. za trestné činy spáchané prostřednictvím tisku. 

Určitou modifikaci představuje maďarská úprava, podle které lze právnické osobě 

přičítat pouze úmyslné trestné činy. V rámci konstrukce obecné trestní odpovědnosti 

právnických osob je zvláštností úprava ve Velké Británii, kde byl v roce 2009 přijat 

zákon upravující trestný čin korporátního zabití (corporate manslaughter), jehož 

subjektem může být výlučně právnická osoba.106  

Specifickou úpravu najdeme ve Švýcarsku, kde konstrukce trestní odpovědnosti 

právnických osob vychází z kombinace obou výše uvedených koncepcí kriminalizace 

jednání právnických osob.107 

Každý z nastíněných modelů má svoje výhody i nevýhody. Stěžejní výhodou 

konstrukce, podle které je právnická osoba odpovědná za všechny trestné činy, je její 

jednoduchost, neboť v důsledku budoucí změny právní úpravy není třeba ustanovení 

o rozsahu trestní odpovědnosti novelizovat. Zavedení obecné trestní odpovědnosti, na 

rozdíl od trestní odpovědnosti omezené taxativním výčtem trestných činů, neskýtá 

riziko, že některý trestný čin bude z trestní odpovědnosti vyloučen pouze z důvodu 

politických nebo lobbistických tlaků. Obecná trestní odpovědnost však na druhé straně 

klade vyšší nároky na orgány činné v trestním řízení, které musí v jednotlivých 

případech posuzovat, zda vyvození trestní odpovědnosti vůči právnické osobě není 

z povahy trestného činu vyloučeno. Koncepce vycházející z taxativního výčtu 

(především pak ve státech, kde je trestní odpovědnost právnických osob novým 

institutem) zase ve větší míře respektuje princip právní jistoty a zásadu nullum crimen 

sine lege certa a také omezuje riziko různého postupu orgánů činných v trestním řízení 

v podobných případech. Zároveň však klade vysoké nároky na zákonodárce, aby 

v souladu se zásadou subsidiarity trestní represe do výčtu zahrnul všechny trestné činy, 

u nichž tato povinnost plyne z mezinárodních závazků, a dále také ty trestné činy, 

                                                           
106 GOBERT, J. The Corporate Manslaughter and Corporate Homicide Act 2007 – Thirteen years in the 

making but was it worth the wait? The Modern Law Review, 2008, č. 3, s. 413–433. 
107 Pieth, M., Ivory, A.: Emergence and Convergence: Corporate Criminal Liability Principles in 

Overview. In: Pieth, M., Ivory, A.: Corporate Criminal Liability. Emergence, Convergence, and Risk. 

Dordrecht: Springer, 2010, str. 20–21. 
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jejichž postih prostředky trestního práva je u právnických osob z hlediska trestní 

politiky a zásady subsidiarity trestní represe potřebný. 

V souvislosti s potřebou zavedení institutu trestní odpovědnosti právnických osob 

do právního řádu České republiky byly  připraveny dva relevantní vládní návrhy 

samostatného zákona, a to návrh z roku 2004 a návrh z roku 2011, který byl dne 

22. prosince 2011 schválen jako zákon č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti 

právnických osob a řízení proti nim („topo“). 

V průběhu legislativních prací byly v obou případech zvažovány dvě varianty 

vymezení rozsahu trestní odpovědnosti právnických osob. První variantou byla úprava 

trestní odpovědnosti právnických osob za taxativně vyjmenované trestné činy, jejichž 

výčet měl vycházet z mezinárodních závazků a evropských předpisů a mohl být 

případně rozšířen o další trestné činy. Jako druhá byla zvažována varianta, podle které 

by zákon o trestní odpovědnosti právnických osob nevymezoval konkrétní trestné činy, 

a právnická osoba by zásadně odpovídala za veškeré trestné činy vymezené v trestním 

zákoně, pokud to nebude vyloučeno z povahy konkrétního trestného činu. Od takové 

úpravy však bylo v obou výše uvedených návrzích upuštěno z důvodu její neurčitosti a 

s tím spojené obavy, že toto řešení by zejména na začátku aplikace nového institutu 

mohlo způsobovat interpretační a aplikační problémy. 

V souvislosti s úvahami o zavedení trestní odpovědnosti právnických osob do 

českého právního řádu se způsob a rozsah kriminalizace právnických osob stal 

předmětem odborných diskuzí, ve kterých lze nalézt jak názory přiklánějící se k řešení 

taxativním výčtem trestných činů,108 tak i názory pro opačné řešení.109  

 

                                                           
108 Srov. JELÍNEK, J. Nad českým zákonem o trestní odpovědnosti právnických osob. In ZÁHORA, J., 

JELÍNEK, J., CÍSAŘOVÁ, D., SOVOVÁ, O., ŠÁMAL, P. Aktuálne otázky trestného zákonodárstva: 

pocta prof. Milanovi Čičovi k 80. narodeninám: zborník príspevkov z celoštátnej konferencie s 

medzinárodnou účasťou konanej dňa 19. Januára 2012. Bratislava: EuroKódex, 2012, s. 92. ŠÁMAL, P. 

K trestní odpovědnosti právnických osob. Bulletin advokacie, 2011, č. 11, s. 25. 
109 Srov. KRÁL, V. K trestní odpovědnosti právnických osob – východiska, obsah a systematika zákonné 

úpravy. Trestněprávní revue, 2002, č. 8, s. 222; VANTUCH, P. K návrhu zákona o trestní odpovědnosti 

právnických osob. Trestní právo, 2003, č. 10, s. 3. 
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5.1 Rozsah odpovědnosti právnických osob v České republice 

(Nedostatky současné právní úpravy) 

 

Problematika trestní odpovědnosti právnických osob se v České republice stala 

předmětem odborných diskuzí teprve ve druhé polovině 90. let dvacátého století, a to 

především v souvislosti se vznikem a nárůstem počtu mezinárodních instrumentů, které 

zavazují státy k přijetí účinných, přiměřených a odstrašujících sankcí za vymezená 

trestní jednání právnických osob. 

Ve snaze dostát těmto závazkům byl dne 21. 7. 2004 Poslanecké sněmovně 

předložen první vládní návrh zákona o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení 

proti nim, který byl zamítnut již v prvním čtení.110 

Návrh upravoval odpovědnost všech právnických osob s výjimkou České 

republiky, ČNB a územních samosprávných celků, která byla podmíněna splněním 

formálních i materiálních podmínek trestní odpovědnosti (§ 5 návrhu). Při řešení otázky 

vymezení trestní odpovědnosti byly pro účely návrhu zvažovány dvě varianty, a to 

vymezení výčtem trestných činů nebo úprava obecné odpovědnosti právnických osob za 

všechny trestné činy, u kterých to nevylučuje jejich povaha. Obava, že obecná 

odpovědnost právnických osob bude v praxi působit aplikační problémy, vedla 

zákonodárce k úpravě podle principu speciality taxativním výčtem celkem 133 

trestných činů. 

Do výčtu bylo zařazeno osm trestných činů proti životu a zdraví (hlava I), 111 pět 

trestných činů proti svobodě (hlava II), většina trestných činu proti lidské důstojnosti 

v sexuální oblasti (hlava III), svádění k pohlavnímu styku (hlava IV), až na pár výjimek 

všechny trestné činy proti majetku a hospodářské trestné činy (hlava V a VI), většina 

trestných činů obecně nebezpečných a trestných činů proti životnímu prostředí (hlava 

VII a VIII) a nakonec také některé trestné činy proti České republice, pořádku ve 

                                                           
110 Parlament České republiky, Poslanecká sněmovna, IV. volební období, sněmovní tisk č. 745. 
111 Konkrétně se jednalo o trestný čin šíření nakažlivé lidské nemoci (§ 152 tr. zák.), šíření nakažlivé 

lidské nemoci z nedbalosti (§ 153 tr. zák.), ohrožování zdraví závadnými potravinami a jinými předměty 

(§ 156 tr. zák.), ohrožování zdraví závadnými potravinami a jinými předměty z nedbalosti (§ 157 tr. zák.), 

neoprávněné odebrání tkání a orgánů (§ 164 tr. zák.), nedovolené nakládání s tkáněmi a orgány (§ 165 tr. 

zák.), odběr tkáně, orgánu a provedení transplantace za úplatu (§ 166 tr. zák.) a trestný čin nedovoleného 

nakládání s lidským embryem a lidským genomem (§ 167 tr. zák.). Další trestné činy proti životu a 

zdraví, včetně usmrcení z nedbalosti a (těžkého) ublížení na zdraví z nedbalosti, ve výčtu scházely. 
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věcech veřejných a proti lidskosti (Hlava IX, X a XIII). Důvodová zpráva výčet 

trestných činů blíže neodůvodňovala; pouze uváděla, že návrh vychází převážně 

z mezinárodních závazků České republiky.  

Rozsah kriminalizace jednání právnických osob se nakonec stal jedním z důvodů, 

které vedly k zamítnutí návrhu již v prvním čtení. Argumentem proti přijetí zákona 

v navržené podobě bylo, že kriminalizuje právnické osoby nad rámec mezinárodních 

závazků a ve větší míře, než je tomu v úpravách jiných evropských států. Obava, že 

návrh na zavedení trestní odpovědnosti právnických osob se opětovně setká 

s negativním stanoviskem, vedla k tomu, že při tehdy připravované úpravě nového 

trestního zákoníku bylo upuštěno od myšlenky upravit trestní odpovědnost právnických 

osob přímo v trestním kodexu tak, jak je tomu ve většině evropských států.112 Zákon č. 

40/2009 Sb., trestní zákoník se tedy o trestní odpovědnosti právnických osob vůbec 

nezmiňuje. 

Nový návrh zákona o trestní odpovědnosti právnických osob byl připraven na 

podkladě analýzy s názvem „Analýza a mezinárodní srovnání právní úpravy 

problematiky odpovědnosti právnických osob za jednání, k jehož postihu zavazují 

mezinárodní smlouvy“, kterou vláda schválila dne 30. listopadu 2009 usnesením pod č. 

1451. Dokument obsahuje doporučení k přípravě návrhu zákona umožňujícího postih 

právnických osob za trestné činy, pod jejichž skutkové podstaty lze podřadit protiprávní 

jednání v rozsahu závazků plynoucích pro Českou republiku z mezinárodních smluv 

a právních předpisů EU. Výčet těchto trestných činů je velice rozsáhlý. V tomto směru 

však nelze opomenout důležitou skutečnost a to, že dokumenty EU výslovně zavazují 

členské státy k přijetí „účinných, přiměřených a odstrašujících sankcí“ pouze u jednání 

spočívajících nebo souvisejících s paděláním platebních prostředků113, ilegální 

migrací114, korupcí115, sexuálním vykořisťování dětí a dětskou pornografií116, 

                                                           
112 Např. Belgie, Estonsko, Dánsko, Finsko, Nizozemsko, Francie. 
113 Rámcové rozhodnutí Rady EU 2000/383/SVV ze dne 29. května 2000 o zvýšené ochraně trestními a 

jinými sankcemi proti padělání ve spojitosti se zaváděním eura, Rámcové rozhodnutí Rady EU 

2001/413/SVV ze dne 28. května 2001 o potírání podvodů a padělání bezhotovostních platebních 

prostředků. 
114 Rámcové rozhodnutí Rady EU 2002/946/SVV ze dne 28. listopadu 2002 o posílení trestního rámce s 

cílem zabránit napomáhání k nepovolenému vstupu, tranzitu a pobytu, Směrnice Evropského parlamentu 

a Rady 2009/52/ES ze dne 18. června 2009 o minimálních normách pro sankce a opatření vůči 

zaměstnavatelům neoprávněně pobývajících státních příslušníků třetích zemí. 
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obchodováním s lidmi117, drogovými trestnými činy118, počítačovou kriminalitou119, 

účastí na organizované zločinecké skupině120, rasově motivovanými trestnými činy121, 

trestnými činy proti životnému prostředí122 a terorizmem123. Ve výčtu jednání, za která 

jsou členské státy povinné stanovit účinné, přiměřené a odstrašující sankce pro 

právnické osoby, naopak zcela chybí trestné činy proti životu a zdraví (tak, jak jsou 

vymezeny v hlavě I tr. zák.) a daňové trestné činy.  

Návrh v současnosti platného zákona byl Poslanecké sněmovně předložen 

v březnu 2011.124 Poměrně rychle prošel schvalovacím procesem v obou komorách 

Parlamentu a v platnost vstoupil dne 22. prosince 2011 vyhlášením ve Sbírce zákonů 

jako zákon č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim. 

Podle § 8 topo je právnická osoba odpovědná za trestný čin uvedený v § 7, 

spáchaný jejím jménem, v jejím zájmu nebo v rámci její činnosti, jednala-li tak některá 

z osob stanovených v § 8 odst. 1 písm. a) až písm. d), pokud lze právnické osobě toto 

jednání přičítat podle § 8 odst. 2.  

Ministerstvo spravedlnosti se tak jako při přípravě prvního návrhu zákona, 

přiklonilo k vymezení rozsahu kriminalizace právnických osob taxativním výčtem 

trestných činů, který je dle důvodové zprávy omezen pouze na ty trestné činy, za jejichž 

spáchání mezinárodní smlouvy a předpisy ES/EU vyžadují zavedení deliktní 

                                                                                                                                                                          
115 Rámcové rozhodnutí Rady EU 2003/568/SVV ze dne 22. července 2003 o boji s korupcí v soukromém 

sektoru. 
116 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. 
117 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/36/EU ze dne 5. dubna 2011o prevenci obchodování s 

lidmi, boji proti němu a o ochraně obětí, kterou se nahrazuje rámcové rozhodnutí Rady 2002/629/SVV. 
118 Rámcové rozhodnutí Rady EU 2004/757/SVV ze dne 25. října 2004, kterým se stanoví minimální 

ustanovení týkající se znaků skutkových podstat trestných činů a sankcí v oblasti nedovoleného obchodu 

s drogami. 
119 Rámcové rozhodnutí Rady EU 2005/222/SVV ze dne 24. února 2005 o útocích proti informačním 

systémům. 
120 Rámcové rozhodnutí Rady 2008/841/SVV ze dne 24. října 2008 o boji proti organizované trestné 

činnosti. 
121 Rámcové rozhodnutí Rady 2008/913/SVV ze dne 28. listopadu 2008 o boji proti některým formám a 

projevům rasismu a xenofobie prostřednictvím trestního práva. 
122 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/99/ES ze dne 19. listopadu 2008 o trestněprávní 

ochraně životního prostředí. 
123 Rámcové rozhodnutí Rady EU 2002/475/SVV ze dne 13. června 2002 o boji proti terorismu (čl. 7, 8, 

9) ve spojení s Rámcovým rozhodnutím Rady 2008/919/SVV ze dne 28. listopadu 2008, kterým se mění 

Rámcové rozhodnutí 2002/475/SVV o boji proti terorismu; 
124 Parlament České republiky, Poslanecká sněmovna, VI. volební období, sněmovní tisk č. 285. 
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odpovědnosti.125 Tento výčet byl v průběhu připomínkového řízení rozšířen o daňové 

trestné činy, jejichž zavedení do předmětného výčtu trestných činů nevyplývá ani 

z mezinárodních úmluv, ani z dokumentů EU.126 V rámci projednávání zákona 

v Poslanecké sněmovně byl posléze výčet trestných činů na návrh Ústavně právního 

výboru doplněn o dalších pět trestných činů proti veřejným zakázkám a životnímu 

prostředí.127 Počítalo se také s doplněním výčtu o trestný čin proti hospodářské soutěži 

(§ 248 tr. zák.), od čehož bylo ve třetím čtení upuštěno a v přijatém znění zákona proto 

tento čin absentuje. 

Parlamentem přijaté znění zákona o trestní odpovědnosti právnických osob 

v podobě přijaté Parlamentem je oproti návrhu zákona z roku 2004 v otázce rozsahu 

trestní odpovědnosti konstruováno výrazně opatrněji. Úprava taxativním výčtem byla 

zachována, ve srovnání s návrhem z roku 2004 však obsahovala pouze polovinu (přesně 

79) trestných činů. Výčet je tedy užší. Na druhé straně však zahrnuje i některé trestné 

činy, které se v prvním návrhu neobjevily. Redukce se dotkla především trestných činů 

proti majetku a trestných činů hospodářských (odstraněn byl např. trestný čin lichvy,128 

porušení povinnosti při správě cizího majetku, úpadkové trestné činy, porušení pravidel 

hospodářské soutěže, poškozování spotřebitele). Zajímavým momentem ve srovnání 

s prvním návrhem je, že ve výčtu topo úplně absentují trestné činy proti životu a zdraví 

podle hlavy I trestního zákoníku (např. § 156, 157, 164 a 165). Naopak došlo k doplnění 

výčtu o některé sexuální (např. § 192, § 193) a drogové trestné činy (např. § 284, § 

285). 

V ustanovení § 7 zákona o trestní odpovědnosti právnických osob nalezneme 

trestné činy s různým druhovým objektem, s výjimkou trestných činů proti životu a 

zdraví (hlava I), trestných činů proti branné povinnosti (hlava XI) a trestných činů 

vojenských (hlava XII), přičemž u posledních dvou zmíněných hlav je trestní 

                                                           
125 ŠÁMAL, P. K trestní odpovědnosti právnických osob. Bulletin advokacie, 2011, č. 11, s. 23-24. 
126 VERMEULEN G., DE BONDT W., RYCKMAN C. Liability of legal persons for offences in the EU. 

IRCP-series. Antwerpen, Maklu, 2012, s. 95-102. 
127 Trestný čin sjednání výhody při zadání veřejné zakázky, při veřejné soutěži a veřejné dražbě (§ 256 tr. 

zák.), pletichy při zadání veřejné zakázky a při veřejné soutěži (§ 257 tr. zák.), pletichy při veřejné dražbě 

(§ 258 tr. zák.), poškození vodního zdroje (§ 294a tr. zák.), neoprávněná výroba a jiné nakládání s látkami 

poškozujícími ozonovou vrstvu (§ 298a tr. zák.). K tomu blíže srov. Parlament České republiky, 

Poslanecká sněmovna, VI. volební období, sněmovní tisk č. 285. 
128 Trestný čin lichvy byl do výčtu zařazen novelou účinnou od 1. 8. 2014 (viz zákon č. 141/2014 Sb.). 

Více srov. dále. 
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odpovědnost právnických osob vyloučena již povahou činů tam uvedených. Právnické 

osobě lze přičítat jak úmyslné (podvod dle § 209, padělání a pozměnění peněz dle § 

233), tak nedbalostní trestné činy (podílnictví z nedbalosti dle § 215, legalizace výnosů 

z trestné činnosti z nedbalosti dle § 217). Ve výčtu § 7 jsou trestné činy vyjmenovány 

bez rozlišování mezi základními, kvalifikovanými a privilegovanými skutkovými 

podstatami. Vzhledem k subsidiaritě trestního zákoníku se odpovědnost právnických 

osob vztahuje jak na základní, tak i kvalifikované a privilegované skutkové podstaty 

trestných činů uvedených v taxativním výčtu.129 Podle typové závažnosti se právnická 

osoba může dopustit jednání kvalifikovaných jako přečin, zločin nebo zvlášť závažný 

zločin.  

Vymezení rozsahu kriminalizace taxativním výčtem trestných činů klade na 

zákonodárce vysoké nároky v podobě nutnosti zohlednit v právní úpravě mezinárodní 

závazky, zásadu subsidiarity trestní represe, společenské potřeby, účelnost postihu 

právnických osob za vyjmenované trestné činy a v neposlední řadě také vzájemné 

vztahy mezi jednotlivými skutkovými podstatami trestných činů. Tento nelehký úkol se 

však českému zákonodárci nepodařilo splnit. Přijatá úprava kriminalizace jednání 

právnických osob a především pak její rozsah vykazuje nedostatky, které lze rozdělit do 

tří okruhů.  

V souvislosti s otázkou rozsahu trestní odpovědnosti je často jako problematické 

označováno zařazení některých trestných činu proti lidské důstojnosti v sexuální 

oblasti (např. sexuální nátlak dle § 186, pohlavní zneužití dle § 187) a trestných činu 

proti rodině a dětem (např. svádění k pohlavnímu styku dle § 202) do výčtu deliktů, 

které lze právnické osobě přičítat. Na obranu zákonodárce je však třeba připomenout, že 

povinnost zakotvit odpovědnost právnických osob za tato jednání plyne z předpisů 

Evropské unie; nově pak také ze 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. Uvedená směrnice v článku 12 zakotvuje povinnost členských 

států upravit odpovědnost právnických osob za trestné činy pohlavního zneužívání, 

pohlavního vykořisťování, dětské pornografie a navazování kontaktu s dětmi 

                                                           
129 JELÍNEK, J., HERCZEG, J. Trestní odpovědnost právnických osob. Komentář s judikaturou. 1. vyd. 

Praha: Leges, 2012, s. 62. 
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k sexuálním účelům. Pod tato široce definovaná jednání lze podřadit nejen ty sexuální 

trestné činy, které se ve výčtu § 7 již nacházely od počátku(sexuální nátlak, pohlavní 

zneužití, výroba a jiné nakládání s dětskou pornografií, zneužití dítěte k výrobě 

pornografie, svádění k pohlavnímu styku), ale také další trestné činy (např. znásilnění 

podle § 185 tr. zák.).130 Za účelem implementace uvedené směrnice do právního řádu 

byla Parlamentem projednávána novela zákona o trestní odpovědnosti právnických 

osob131, která měla rozšířit rozsah kriminalizace právnických osob o trestný čin 

znásilnění podle § 185 tr. zák.  a dva nové trestné činy – účast na pornografickém 

představení (§ 193a) a navazování nedovolených kontaktů s dítětem (§ 193b). Uvedené 

trestné činy se však do výčtu trestných činů v § 7 topo dostali, společně s trestným 

činem lichvy, až novelou účinnou od 1. 8. 2014.132 

Neztotožňujeme se s názory autorů, kteří uvádějí, že si lze jen stěží představit, aby 

se právnická osoba dopustila některého ze sexuálních trestných činů, například 

pohlavního zneužití nebo znásilnění. Tento argument je sice posilován poukazem 

na skutečnost, že trestní odpovědnost právnických osob je novým institutem, s jehož 

aplikací česká právní praxe teprve získává první zkušenosti. Zahraniční srovnání však 

tento argument spolehlivě vyvrací. 

Například zkušenosti z common law, kde má institut trestní odpovědnosti 

právnických osob dlouhou tradici, ukazují, že odpovědnost právnických osob za 

sexuální trestné činy není úplně nadbytečná. Nejvyšší soud v USA např. v roce 1998 

opakovaně judikoval možnost přičítat sexuální obtěžování (sexual harassment) ze 

strany vedoucích zaměstnanců právnické osobě jako zaměstnavateli, pokud nepřijala 

dostatečná opatření k předcházení nebo zamezení páchání trestných činů.133  

Důvodnost odpovědnosti právnických osob za sexuální trestné činy nečiní potíže 

v případech, kdy je páchání tohoto druhu trestné činnosti z velké části faktickým 

předmětem činnosti právnické osoby. Např. odpovědnost společnosti provozující noční 

klub, kde dochází k pohlavnímu styku za úplatu; odpovědnost společnosti, která vyrábí 

                                                           
130 Za trestný čin znásilnění mohou být právnické osoby odpovědné od 1. 8. 2014 (viz zákon č. 141/2014 

Sb.). 
131 Parlament České republiky, Poslanecká sněmovna, VI. volební období, sněmovní tisk č. 912. 
132 Zákon č. 141/2014 Sb. 
133 GROSSMAN, J. The First Bite Is Free: Employer Liability for Sexual Harassment. University of 

Pittsburg Law Review, 1999-2000, č. 671. 
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a distribuuje zakázanou nebo dětskou pornografii anebo společnosti, jež zaměstnává 

osoby mladší osmnácti let za účelem pohlavního styku.  

Problém důvodnosti dovozování trestní odpovědnosti právnických osob je 

výraznější v případech, kdy právnická osoba provozuje legální činnost, v rámci které se 

trestného činu dopustí její zaměstnanec anebo osoba v řídící, případně kontrolní funkci.  

Dopustí-li se trestného činu zaměstnanec právnické osoby při plnění pracovních 

úkolů, je podmínkou přičítání rozhodnutí, schválení, pokyn nebo nedostatek řádné péče 

orgánu právnické osoby. K odpovědnosti organizace nepostačuje odpovědnost 

zaměstnance, ale odpovědnost je navíc podmíněná pochybením orgánu společnosti. 

Podmínkou přičítání trestného činu zaměstnance je rozhodnutí, schválení, pokyn nebo 

nedostatek péče orgánu právnické osoby.134 Potíže zde může působit nejednoznačnost 

pojmu zanedbání opatření, které lze na právnické osobě spravedlivě požadovat, které 

bude do značné míry určovat rozsah trestní odpovědnosti právnických osob v níže 

uvedených případech. Právnická osoba bude odpovídat pouze za trestné činy 

zaměstnanců, kterých se dopustili při plnění pracovních úkolů, nikoli tedy za trestné 

činy v pracovní době bez souvislosti k předmětu činnosti.135 

Lze si například představit odpovědnost společnosti provozující školku za trestný 

čin pohlavního zneužití podle § 187 tr. zákoníku v situaci, kdy vedení společnosti 

nereaguje na stížnosti rodičů ohledně chování jejího zaměstnance, přičemž v zařízení 

skutečně dojde k pohlavním zneužití dětí.  

Za problematický však v tomto směru považujeme model přičitatelnosti trestných 

činů osob ve vedoucím nebo kontrolním postavení, a to zejména z hlediska účelu 

trestání právnických osob. Trestný čin je právnické osobě přičítán z titulu konkrétního 

postavení fyzické osoby, jednala-li jménem právnické osoby, v jejím zájmu nebo 

v rámci její činnosti. Má např. právnická osoba skutečně nést odpovědnost za jednání 

jednoho z několika vedoucích zaměstnanců reklamní agentury, který jménem právnické 

osoby vypíše konkurz pro děti s úmyslem je při konkurzu pohlavně zneužít anebo 

znásilnit?  

                                                           
134 Srov. ustanovení § 8 odst. 2 topo. 
135 ŠÁMAL, P., DĚDIČ, J., GŘIVNA, T., PÚRY, F., ŘÍHA, J. Trestní odpovědnost právnických osob. 

Komentář. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 2012, s. 205-206. 
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Právnická osoba nese odpovědnost za správný výběr osob do vedoucích pozic. To 

je bezpochyby správné. Je ale správné vyvozovat odpovědnost i v případě, že právnická 

osoba učinila vše, co od ní lze požadovat, aby trestným činům předešla? Myslíme tím 

zejména situaci, kdy si společnost vedoucího pracovníka prověřila, má vypracovaný 

etický kodex, kvalitu jeho práce a dodržování povinností pravidelně kontroluje. 

Odpověď závisí na vymezení účelu postihování právnických osob. Je-li účelem pouze 

spoluodpovědnost za způsobenou škodu, tak určitě ano. To však není úkolem trestního, 

nýbrž civilního práva. Pokud však má trestní odpovědnost právnických osob plnit 

preventivní účel, odpověď na položenou otázku bude negativní. Spravedlnost takové 

úpravy pak nelze obhájit ani argumentem možnosti použití subsidiarity trestní represe. 

Chce-li zákonodárce motivovat právnické osoby k přijímání preventivních opatření, 

musí právnické osobě dát možnost vyvinit se v případech, že trestnému činu, byť i 

vedoucího představitele společnosti, nemohla předejít.  

Spornou skutečností, která sice odpovídá koncepci kriminalizace právnických 

osob omezené rozsahem mezinárodních závazků, nicméně dostatečně nereflektuje 

potřeby společnosti, je absence trestných činů proti životu a zdraví ve výčtu 

ustanovení § 7 topo.   

V zamítnutém návrhu z r. 2004 se přitom počítalo s odpovědností právnické 

osoby za trestný čin šíření nakažlivé lidské nemoci (§ 152 tr. zák.), šíření nakažlivé 

lidské nemoci z nedbalosti (§ 153 tr. zák.), ohrožování zdraví závadnými potravinami a 

jinými předměty (§ 156 tr. zák.), ohrožování zdraví závadnými potravinami a jinými 

předměty z nedbalosti (§ 157 tr. zák.), neoprávněné odebrání tkání a orgánů (§ 164 tr. 

zák.), nedovolené nakládání s tkáněmi a orgány (§ 165 tr. zák.), odběr tkáně, orgánu a 

provedení transplantace za úplatu (§ 166 tr. zák.) a trestný čin nedovoleného nakládání 

s lidským embryem a lidským genomem (§ 167 tr. zák.). Taková úprava by umožnila 

stíhat právnické osoby za nejzávažnější protiprávní jednání v potravinářství, dopravě, 

stavebnictví nebo zdravotnictví.  

Podle současné úpravy lze ublížení na zdraví nebo způsobení smrti právnické 

osobě přičítat pouze v některých případech, konkrétně jako zvlášť přitěžující okolnost 

v rámci kvalifikovaných skutkových podstat trestných činů uvedených v ustanovení § 7. 

Jmenovitě tomu tak je u trestných činů obchodování s lidmi (§ 168 tr. zák.), svěření 
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dítěte do moci jiného (§169 tr. zák.), vydírání (§175 tr. zák.), znásilnění (§ 185 tr. zák.), 

sexuálního nátlaku (§186 tr. zák.), pohlavního zneužití (§ 187 tr. zák.), kuplířství (§189 

tr. zák.), nedovolené výroby a držení radioaktivní látky a vysoce nebezpečné látky (§ 

281 tr. zák.), nedovolené výroby a jiného nakládání s omamnými a psychotropními 

látkami a s jedy (§ 283 tr. zák.), neoprávněného vypuštění znečisťujících látek (§ 297 tr. 

zák.), teroristického útoku (§ 311 tr. zák.) a u trestného činu organizování a umožnění 

nedovoleného překročení státní hranice (§ 340 tr. zák.). Lze tedy shrnout, že dopustí-li 

se právnická osoba jednáním popsaným v skutkové podstatě jednoho z jedenácti 

vyjmenovaných trestných činů a způsobí tím jinému z nedbalosti smrt nebo (těžké) 

ublížení na zdraví, bude způsobení takového následku dostatečně postižitelné v rámci 

kvalifikovaných skutkových podstat těchto trestných činů. 

Paradoxem je, že s výjimkou zmíněných případů platná právní úprava 

neumožňuje stíhat právnické osoby za způsobení smrti nebo ublížení na zdraví, ke 

kterým došlo v důsledku jednání naplňujícího skutkovou podstatu některého z trestných 

činů uvedených v trestním zákoníku, ale současně nespadajícího do taxativního výčtu 

trestných činů podle topo. Tak tomu bude např. u trestného činu těžkého ublížení 

na zdraví z nedbalosti, ublížení na zdraví z nedbalosti, usmrcení z nedbalosti, ale také 

u trestných činů, kde lze následky na zdraví a životě postihovat v rámci kvalifikované 

skutkové podstaty např. u trestného činu obecného ohrožení z nedbalosti podle § 273 tr. 

zák. Způsobení smrti a ublížení na zdraví tak může být zohledněno pouze jako obecně 

přitěžující okolnost, a to jen v případech, kdy tyto následky vzniknou v souvislosti 

s některým z trestných činů podle § 7 topo.  

Ve srovnání s dalšími evropskými státy není česká úprava trestní odpovědnosti 

právnických osob za trestné činy proti životu a zdraví zcela výjimkou.136  

Za účelem účinné ochrany společnosti před nebezpečným jednáním právnických 

osob však bude de lege ferenda nutné rozšířit trestní odpovědnost právnických osob tak, 

aby se vztahovala i na trestné činy proti životu a zdraví, a to alespoň na trestný čin 

usmrcení z nedbalosti, ublížení na zdraví z nedbalosti, těžkého ublížení na zdraví 

z nedbalosti a trestný čin ohrožování zdraví závadnými potravinami a jinými předměty.  

                                                           
136 VERMEULEN G., DE BONDT W., RYCKMAN C. Liability of legal persons for offences in the EU. 

IRCP-series. Antwerpen, Maklu, 2012, s. 84. 
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Výčet dle § 7 topo se nakonec jeví jako nedostatečný u trestných činů pro 

právnickou osobu typických, a to u trestných činů majetkových a hospodářských. 

Z majetkových trestných činů ve výčtu zákona chybí zpronevěra (§ 206 tr. zák.), 

porušení povinnosti při správě cizího majetku (§ 220 a 221 tr. zák.) a úpadkové delikty 

(§ 222 až 227 tr. zák.). Nedostatky zákona z hlediska potřeb aplikační praxe si 

uvědomuje i zákonodárce, který již po 18 měsících od jeho účinnosti projednával 

poslanecký návrh na doplnění výčtu § 7 o trestný čin lichvy podle § 218 tr. zák.137 

Tento trestný čin byl do výčtu v § 7 nakonec doplněn až zákonem č. 141/2014 Sb. 

Uvedená novela rozšířila s účinností od 1. 8. 2014 výčet trestných činů kromě lichvy 

ještě o trestné činy znásilnění (§ 185 tr. zák.) účasti na pornografickém představení (§ 

193a trestního zákoníku) a navazování nedovolených kontaktů s dítětem (§ 193b 

trestního zákoníku). 

Hospodářská kriminalita byla primárním důvodem pro zavedení institutu trestní 

odpovědnosti právnických osob v zemích common law. Trestné činy proti majetku 

a trestné činy hospodářské se ve velkém počtu objevují v úpravách trestní odpovědnosti 

právnických osob v evropských státech a převažují rovněž ve statistikách stíhaných 

trestných činů právnických osob. Potřebu trestního postihu právnických osob za širokou 

škálu hospodářských trestných činů zdůrazňují i mezinárodní výzkumy, dle kterých 

mají být jednání spočívající v uzavření dohody o určení ceny, manipulace s kurzem 

investičních nástrojů, zneužití vnitřních informací v obchodním styku (tzv. insider-

trading), porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže, klamavé reklamě, 

úplatkářství a daňových trestných činech postihována cestou trestního práva. 138 

V České republice se v návrhu z roku 2004 počítalo se zavedením trestní 

odpovědnosti právnických osob za téměř všechny trestné činy současné hlavy VI 

trestního zákoníku. V přijatém návrhu zákona byl výčet těchto činů, nutno říci na škodu 

věci, výrazně zredukován. Ačkoli Česká republika zavedla trestní odpovědnost 

právnických osob poměrně nedávno, již nyní současná podoba právní úpravy 

nedostatečně reflektuje na aktuální legislativní trendy a potřeby ochrany společnosti. 

Tento stav může vést k nežádoucím aplikačním problémům, kdy jednání spadající pod 

                                                           
137 Parlament České republiky, Poslanecká sněmovna, VI. volební období, sněmovní tisk č. 915. 
138 GOBERT, J., PUNCH, M. Rethinking Corporate Crime. London: Butterworths LexisNexis, 2003, s. 

8-9. 
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speciální skutkové podstaty trestných činů, které ve výčtu absentují (např. porušení 

předpisů o pravidlech hospodářské soutěže, manipulace s kurzem investičních nástrojů 

a zneužití informace a postavení v obchodním styku), budou stíhány podle ustanovení 

subsidiárních. Do úvahy přichází např. použití ustanovení o trestném činu podvodu; to 

však dostatečně nevystihuje ani typovou závažnost, ani objekt uvedených jednání. 

Stranou nelze ponechat ani problém nerovného přístupu k pachatelům trestných činů ze 

strany orgánů činných v trestním řízení, kdy fyzická osoba bude stíhána za některý ze 

speciálních trestných činů a právnickou osobu, které by se jinak jednání fyzické osoby 

přičítalo, nebude možné postihnout prostředky trestního práva vůbec, anebo pouze 

podle subsidiárních (méně přísných) ustanovení trestního zákoníku. Rozdílná právní 

kvalifikace jednání fyzických a právnických osob pak může působit problémy také 

v dokazování, kdy předmětem dokazování budou z důvodu různých znaků skutkových 

podstat (srov. např. § 250 tr. zák. a § 209 tr. zák.) odlišné skutečnosti. 

Současná podoba rozsahu kriminalizace právnických osob je ve zmíněných 

oblastech nedostatečná a vyžaduje přehodnocení. De lege ferenda by se zákonodárce 

mohl a měl inspirovat úpravami v jiných evropských státech, které s institutem trestní 

odpovědnosti právnických osob mají rozsáhlejší zkušenosti. Pokud chceme predikovat 

další možný vývoj české právní úpravy této oblasti, je z hlediska metody nejvhodnější 

právě komparace jednotlivých evropských právních úprav, neboť v jejich vývoji je 

možné spatřovat mnohé podobnosti.  

 

5.2 Rozsah kriminalizace v právních úpravách evropských států 

 

Studie Evropské komise věnovaná trestní odpovědnosti právnických osob 

v Evropské unii ukazuje, že ze stejné koncepce vymezení rozsahu trestní odpovědnosti 

jako Česká republika vychází téměř polovina evropských států. Rozsah kriminalizace 

a stejně tak i povaha vybraných trestných činů se stát od státu liší. Ostatní členské země 

přijaly konstrukci obecné odpovědnosti právnické osoby za všechny trestné činy (s již 

nastíněnými modifikacemi). 

V Nizozemsku došlo k zavedení trestní odpovědnosti právnických osob v roce 

1951, kdy speciální zákon (Economic Offences Act) stanovil trestní odpovědnost 
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právnických osob za tzv. ekonomické trestné činy. Následně byla trestní odpovědnost 

rozšířena. Stalo se tak zákonem z roku 1976, který do trestního zákona vložil ustanovení 

zakládající obecnou trestní odpovědnost právnických osob. V Nizozemí mohou 

právnické osoby spáchat každý trestný čin. Nejprve panovala nejistota ohledně 

pachatelství u trestných činů, které jsou příliš „osobní“, jako je např. trestný čin 

nedbalostního usmrcení. Následně však byly pochybnosti odstraněny v souvislosti s 

rozhodnutím soudu v Leeuwardenu ze dne 23. prosince 1987, kterým tento soud uznal 

odpovědnost právnické osoby za nedbalostní usmrcení.139 Část doktríny zde dodnes 

zpochybňuje odpovědnost právnických osob za trestný čin znásilnění.140 

Mezi prvními zavedla trestní odpovědnost právnických osob do svého právního 

řádu také Francie, a to v roce 1994 společně s novým trestním zákoníkem (Le noveau 

Code Pénal). Francouzská úprava původně vycházela z principu speciality, když rozsah 

kriminalizace vymezila v čl. 121-2 odkazem na konkrétní trestné činy uvedené 

v jednotlivých trestních zákonech. Zákonný výčet přitom obsahoval přibližně 63 

skutkových podstat, za které byla právnická osoba trestně odpovědná.141 V původním 

výčtu těchto trestných činů nalezneme i trestné činy proti životu a zdraví, a to konkrétně 

trestný čin nedbalostního usmrcení a trestný čin nedbalostního ublížení na zdraví. 

V roce 2005 byl trestný čin ublížení na zdraví z nedbalosti právnickými osobami 

v pořadí třetí nejčastěji páchaný trestný čin (13,5%, po pracovněprávních deliktech a 

hospodářských trestných činech). Trestný čin neúmyslného zabití byl v témže roce 

vyhodnocen jako pátý nejčastěji páchaný trestný čin, když tvořil 7,5% všech trestných 

činů spáchaných právnickou osobou.142  S účinností od 31. prosince 2005 došlo 

zákonem Preben II (zákon č. 2004-204 ze dne 9. 3. 2004) k rozšíření rozsahu trestní 

odpovědnosti právnických osob na všechny trestné činy. U některých trestných činů 

však i nadále zůstává trestní odpovědnost právnických osob de facto vyloučena. Je tomu 

                                                           
139 Parlament České republiky, Poslanecká sněmovna, VI. volební období, sněmovní tisk č. 285. Příloha k 

důvodové zprávě – Analýza a mezinárodní srovnání právní úpravy problematiky odpovědnosti 

právnických osob za jednání, k jehož postihu zavazují mezinárodní smlouvy, s. 101. 
140 KEULEN, B., GRITTER, E. Corporate Criminal Liability in the Netherlands. In PIETH, M., IVORY, 

R. Corporate Criminal liability: Emergence, Convergence, and Risk. Dordrecht: Springer, 2010, s. 180. 
141 MUSIL, J. Trestní odpovědnost úřednických osob: Historický vývoj a mezinárodní srovnání. In 

MUSIL, J., VANDUCHOVÁ, M. Pocta Otovi Novotnému k 70. narozeninám. Praha: Codex, 1998, s. 93-

94. 
142 GIBALOVÁ, D. Aplikace trestní odpovědnosti právnických osob ve Francii. Trestněprávní revue, 

2001, č. 5, s. 139. 
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tak např. u trestného činu vraždy novorozence matkou a trestných činů páchaných 

prostřednictvím tisku.143  

Německý zákonodárce se vydal cestou administrativní odpovědnosti právnické 

osoby, kterou v roce 1949 zakotvil v zákoně o přestupcích.144 Podle § 30 zákona 

o přestupcích je rozsah odpovědnosti právnické osoby stanoven na všechny přestupky 

a trestné činy, včetně hospodářských, proti životnímu prostředí a proti životu a zdraví 

145.  

Rakousko zavedlo trestní odpovědnost právnických osob do svého právního řádu 

samostatným zákonem s účinností od 1. 1. 2006.146 Rozsah jednání, které lze přičítat 

právnické osobě stanovil rakouský zákonodárce obecně na všechny trestné činy 

upravené v trestním zákoníku nebo v jiném trestním zákoně. 

Ve Španělsku došlo k přijetí nepravé trestní odpovědnosti právnických osob 

v roce 2004, kdy byl do španělského trestního zákona vložen článek umožňující 

v trestním řízení uložit právnickým osobám tzv. přídatné důsledky (consecuencias 

accesorias). Pravá trestní odpovědnost právnických osob byla do španělského trestního 

zákoníku zavedena ústavním zákonem č. 5/2010 ze dne 22. června 2010, a to s účinností 

od 23. prosince 2010. Rozsah trestní odpovědnosti právnických osob zde vychází ze 

zásady speciality. Odpovědnost právnických osob je výslovně upravena u jednotlivých 

trestných činů ve druhé knize trestního zákona. Právnická osoba trestně odpovídá za 

majetkové a hospodářské trestné činy (trestné činy proti hospodářské soutěži, 

poškozování spotřebitele, legalizace výnosů z trestné činnosti, padělání peněz, pletichy 

při veřejných zakázkách a soutěžích), trestné činy proti životnímu prostředí, trestné činy 

proti právům zaměstnanců, porušení předpisů bezpečnosti práce, drogové trestné činy, 

trestné činy proti právům duševního vlastnictví a účast na organizované zločinecké 

skupině.147 

                                                           
143 VERMEULEN G., DE BONDT W., RYCKMAN C. Liability of legal persons for offences in the EU. 
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144 Gesetz über Ordnungswidrigkeiten in der Fassung v. 19. 2. 1987 BGBl. I S. 602. 
145 BÖSE, M. Corporate Criminal Liability in Germany. In PIETH, M., IVORY, R. Corporate Criminal 

Liability: Emergence, Convergence, and Risk. Dordrecht: Springer, 2010, s. 233. 
146 BGBI I 2005/151. 
147 RAMKISSOON, M. Country Report: Spain. In GOBERT, J., PASCAL, A. European Developments in 

Corporate Criminal Liability. Abingdon, Oxon: Routledge, 2011, s. 310-314. 
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Nejednoznačný koncept trestní odpovědnosti zvolil italský zákonodárce. 

Zákonem č. 231 z 8. června 2001 zavedl do právního řádu odpovědnost právnických 

osob, kterou nazval odpovědností administrativní. Podle italské ústavy je trestní 

odpovědnost individuální odpovědností fyzických osob, a proto by zavedení pravé 

trestní odpovědnosti právnických osob bylo v rozporu s předmětným ustanovením. I 

přes terminologické vymezení odpovědnosti právnických osob však zůstává povaha této 

odpovědnosti sporná. Zastánci trestní povahy odpovědnosti argumentují tím, že jde o 

odpovědnost za trestný čin, o které rozhodují soudy v trestním řízení. Zastánci 

administrativní povahy odpovědnosti právnických osob naopak tvrdí, že má být 

respektována vůle zákonodárce, který tuto odpovědnost nazval odpovědností 

administrativní.148 V Itálii zákonodárce k otázce rozsahu trestní odpovědnosti právnické 

osoby zpočátku přistupoval také velmi restriktivně. Zákon z roku 2001 ve své původní 

podobě umožňoval stíhat právnické osoby jenom za trestné činy podvodu a úplatkářství. 

Postupem času se však výčet stíhatelných trestných činů rozšiřoval i na další majetkové 

a hospodářské trestné činy a v roce 2007 byly cestou novel do výčtu trestných činů 

zahrnuty rovněž trestné činy usmrcení z nedbalosti a (těžkého) ublížení na zdraví 

z nedbalosti. Počítá se přitom s dalším rozšiřováním výčtu, a to např. o trestné činy proti 

životnímu prostředí.149 

V Polsku byla trestněprávní odpovědnost právnických osob zavedena zákonem 

č. 197/2002 Dz. U., o odpovědnosti hromadných subjektů za činy zakázané pod 

hrozbou trestu.150 Tento zákon v článku 16 stanoví rozsah odpovědnosti právnických 

osob výčtem obsahujícím skupiny trestných činů s uvedením odkazu na příslušná 

ustanovení zákonů, kde jsou upravena. Jedná se zejména o trestné činy hospodářské a 

majetkové, ale najdeme zde i trestné činy proti životnímu prostředí, pořádku ve věcech 

veřejných a proti důstojnosti v sexuální oblasti. 

V  nastíněných právních úpravách lze vysledovat dva navzájem související 

vývojové trendy. Prvním je skutečnost, že téměř ve všech státech byl rozsah 

odpovědnosti právnických osob zpočátku určen spíše restriktivněji a až postupně byl 

                                                           
148 DE MAGLIE, C. Societas Deliqure Potest? In PIETH, M., IVORY, R. Corporate Criminal 

Liability: Emergence, Convergence, and Risk. Dordrecht: Springer, 2010, s. 258-260. 
149 DE MAGLIE, C. Country report: Italy. In GOBERT, J., PASCAL, A-M. European Developments in 

Corporate Criminal Liability. London: Routldge, 2011, s. 252-262. 
150 Ustawa z dnia 28 października 2002, o odpowiedzialności podmiotów zbiorowychza czyny 

zabronione pod groźbą kary. 
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rozšiřován na širší okruh trestných činů (Nizozemí, Itálie). Druhý vývojový trend 

souvisí s druhem trestných činů, kterých se může právnická osoba podle určité právní 

úpravy dopustit. Ve většině států, státy common law nevyjímaje, byla trestní 

odpovědnost právnických osob zpočátku omezena na trestné činy hospodářské a trestné 

činy proti majetku. Až postupem času byl její rozsah rozšířen i na jiné trestné činy, 

včetně trestných činů proti životu a zdraví. Lze tedy shrnout, že přístup evropských 

států k trestní odpovědnosti právnických osob se postupem času mění, a to od speciality 

ke všeobecnosti a od odpovědnosti omezené na majetkové a hospodářské trestné činy 

k odpovědnosti za širší spektrum trestných činů, včetně těch proti životu a zdraví. 

 

5.3 Rozsah trestní odpovědnosti de lege ferenda 

 

Česká republika při zavádění institutu trestní odpovědnosti právnických osob do 

svého právního řádu zvolila opatrný přístup, když rozsah trestní odpovědnosti 

právnických osob vymezila taxativním výčtem. Takové řešení je vhodné zejména při 

zavádění institutu trestní odpovědnosti právnických osob do aplikační praxe. 

Problematickým se ale jeví zákonodárcem provedený výběr trestných činů, zejména pak 

absence některých hospodářských trestných činů, trestných činů proti majetku a 

trestných činů proti životu a zdraví. Na tuto skutečnost částečně reflektuje Parlamentem 

projednávaná novela zákona rozšiřující  ustanovení § 7 o trestný čin lichvy.  

Z dlouhodobého hlediska se však vzhledem k potřebě ochrany společnosti před 

společensky škodlivými formami činnosti právnických osob a naznačeným trendům 

vývoje právní úpravy této problematiky v ostatních státech kontinentálního systému 

práva jeví takto úzce vymezený rozsah trestní odpovědnosti jako nedostatečný. De lege 

ferenda je proto nezbytná revize v současnosti platné právní úpravy. V zásadě si lze 

představit tři v úvahu přicházející řešení. Prvním, a z hlediska základních zásad 

trestního práva, doby účinnosti zákona a jeho koncepce, také nejlepším řešením, je 

komplexní revize výčtu trestných činů v ustanovení § 7 topo, včetně jeho doplnění o 

zmíněné trestné činy formou novely. Alternativní cestou je zavedení obecné trestní 

odpovědnosti právnických osob, vyjma těch trestných činů, u kterých je tato 

odpovědnost z jejich povahy vyloučena.  Lze předpokládat, že v případě, že se 
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zákonodárce neodhodlá ke komplexnímu řešení, bude výčet trestných činů postupně 

doplňován cestou dílčích novel. Proměny italské úpravy trestní odpovědnosti 

právnických osob, kde bylo v průběhu šesti let přijato osm novel rozšiřujících rozsah 

kriminalizace právnických osob, však ukazují, že toto řešení je rizikovější, než by se na 

první pohled mohlo zdát. Časté změny právní úpravy můžou vést k oslabování principu 

právní jistoty a samotné předvídatelnosti práva, jenž jsou pro oblast trestního práva 

stěžejní. Podnikatelská sféra pak v souvislosti s častými změnami právních předpisů 

zcela logicky poukazuje na růst nákladů na tzv. compliance programy.151 

 V současné době Poslanecká sněmovna projednává návrh z dílny Ministerstva 

spravedlnosti (poslanecký tisk č. 304), který podstatným způsobem novelizuje zákon 

o trestní odpovědnosti právnických osob právě v oblasti rozsahu kriminalizace. Tvůrce 

novely se evidentně snaží vyřešit kritizované nezbezpečí překotného doplňování výčtu 

obsaženého v § 7 topo. Činí tak bohužel způsobem zcela nepromyšleným, který nejen 

že podstatným způsobem rozšiřuje trestní odpovědnost právnických osob, ale zejména 

vytváří nové interpretační, resp. aplikační problémy. Podle tohoto návrhu, který dne 

27. 8. 2014 schválila vláda, by právnické osoby měly odpovídat za všechny trestné činy, 

vyjma těch, které jsou uvedeny v taxativním výčtu nově pojatého § 7 topo. Těchto 

taxativně vypočtených trestných činů je pouze 51 a jedná se zejména o ty, které mají 

tzv. zvláštní nebo konkrétní subjekt. Uvedená skutečnost představuje dva zásadní 

doktrinální problémy, které si bezesporu zaslouží větší pozornost, než která jim byla 

věnována v průběhu legislativních prací. 

 Prvním problémem je změna rozsahu kriminalizace právnických osob, která je 

natolik zásadní, že jde v podstatě o zakotvení obecné trestní odpovědnosti právnických 

osob, která byla, jak jsme již uvedli výše, odmítnuta při tvorbě zákona o trestní 

odpovědnosti právnických osob mimo jiné i pro rozpor se zásadou nullum crimen sine 

lege certa.152 Zavedení generální trestní odpovědnosti pak přirozeně vzbuzuje otázku 

jejího souladu s principem subsidiarity trestní represe.153 Podle navrhované novely by 

právnické osoby měly být trestně odpovědné za více než 200 trestných činů. Rovněž 

                                                           
151 Viz CHALOUPECKÝ, F. Aktuální otázky trestní odpovědnosti právnických osob očima podnikatelů. 

Právní rádce, 2014, č. 10. 

. 
152 JELÍNEK, J. K rozsahu kriminalizace jednání právnických osob. Bulletin advokacie, 2014, č. 9, s. 20. 
153 K tomu srov. aktuální stanovisko trestního kolegia Nejvyššího soudu publikovaného pod č. 26/2014 – 

IV Sb. rozh. tr., na které ve výše citovaném článku upozorňuje Jelínek. 
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způsob určení tohoto rozsahu (tj. legislativně-technické provedení) není z hlediska 

českého vnímání problematiky, ale i zahraničního srovnání, úplně obvyklé. V české 

literatuře se sice objevuje jako možná metoda, podle které jsou právnické osoby 

odpovědné za všechny trestné činy, vyjma těch, jež jsou uvedeny v taxativním výčtu,154 

avšak nutno říci, že při tvorbě zákona o trestní odpovědnosti právnických osob se o 

takové koncepci neuvažovalo. Její současné vložení do zákona bez pečlivé analýzy 

možného vlivu na ostatní ustanovení nepovažujeme za vhodné. Odůvodnění spočívající 

v tom, že tímto zákonodárce předejde neustálým změnám zákona v důsledku 

doplňování výčtu v § 7 topo nepovažujeme za dostatečné. 

 Druhým problémem je pak samotný výčet trestných činů. Tvůrce zákona se 

taxativním výčtem trestných činů, za který nemohou být právnické osoby ex lege 

odpovědné, formálně vypořádává s požadavkem na určitost trestněprávní normy 

(nullum crimen sine lege certa), neboť v ideálním případě (tj. při bezchybném 

provedení takového výčtu) je orgán činný v trestním řízení ušetřen složité úvahy o tom, 

zda se právnická osoba může z povahy věci dopustit konkrétního trestného činu). Výčet 

trestných činů v navrhovaném § 7 topo však na první pohled vykazuje nedostatky. 

Ačkoli oproti původnímu ministerskému návrhu již negativní taxativní výčet obsahuje 

trestné činy zabití (podle § 141 tr. zák.) a rvačky (podle § 158 tr. zák.), nadále 

neobsahuje např. trestný čin ublížení na zdraví z omluvitelné pohnutky podle § 146a 

trestního zákoníku, který je páchán za stejných podmínek jako trestný čin zabití podle § 

141 trestního zákoníku. Dalším trestným činem, jehož absence bývá kritizována, je 

ohrožení pohlavní nemocí (podle § 155 tr. zák.).155 Navrhovaná novela tedy ve 

skutečnosti ztíží praktické uplatňování zákona o trestní odpovědnosti právnických osob, 

neboť orgány činné v trestním řízení budou muset kromě prověření taxativního výčtu 

zvažovat, zda je v konkrétním případě možné právnickou osobu kriminalizovat či 

nikoli. Z hlediska adresátů právních norem (tj. právnických osob) pak kromě již 

uvedeného podstatného zpřísnění trestní represe dojde ke snížení právní jistoty, neboť 

právní úprava se stane méně předvídatelnou. 

                                                           
154 Viz FOREJT, P., HARBARTA, P., TREŠKOVÁ, L. Zákon o odpovědnosti právnických osob a řízení 

proti nim s komentářem. Praha: Linde, 2012. 

 
155 CHALOUPECKÝ, F. Aktuální otázky trestní odpovědnosti právnických osob očima podnikatelů. 

Právní rádce, 2014, č. 10. 
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 Na okraj považujeme za nevyhnutelné upozornit na problémy spojené 

s uplatňováním zásady subsidiarity trestní represe, která dle našeho názoru doprovází 

trestní odpovědnost právnických osob, a to z důvodu roztříštěné a rozsáhlé úpravy 

správních deliktů právnických osob a sankcí za ně, jenž jsou zásadním kritériem 

rozhodování o vyvození trestní odpovědnosti. Na orgány činné v trestním řízení jsou 

kladeny vysoké nároky v podobě znalosti všech relevantních předpisů správního práva 

a také rozhodovací praxe jednotlivých správních orgánů. S těmito se orgány činné 

v trestním řízení musí vypořádat ve svých rozhodnutích, aby zdůvodnily použití 

prostředků trestního práva. 

Ze všech výše uvedených důvodů se domníváme, že by zákonodárce měl 

ministerský návrh novely zákona o trestní odpovědnosti právnických osob odmítnout, 

a měla by se začít připravovat komplexní novela tohoto předpisu, jež by patřičným 

způsobem přihlížela i k názorům nauky, které jsou dosud v legislativní praxi převážně 

opomíjené. 
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6. Sankcionování právnických osob 
 

Úvahy o trestní odpovědnosti právnických osob v sobě nutně zahrnují také úvahy 

o jejích důsledcích. I sebedokonalejší model trestní odpovědnosti by bez formulace 

důsledků spáchání trestného činu v podobě sankce byl pouhou nevynutitelnou 

proklamací. Spáchání trestného činu tedy musí být nutně spojeno s hrozbou sankce, 

jakožto reakcí státu na protiprávní jednání. Druh sankce se pak odvíjí od účelu, který 

má být jeho uložením, případně hrozbou jeho uložení, dosažený. Jaký je tedy účel 

sankcionování právnických osob? 

Jelikož existující teorie trestání vznikaly v souvislosti s hledáním smyslu trestání 

fyzických osob, není možné je plně použít na právnické osoby, nicméně lze z nich při 

hledáni účelu sankcionování právnických osob alespoň vycházet. Tyto teorie spatřují 

účel trestu  v ochraně společnosti zabráněním pachateli v dalším páchání trestné 

činnosti (teorie eliminační), ve výchově pachatele, aby vedl řádný život (teorie 

rehabilitační), v působení na ostatní členy společnosti (teorie odstrašení) nebo v náhradě 

újmy způsobené poškozenému (teorie restituční).156 V zahraniční literatuře najdeme 

zmínky i o dalších teoriích, jako je například teorie edukativní, která vidí smyl trestu ve 

zvyšování povědomí společnosti o trestných činech a teorie denunciace neboli 

veřejného odsouzení spočívají v identifikaci a difamaci pachatele trestného činu.157  

Jak je na první pohled zřejmé, některé z předestřených teorií nejsou pro 

formulování účelu sankcionování vhodné, jiné použít lze, musí však být uzpůsobeny 

povaze právnické osoby. Například eliminační teorii lze na právnické osoby aplikovat 

v podobě zákazu vykonávat činnosti, při kterých došlo ke spáchání trestného činu. 

Stejně tak lze přizpůsobit teorii rehabilitační, která u právnických osob může spočívat 

např. ve změně kriminogenní korporátní kultury tak, aby nedocházelo k další trestné 

činnosti. Edukativní funkce trestu a teorie veřejného odsouzení, které v individuální 

trestním právu nenašly velké uplatnění, jsou naopak v trestním právu právnických osob 

některými autory vyzdvihovány. Gobert například zdůrazňuje důležitost dobrého jména 

                                                           
156 SOLNAŘ, V., FENYK, J., CÍSAŘOVÁ, D., VANDUCHOVÁ, M. Systém českého trestního práva. 

III. Tresty a ochranná opatření. Praha: Novatrix, 2009, s. 27. 
157 GOBERT, J., PUNCH, M. Rethinking Corporate Crime. London: Butterworths LexisNexis, 2003, s. 

218-219. 
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společnosti a závažnost možných důsledků jeho ztráty v podobě  finančního dopadu.158 

Difamační účinky sankce jsou zdůrazňovány také v české odborné literatuře.159 

Z českých autorů se mezi prvními k účelu sankcionování právnických osob 

vyjádřil Jelínek. Smysl sankce vidí v odrazení právnické osoby od dalšího kriminálního 

jednaní (tedy v obdobě individuální prevence) a dalších potenciálně odpovědných 

subjektů (v obdobě generální prevence).160 Individuálně preventivní funkce sankce 

v literatuře zdůrazňují další autoři.161 

 Je na škodu, že zákonodárce upouští od formulace účelu sankce v zákoně 

a ponechává tuto otázku pouze na nauce. Absence výslovného vyjádření účelu 

sankcionování v zákoně bývá označována za základní problém úpravy sankcionování 

právnických osob.162 Jelikož výslovné vyjádření účelu sankce v zákoně chybí, musíme 

na něj usuzovat z právní úpravy sankcionování, případně ze samotného účelu trestní 

odpovědnosti právnických osob, a to při vědomí, že se jedná o dvě různé kategorie. 

Podmínky trestní odpovědnosti, zejména pak formulace striktní přičitatelnosti jednání 

orgánů právnické osoby, která nepřipouští obranu právnické osoby v podobě zachování 

náležité péče, nesvědčí jejímu preventivnímu účelu. Skutečnost, že právnická osoba se 

nemůže „vyvinit“ ani s poukazem na zavedení preventivních opatření pro předcházení 

trestné činnosti,  poukazuje spíše na její reparační funkci. Jak bylo již výše 

poukazováno, reparace újmy není úkolem trestního, nýbrž práva civilního. Hrozba 

vyvození trestní odpovědnosti má plnit především preventivní účel – odrazovat 

právnické osoby od protiprávního jednání a povzbuzovat k zavádění preventivních 

opatření, přičemž tento účel má být z právní úpravy patrný. Dalším ustanovením, 

z něhož je patrný důraz, který zákonodárce klade na reparační funkci trestní 

odpovědnosti právnických osob, je § 11 topo upravující účinnou lítost. Na základě 

účinné lítosti zanikne trestní odpovědnost právnické osoby (mimo jiné) v případě, že 

právnická osoba napraví škodlivý následek trestného činu. Z výše uvedeného lze 

                                                           
158 Tamtéž, str. 220. 
159 ŠÁMAL, P., VOKOUN, R., NOVOTNÝ, O. a kol. Trestní právo hmotné. 4. díl. Trestní odpovědnost 

právnických osob. Změny v trestních zákonech po 1.1.2010. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2012, s. 61. 
160 JELÍNEK, J. Trestní odpovědnost právnických osob. Praha: Linde, 2007, s. 151. 
161 WELLS, C. Corporations and Criminal Responsibility. 2. vyd. Oxford: Oxford University Press, 2005, 

s. 31-32, BOHUSLAV, L. Trestní odpovědnost právnických osob. Plzeň: Aleš Čeněk, 2014, s.144-147, 
162 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, s. 108. 
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vyvodit, že trestní odpovědnost právnických osob má v české podobě ochrannou, 

preventivní a reparační funkci. 

Na účel trestu můžeme usuzovat také z povahy sankcí pro právnické osoby. 

Peněžitý trest jakožto nejčastější sankce má retributivní význam a slouží také 

k odčerpání výnosů z trestné činnosti. Eliminační teorie pak převažuje u trestu zákazu 

činnosti, zákazu plnění veřejných zakázek a nejpřísnějšího trestu, kterým je trest zrušení 

právnické osoby. Uplatnění teorie veřejného odsouzení je pak patrné u trestu uveřejnění 

rozsudku. Sankce pro právnické osoby jsou stanoveny dostatečně přísně, aby mohly 

plnit také svojí preventivní funkci. Zde však narážíme na rozpor úpravy v zákonech 

(law in books) a její uplatňování v praxi (law in practice), kdy soudy v plném rozsahu 

nevyužívají možnosti sankcionování upravené zákonem a ukládáním příliš nízkých 

trestů relativizují jejich preventivní funkci. 

Máme za to, že sankcionování právnických osob by mělo sledovat tři hlavní cíle, 

a to odrazení konkrétní právnické osoby od páchání další trestné činnosti, 

preventivní působení na další odpovědné subjekty a odčerpání výnosů z trestné 

činnosti. Reparace újmy by pak měla být ponechána do občanskoprávního nebo 

adhezního řízení. 

 

6.1 Systém sankcí pro právnické osoby 

 

Katalog trestních sankcí určených pro právnické osoby se stát od státu liší. 

Neexistuje žádný jednotný sankční systém a záleží na zákonodárcích jednotlivých států, 

jaké sankce pro právnické osoby zvolí. O tom, že oblast sankcionování byla stran teorie 

poněkud zanedbávána, svědčí skutečnost, že řada států vůbec nemá upravený zvláštní 

systém sankcí pro právnické osoby.163 Na zákonodárce jsou v tomto směru kladeny 

zvýšené nároky spočívající ve vytvoření systému, který bude odpovídat povaze 

právnických osob při současném minimalizovaní nespravedlivých dopadů sankcí na 

fyzické osoby. 

                                                           
163 VERMEULEN G., DE BONDT W., RYCKMAN C. Liability of legal persons for offences in the EU. 

IRCP-series. Antwerpen, Maklu, 2012, s. 86. 
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Obdobně jako u trestů pro fyzické osoby můžeme sankce členit podle zájmů 

právnické osoby, které postihují, a to na sankce majetkového charakteru, sankce 

omezující činnost právnické osoby a sankce poškozující dobré jméno společnosti.164 

i) Sankce majetkové – pokuty a jiné peněžité sankce 

Peněžité sankce a jiné majetkové sankce jako propadnutí, případně zabrání věci 

nebo majetku, jsou nejčastěji ukládanou sankcí a dá se říct, že také sankcí tradiční, 

kterou je právnické osoby možné postihnout i v jiných odvětvích práva, např. v právu 

správním. V některých úpravách je peněžitý trest dokonce jedinou sankcí, kterou lze 

právnické osobě za trestný čin uložit (srov. § 4 VbVG).  

Výhodou peněžitých sankcí jsou nízké náklady na jejich výkon a možnost 

individualizace trestu na základě poměrů právnické osoby. Na druhé straně je snad 

největším úskalím této sankce dopad na fyzické osoby uvnitř organizace. Při určování 

výše peněžité sankce je proto nutno kromě závažnosti trestného činu a majetkových 

poměrů pečlivě zvažovat také případný dopad sankce na fyzické a další osoby 

(investory, zaměstnance) a rovněž důsledky jejího uložení pro tržní prostředí. Gobert 

z hlediska rozhodování o přiměřené výši peněžité sankce uvádí tři cíle, které by měly 

být při rozhodování zohledněny, a to nutnost odčerpání všech výnosů z trestné činnosti, 

potřeba kompenzace způsobené újmy a snaha o odstrašení pachatele od další trestné 

činnosti.165 Velkým problémem z hlediska efektivnosti těchto sankcí je rozhodovací 

praxe soudů, které právnickým osobám ukládají mnohdy pouze symbolické peněžité 

tresty, čímž relativizují preventivní účel trestu. S tímto problémem zápasí státy 

nezávisle na délce jejich zkušeností s aplikací institutu trestní odpovědnosti právnických 

osob.166  

ii) Sankce omezující činnost právnické osoby 

Další skupinu sankcí představují ty, které nějakým způsobem omezují činnost 

právnické osoby. Lze do ní zařadit širokou škálu sankcí od zákazu činnosti, přes ztrátu 

povolení nebo licencí, v zahraničních úpravách se vyskytující zákaz propagace zboží 

                                                           
164 K třídění trestů srov. JELÍNEK, J. a kol. Trestní právo hmotné. Obecná část. Zvláštní ćást. 4. vyd. 

Praha: Leges, 2014, s. 398. 
165 GOBERT, J., PUNCH, M. Rethinking Corporate Crime. London: Butterworths LexisNexis, 2003, 

s. 232. 
166 Tamtéž, s. 224-225. 
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(reklamní činnosti) až po trest nejpřísnější, kterým je zrušení právnické osoby. Jejich 

účelem je zabránit právnické osobě, aby pokračovala v trestné činnosti, a to omezením 

nebo zákazem činností, v souvislosti se kterými došlo ke spáchání trestného činu. 

Některé z těchto trestů představují tak závažný zásah do činnosti právnické osoby, že 

můžou vést až k jejímu zániku. Proto je vždy při volbě sankce a její výše nutné 

zohlednit i jejich možné nepřímé účinky jak na právnickou osobu, tak na fyzické 

osoby.167 U nás neznámý druh sankce najdeme v polské úpravě, a to trest zákazu 

propagace zboží a služeb (srov. § 9 zákona č. 197/2002 Dz., o odpovědnosti 

hromadných subjektů za činy zakázané pod hrozbou trestu). 

iii) Sankce poškozující dobré jméno společnosti 

Tyto sankce spočívající ve zveřejnění odsouzení neomezenému (nebo také 

omezenému) okruhu osob směřují k rozvíření společenské debaty o spáchaném trestném 

činu a k jeho následnému odsouzení. Společenské odsouzení, ačkoli má primárně 

difamační účinek, působí na pachatele také nepřímo např. ztrátou klientely. 

Nejznámějším trestem z této skupiny je trest uveřejnění odsuzujícího rozsudku, ale 

v cizích právních úpravách jej můžeme najít také v podobě povinnosti informovat 

o trestném činu své investory, soutěžitele nebo spotřebitele, a to formou reklamy nebo 

adresovaných odpisů. 

Bohuslav v rámci systému trestních sankcí pro právnické osoby identifikuje další 

skupinu, a to sankce nápravného charakteru, kam řadí trest obecně prospěšných 

(komunitních) prací a tzv. probační programy spočívající ve stanovení zkušební doby, 

v níž se právnická osoba musí zdržet protiprávní činnosti nebo naopak vyvíjet určitou 

činnost, např. přijmout opatření k zlepšení firemní kultury.168 Ve Francii je jednou 

z forem sankcí vyslovení soudního dohledu nad právnickou osobou až po dobu 5 let 

(srov. § 131-139 noveau Code Pénal ze dne 22. července 1992). Dle italské úpravy169 

může soud zvolit probačního úředníka, který reorganizuje korporátní strukturu a 

                                                           
167 K dopadům trestního řízení a trestu na právnickou osobu srov. KLOUČEK, Z., TOPINKA,P. Zákon o 

trestní odpovědnosti právnických osob z pohledu jeho sociálních souvislostí. Trestněprávní revue, 2011, 

č. 10, s. 294-297. 
168 BOHUSLAV, L. Trestní odpovědnost právnických osob. Plzeň: Aleš Čeněk, 2014, s.153-154. 
169 Legislativní dekret č. 231/2001. 
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implementuje fungující program předcházení trestné činnosti.170 Také návrh slovenské 

právní úpravy, která z velké části kopíruje úpravu českou, počítá se zavedením 

ochranného opatření ve formě soudního dohledu nad právnickou osobou až po dobu 5 

let (srov. § 10 odst. 2 a § 20 návrhu zákona o trestnej zodpovednosti právnických 

osôb).171 

Pokud se jedná o konkrétní podobu katalogu sankcí, ta se stát od státu liší. Ani 

evropská legislativa neposkytuje žádné sjednocující ustanovení, které by závazně 

určovalo druhy sankcí pro právnické osoby. V jednotlivých instrumentech najdeme 

závazek států přijmout účinné, přiměřené a odrazující sankce, jejich druh však tyto 

předpisy buďto neurčují vůbec, a když, tak pouze demonstrativním způsobem (např. 

zbavení oprávnění pobírat veřejné výhody nebo podpory, dočasný nebo trvalý zákaz 

provozování obchodní činnosti, uložení soudního dohledu, likvidaci rozhodnutím 

soudu, dočasné nebo trvalé uzavření provozoven použitých ke spáchání trestného 

činu).172 

Jakýmsi vodítkem však může být nezávazné doporučení Rady ministrů ES173, 

které upravuje široký katalog sankcí pro právnické osoby, kam řadí: 

- napomenutí nebo záruku 

- deklaratorní rozhodnutí o vině bez uložení sankce 

- pokutu a jiné peněžité sankce 

- konfiskaci výnosů z trestné činnosti 

- zákaz činnosti, zejména vyloučení z obchodování se státními orgány 

- vyloučení z požívání daňových výhod a dotací 

                                                           
170 Srov. DE MAGLIE, C. Country report: Italy. In GOBERT, J., PASCAL, A-M. European 

Developments in Corporate Criminal Liability. London: Routldge, 2011, s. 258-259. 
171 K trestním sankcím pro právnické osoby v platném právu Slovenské republiky srov. ZÁHORA, J. 

Ukladanie trestných sankcií právnickým osobám v Slovenskej republike. Kriminalistika, 2010, č. 4, s. 

291-297. 
172 Srov. např. čl. 6 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. 
173 Recommendation no. R (88) 18 Of The Committee Of Ministers To Member States Concerning 

Liability Of Enterprises Having Legal Personality For Offences Committed In The Exercise Of Their 

Activities (Adopted by the Committee of Ministers on 20 October 1988 at the 420th meeting of the 

Ministers' Deputies). 
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- zákaz propagace (reklamy) zboží nebo služeb 

- zánik nebo zrušení licence 

- odvolání vedoucích zaměstnanců 

- jmenování dočasného řízení společnosti 

- uzavření nebo zrušení podniku 

- náhradu újmy způsobené trestným činem 

- povinnost naturální restituce 

- zveřejnění rozhodnutí o uložení sankce 

Český zákonodárce se při tvorbě úpravy sankcionování právnických osob sice 

inspiroval úpravou v jiných evropských státech, zvolil však velice konzervativní 

a opatrný přístup a český zákon postavil na tradičních formách sankcí pro právnické 

osoby. 

 

6.2 Sankcionování právnických osob podle českého zákona o trestní 

odpovědnosti právnických osob 

 

Český zákonodárce pro právnické osoby vytvořil samostatný systém trestních 

sankcí, odlišný od sankčního systému fyzických osob. Stejně jako u dospělých 

pachatelů je sankční systém právnických osob založen na zásadě dualismu trestních 

sankcí. V rámci trestních sankcí se tedy rozlišují dvě kategorie soudně trestních sankcí, 

kterými jsou tresty a ochranná opatření. V literatuře je zákonu o trestní odpovědnosti 

právnických osob takto zvolená terminologie vytýkána. Jelínek kritizuje používání 

pojmu trest v souvislosti s jejich sankcionováním a vycházeje z pojmu „potrestat“ 

argumentuje, že trest je vždy spojen s individuální vinou pachatele, a proto může 

postihovat pouze fyzickou osobu. Jako vhodnější v souvislosti s právnickou osobou 

navrhuje používat pojem sankce.174 Opačný názor zastává Kalivodová s odůvodněním, 

                                                           
174 JELÍNEK, J. Trestní odpovědnost právnických osob. Praha: Linde, 2007, s. 75. 
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že trestný čin a trest jsou dva základní elementy trestní odpovědnosti, jejímž je 

právnická osoba subjektem.175 

Zákon v části třetí upravuje osm druhů trestů, které právnické osobě lze za 

spáchání trestného činu uložit, a to trest 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. 

Za trestné činy spáchané právnickou osobou lze uložit jedno ochranné opatření, 

kterým je zabrání věci nebo jiné majetkové hodnoty, jež je upraveno v trestním 

zákoníku. 

Výčet sankcí v ustanovení § 15 odst. 1 a 2 topo je taxativní a proto z hlediska 

druhu ukládaných sankcí nelze použít ustanovení § 52 trestního zákoníku upravujícího 

systém sankcí pro fyzické osoby. 

 Z osmi druhů trestů jsou čtyři shodné s tresty pro fyzické osoby (propadnutí 

majetku, peněžitý trest, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty a zákaz činnosti) 

a zbývající čtyři jsou vytvořeny výhradně pro účely sankcionovaní právnických osob. 

Fyzickým osobám je možné v trestním řízení uložit čtyři druhy ochranných opatření, a 

to ochranné léčení, zabezpečovací detenci, ochrannou výchovu a zabrání věci nebo 

majetkové hodnoty, kdežto u právnické osoby z povahy věci přichází v úvahu pouze 

uložení ochranného opatření zabrání věci nebo jiné majetkové hodnoty. Na rozdíl od 

slovenského návrhu, český zákon nepočítá s možností uložení ochranného opatření 

soudního dohledu nad právnickou osobou. 

Všechny sankce lze uložit vedle sebe nebo samostatně, a to s výjimkou trestu 

propadnutí věci nebo majetku, který nelze uložit vedle zabrání téže věci. 

Pro ukládaní trestů stanoví zákon pouze obecná kritéria, z nichž soudy mají 

vycházet při rozhodování o druhu a výši trestu. Těmito okolnostmi jsou: 

- povaha trestného činu 

                                                           
175 KALIVODOVÁ, V. Vybrané aspekty sankcionování právnických osob. In JELÍNEK, J. a kol. Trestní 

odpovědnost právnických osob – bilance a perspektivy. Praha: Leges, 2013, s. 231. 
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- závažnost trestného činu 

- poměry právnické osoby, a to zejména dosavadní činnost a majetkové 

poměry176 

- případná činnost právnické osoby ve veřejném zájmu, která má 

strategický nebo obtížně nahraditelný význam 

- činnost právnické osoby po činu 

- snaha právnické osoby nahradit škodu nebo odstranit škodlivé následky 

trestného činu 

- očekávaný efekt sankce na budoucí činnost právnické osoby 

- důsledky trestu pro třetí osoby, zejména poškozené a věřitele 

- (v případě přechodu odpovědnosti na právního nástupce také) rozsah 

v jakém na právního nástupce přešly výnosy z trestné činnosti, případně 

rozsah, ve kterém nástupce pokračuje v činnosti, v souvislosti s níž byl 

trestný čin spáchán 

Ve smyslu ustanovení § 1 odst. 2 topo se na trestání právnických osob subsidiárně 

použijí ustanovení  § 39,§ 41 a § 42 trestního zákoníku a při ukládání trestu se přihlédne 

také k: 

- polehčujícím a přitěžujícím okolnostem uvedeným v § 41 a 42 trestního 

zákoníku, případně také k okolnostem v zákoně neuvedeným, 

- době, která uplynula od spáchání trestného činu a  

- snaze právnické osoby získat trestným činem majetkový prospěch. 

Z hlediska zásady zákonnosti lze právnické osobě v rámci trestního řízení uložit 

pouze sankce uvedené v taxativním výčtu ustanovení § 15 topo. 

Nejpřísnějším trestem, jenž může být právnické osobě uložen, je trest zrušení 

právnické osoby. Úprava trestu zrušení právnické osoby  vychází z teorie eliminace 

a jejím účelem je zabránit právnické osobě v páchání další trestné činnosti. Soud může 
                                                           
176 K majetkovým poměrům právnických osob srov. NEDOROST, L., SOVÁK Z. Majetkové poměry 

právnických osob. Trestní právo, 2013, č. 1, s. 17-20. 
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uložit tento druh trestu pouze tuzemské osobě, jejíž povaha uložení tohoto trestu 

nevylučuje a jejíž činnost spočívá zcela nebo převážně v páchání trestného činu nebo 

trestných činů.  

Lakonické vyjádření podmínek zrušení právnické osoby je předmětem četné 

kritiky ze strany nauky.177 Ustanovení zákona lze vytknout zejména formulaci 

podmínky, dle které je právnické osobě možné uložit tento druh trestu v případě, že její 

činnost spočívala „zcela nebo převážně v páchání trestného činu nebo trestných činů.“ 

Ze zákona totiž není jasné, jaká míra páchání trestné činnosti v poměru k legální 

činnosti právnické osoby postačuje pro splnění uvedené podmínky a podle jakých 

kritérií se bude tato míra určovat.178  

Na rozdíl od nejpřísnějšího trestu pro fyzické osoby, kterým je trest výjimečný, 

zákon o trestní odpovědnosti právnických osob neváže uložení trestu zrušení právnické 

osoby na spáchání konkrétní skupiny trestných činů. Jelikož se jedná o trest nejpřísnější, 

je omezení jeho uložení druhem spáchaného činu více než žádoucí. Paradoxně takové 

omezení najdeme například u trestu propadnutí majetku, který může být uložen pouze 

za zvlášť závažný zločin nebo za zločin, u něhož to zákon přímo dovoluje. Zastáváme 

proto názor, že za použití logického argumentu a minori ad maius by se toto omezení 

mělo uplatnit i u trestu zrušení právnické osoby. 

Výklad vyžaduje i negativní podmínka pro uložení tohoto druhu trestu. Zákon 

stanoví, že trest zrušení právnické osoby nelze uložit, vylučuje-li to její povaha. Zcela 

jistě do této kategorie budou spadat právnické osoby zřízené zákonem, územně 

samosprávní celky a další veřejnoprávní osoby. Jak již bylo uvedeno výše, nelze si 

představit trest zrušení právnické osoby u církví nebo politických stran, kdy řízení 

o zrušení těchto subjektů upravuje zvláštní právní předpis. Specifickou povahu mají 

odbory, jejichž vznik je upraven mezinárodními smlouvami, a proto u nich rovněž o 

trestu zrušení nelze uvažovat.  

                                                           
177 Srov. 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, s. 111-112, 

BOHUSLAV, L. Trestní odpovědnost právnických osob. Plzeň: Aleš Čeněk, 2014, s. 158-159. 
178 ŠÁMAL, P., DĚDIČ, J., GŘIVNA, T., PÚRY, F., ŘÍHA, J. Trestní odpovědnost právnických osob. 

Komentář. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 2012, s. 351. 
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Výkon trestu zrušení právnické osoby se bude řídit občanským soudním řádem, 

a proto lze předpokládat, že zejména zpočátku k němu trestní soudy, které s tímto 

předpisem nemají zkušenosti, budou přistupovat jen zřídka. 

Dle statistiky Nejvyššího státního zastupitelství byl zatím trestu zrušení právnické 

osoby uložen pouze dvakrát. Počet odsouzení sice neumožňuje vyčlenit kritéria, které 

soud považoval za rozhodné pro uložení tohoto druhu trestu. Z analýzy uvedených 

případů však vyplývá, že tento trest byl uložen právnickým osobám, jejichž trestná 

činnost byla dlouhodobého charakteru (v řádu let) a jejichž protiprávní jednáním byla 

způsobená větší škoda. 

V souvislosti s trestem zrušení právnické osoby je upozorňováno, že jeho ukládání 

není účelné tam, kde právnická osoba je pouhou prázdnou schránkou, případně 

u právnických osob, jejichž struktura je tvořená jednou fyzickou osobou, vůči které 

bude trestní odpovědnost vyvozena. Jako vhodnější se v takových situacích jeví podání  

návrhu na zrušení obchodní korporace podle § 93 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních 

korporacích, což se z hlediska sledovaného cíle jeví jako účelnější a hospodárnější.179  

Při ukládání trestu je nutno mít na zřeteli, že činnost právnické osoby je z velké 

časti určována fyzickými osobami v jejím vedení. Lze proto doporučit, aby byl trest 

zrušení právnické osoby kombinován s trestem zákazu činnosti pro vedoucí 

zaměstnance, u nichž hrozí, že budou v trestné činnosti pokračovat v rámci jiné 

právnické osoby.180 

Ze skupiny sankcí majetkové povahy lze právnické osobě uložit trest propadnutí 

majetku, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty a trest peněžitý. Kdežto 

první dva ze zmíněných trestů by neměly způsobovat větší aplikační potíže, peněžitý 

trest a zejména podmínky pro jeho uložení vyvolávají aplikační otázky. 

Peněžitý trest může být právnické osobě uložen bez ohledu na povahu spáchaného 

trestného činu. Při určení jeho výše má soud vycházet z majetkových poměrů stíhané 

osoby. Je na škodu, že zákonodárce blíže nestanovil kritéria pro určení výměry 

                                                           
179 Vrchní státní zastupitelství v Praze. Zvláštní zpráva o poznatcích z aplikace zákona č. 418/2011 Sb., o 

trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, Praha, 2014, s. 17-18. 

180 GOBERT, J., PUNCH, M. Rethinking Corporate Crime. London: Butterworths LexisNexis, 2003, 

s. 242. 
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peněžitého trestu. Lze se tedy domnívat, že pro určení výše denní sazby budou soudy 

vycházet ze subsidiárního ustanovení § 68 odst. 3 tr. zák., kde rozhodným kritériem 

výše trestu je čistý denní příjem pachatele. S ohledem na zásadu nulla poena sine lege 

certa  je do budoucna žádoucí, aby kritérium pro rozhodování o výši trestu bylo 

obsaženo přímo v zákoně o trestní odpovědnosti právnických osob. 

Dalším trestem z výčtu ustanovení § 15 topo je trest zákazu činnosti, který 

sleduje individuálně preventivní účel. Některé zahraniční právní úpravy obsahují 

zvláštní druh zákazu činnosti spočívající v zákazu propagace zboží a služeb 

prostřednictvím reklamy, o jehož zavedení je možné výhledově uvažovat i v českém 

právním prostředí. 

Z hlediska trestního práva je zcela novou sankcí trest uveřejnění odsuzujícího 

rozsudku spočívající v povinnosti právnické osoby nechat na vlastní náklady ve 

veřejném sdělovacím prostředku uveřejnit odsuzující rozsudek včetně jejích 

identifikačních údajů. Takový trest soud uloží v případech, kdy je třeba veřejnost 

seznámit s odsuzujícím rozsudkem. Účel tohoto trestu je převážně preventivní a nabádá 

veřejnost k opatrnosti vůči právnické osobě. Zcela zřejmá je také represivní funkce 

trestu, jenž může mít závažný dopad do majetkové sféry právnické osoby. Druh 

veřejného sdělovacího prostředku, ve kterém má být rozsudek uveřejněn, stanoví soud. 

V rozsudku by tato povinnost právnické osoby měla být specifikována také územním 

rozsahem sdělovacích prostředků (například místní rozhlas, regionální rádio nebo deník, 

případně celostátní televize). Nutný rozsah uveřejnění bude přitom zpravidla záležet na 

územním rozsahu činnosti odsouzené právnické osoby. Literatura v souvislosti s tímto 

druhem trestu poukazuje na neprovázanost zákona s mimotrestními normami, kdy 

zákonná úprava povinnosti veřejných sdělovacích prostředků uveřejnit trestní rozsudek 

zcela chybí.181 Samotné splnění povinnosti odsouzenou právnickou osobou může být 

vynucováno i opakovaným ukládáním pořádkové pokuty do výše 500 000 Kč.   

V některých případech by snad účel trestu mohla lépe než samotné uveřejnění 

rozsudku naplnit sankce v podobě povinnosti právnické osoby informovat o 

odsuzujícím rozsudku, způsobené škodě a dopadech takového činu v adresovaných 

                                                           
181 JELÍNEK, J., HERCZEG, J. Trestní odpovědnost právnických osob. Komentář s judikaturou. 1. vyd. 

Praha: Leges, 2012, s. 161-162. 
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dopisech vybraným osobám, např. věřitelům, obchodním partnerům, spotřebitelům, atd. 

V takové podobě vzhledem na zákonné ustanovení § 23 topo trest uveřejnění rozsudku 

zatím uložit nelze. 

Zvláštní druh zákazu činnosti představují tresty zákazu plnění veřejných 

zakázek, účasti v koncesním řízení nebo ve veřejné soutěži a zákazu přijímání 

dotací a subvencí, které lze právnické osobě uložit za trestný čin spáchaný v souvislosti 

s takovou činností. Nedostatkem úpravy těchto trestů je opět neprovázanost 

s mimotrestními normami. Zákonodárce by v zájmu důsledného plnění tohoto trestu a 

jeho kontroly ze strany třetích osob mohl zvážit zavedení povinnosti zápisu takto 

uložených trestů do obchodního rejstříku.182 Je však pravdou, že všechny pravomocně 

uložené tresty se zapisují do zvláštního rejstříku trestů právnických osob183 a předložení 

výpisu z tohoto rejstříku by mělo být podmínkou účasti v koncesním či dotačním řízení. 

S přihlédnutím ke způsobu, jakým zákonodárce zavedl trestní odpovědnost do 

českého právního řádu, krátké legisvakanční lhůtě zákona a faktické nemožnosti 

právnických osob se na zavedení trestní odpovědnosti připravit, za velký nedostatek 

zákona považujeme chybějící možnost odložení trestu zrušení právnické osoby na 

zkušební dobu (podmíněné odsouzení) a možnost stanovit nad právnickou osobou 

dohled. Zavedení obdobných sankcí by zcela jistě, alespoň v počátcích aplikace zákona, 

vedlo k posílení jeho preventivního účelu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
182 Srov. zákon č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob. 
183 Srov. § 2 zákona č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů. 
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Závěr 
 

Po třech letech účinnosti zákona o trestní odpovědnosti právnických osob je 

namístě pozastavit se nad tím, co nás o trestní odpovědnosti právnických osob naučila 

praxe. Ze statistiky zpracované Nejvyšším státním zastupitelstvím (odborem trestního 

řízení a odborem závažné hospodářské a finanční kriminality) vyplývá, že počet 

trestních stíhání právnických osob každým rokem roste. Tento trend však není 

neočekávaný a zčásti odpovídá skutečnosti, že zákon vstoupil v účinnost bez předchozí 

přípravy justice a také soukromého sektoru, jehož se úprava trestní odpovědnosti dotkla 

snad nejvíce. Zatímco v roce 2012 bylo zahájeno trestní stíhání proti 22 právnickým 

osobám, v roce 2013 stoupl počet stíhaných osob o polovinu (50 stíhaných právnických 

osob) a k 12.6.2014 bylo za rok 2014 evidováno již 68 obviněných právnických osob. 

Z celkového počtu 140 obvinění bylo podáno 47 obžalob a 10 návrhů na potrestání, 

přičemž vydáno bylo 20 rozsudků (z toho 2 zprošťující) a 5 trestních příkazů. 

Co se týče trestných činů, pro které jsou právnické osoby nejčastěji stíhány, 

prvenství patří hospodářským trestným činům, konkrétně trestnému činu zkrácení 

a neodvedení daně, poplatku a podobné povinné platby podle § 240 a § 241 

tr. zák. (55 stíhaných právnických osob), následují podvodná jednání podle § 209 až 

§ 212 tr. zák. (44 stíhaných právnických osob), dále trestný čin sjednání výhody při 

zadání veřejné zakázky podle § 256 tr. zák. (18 stíhaných právnických osob), 

úplatkářství podle § 331 až § 333 tr. zák. (17 stíhaných právnických osob) a zkreslování 

údajů o stavu hospodaření a jmění podle § 254 tr. zák. (7 stíhaných právnických osob). 

Mezi trestnými činy, pro které bylo zahájeno trestní stíhání právnických osob, se 

objevily i další hospodářské trestné činy (§ 260 a § 270 tr. zák.), trestné činy proti 

životnímu prostředí (§ 295 a § 298 tr. zák.). Spíše výjimkou byla trestní stíhání pro 

trestný čin vydírání, týrání svěřené osoby a popírání, zpochybňování, schvalování 

a ospravedlňování genocidia. 

V oblasti sankcionování převládá ukládání peněžitých trestů pohybujících se 

v rozmezí od 10 000 do 100 000 Kč, přičemž nejčastěji jsou ukládány peněžité tresty 

do výše 30 000 Kč. V jednom případě byl nepravomocně uložen peněžitý trest 

5 000 000 Kč. Ke dni 12.6.2014 byl uložen trest uveřejnění rozsudku celkem dvakrát 
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(jednou pravomocně a jednou nepravomocně) a dva tresty zrušení právnické osoby pro 

trestný čin zkrácení daně a zkreslování údajů o stavu hospodaření  jmění. Propadnutí 

majetku bylo jako sankce právnické osobě uloženo pouze jednou. 

Uvedená statistika potvrzuje obavy a výhrady teorie k jednotlivým ustanovením 

zákona o trestní odpovědnosti právnických osob. Na podkladě předestřených poznatků 

teorie a praxe lze velice obecně poukázat na tři problematické aspekty stávajícího 

zákona o trestní odpovědnosti právnických osob, které se vzájemně podmiňují. 

S prvními dvěma okruhy problémů je možné se vypořádat poměrně jednoduchým 

zásahem do textu zákona. Poslední a z našeho pohledu nejzásadnější nedostatek je 

koncepční východisko zákona, kdy změna k lepšímu bude vyžadovat otevřenou diskuzi 

teorie a praxe.  

Již v průběhu přípravy zákona bylo zřejmé, že jednou z nejproblematičtějších 

otázek odpovědnosti právnických osob bude vymezení jejího rozsahu. Zvolená varianta 

taxativního výčtu sice byla teorii i praxí vesměs vítána, jeho obsahové vymezení se však 

právem stalo předmětem ostré kritiky. Na problémy taxativního výčtu hojně upozorňuje 

teorie, kdy mezi nejčastější výtky patří absence některých trestných činů (zejména 

hospodářských a trestných činů proti životu a zdraví) v seznamu ustanovení § 7 topo 

a nerespektování vzájemných vztahů mezi trestnými činy. Tyto výtky jsou zcela 

opodstatněné a jejich důsledky již zakusila i praxe.   

Trestní odpovědnost právnických osob byla od svého vzniku považována za 

nástroj potlačování protiprávních jednání právnických osob v oblasti trhu. Také v České 

republice jsou právnické osoby nejvíce postihovány za jednání řadící se do hospodářské 

kriminality, a proto je více než žádoucí rozšíření výčtu trestných činů o chybějící trestné 

činy majetkové a hospodářské. Další kapitolou jsou trestné činy proti životu a zdraví, 

jež z hlediska své závažnosti do výčtu trestních jednání právnických osob také patří. Co 

se týče dalších, nelze zcela určitě předvídat, jakých trestných činů se právnické osoby 

budou dopouštět. Je proto namístě rozšíření výčtu též o trestné činy z jiných hlav 

trestního zákoníku tak, jak bylo uvedeno v kapitole 5. 

Na problém s výčtem trestných činů reagoval zákonodárce přípravou novely 

měnící způsob vymezení rozsahu trestní odpovědnosti právnických osob a zavádějící 

odpovědnost za všechny trestné činy, s výjimkou těch, jež jsou uvedeny v taxativním 
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výčtu. Pozitivně lze hodnotit snahu zákonodárce rozšířit výčet trestných činů v souladu 

s potřebami praxe. Návrh řešení však nelze ani zdaleka považovat za šťastný. Téměř 

obecná odpovědnost právnických osob ve spojení s přísně nastavenými podmínkami 

trestní odpovědnosti na straně jedné zavádí přísnou kriminalizaci právnických osob, na 

straně druhé vylučuje právnické osoby z odpovědnosti tam, kde je trestní odpovědnost 

žádoucí (například u trestného činu pomluvy a nebezpečného pronásledování). Nelze 

opomíjet ani skutečnost, že takto vymezený rozsah kriminalizace jednání právnických 

osob zásadním způsobem ztěžuje aplikaci zásady subsidiarity trestní represe, kdy se 

téměř nemožným jeví hodnocení dostatečnosti uplatnění jiné než trestní odpovědnosti, 

a to zejména s ohledem na nespočetné množství správních deliktů, sankcí a různou 

rozhodovací praxi správních orgánů. 

Ačkoli vnímáme problematičnost ustanovení § 7 topo, závažnost jeho důsledků 

není dle našeho názoru primárně dána počtem a druhem trestných činů, jejichž spáchání 

lze právnické osobě přičítat, ale spíše vymezením podmínek, za kterých bude právnická 

osoba za tyto činy odpovídat.  

Dalším problematickým aspektem stávajícího zákona je úprava sankcionování. 

Zde je nutno poukázat především na nedostatečnou úpravu podmínek pro ukládání 

trestů, a to především u trestu zrušení právnické osoby a peněžitého trestu. Za důsledek 

chybějících konkrétních hledisek pro určování výše peněžitého trestu považujeme 

stávající praxi ukládání tohoto druhu trestu nejčastěji do výše 30 000 Kč, která je ve 

srovnání se správními sankcemi zcela zanedbatelná. Zejména s ohledem na malou 

zkušenost právnických osob s aplikací zákona je nutno na zákonodárce apelovat ve 

směru rozšíření sankcí pro právnické osoby o podmíněné tresty.  

Za zcela zásadní a stěžejní nedostatek zákona, spíše než jeho jednotlivá 

ustanovení, považujeme neujasněnost koncepčních východisek, na kterých je český 

zákon budován. Jak bylo poukázáno v kapitole 4, dodnes nepanuje shoda o povaze 

trestní odpovědnosti (zda se tedy jedná o subjektivní, smíšenou nebo objektivní 

odpovědnost). Na podkladě rozsáhlého rozpracování jednotlivých argumentů jsme 

dospěli k přesvědčení, že trestní odpovědnost právnických osob je odpovědností 

subjektivní, neboť předpokladem jejího vzniku je zaviněné jednání. Z premisy, že 

trestní odpovědnost je a má být odpovědností budovanou na zavinění, vychází také 
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italská doktrína, která se bez hledání hlubších důvodů omezuje na prosté a jednoduché 

konstatování, že zásada odpovědnosti za zaviněné jednání je neměnnou a základní 

zásadou trestního práva. Tuto zásadu je nutno ctít, neboť právě odpovědnost za zavinění 

je tím, co odlišuje trestní odpovědnost od odpovědnosti občanskoprávní či 

administrativněprávní. Pokud se tedy český zákonodárce vydal cestou úpravy 

odpovědnosti právnických osob v trestním právu, musí konstrukce této odpovědnosti 

respektovat zásady, na kterých trestní právo stojí, neboť opačný přístup by narušil 

výsostné postavení trestního práva vůči jiným odvětvím. 

Dle našeho názoru se však teorie nemůže spokojit s tím, že subjektivní prvek 

odpovědnosti právnických osob nalezla v zaviněném jednání fyzické osoby. Nelze totiž 

odvracet tvář od skutečnosti, že postavení fyzických a právnických osob se přibližuje. 

Tento trend zvyšuje nároky na jednání právnických osob v souladu s právem, a zároveň 

na stát, aby upravil podmínky jejich odpovědnosti způsobem, který skýtá záruky 

spravedlnosti. Toto lze dle našeho názoru zajistit pouze tím, že vznik trestní 

odpovědnosti právnických osob bude záviset na naplnění znaku subjektivní stránky jak 

u fyzické, tak u právnické osoby. Je nabíledni, že „zavinění“ právnické osoby se 

vymyká tradičnímu chápání tohoto pojmu a jeho vymezení proto bude pro teorii 

trestního práva velkou výzvou. Teorie trestního práva, byť se jedná o jedno 

z nejstabilnějších právních odvětví, nemůže rezignovat na hledání subjektivní stránky 

na úrovni právnických osob, neboť pouze tak lze obhájit její trestněprávní povahu. 

Spravedlivost takové úpravy bude samozřejmě záležet také na konkrétním 

způsobu vymezení podmínek trestní odpovědnosti. Nelze než konstatovat, že současná 

právní úprava je v tomto směru nejasná a neurčitá, umožňuje různé interpretace 

a mnohé otázky ponechává výkladu. Ačkoli je zřejmé, že praxe se s právním stavem 

časem vypořádá, s ohledem na zásadu právní jistoty a určitosti právních norem není 

takový stav v trestním právu obhájitelný ani udržitelný. Proto spíše než na úpravu výčtu 

trestných činů, kterých se právnická může dopustit, je nutno se zaměřit na přípravu 

komplexní novely předpisu, budovanou na pevném koncepčním základě a zohledňující 

jak názory nauky, tak potřeby praxe. 
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Seznam zkratek 
 

Listina  Listina základních práv a svobod, vyhlášená předsednictvím České 

národní rady dne 16.12.1992 jako součást ústavního pořádku České 

republiky (č. 2/1993 Sb.), ve znění pozdějších předpisů 

topo  zákon č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení  

  proti nim, ve znění pozdějších předpisů 

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

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

pozdějších předpisů 

NOZ  zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

Ústava  Ústava České republiky (ústavní zákon č. 1/1993 Sb.), ve znění 

pozdějších předpisů 
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Abstrakt 

 Předkládaná rigorózní práce komplexním způsobem pojednává o 

hmotněprávních aspektech institutu trestní odpovědnosti právnických osob. Předmětem 

zkoumání  je odpovědnost právnických osob za trestné činy jakožto multidisciplinární 

problém. S poukazem na kriminologické poznatky o příčinách a povaze korporátní 

kriminality a teoretické závěry o povaze právnických osob a jejich odpovědnosti 

kriticky hodnotí koncepci trestní odpovědnosti právnických osob v podobě přijaté 

českým zákonodárcem.  

Institut trestní odpovědnosti právnických osob byl původně praktickým řešením 

kriminality páchané právnickými osobami a jejich prostřednictvím, který až posléze 

postupně nachází své místo v nauce trestního práva. Právnická osoba, na rozdíl od 

člověka – osoby z masa a kostí, je jakožto subjekt odpovědnosti pro trestní právo těžko 

uchopitelná. Proto se nauka potýká se základními teoretickými otázkami, na mnohé 

z nichž neexistuje jednoznačná odpověď. Zkoumá se povaha právnické osoby a 

charakter její trestní odpovědnosti, hledají se příčiny korporátní kriminality a vhodné 

nástroje její prevence. Předkládaná práce hledá odpovědi na tyto otázky a možnosti 

řešení problémů současné právní úpravy a její aplikace v praxi.  
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Abstract 

The submitted thesis comprehensively deals with the institute of corporate 

criminal liability and its aspects. The purpose of the research is to analyze corporate 

criminal liability on a multidisciplinary level. With regards to criminological findings 

on the nature of corporation as well as corporate criminality itself we examine the 

current legislation on criminal liability of legal  persons adopted in Czech republic. 

Originally being a solution developed to control corporate wrongdoing, 

corporate criminal liability is slowly finding her way in the criminal law theory. The 

problems it causes are obvious and are caused by the immaterial nature of corporate 

body which, as opposed to human being, does not consist of flash, bones or soul. 

Theory of criminal law therefore focuses on the roots of corporate criminal liability, 

nature of corporation, character of its liability as well as on finding effective ways of 

policing of companies through regulation. The study therefore concentrates on these 

theoretical problems and presents possible solutions to the current theoretical and 

problems of application of  legislation on criminal liability of legal  persons. 
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Shrnutí 

 Předkládaná rigorózní práce komplexním způsobem pojednává o 

hmotněprávních aspektech institutu trestní odpovědnosti právnických osob. Předmětem 

zkoumání  je odpovědnost právnických osob za trestné činy jakožto multidisciplinární 

problém. S poukazem na kriminologické poznatky o příčinách a povaze korporátní 

kriminality a teoretické závěry o povaze právnických osob a jejich odpovědnosti 

kriticky hodnotí koncepci trestní odpovědnosti právnických osob v podobě přijaté 

českým zákonodárcem.  

Institut trestní odpovědnosti právnických osob byl původně praktickým řešením 

kriminality páchané právnickými osobami a jejich prostřednictvím, který až posléze 

postupně nachází své místo v nauce trestního práva. Právnická osoba, na rozdíl od 

člověka – osoby z masa a kostí, je jakožto subjekt odpovědnosti pro trestní právo těžko 

uchopitelná. Proto se nauka potýká se základními teoretickými otázkami, na mnohé 

z nichž neexistuje jednoznačná odpověď. Zkoumá se povaha právnické osoby a 

charakter její trestní odpovědnosti, hledají se příčiny korporátní kriminality a vhodné 

nástroje její prevence. V nalezení odpovědí na tyto otázky vidíme cestu k řešení 

problémů současné právní úpravy a její aplikace v praxi. V duchu tohoto cíle se proto 

nejdříve věnujeme kriminogenním faktorům ovlivňujícím chování právnických osob 

(kapitola druhá). Poukazujeme zejména na poznatky, dle kterých subjektivní prvek 

protiprávního jednání lze identifikovat také na úrovni právnické osoby, například v její 

korporátní kultuře. Posléze se v kapitole třetí věnujeme právnickým osobám a teoriím 

vysvětlujícím jejich povahu a docházíme k názoru, že volba teorie právnických osob má 

dalekosáhlé důsledky pro konstrukci jejich odpovědnosti. Současně však 

argumentujeme, že teorie fikce bez dalšího nevylučuje možnost dovození odpovědnosti 

právnické osoby za trestný čin. V hlavní části (v kapitole čtvrté a páté) se věnujeme 

jednotlivým podmínkám vzniku trestní odpovědnosti právnických osob. Docházíme 

k názoru, že českým zákonodárcem zvolená koncepce odpovědnosti je z hlediska její 

povahy nejednoznačná a zasluhuje hlubšího teoretického rozpracování. Poukazujeme na 

mnohé teoretické i aplikační problémy zavedené úpravy, kdy jako největší nedostatek 

shledáváme její koncepční východisko. Právní úprava podmiňuje odpovědnost 

právnických osob (téměř zcela) pouze faktory na úrovni jednotlivce – fyzické osoby a 
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zcela rezignuje na hledání „zavinění“ právnické osoby. V kapitole páté se pak osobitě 

věnujeme otázce rozsahu kriminalizace a problémům jeho vymezení de lege lata a de 

lege ferenda. V kapitole šesté otevíráme otázku sankcionování právnických osob a jeho 

účelu. Nakonec předkládáme statistiku k používání institutu trestní odpovědnosti 

právnických osob v praxi, jejíž výstupy potvrzují potřebu změny současné právní 

úpravy. 
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Resumé 

 The submitted thesis comprehensively deals with the institute of corporate 

criminal liability and its aspects. The purpose of the research is to analyze corporate 

criminal liability on a multidisciplinary level. With regards to criminological findings 

on the nature of corporation as well as corporate criminality itself we examine the 

current legislation on criminal liability of legal  persons adopted in Czech republic. 

Originally being a solution developed to control corporate wrongdoing, 

corporate criminal liability is slowly finding her way in the criminal law theory. The 

problems it causes are obvious and are caused by the immaterial nature of corporate 

body which, as opposed to human being, does not consist of flash, bones or soul. 

Theory of criminal law therefore focuses on the roots of corporate criminal liability, 

nature of corporation, character of its liability as well as on finding effective ways of 

policing of companies through regulation. In essence the study concentrates on these 

theoretical problems as they are considered to be an important prerequisite for assessing 

the current legislation and the problems of its application.  

Introductory chapters (chapter one and two) explore the history of the institute 

and the factors that affect the way the corporations behave, outlining the importance of 

“fault” element of the corporation, which could be possibly identified in its corporate 

culture.  

Chapter three discusses the theories of legal persons and points out the impact of 

each theory on legislative models of corporate criminal liability, yet not on the liability 

itself. Substantial part of research (chapters four and five) deals with particular elements 

of criminal liability of legal persons, while critically analyzing the legal model adopted 

in Czech legal system. We argue, that the Czech model of corporate liability and its 

legal formulation is unambiguous and therefore deserves detailed theoretical 

elaboration. As the most disturbing moment of such legislation we consider the fact, 

that the  liability of corporation is derived almost exclusively from the natural person, 

its actions and fault, resigning on searching the fault element of the corporation. Chapter 

five deals with the scope of crimes as one of the conditions of corporate criminal 

liability which is currently being lively discussed due to the awaited legislative changes. 
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In chapter six we deal with the problem of sanctioning of legal persons. We conclude 

our study with the statistics on application of corporate criminal liability demonstrating 

the need for legislative change. 
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