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Úvod 
 

České trestní právo prošlo v minulosti celou řadou významných a také 

kontroverzních změn. Mezi takové změny můžeme řadit zavedení nových alternativních 

trestů, odklony v trestním řízení, řízení příkazní a další. Zcela zásadní změnu přinesl 

zákon č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, 

s účinností od 1. 1. 2012. Zákonodárce tak reagoval na mezinárodní závazky ČR 

a kritiku stávajícího právního stavu, který nenabízel účinné a efektivní nástroje postihu 

protiprávního jednání právnických osob. 

Právnické osoby nabývají na svém významu a jejich činnost dnes zasahuje 

takřka do všech oblastí společenského života. Zavedení trestní odpovědnosti 

právnických osob do právního řádu by se tak na první pohled mohlo jevit jako logické 

vyústění společenských změn, ke kterým v posledních desetiletích docházelo. Na 

druhou stranu je trestní odpovědnost právnických osob jednou z nejvíce kontroverzních 

otázek na poli trestního práva. Jedná se o prolomení základních zásad trestního práva, 

především zásady individuální odpovědnosti za trestný čin a zásady odpovědnosti za 

zavinění. Tato otázka je předmětem diskusí jak mezi laickou veřejností, tak především 

mezi teoretiky i odborníky z praxe.  

Trestní odpovědnost právnických osob je tématem velmi širokým a i po více než 

dvou letech od účinnosti zákona o trestní odpovědnosti právnických osob stále 

aktuálním. Právě z tohoto důvodu jsem si vybrala toto téma pro svou práci. Po 

konzultaci a dohodě s vedoucím diplomové práce jsem se rozhodla zaměřit na otázky 

sankcionování právnických osob v České republice podle účinného zákona, včetně 

mezinárodních závazků, pod jejichž vlivem Česká republika právní úpravu přijala.  

Cílem této práce je podat podrobnou a komplexní analýzu problematiky 

sankcionování právnických osob, upozornit na nedostatky současné právní úpravy 

a navrhnout její možné zlepšení.  

V rámci diplomové práce se nejprve zaměřím na teoretické otázky trestní 

odpovědnosti právnických osob. Bližší pozornost budu věnovat jednotlivým modelům 

odpovědnosti a mezinárodním a evropských závazkům České republiky v oblasti 

odpovědnosti právnických osob.  
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V následujících kapitolách již bude pozornost věnována právní úpravě v České 

republice. Nejprve se zaměřím na některé terminologické nepřesnosti spojené 

s „trestáním“ právnických osob. Dále podrobně rozeberu jednotlivé zásady pro ukládání 

sankcí právnickým osobám, přičemž upozorním na některé nepřesnosti a nejasnosti 

s tím spojené. Zvláštní pozornost budu věnovat jednotlivým kritériím pro stanovení 

druhu a výměry trestu, které zákon o trestní odpovědnosti právnických osob upravuje 

odlišně od trestního zákoníku. 

Zákon o trestní odpovědnosti právnických osob vychází z plurality trestů, které 

lze právnickým osobám uložit. Celkem zákon upravuje 8 trestů a jedno ochranné 

opatření. Jednotlivým sankcím, podmínkám jejich uložení a nedostatkům právní úpravy, 

se zaměřením na tresty upravené výlučně zákonem o trestní odpovědnosti právnických 

osob, budu věnovat samostatnou kapitolu. 

V závěrečné kapitole se podívám na českou právní úpravu sankcionování 

právnických osob z pohledu jejího praktického využití. Zároveň navrhnu některé 

změny, které by mohly přispět ke zlepšení právního stavu a stát se inspirací pro další 

změny zákona o trestní odpovědnosti právnických osob. 
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1 Teoretická východiska 

 

Právnické osoby jsou dnes významným subjektem občanskoprávních, 

obchodněprávních, ale také pracovněprávních vztahů. Jejich činnost má dopad 

prakticky do všech oblastí společenského života, a proto bylo třeba tuto činnost právně 

regulovat. Korporátní právo je dnes jedním z hlavních pilířů práva soukromého. Ani 

trestnímu právu nebyly právnické osoby zcela cizí. V minulosti byly kolektivní 

subjekty, jako obce, cechy, gildy, náboženské sekty, spolky aj. často stiženy sankcemi 

trestněprávní povahy.
1
 Ke změně v pojetí trestní odpovědnosti těchto subjektů došlo 

teprve v průběhu 18. století, kdy napříště byla zakotvena individuální trestní 

odpovědnost, jako výlučná odpovědnost fyzických osob. Musil
2
 jako jednu z hlavních 

příčin opuštění kolektivní odpovědnosti spatřuje v posílení centralistického 

absolutistického státu, který disponoval efektivnějšími nástroji, jimiž bylo možné 

regulovat, kontrolovat a potlačovat společensky nežádoucí a škodlivé jevy v činnosti 

korporací. Byly to právě administrativněsprávní předpisy, kterými došlo k přenesení 

značné části pravomocí ze soudů na exekutivu. Trestněprávní kodexy, které byly 

v průběhu 19. století přijímány v evropských státech, v zásadě navázaly na vývoj 

z předcházejícího století a upravily výlučně trestní odpovědnost fyzických osob. 

V kontinentální Evropě tak bylo možné právnické osoby postihnout pouze v rámci 

správního práva a trestní odpovědnost právnických osob zůstala na dlouhou dobu 

zapomenuta. 

Od poloviny minulého století se do popředí zájmů trestněprávních teoretiků opět 

dostávají právnické osoby jako možní pachatelé trestných činů.  Významným faktorem, 

který stál u zrodu úvah o zavedení trestní odpovědnosti právnických osob, byl „nárůst 

trestných činů ve prospěch podniků, nebo za jejich účasti jako trestně neodpovědného 

subjektu, jehož častokrát natolik složitá vnitřní struktura bránila odhalení skutečných 

pachatelů“
3
, tedy fyzických osob. Dalším faktorem byly množící se případy 

negativních dopadů činnosti právnických osob na životní prostředí. Individuální 

                                                           
1
 MUSIL, Jan. Trestní odpovědnost právnických osob – ano či ne? Trestní právo, 2000, č. 7-8, s. 2 

2
 MUSIL, Jan. Trestní odpovědnost právnických osob – ano či ne? Trestní právo, 2000, č. 7-8, s. 2 

3
 JELÍNEK, Jiří. Trestní odpovědnost právnických osob – ano či ne? Právní rádce. 2011, roč. 19, č. 12, 

s. 35 
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trestněprávní postih fyzických osob v těchto případech byl prakticky vyloučen, neboť 

nebylo možné zjistit konkrétní osobu, či osoby, které by se jednání dopustily. Obdobně 

prokazování zavinění činilo velký problém. Právě na poli ochrany životního prostředí se 

ukázaly správně-právní sankce ukládané právnickým osobám jako neúčinné 

a neefektivní. Na mezinárodním kongrese trestního práva, který se konal v Riu de 

Janeiro v roce 1994, byla přijata rezoluce, která doporučila sankcionování právnických 

osob za trestné činy proti životnímu prostředí.
4
  

Uvedené příčiny lze považovat za nejvýznamnější, nikoliv jediné. Lze proto 

uvažovat o dalších důvodech zavedení trestní odpovědnosti právnických osob do 

právních řádů evropských zemí. Jedním z nich je také sbližování anglosaského 

a kontinentálního právního systému. V oblasti angloamerického práva má trestní 

odpovědnost korporací dlouhou a nepřetržitou tradici. Jako důvod, proč v oblasti 

angloamerické právní kultury nebyla nikdy myšlenka kolektivní odpovědnosti opuštěna, 

uvádí Musil
5
 nedůvěru v představu, že „administrativněsprávní regulace a sankce 

ukládané osvícenou exekutivou zabrání škodlivým excesům v činnosti korporací lépe, 

než universální trestněprávní ochrana, realizovaná nezávislou justicí“.  

„V současné době je mezinárodní trend zřejmý – většina evropských jurisdikcí se 

během minulých let zaktivizovala k boji proti rostoucí moci velkých ekonomických 

korporací, právních a korporačních subjektů“.
6
 Prvním státem EU, který ve svém 

právním řádu upravil kolektivní trestněprávní odpovědnost, bylo Nizozemí v roce 1976. 

V průběhu následujících dvaceti let byla trestněprávní odpovědnost právnických osob 

zavedena v dalších 20 státech EU
7
 (např. ve Francii v roce 1994, v Belgii v roce 1999, 

v Polsku v roce 2002 nebo na Slovensku v roce 2010), přičemž v době, kdy Česká 

republika přijímala zákon o trestní odpovědnosti právnických osob, byla s výjimkou 

Německa, jedinou zemí, která tuto otázku neupravovala.  

Významný vliv měly také mezinárodní organizace, pod jejichž vlivem řada 

členských států do svého právního řádu zakotvily trestní odpovědnost právnických 

osob. Žádná z mezinárodních smluv však výslovný požadavek na zavedení trestní 

                                                           
4
 MEDELSKÝ, Jozef. Vývoj trestnej zodpovednosti právnických osôb. Trestněprávní revue, 2014, roč. 

13, č. 4, s. 87 
5
 MUSIL, Jan. Trestní odpovědnost právnických osob – ano či ne? Trestní právo, 2000, č. 7-8, s. 3 

6
 HUBER, Barbara. Trestní odpovědnost korporací. Trestní právo, 2000, č. 9, s. 2 

7
 NEMRAVOVÁ, Olga; VAŇKOVÁ, Miloslava. K zákonu o trestní odpovědnosti právnických osob. 

2013 [cit. 15.1.2014]. Dostupný z WWW <http://www.epravo.cz/top/clanky/k-zakonu-o-trestni-

odpovednosti-pravnickych-osob-91439.html> 
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odpovědnosti právnických osob neobsahuje. I z tohoto důvodu upravují jednotlivé státy 

tuto otázku odlišně. 

 

1.1 Modely odpovědnosti právnických osob 

 

Právní úprava odpovědnosti právnických osob není v evropských státech 

jednotná. Jednotlivé státy upravují tuto otázku svébytně. Přesto se někteří 

z právních teoretiků snaží nalézt určité shodné znaky v právních úpravách, tyto znaky 

zobecnit a vytvořit určité modely.  

Také v české právní teorii můžeme nalézt autory, kteří se otázce odpovědnosti 

právnických osob věnují. Např. Kavěna
8
 rozlišuje tři základní modely trestní 

odpovědnosti právnických osob, a to: 

 

a) americký model založený na rozsáhlé odpovědnosti právnických osob, jimž je 

přisuzována odpovědnost za veškeré činy zaměstnanců, 

b) anglický či anglo-francouzský model zakládající odpovědnost právnické osoby 

v případě porušení trestního práva osobou, která vykonává vysokou funkci nebo 

má zásadní rozhodovací pravomoc v rámci organizační struktury společnosti, 

c) německý model založený na propracovaném systému správních sankcí plnící 

obdobnou funkci jako trestní právo.  

 

Toto dělení vychází z přičitatelnosti nezákonného jednání fyzické osoby osobě 

právnické. Nevýhodou tohoto modelu je zásadní nerespektování odlišností 

kontinentálního a angloamerického systému práva.
9
  

Jiné dělení odpovědnosti právnických osob nalézáme u Jelínka
10

, který přísně 

rozlišuje mezi kontinentální a angloamerickou právní kulturou. V rámci kontinentálního 

systému práva pak rozlišuje tři různé koncepce odpovědnosti právnických osob, a to 

model pravé trestní odpovědnosti, nepravé trestní odpovědnosti a jiný způsob regulace 

                                                           
8
 KAVĚNA, Martin. Trestní odpovědnost právnických osob ve vybraných státech EU. Praha: Parlament 

České republiky. Parlamentní institut. Studie č. 5. 270, 2007. [cit. 13. 12. 2013] Dostupný z WWW: < 

http://www.psp.cz/sqw/text/orig2.sqw%3Fidd%3D20954&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=f_OZU7

rrL6vA7Ab_moGADw&ved=0CBQQFjAA&usg=AFQjCNFQct41yxF0_T5h_4hPurkQBP4_Ng>. 
9
 JELÍNEK, Jiří. Trestní odpovědnost právnických osob. Praha: Linde. 2007, s. 21 

10
 JELÍNEK, Jiří. Trestní odpovědnost právnických osob. Praha: Linde. 2007, s. 22 
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činnosti právnických osob. Kritérii členění jsou sankce, které lze právnické osobě uložit 

a řízení, ve kterém jsou tyto sankce ukládány.  

S ohledem na zaměření práce pokládám za nezbytné tyto modely blíže přiblížit 

a poukázat na různé přístupy k sankcionování právnických osob.  

 

1.1.1 Model pravé trestní odpovědnosti 

 

Jedná se o nejrozšířenější koncepci postihu deliktního jednání právnických osob 

v Evropě, přičemž právní úprava je obsažena přímo v trestním zákoně nebo ve 

zvláštním samostatném předpise. První variantu zvolila např. Francie, Nizozemí, 

Dánsko, Norsko, Finsko, Belgie a další, druhou variantu nalézáme např. v Rakousku, 

Maďarsku, Slovinsku a od roku 2012 také v České republice. 

Právnickým osobám jsou ukládány trestní sankce v trestním řízení.
11

 Tyto 

sankce se výslovně nazývají tresty. Právní úprava se v jednotlivých státech do značné 

míry liší. Zatímco některé státy zvolily cestu univerzální trestní sankce v podobě 

peněžitého trestu (např. Nizozemí, Rakousko, Švýcarsko), jiné upravují celou škálu 

možných trestních sankcí (např. ČR, Francie
12

). Právním úpravám, které umožňují 

uložit jedinou trestní sankci, bývá vytýkáno, že neposkytují dostatečnou možnost 

postihu v případech, kdy právnická osoba nemá majetek nebo páchá trestnou činnost 

nemajetkové povahy, u níž by bylo vhodnější uložení jiného druhu sankce.
13

  

Výhodou koncepce pravé trestní odpovědnosti je skutečnost, že lze „právnickou 

osobu postihnout i v případě, že se nepodaří prokázat, která konkrétní fyzická osoba 

spáchala trestný čin, přesto je zcela nepochybné, že ke spáchání trestného činu došlo 

v rámci dané právnické osoby a v její prospěch“.
14

 Další výhodou je probíhající trestní 

řízení, ve kterém jsou obviněné právnické osobě zaručena takřka všechna práva, jaká 

jsou zaručena fyzickým osobám. 

                                                           
11

 JELÍNEK, Jiří. Trestní odpovědnost právnických osob. Praha: Linde. 2007, s. 22 
12

 ve Francii lze právnickým osobám uložit tyto druhy trestů: peněžitý trest, trest zrušení právnické osoby, 

trest zákazu činnosti, trest soudního dohledu, trest uzavření podnikových budov, trest vyloučení 

právnické osoby z veřejných obchodů, trest zákazu účasti v zadávacím řízení o veřejných zakázkách, trest 

zákazu vystavovat šeky (směnky), trest zabavení věci, trest zveřejnění odsuzujícího rozsudku ve 

veřejných sdělovacích prostředcích. K tomu viz GIBALOVÁ, Diana. Aplikace trestní odpovědnosti 

právnických osob ve Francii. Trestněprávní revue, 2011, roč. 10, č. 5, s. 140 
13

 FOREJT, Petr; HABARTA, Petr; TŘEŠLOVÁ, Lenka. Zákon o trestní odpovědnosti právnických osob 

a řízení proti nim s komentářem. Praha: Linde, 2012, s. 135 
14

 ŠÁMAL, Pavel. K trestněprávní odpovědnosti právnických osob. Bulletin advokacie, 2011, č. 11, s. 21  



7 
 

Naproti tomu nevýhodou této koncepce může být oslabení trestní odpovědnosti 

fyzických osob na úkor osob právnických. S ohledem na současnou praxi v České 

republice se však domnívám, že uvedené se ukázalo jako mylné. Nevýhodu lze dále 

spatřovat v dalším zatížení justičního systému a s tím související průtahy v řízení, které 

již nyní jsou nejčastějším důvodem stížnosti u ESLP. Trestní řízení představuje zároveň 

zvýšené náklady pro stát. 

 

1.1.2 Model nepravé trestní odpovědnosti 

 

Model nepravé trestní odpovědnosti je druhým modelem, který v Evropě 

nalezneme. Právní úprava připouští uložení trestněprávní sankce, přesněji řečeno 

kvazitrestní sankce, právnické osobě, přestože trestní odpovědnost právnických osob 

výslovně v trestním zákoně nebo v jiném zákoně upravena není.
15

 Tento model tak 

nadále zachovává koncepci výlučné individuální odpovědnosti fyzických osob. 

Hlavním představitelem bylo do roku 2010 Španělsko. Dnes tento model 

nalezneme na Slovensku, které zavedlo nepravou trestní odpovědnost právnických osob 

novelou
16

 trestného zákona a trestného pořádku s účinností od 1. 9. 2010. Konkrétně lze 

podle slovenského trestného zákona uložit právnické osobě ochranné opatření zabavení 

peněžité částky a zabavení majetku. 

Na Slovensku však nebyla tato koncepce přijata bez výhrad. Burda
17

 hodnotí 

koncepci nepravé trestní odpovědnosti negativně, když její zavedení na Slovensku 

považuje za „„slepou uličku“ vývoje, do které není radno vstupovat“. Pravdou ale 

zůstává, že Slovensko, v době přijetí novely trestného zákona, kterou byla do právního 

řádu zavedena nepravá trestní odpovědnost právnických osob, mělo za sebou již celou 

řadu neúspěšných pokusů
18

 o zavedení pravé trestní odpovědnosti. Proto lze její 

                                                           
15

 JELÍNEK, Jiří. Trestní odpovědnost právnických osob – ano či ne? Právní rádce. 2011, roč. 19, č. 12, 

s. 22 
16

 Zákon č. 224/2010 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 330/2005 Z. z. Trestný zákon v znení 

neskorších predpisov a o zmene s doplnení niektorých zákonov 
17

 BURDA, Eduard; KURILOVSKA, Lucie.: Nepravá trestní odpovědnost právnických osob – „slepá 

ulička“. In. Zborník príspevkov z medzinárodnej konferencie konanej dňa 12. novembra 2009. Bratislava: 

EuroKódex. 2009, s. 163 
18

 První návrh byl předložen Národní radě SR dne 23. 4. 2004, ovšem z důvodů složitostí byl 8. 2. 2005 

vzat zpět. Další návrh byl předložen pouhých 20 dní po zpětvzetí prvního návrhu, ani tento návrh však 

nebyl přijat. Další dva návrhy byly předloženy ke schválení v roce 2006, ovšem ani tyto se nepodařilo 
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zavedení alespoň v této podobě považovat na krok správným směrem. V současné době 

je na Slovensku připravován nový zákon o trestní odpovědnosti právnických osob, který 

má nabýt účinnosti 1. 1. 2015.
19

 Zákon zavádí do právního řádu model pravé trestní 

odpovědnosti právnických osob.   

 

1.1.3 Model administrativněprávní odpovědnosti právnických osob 

 

Alternativou trestní odpovědnosti právnických osob může být odpovědnost 

správní, která je v současné době využita v Německu, Itálii, Polsku, Řecku 

a Bulharsku.
20

 Právní úprava nevychází z trestněprávních předpisů, ale je založena na 

propracovaném systému správních sankcí, který vychází ze zákona o přestupcích.
21

 

Německé správní právo umožňuje uložení pokuty právnické osobě za 

předpokladu, že zákonem vymezené osoby spáchají trestný čin nebo přestupek tím, že 

porušily povinnosti týkající se právnické osoby nebo vedly k jejich obohacení. 

Právnickým osobám lze dále dle německého práva uložit propadnutí, odvod 

majetkového prospěchu získaného protiprávním jednáním, zabavení, případně zrušení 

právnické osoby.
22

 Uložení pokuty dle zákona o přestupcích lze uložit ve společném 

přestupkovém nebo trestním řízení vedeném proti fyzické i právnické osobě. 

Samostatné řízení je možné vést jen zcela výjimečně za předpokladu, že se pachatele 

nepodaří zjistit. 

 

 

                                                                                                                                                                          
prosadit. Pro úplnost je třeba dodat, že ani návrh z roku 2008, který poprvé zvolil model nepravé trestní 

odpovědnosti, nebyl přijat.  
19

 Vládní návrh zákona o trestnej zodpovednosti právnických osôb a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov. Dostupný z WWW <https://lt.justice.gov.sk/Material/MaterialWorkflow.aspx?instEID=-

1&matEID=6921&langEID=1> 
20

 ZÁHORA, Jozef. Zodpovednosť právnických osôb za trestné činy v európskej dimenzii – 

komparatívny prehľad. In. JELÍNEK, Jiří a kol. Trestní odpovědnost právnických osob v České republice: 

Bilance a perspektivy. 1. vyd. Praha: Leges, 2013, s. 24 
21

 Parlament České republiky. Poslanecká sněmovna. 2011. VI. volební období. Tisk 285. Vládní návrh 

zákona o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim. Důvodová zpráva, str. 25 
22

 Parlament České republiky. Poslanecká sněmovna. 2011. VI. volební období. Tisk 285. Vládní návrh 

zákona o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim. Důvodová zpráva, s. 117 
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1.2 Mezinárodní a evropské závazky týkající se odpovědnosti 

právnických osob 

 

Problematika trestního práva byla po dlouhou dobu mezinárodnímu právu zcela 

cizí. Teprve v průběhu 20. století, zejména po 2. světové válce, se začala pozornost 

mezinárodních organizací obracet také k trestnímu právu. Tento proces utváření 

mezinárodního práva trestního a zároveň jeho vlivu na vnitrostátní trestní právo, bývá 

označován jako proces internacionalizace trestání.
23

  

Od konce 70. let minulého století se mezinárodní organizace postupně začaly 

zabývat také právnickými osobami a jejich dopadem na globalizovanou společnost. 

Nástroje, kterými bylo až dosud možné postihnout jednání právnických osob, se ukázaly 

jako zcela nedostačující, a proto se začaly hledat nové účinnější nástroje boje proti 

nežádoucím společenským jevům. Nejvýznamnější dokumenty týkající se postihu 

právnických osob byly vypracovány na půdě OSN, Rady Evropy, Evropské unie 

(Evropského společenství) a OECD. 

V Evropě jsou tendence ke sbližování jednotlivých právních řádů ještě citelnější 

než na mezinárodní úrovni, proto se často užívá termínu europeizace trestního práva 

a rozumí se jím „proces ovlivňování určitých vnitrostátních právních vztahů evropským 

právem nejčastěji v případech, kdy příslušné pravomoci nebyly výslovně odevzdány 

z úrovně členských států na úroveň Společenství“.
24

 

Zde je třeba říci, že v současnosti žádná mezinárodní smlouva ani předpis EU, 

neobsahuje výhradní požadavek zavedení trestní odpovědnosti právnických osob 

a nezavazuje tak smluvní státy k jejímu přijetí. Mezinárodní úmluvy však mají na 

národní právní řády značný vliv. Závazky České republiky vyplývající z mezinárodních 

smluv se staly jedním z argumentů zastánců trestní odpovědnosti právnických osob pro 

její zavedení.  

Následující kapitola bude věnována mezinárodním a evropským závazkům, 

které měly na úpravu odpovědnosti právnických osob vliv. Není mým cílem v této 

kapitole podat ucelený výčet smluv, proto se zaměřím pouze na ty nejvýznamnější 

                                                           
23

 NOVOTNÝ, Oto; VANDUCHOVÁ, Marie;  ŠÁMAL, Pavel. Trestní právo hmotné 1: Obecná část. 6. 

přeprac. vyd. Praha: Wolters Kluwer. 2010, s. 72 
24

 TOMÁŠEK, Michal. Europeizace trestního práva. Praha: Linde. 2009, s. 59 
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z nich, v nichž jsou zároveň obsaženy možné sankce, kterými lze právnickou osobu 

postihnout. 

 

1.2.1 Deliktní odpovědnost právnických osob v aktech mezinárodního práva 

 

Většina evropských států zavedla trestní odpovědnost právnických osob, ať už 

v podobě pravé či nepravé trestní odpovědnosti. Žádná z mezinárodních smluv však 

výslovný požadavek na její zavedení neobsahuje. Výslovně je pouze upraven 

požadavek, aby smluvní strany zavedly takové trestní nebo jiné než trestní sankce, které 

jsou účinné, přiměřené a odrazující („effective, proportionate and dissuasive“). 

 Účinnou sankcí je možno rozumět pouze takovou, která mimo odčerpání 

prostředků a/nebo zisků z trestné činnosti, spočívá také v dalším postihu.
25

 Přiměřenou 

sankcí je taková, která je adekvátní spáchanému trestnému činu.
26

 Na posledním místě 

je uváděn požadavek, aby sankce byla odrazující ve smyslu prevence. Za odrazující 

sankci je možné považovat pouze takovou, která odradí právnickou osobu od dalšího 

páchání protiprávního jednání, případně od protiprávního jednání vůbec. Je proto možné 

vyjít z požadavku, aby „náklady právnické osoby spojené s porušením práva byly vyšší, 

než jsou náklady spojené s jeho dodržováním“.
27

 

K mezinárodním úmluvám upravující odpovědnost právnických osob patří: 

 

- Úmluva o boji proti podplácení zahraničních veřejných činitelů 

v mezinárodních podnikatelských transakcích (Paříž, 17. prosinec 1997) 

vyhlášená jako sdělení MZV č. 25/2000 Sb. m. s. 

 

Čl. 2 této úmluvy zavazuje státy přijmout opatření, kterými bude možné 

postihnout právnické osoby za podplácení zahraničních veřejných činitelů. Takové 

jednání právnických osob má být postiženo účinnými, přiměřenými a odrazujícími 

                                                           
25

 Parlament České republiky. Poslanecká sněmovna. 2011. VI. volební období. Tisk 285. Vládní návrh 

zákona o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim. Důvodová zpráva, s. 29 
26

 JELÍNEK, Jiří. Trestní právo hmotné: Obecná část, zvláštní část. 3. vyd. Praha: Leges. 2013, s. 384 
27

 KAVĚNA, Martin. Trestní odpovědnost právnických osob ve vybraných státech EU. Praha: Parlament 

České republiky. Parlamentní institut. Studie č. 5. 270, 2007. [cit. 3. 2. 2014] Dostupný z WWW: 

<http://www.google.cz/url?url=http://www.psp.cz/sqw/text/orig2.sqw%3Fidd%3D20954&rct=j&frm=1&

q=&esrc=s&sa=U&ei=f_OZU7rrL6vA7Ab_moGADw&ved=0CBQQFjAA&usg=AFQjCNFQct41yxF0_

T5h_4hPurkQBP4_Ng> 
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trestními sankcemi. Úmluva tedy přímo počítá s tím, že právnické osoby bude možné 

postihnout trestními sankcemi: Pro případ, že se na právnické osoby trestní odpovědnost 

v daném státě nevztahuje, je možné postihnout jejich jednání účinnými, přiměřenými 

a odrazujícími sankcemi mimo trestními, včetně sankcí finančních. Úplatek a výnosy 

z podplácení nebo hodnota takovým výnosům odpovídající, má být předmětem zajištění 

a konfiskace.  

 

- Trestněprávní úmluva o korupci (Štrasburk, 27. leden 1999) vyhlášená jako 

sdělení MZV č. 70/2000 Sb. m. s. ve znění sdělení MZV č. 43/2009 Sb. m. s. 

 

Tato úmluva v čl. 1 písm. d) jako jediná z uvedených smluv vymezuje 

právnickou osobu. Rozumí jí „subjekt mající postavení právnické osoby podle 

vnitrostátního práva, vyjma států nebo jiných veřejných subjektů vykonávajících státní 

pravomoc a vyjma veřejných mezinárodních organizací“.   

Čl. 19 úmluvy ukládá smluvním státům povinnost zajistit postih právnické osoby 

účinnými, přiměřenými a odrazujícími trestními nebo správními sankcemi, včetně 

peněžitých trestů. Dále úmluva stanoví povinnost přijmout opatření ke konfiskaci nebo 

jinému postihu předmětů a výnosů z trestných činů, případně majetkové hodnoty 

odpovídající těmto výnosům. Úmluva na rozdíl od Mezinárodní úmluvy o potlačování 

financování terorismu nepřipouští postih právnické osoby sankcemi civilněprávními. 

 

- Mezinárodní úmluva o potlačování financování terorismu (rezoluce VS 

OSN, 9. prosinec 1999) vyhlášená jako sdělení MZV č. 18/2006 Sb. m. s.  

 

Tato úmluva v čl. 5 ukládá smluvním stranám povinnost přijmout nezbytná 

opatření k tomu, aby bylo možné činit právnickou osobu odpovědnou za trestný čin 

spáchaný fyzickou osobou odpovědnou za řízení nebo kontrolu právnické osoby. 

Takovou odpovědností může být odpovědnost trestněprávní, správně-právní 

i civilněprávní. Dále jsou smluvní státy povinny zejména zajistit, aby právnické osoby 

podléhaly účinným, úměrným a odrazujícím sankcím, které mohou zahrnovat také 

sankce peněžité.  
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Dále úmluva v čl. 8 stanoví pravidla pro konfiskaci finančních prostředků, 

použitých nebo vyčleněných za účelem páchání trestné činnosti a výnosů z ní 

pocházejících. Konfiskace peněžních prostředků nesmí být na újmu třetích osob 

jednajících v dobré víře. V této souvislosti úmluva ukládá státům, aby zvážily možnost 

vytvoření mechanismů, pomocí nichž bude možné konfiskované finanční prostředky 

využít pro odškodnění obětí trestných činů nebo jejich rodin. 

 

- Doporučení Rady Evropy č. (88) 18 členským státům týkající se trestní 

odpovědnosti podniků za trestné činy spáchané během výkonu jejich 

činností ze dne 20. října 1988 (dále jen „Doporučení“)
28

 

 

Zejména s ohledem na cíl této práce zde uvádím také toto Doporučení, které 

ačkoliv není pro členské státy právně závazné, široce se věnuje otázce postihu 

právnických osob za trestné činy.  

Sankce, které mají být právnickým osobám ukládány, musí plnit především 

funkci prevence, tj. odradit od páchání trestných činů a dále funkci reparační, 

tj. odškodnění osob poškozených trestným činem. Mimo to Doporučení uvádí také 

rozsáhlý katalog sankcí, které je možné právnickým osobám ukládat, a které by měl 

každý stát při postihu právnických osob zvážit. Jedná se o tyto sankce
29

: 1) napomenutí, 

důtka a reorganizace, 2) vydání rozsudku o odpovědnosti bez sankce, 3) pokuta nebo 

jiná peněžitá sankce, 4) zabavení majetku, kterého bylo užito ke spáchání trestného činu 

nebo představující zisky ze spáchané činnosti, 5) zákaz některých činností, 6) vyloučení 

z daňových výhod a dotací, 7) zákaz reklamy na zboží a služby, 8) zrušení licence, 

9) odvolání vedoucích pracovníků, 10) jmenování dočasného správce soudem, 

11) uzavření nebo zrušení podniku, 12) náhrada škody nebo restituce ve vztahu 

k poškozenému, 13) zveřejnění rozhodnutí ukládajícího sankci. 

Jak z uvedeného seznamu vyplývá, sankce, které mají být právnickým osobám 

ukládány, nemusí být vždy sankcemi trestními. Tak např. náhrada škody či obnovení 

                                                           
28

 BOHUSLAV, Lukáš. Trestní odpovědnost právnických osob se zaměřením na sankce v trestním právu 

ve střední Evropě. In. Naděje právní vědy: Býkov 2010: sborník z mezinárodního setkání mladých 

vědeckých pracovníků konaného ve dnech 23. - 25. 4. 2010 na Zámeckém statku Býkov. Plzeň: 

Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk. 2011. s. 491 - 492 
29

 BOHUSLAV, Lukáš. K sankcionování trestní odpovědnosti právnických osob. In. I. Celostátní 

studentská vědecká konference SVOČ v oboru právo a právní věda. Praha: Univerzita Karlova v Praze, 

Právnická fakulta. 2011, s. 71-72 
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předešlého stavu jsou typickými sankcemi občanskoprávními, stejně tak napomenutí 

nebo důtka není typickým trestem dle trestněprávních norem, ale svou povahou se blíží 

správně-právní sankci. 

 

Závěrem je třeba říci, že smlouvy, které zde uvádím, nejsou jedinými, které se 

problematice odpovědnosti právnických osob věnují. Trendem současné doby je 

přijímání stále nových mezinárodních dokumentů zabývajících se postihem právnických 

osob, a to zejména v oblasti obchodování s lidmi a sexuálního zneužívání dětí, potírání 

organizovaného zločinu, ochrany životního prostředí, terorismu, korupce, hospodářské 

kriminality a další.
30

  

 

1.2.2 Deliktní odpovědnost právnických osob v předpisech EU/ES 

 

Trestní právo se dostalo do pozornosti EU teprve přijetím Maastrichtské 

smlouvy v roce 1992, která v rámci vytvoření pilířové struktury EU poprvé umožnila 

v nejobecnější rovině spolupráci členských států také v oblasti trestního práva, přesněji 

v oblasti „spolupráce ve věcech justice a vnitra“
31

. Teprve přijetím Amsterodamské 

smlouvy v roce 1999 se otevřel prostor k harmonizaci skutkových podstat některých 

trestných činů, především v oblasti obchodu s drogami či zbraněmi, terorismu, 

obchodování s lidmi, dětské pornografie, ale také ochrany zájmů EU. Ke sbližování 

národních právních řádů byla využívána zásadně rámcová rozhodnutí, která stejně jako 

směrnice zavazují členské státy co do výsledku, jehož má být dosaženo.
32

 Na druhou 

stranu se nejedná o nadnárodní právní akt, který by mohl mít za splnění stanovených 

předpokladů vynutitelný přímý účinek. Významnou změnu přinesla v roce 2009 

Lisabonská smlouva, která napříště definitivně zrušila pilířovou strukturu EU 

a umožnila v oblasti trestního práva vydávat závazné právní akty, tedy směrnice. Česká 

republika je členským státem EU od 1. května 2004.  

                                                           
30

 KRÁL, V. K trestní odpovědnosti právnických osob: východiska, obsah a systematika zákonné právní 

úpravy. Trestněprávní revue, 2002, č. 8, s. 222 
31

 TICHÝ, Luboš;  ARNOLD, Rainer; ZEMÁNEK, Jiří; KRÁL, Richard; DUMBROVSKÝ, Tomáš. 

Evropské právo.  4. vyd. Praha: C. H. Beck. 2011, s. 22 
32

 TOMÁŠEK, Michal. Europeizace trestního práva. Praha: Linde. 2009, s. 74 



14 
 

Jedním z nejvýznamnějších dokumentů EU/ES v oblasti postihu právnických 

osob za protiprávní jednání je bezesporu Druhý protokol k Úmluvě EU o ochraně 

finančních zájmů Evropských společenství, vypracovaný na základě článku 

K. 3 Smlouvy o Evropské unii ze dne 19. června 1997, který vstoupil v platnost dne 19. 

května 2009.  Čl. 4 odst. 1 Protokolu zavazuje členské státy k přijetí nezbytných 

opatření, která umožní právnickou osobu postihnout účinnými, přiměřenými 

a odrazujícími sankcemi. Tyto sankce zahrnují pokuty trestní nebo jiné povahy a dále 

Protokol stanoví demonstrativní výčet dalších sankcí, které je možné právnické osobě 

uložit. Takovými sankcemi jsou 1) zbavení oprávnění pobírat veřejné výhody nebo 

podpory, 2) dočasný nebo trvalý zákaz provozování obchodní činnosti, 3) uložení 

soudního dohledu nebo 4) zrušení rozhodnutím soudu. Státy jsou dále povinny přijmout 

taková opatření, která umožní bez zasažení do práv třetích osob nabytých v dobré víře 

zajistit, zabavit nebo odejmout nástroje a výnosy z trestné činnosti, anebo majetek 

v hodnotě odpovídající těmto výnosům.
33

 

Problematika odpovědnosti právnických osob je dále upravena celou řadou 

rámcových rozhodnutí a také několika směrnicemi. Na tomto místě nepovažuji za nutné 

uvádět veškeré právní předpisy věnující se této problematice, proto zde uvedu pouze ty 

nejvýznamnější. Teprve v roce 2008 a následně v roce 2009 byly přijaty dvě směrnice, 

které závazně uložily povinnost členským státům zavést trestní nebo správní 

odpovědnost právnických osob. Tyto směrnice se následně staly jedním z hlavních 

důvodů a argumentů pro zavedení trestní odpovědnosti právnických osob v České 

republice. Jestliže by totiž Česká republika nedodržela závazky pro ni ze směrnic 

vyplývající, byla by vystavena riziku zahájení řízení o porušení Smlouvy o fungování 

EU a z toho plynoucímu případnému finančnímu postihu. Proto se v roce 2011 stalo 

přijetí trestní odpovědnosti právnických osob aktuálním a naléhavým tématem. 

Jedná se o následující směrnice
34

: 

 

- Směrnice Evropského parlamentu a Rady2008/99/ES ze dne 19. listopadu 

2008 o trestněprávní ochraně životního prostředí
35

 

                                                           
33

 JELÍNEK, Jiří. Trestní odpovědnost právnických osob. Praha: Linde. 2007, s. 120 - 121 
34

 Parlament České republiky. Poslanecká sněmovna. 2011. VI. volební období. Tisk 285. Vládní návrh 

zákona o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim. Důvodová zpráva, s. 34 
35

 Lhůta pro provedení této směrnice v členských státech byla stanovena na 26. 12. 2010 
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- 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
36

 

 

Dále je třeba uvést také některá rámcová rozhodnutí, která mají pro trestní 

politiku České republiky zásadní význam, zejména v oblasti vzájemného uznávání 

a výkonu rozhodnutí jiných členských států vůči právnické osobě. 

Těmito rámcovými rozhodnutími
37

 jsou: 

 

- Rámcové rozhodnutí Rady 2006/783/SVV ze dne 6. října 2006 o uplatňování 

zásady vzájemného uznávání příkazů ke konfiskaci 

- Rámcové rozhodnutí Rady2005/214/SVV ze dne 24. února 2005 

o uplatňování zásady vzájemného uznávání některých peněžitých trestů 

a pokut 

 

V minulosti se také objevila myšlenka přijetí celoevropského trestního práva. 

V 90. letech minulého století byl vypracován návrh, pro který se vžilo označení Corpus 

Juris, a který obsahoval celkem 35 článků rozdělených do čtyř částí upravujících otázky 

hmotného i procesního práva. Pozornost byla věnována také odpovědnosti právnických 

osob, a to konkrétně v čl. 13 a čl. 14. Návrh připouštěl uložení těchto trestů a jiných 

opatření: 1) pokuta do deseti miliónů Euro, 2) publikace odsouzení v Úředním věstníku 

ES nebo v denním tisku, 3) zákaz udělení dotací ES na dobu pěti let, 4) zákaz uzavírání 

smluv s veřejným sektorem využívajícím fondů ES na dobu pěti let, 5) zákaz podnikání 

na dobu pěti let, 6) konfiskace prostředků, výnosů a zisků z trestné činnosti ve prospěch 

ES. Přestože se Corpus Juris nikdy nestal závazným právním dokumentem, jeho 

význam je nepopiratelný. Představuje otevření prostoru ke sblížení národních právních 

řádů členských států také v oblasti trestního práva.
 38

 

                                                           
36

 Lhůta pro provedení této směrnice v členských státech byla stanovena na 20. 7. 2011 
37

 Parlament České republiky. Poslanecká sněmovna. 2011. VI. volební období. Tisk 285. Vládní návrh 

zákona o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim. Důvodová zpráva, s. 31 
38

 JELÍNEK, Jiří. Trestní odpovědnost právnických osob. Praha: Linde. 2007, s. 134 
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2 Základy sankcionování právnických osob 
 

Kontinentální trestní právo bylo dlouhou dobu založeno na zásadě individuální 

odpovědnosti fyzické osoby za trestný čin. Bylo nemyslitelné, aby právnické osoby byly 

stíhány jako pachatelé trestných činů, neboť ty nemohou samy jednat a jednají pouze 

prostřednictvím fyzických osob. Na druhou stranu je pravdou, že málokdy bývá 

„zpochybňováno jednání právnických osob v obchodních vztazích, rovněž při porušení 

předpisů správního práva je odpovědná právnická osoba tam, kde to zákon stanoví“.
39

 

Také trestání bylo výlučně spjato s individuální odpovědností fyzické osoby. 

Již v prvopočátku úvah o sankcionování právnických osob se ukázalo, že nebude 

možné bez dalšího převzít právní úpravu trestání fyzických osob, a to hned z několika 

důvodů. Jedním z nich byla skutečnost, že některé tresty nelze právnické osobě vůbec 

uložit (např. trest odnětí svobody, domácí vězení), a naopak zavedení některých trestů, 

které nelze uložit osobě, jsou vhodnými nástroji postihu právnické osoby (např. trest 

zrušení právnické osoby, zákaz přijímání subvencí a dotací). Jiným důvodem pro 

odlišnou právní úpravu je skutečnost, že dojde-li k postihu právnické osoby, má tento 

postih zpravidla nemalý dopad na třetí osoby jako jsou věřitelé či zaměstnanci, kteří se 

na protiprávním jednání nepodíleli. Bylo proto třeba upravit nejen sankce, ale také 

zvláštní kritéria pro stanovení druhu a výměry trestu ukládané právnickým osobám. 

Konečně je třeba uvážit samotný účel, který má sankce uložená právnické osobě 

sledovat.  

V této kapitole se blíže zaměřím na postih právnických osob a jejich specifika 

v ČR. Dříve než se budu věnovat jednotlivým sankcím dle zákona o trestní 

odpovědnosti právnických osob, zaměřím se v této kapitole na terminologické 

nejasnosti trestů a ochranných opatření, které nový zákon přinesl. Dále se budu věnovat 

účelu trestních sankcí, základním zásadám trestání a jednotlivým kritériím pro ukládání 

trestních sankcí právnickým osobám.   

 

                                                           
39

 NOVÁČKOVÁ, Soňa. Zákon o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim – od návrhu 

k účinné právní úpravě. Trestněprávní revue. 2012, roč. 11, č. 2, s. 29 
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2.1 Tresty a ochranné opatření 

  

České trestní právo je koncipováno na dualismu trestních sankcí, tj. trestech 

a ochranných opatřeních. Ovšem je třeba připomenout, že otázka monismu či dualismu 

trestních sankcí je stále aktuální otázkou. Tato otázka se stala také jednou 

z rozhodujících otázek řešených v rovině právních následků při rekodifikace trestního 

práva hmotného.
40

 Ani při přípravě zákona o trestní odpovědnosti právnických osob 

nezůstala tato otázka stranou, ačkoliv se diskuse spíše zaměřila na koncepční otázku, 

zda zvolit jednu univerzální sankci nebo zda upravit více druhů sankcí.
41

 Nakonec 

zákonodárce zvolil cestu tradičního dualismu trestních sankcí, a tak můžeme nalézt 

v zákoně jak úpravu trestů, tak ochranného opatření. 

 

2.1.1 Tresty 

 

Pojem trestu současný trestní zákoník, ani zákon o trestní odpovědnosti 

právnických osob nevymezuje. Právní teorie se však vymezení samotného pojmu bohatě 

věnuje. Jelínek
42

 trest definuje jako „zákonem stanovený negativní právní následek za 

určitě protiprávní jednání“. Dále jej charakterizuje jednotlivými pojmovými znaky, pro 

které platí, že: 1) se jedná o prostředek státního donucení, 2) jej lze uložit výlučně 

pachateli trestného činu, 3) trest může být uložen výlučně soudem, 4) trestem je 

pachateli trestného činu způsobena újma.  

Obdobnou definici trestu nalézáme u Kratochvíla
43

, který jej definuje jako 

„právní následek trestného činu představující jeden z prostředků realizace ochranné 

funkce trestního práva, ukládaný na základě zákona výlučně trestním soudem, 

zahrnující v sobě určitou újmu pro pachatele a vyjadřující negativní hodnocení 

pachatele a jeho činu, jehož výkon je vynutitelný státní mocí“. 

                                                           
40

 KRATOCHVÍL, Vladimír, a kol. Trestní právo hmotné: obecná část. 2. vyd. Praha: C. H. Beck, 2012, 

s. 547 
41

 JELÍNEK, Jiří. Trestní odpovědnost právnických osob. Praha: Linde. 2007, s. 153 
42

 JELÍNEK, Jiří. Trestní právo hmotné: Obecná část, zvláštní část. 3. vyd. Praha: Leges. 2013, s. 379 
42

 KRATOCHVÍL, Vladimír, a kol. Trestní právo hmotné: obecná část. 2. vyd. Praha: C. H. Beck, 2012, 

s. 536 
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Také Šámal
44

 definuje trest jako „opatření státního donucení, které je ukládáno 

v trestním řízení jménem státu k tomu povolanými soudy pachateli za jeho trestný čin; 

tímto opatřením je pachateli působena určitá újma a zároveň je jím vysloven 

společenský odsudek trestného činu a jeho pachatele ze strany státu a společnosti“. 

Z uvedených definic je patrných šest znaků, kterými je trest charakterizován, 

a které jednotliví autoři více či méně rozvíjí. Jako první ze znaků lze uvést, že se jedná 

o právní následek určitého protiprávního jednání, konkrétně trestného činu. Sankce 

uložené osobám v jiných řízeních za jednání, které není trestným činem, nemohou být 

tresty v pravém slova smyslu, neboť rozhodujícím kritériem je právě naplnění 

zákonných znaků trestného činu.  

 Trest však není jakýmkoliv právním následek trestného činu. Proto dalším 

znakem je, že se jedná o zákonem stanovený právní následek. Uvedené souvisí se 

zásadou nullum crimen sine lege, nulla poena sine lege. Jedná se o základní zásadu 

trestního práva, na které je trestní právo vystaveno, a která je přímo zakotvena 

v čl. 39 LZPS. Není vyloučeno, aby také mezinárodní smlouva stanovila, jaký trest lze 

za spáchaný trestný čin uložit, a to i přesto, že nebude upraven vnitrostátním právem.
45

 

Závaznost mezinárodních smluv pro Českou republiku vyplývá z čl. 10 Ústavy. 

Dalším pojmovým znakem trestu je skutečnost, že jej lze uložit výlučně 

pachateli trestného činu. Obecně lze říci, že trest nelze uložit osobě, která se dopustila 

činu jinak trestného, ani třetí osobě, která sama není pachatelem trestného činu, a to 

i přesto, že disponuje prostředky nebo předměty, na jejichž odnětí má stát zájem. 

Na tomto místě se dostáváme v případě právnických osob do rozporu s uvedeným 

znakem, zejména s ohledem na zásadu přechodu odpovědnosti na právního nástupce, 

která je zakotvena v § 10 TOPOZ. Úmysl zákonodárce, kterým je zabránit, aby se 

právnická osoba vyhnula trestní odpovědnosti a případnému postihu převodem práv 

a povinností na právního nástupce, je zřejmý. Tímto však došlo k prolomení jednoho 

z elementárních požadavků na definici trestu, neboť zákon připouští uložení trestu také 

osobě, která se sama jednání naplňujícího znaky trestného činu nedopustila, nebo o něm 

                                                           
44

 ŠÁMAL, Pavel. Trestní zákoník: komentář. I, Obecná část § 1-139, 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 2009, 

s. 417  
45

 Pavlíček, Václav a kol: Ústava a ústavní řád České republiky. Komentář. 2. díl. Práva a svobody. 

2. doplněné a podstatně rozšířené vyd. Praha: Linde, 2002, s. 316 
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dokonce ani nevěděla. Je zřejmé, že tvůrci zákona tento nesoulad vůbec nevzali na 

zřetel.  

Trest může být uložen výlučně soudem. Ukládání trestu soudem je zároveň 

dalším pojmovým znakem trestu. Byl-li trestný čin spáchán, je žádoucí, aby trest jako 

prostředek ultima ratio, byl uložen nezávislým a nestranným soudem, přičemž tento 

požadavek vyplývá také z ústavních předpisů, konkrétně z čl. 90 Ústavy a čl. 40 odst. 1 

LZPS, které obdobně stanoví, že o trestu za trestné činy rozhoduje pouze soud. S tím 

souvisí také to, že soud může trest uložit pouze v trestním řízení. Je-li proto ukládána 

sankce fyzické nebo právnické osobě v rámci správního řízení, nelze v této souvislosti 

hovořit o trestu. Z uvedeného důvodu se pro správní sankce neužívá označení trest 

(např. peněžitá sankce bývá označována jako pokuta, nikoliv jako peněžitý trest).  

S výše uvedeným znakem souvisí také další znak, kterým je vynutitelnost trestu 

státní mocí. Byl-li pachateli trestného činu uložen trest, musí být až na výjimky 

upravené zákonem vykonán. Nedojde-li k dobrovolnému výkonu, je úkolem orgánů 

státní moci, aby jeho splnění na odsouzeném vynutily.   

Posledním pojmovým znakem trestu, který lze uvést, je způsobení újmy 

pachateli, kterému je trest ukládán. V této souvislosti lze trest chápat jako „odplatu“ za 

újmu, kterou způsobil pachatel trestným činem, a to i tehdy, nebyla-li újma způsobena 

konkrétní osobě. Za újmu, kterou trest představuje, lze považovat také negativní 

hodnocení osoby pachatele. Opět se zde dostáváme do rozporu s § 10 TOPOZ, který 

upravuje přechod odpovědnosti na právního nástupce. Není proto vyloučeno, aby újma, 

kterou uložený trest představuje, zasáhla úplně jiný subjekt či dokonce více subjektů, 

a to aniž by byl o trestném činu právní nástupce vůbec informován. Uložený trest 

právnické osobě však nedopadá pouze na ni. Také další osoby, které se na trestné 

činnosti nepodílely, nebo o ní nevěděly, mohou být uloženým trestem dotčeny, zvláště 

jedná-li se o velké obchodní korporace. Negativní dopad na třetí osoby se stal jedním 

z argumentů proti zavedení trestní odpovědnosti právnických osob, přičemž je třeba 

připomenout, že negativní následky na třetí osoby mohou mít také správní sankce. 

 

Z uvedených definic je zřejmé, že vymezit pojem trestu není snadné. Zvláště 

problematické je toto vymezení, máme-li jej vztáhnout na právnické osoby. Tak zatímco 

pro tresty fyzických osob jsou definice vyhovující, pro právnické osoby se tento pojem, 
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jak jsem výše ukázala, příliš nehodí. Je proto třeba položit si otázku, zda by nebylo 

vhodnější používat pro právní následky trestných činů právnických osob jiného pojmu 

než „trest“. Změnu standardní terminologie dnes nalezneme v zákoně o soudnictví ve 

věcech mládeže, který užívá namísto pojmu „trest“ pojem „opatření“.  

K otázce terminologické nepřesnosti se vyjádřil Jelínek
46

 již před přijetím 

zákona o trestní odpovědnosti právnických osob. K této otázce uvádí následující: 

„pojmově je zřejmé, že se nemůže jednat o tresty, které jsou spojeny s individuální vinou 

pachatele, ale spíše o sankce svého druhu“. 

Opačný přístup zastávají Forejt, Habarta, Třešlová
47

, kteří k této otázce uvádí 

toto: „…trest jako opatření státního donucení je ukládán v trestním řízení jménem státu 

k tomu povolanými soudy pachateli za trestný čin, kterého se dopustil, je jím působena 

určitá újma pachateli a zároveň vysloven etický odsudek spáchaného jednání a jeho 

pachatele, přičemž tato charakteristika se plně uplatní i na sankce upravené zákonem 

o TOPO, a není proto namístě přicházet s novou terminologií pro označení těchto druhů 

sankcí ukládaných právnickým osobám“. Druhý přístup zastává také zákonodárce, který 

vychází z tradiční duality trestněprávních sankcí, tedy trestu a ochranného opatření.  

Přikláním se k prvnímu z uvedených názorů, a to především s ohledem na výše 

uvedené pojmové nepřesnosti. Bylo by dle mého názoru vhodnější, kdyby zákonodárce 

namísto pojmu „trest“ užil obecnější pojem „sankce“. To by lépe vyhovovalo jednak 

specifikům právnických osob a zároveň by nebylo třeba zavádět nový termín, který 

dosud v právním řádu není. Tímto však nevylučuji ani možnost zavedení nové 

terminologie. Ačkoliv se domnívám, že otázka terminologie není otázkou zásadní, která 

by měla být při nejbližší novelizaci zákona o trestní odpovědnosti právnických osob 

řešena, myslím si, že v budoucnu by měla být tato otázka znovu otevřena.  

 

2.1.2 Účel trestu 

 

Stejně jako trestní zákoník, ani zákon o trestní odpovědnosti právnických osob 

nevymezuje účel trestu. Přesto nelze pochybovat o tom, že trest má vždy „sledovat 

                                                           
46

 JELÍNEK, Jiří. Trestní odpovědnost právnických osob. Praha: Linde. 2007, s. 157 
47

 FOREJT, Petr; HABARTA, Petr; TŘEŠLOVÁ, Lenka. Zákon o trestní odpovědnosti právnických osob 
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nějaký účel a přinášet nějaký užitek, a že účelem trestu je přispět k boji se zločinností, 

chránit společnost před trestnými činy, odvracet trestné činy směřující proti právům 

a svobodám občanů, zabraňovat pachatelům v další trestné činnosti, vychovat je 

v řádné pracovité občany, napravit je, působit výchovně i na ostatní členy společnosti 

apod.“
48

 

Učení o účelu trestu je však třeba v případě právnických osob modifikovat. 

U sankcí ukládaných právnickým osobám je kladen důraz především na ochranu 

společenských zájmů, a proto se tyto sankce soustřeďují do majetkové oblasti nebo jsou 

ukládány ve formě různých zákazů a omezení.
49

 Ukládaný trest právnické osobě však 

musí sledovat také účel represivní, tj. postihnout pachatele za spáchaný trestný čin 

a zabránit jeho opětovnému spáchání. Zároveň je funkcí trestu působit generálně 

preventivně, tj. působit na jiné právnické osoby, aby ony nepáchaly trestné činy.  

Právnické osoby jsou pouhou fikcí. Jejich struktura, ať je více nebo méně 

složitá, vždy začíná u konkrétní jedné či více fyzických osob. Dojde-li k postihu 

právnické osoby (typicky zrušení právnické osoby nebo tresty zakazující uložené na 

delší dobu), zpravidla není vyloučeno, aby si fyzická osoba, která se na odsouzené 

právnické osobě účastnila, založila jinou právnickou osobu, která již trestem stižena 

není. Je proto „chybou, a to zejména legislativců, právníků a veřejnosti obecně, pokud 

předpokládají, že změny v oblasti trestní odpovědnosti právnických osob budou 

následovat změny v žádoucím jednání právnických osob“.
50

 

Z výše uvedeného důvodu je generální prevence, spolu s funkcí ochrannou, 

hlavním účelem a smyslem trestu ukládaného právnické osobě. Jen tak lze zajistit 

účinnou ochranu společnosti před trestnými činy a právnickými osobami jako jejich 

pachateli.  

Vyloučeno by však nemělo být ani další působení na právnickou osobu 

a zajištění nápravné (rehabilitační) funkce trestu. Je zřejmé, že nelze právnickou osobu 

vychovávat k tomu, aby vedla řádný život. Na druhou stranu by cílem odpovědnosti 

právnických osob mělo být „předcházení protiprávnímu jednání tím, že budou 
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právnické osoby pod hrozbou sankce motivovány k přijetí vhodných vnitřních 

regulačních procesů, které zajistí účinný dohled vedení nad jednáním zaměstnanců“.
51

 

K sankcím, které mohou mít nápravný charakter, můžeme řadit např. jmenování 

dočasného správce soudním orgánem, podmíněné odložení peněžitého trestu, náhradu 

škody, obecně prospěšné práce aj.  

 

2.1.3 Ochranná opatření 

 

Pojem ochranného opatření, stejně jako trest, není trestním zákoníkem ani 

zákonem o trestní odpovědnosti právnických osob definován, a proto je třeba definici 

nalézt v právní teorii.  

Jelínek
52

 definuje ochranné opatření jednak obecně, jednak demonstrativně uvádí 

společné a odlišné znaky ochranného opatření a trestu. Autor vymezil ochranné opatření 

jako „trestněprávní následek (trestněprávní sankci) trestného činu nebo činu jinak 

trestného, který ukládá soud v trestním řízení a státní mocí je zajištěna jeho 

vykonatelnost“.   

Mezi společné znaky autor řadí následující: 1) jedná se o právní následky 

trestného činu, 2) jde o opatření státního donucení, které mohou ukládat pouze soudy, 

3) jsou vymahatelné státní mocí, 4) jsou ukládány pouze na základě zákona a 5) při 

ukládání je třeba respektovat princip přiměřenosti a subsidiarity. Mezi odlišné znaky 

byly zařazeny tyto: 1) ochranná opatření lze ukládat také za činy jinak trestné, 2) při 

ukládání není v takové míře zohledněna závažnost činu, 3) ochranné opatření 

nevyjadřuje negativní hodnocení osoby pachatele, 4) újma způsobená pachateli není 

hlavním účinkem a podstatným znakem, ale pouze jeho průvodním jevem, 5) ochranné 

opatření je zásadně prostředkem speciální prevence. 

Obdobně jej definuje Kratochvíl
53

 jako „právní následek trestného činu nebo 

činu jinak trestného, představující jeden z prostředků realizace ochranné funkce 

trestního práva, ukládaný na základě zákona soudem v řízení trestním nebo v řízení 
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podle hlavy třetí ZSM, jehož výkon je vynutitelný státní mocí“. Shodně s Jelínkem
54

 

uvádí autor shodné a odlišující rysy, které jsou prakticky shodné s výše uvedenými 

s jedinou výjimkou. Ke společným znakům autor řadí také újmu spočívající v omezení 

práva a svobod.  

Prakticky shodně definuje ochranné opatření také Šámal
55

, který uvádí: 

„Ochranné opatření lze obecně vymezit jako samostatný druh trestních sankcí, 

ukládaných za trestný čin nebo čin jinak trestný soudem jako prostředek státního 

donucení, směřující k dosažení účelu trestního zákona, jejichž výkon je vynutitelný státní 

mocí, a která vedle trestů zejména chrání zájmy společnosti, ale také osobám, kterým 

jsou ukládána, způsobují újmu, která však není jejich funkční složkou, ale jen 

nevyhnutelným účinkem jejich individuálně preventivního působení“. 

Z uvedených definic je zřejmé, že na rozdíl od vymezení pojmu trest, nečiní 

vymezení pojmu ochranného opatření větší potíže a právní teorie je v tomto směru 

jednotná. Terminologicky je možné pojem ochranného opatření bez dalšího vztáhnout 

na právnické osoby a zákonodárce tak také v § 14 a § 26 TOPOZ činí, přičemž jediným 

ochranným opatřením, které lze právnické osobě uložit, je zabrání věci nebo jiné 

majetkové hodnoty.   

Ochranné opatření zabrání věci nebo jiné majetkové hodnoty však bylo možné 

uložit právnické osobě ještě před účinností TOPOZ dle § 101 - 104 TZ, s výjimkou 

případů uvedených v § 101 odst. 1 písm. a), b) TZ.
56

  

 

2.2 Ukládání trestních sankcí právnickým osobám 

 

Sankce za trestné činy může uložit pouze soud. Soud je při svém rozhodování 

o trestu vázán některými obecnými zásadami a dále specifickými kritérii pro stanovení 

druhu a výměry trestu. Uvedené znamená, že soud nemůže uložit trest libovolně 

a uložený druh trestu, jakož i jeho výměru musí řádně odůvodnit.  
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Tato kapitola se bude blíže věnovat nejprve základním zásadám trestání, které se 

jako vůdčí právní ideje shodně projeví jak při trestání pachatelů fyzických osob, tak 

pachatelů právnických osob. Zároveň bude přihlédnuto ke specifikům, které platí právě 

pro právnické osoby. Dále se práce bude zabývat jednotlivými kritérii pro stanovení 

druhu a výměry trestu, jak jsou upraveny v § 14 TOPOZ, subsidiárně se s ohledem na 

§ 1 odst. 2 TOPOZ použije trestní zákoník. 

 

2.2.1 Zásady trestání 

 

 Základní zásady jsou „určité právní principy, vůdčí právní ideje, na kterých je 

založeno trestní právo hmotné“.
57

 Vedle obecných zásad trestního práva, které jsou 

nezbytným předpokladem demokratického právního státu, musí soud při úvaze 

o uložení trestní sankce respektovat ještě další specifické zásady. Stejně jako obecné 

zásady trestního práva, nejsou ani zásady ukládání trestních sankcí všechny výslovně 

v zákoně upraveny, a proto je potřeba je dovodit z jednotlivých ustanovení o trestních 

sankcích. 

  Zásady trestání, a tím spíše obecné zásady trestního práva, představují 

významný nástroj pro výklad a aplikaci jednotlivých ustanovení, a to jak orgány 

činnými v trestním řízení, tak obviněnými
58

, jejich obhájci a dalšími osobami. Při 

interpretaci a aplikaci jednotlivých ustanovení je třeba nejen dbát o to, aby nedocházelo 

k rozporům s ústavním pořádkem ČR a mezinárodními závazky, ale také, aby byly 

respektovány tyto zásady. Svou nezastupitelnou roli hrají zásady také v legislativním 

procesu při přijímání nových právních norem. 

Zásady trestání jsou upraveny jednak obecně pro všechny trestní sankce v § 36 

až 38 TZ, jednak speciálně pro tresty (§ 39 až 45 TZ) a ochranná opatření (§ 96 až 99 

TZ).
59

 Zvláštní úpravu zásad ukládání trestů právnickým osobám obsahují § 14 a 15 

TOPOZ upravující přiměřenost trestu a ochranného opatření a dále § 10 odst. 2 TOPOZ, 

který stanoví podmínky pro rozhodování o druhu a výměře trestu nebo ochranného 

opatření při přechodu trestní odpovědnosti na více právních nástupců. 
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Trestání právnických osob je v mnoha směrech specifické a liší se od tradičního 

trestání fyzických osob. Na druhou stranu mnohé zásady trestání jsou společné a bude 

třeba užít jednotlivých ustanovení trestního zákoníku i při sankcionování právnických 

osob, koneckonců sám § 1 odst. 2 TOPOZ s tímto výslovně počítá.  

 

Zásada zákonnosti 

Zásada zákonnosti vztahující se k trestnosti činu a trestu (nullum crimen sine 

lege, nulla poena sine lege) je vyjádřena v čl. 39 Listiny, který říká: „Jen zákon stanoví, 

co je trestným činem a jaký trest, jakož i jiné újmy na právech nebo majetku lze za jeho 

spáchání uložit“. Zákonodárce se rozhodl tuto zásadu znovu zopakovat v trestním 

zákoníku, konkrétně v § 12 odst. 1 a 37 odst. 1, který stanoví, že „trestní sankce lze 

ukládat jen na základě trestního zákona“. Trestním zákonem se ve smyslu § 110 TZ 

rozumí i zákon o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim.  

Se zásadou zákonnosti jsou úzce spojeny také další zásady, které někteří autoři 

uvádí jako zásady samostatné
60

, jiní je pojímají jako atributy zásady zákonnosti
61

. 

K těmto zásadám, resp. atributům patří: 

 

 nullum crimen, nulla poena sine lege scripta, tj. požadavek zákonné formy pro 

trestněprávní předpis; 

 nullum crimen, nulla poena sine lege certa, tj. požadavek určitosti trestněprávní 

normy; 

 nullum crimen, nulla poena sine lege stricta, tj. zákaz analogie v neprospěch 

pachatele; 

 nullum crimen, nulla poena sine lege praevia, tj. zákaz retroaktivity 

v neprospěch pachatele. 

 

Zásada zákonnosti se uplatní také u trestní odpovědnosti právnických osob 

a jejich sankcionování. TOPOZ tuto zásadu však již znovu neopakuje. Právnické osobě 

je možné uložit jen takový druh trestu nebo ochranného opatření, které stanoví zákon 

v § 15 TOPOZ, přičemž stejně jako v případě sankcí u fyzických osob, je i zde výčet 
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s ohledem na uvedenou zásadu taxativní (k jednotlivým trestům viz kapitola 3 Sankce 

podle zákona o trestní odpovědnosti právnických osob). Uložení jiného druhu trestu by 

bylo důvodem k podání odvolání nebo mimořádného opravné prostředky (§ 265b odst. 

1 písm. h) TŘ).  

 

Zásada přiměřenosti trestněprávních sankcí  

Zákaz ukládat kruté a nepřiměřené trestní sankce pachateli je výslovně upraven 

v § 37 odst. 2 TZ, přičemž návod pro uložení přiměřené sankce dává § 38 TZ. Zásada 

přiměřenosti je obecnou trestněprávní zásadou. Nejvíce se však tato zásada projeví 

právě při ukládání trestů a ochranných opatření. Z uvedené zásady vychází další zásady, 

o kterých bude pojednáno samostatně.  

Šámal a kol.
62

 v této souvislosti uvádí tři základní požadavky, které musí být 

naplněny, má-li být sankce přiměřená. Prvním požadavkem, který autor uvádí je 

požadavek vhodnosti, tj. způsobilosti sankce přivodit požadovaný následek. Tímto 

cílem zpravidla bývá účinná ochrana společnosti před pachateli trestných činů a jejich 

náprava, aby nedocházelo k recidivě pachatelů. Dříve, než dojde k uložení konkrétního 

druhu trestu, či více druhů trestů vedle sebe, měl by soud uvážit, jakého cíle se má 

uloženým trestem dosáhnout. Uvedené je třeba respektovat zvláště při ukládání trestu 

právnické osobě. 

 Druhým požadavkem je nezbytnost uložené sankce. Tento požadavek úzce 

souvisí se zásadou subsidiarity trestní represe. Předně je třeba zabývat se otázkou, zda 

není možné v konkrétním případě dosáhnout cíle jiným způsobem, např. upuštěním od 

potrestání. Dojde-li soud k závěru, že pachateli je nezbytné uložit trest, pak musí vždy 

uvážit, jaký druh a výměru trestu uloží. 

Posledním kritériem je požadavek adekvátnosti, tj. zda je uložený trest 

proporcionální ke spáchanému činu. Posledně uvedený požadavek úzce souvisí 

s nutností poměřit zásah do chráněného zájmu trestním právem se zásahem do 

základních práv a svobod pachatele.  
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Zásada individualizace 

Zásada individualizace navazuje na zásadu přiměřenosti a dále ji rozvádí. 

Výslovně je zakotvena v § 38 odst. 1 TZ, který stanoví, že „trestní sankce je nutno 

ukládat s přihlédnutím k povaze a závažnosti spáchaného trestného činu a poměrům 

pachatele“. Tato zásada zavazuje soud, aby při rozhodování o uložení trestu, jeho druhu 

a výměry se vždy zabýval konkrétními okolnostmi případu a osobou pachatele. Snahou 

je zabránit mechanickému odsuzování pachatelů a ukládání trestů dle jednotných 

měřítek.  

Zákonodárce však tuto zásadu ještě rozšířil v § 38 odst. 3 TZ, který ukládá 

soudu, aby při úvaze o druhu a výměře trestu přihlédl také k právem chráněným 

zájmům poškozených osob
63

. Trestní právo tak nemá chránit pouze veřejný zájem, který 

byl jednáním pachatele zasažen, ale je třeba „chránit také samotného poškozeného, jeho 

materiální a morální zájmy“.
64

  

Vzhledem ke specifikům právnických osob se ukázalo jako vhodné upravit 

kritéria pro stanovení druhu a výměry trestu a ochranného opatření odlišně od § 39 TZ. 

Vlastní právní úprava je obsažena v § 14 TOPOZ, a to shodně pro tresty i ochranná 

opatření. Problematice jednotlivých kritérií pro ukládání trestů a ochranných opatření 

právnickým osobám bude pro její význam věnována samostatná kapitola (viz kapitola 

2.2.2 Kritéria pro stanovení druhu a výměru trestu). 

 

Zásada subsidiarity přísnější trestní sankce 

Zásada subsidiarity přísnější trestní sankce úzce souvisí se zásadou přiměřenosti 

a je výslovně zakotvena v § 38 odst. 2 TZ, který stanoví, že: „Tam, kde postačí uložení 

trestí sankce pachatele méně postihující, nesmí být uložena trestní sankce pro pachatele 

citelnější“. Trestní sankce pachatele méně postihující je sankce, která působí pachateli 

méně intenzivní újmu na právech a svobodách, přičemž stále ještě představuje 

dostatečný prostředek k dosažení účelu.  
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Jedná se o obecnou zásadu, kterou je třeba respektovat při ukládání trestů 

a ochranných opatření fyzickým osobám a především je třeba na jejím uplatnění trvat 

při sankcionování právnických osob.  

Taxativní výčet trestů, které lze právnickým osobám uložit je upraven v § 15 

odst. 1 TOPOZ. Tresty jsou systematicky uspořádány podle závažnosti obdobně, jako je 

tomu u fyzických osob (§ 52 TZ), od nejpřísnějšího (zrušení právnické osoby) po 

nejméně přísný (uveřejnění rozsudku). Uvedené však nelze chápat absolutně, vždy je 

třeba přihlédnout ke konkrétním okolnostem daného případu. V krajním případě, by tak 

např. trest uveřejnění rozsudku mohl vést k úpadku právnické osoby a její likvidaci, za 

předpokladu negativní reakce smluvních partnerů, zatímco peněžitý trest by pro 

právnickou osobu byl přijatelným následkem spáchaného trestného činu. Obdobně 

bude-li právnické osobě uložen peněžitý trest, aniž by bylo přihlédnuto k jejím 

majetkovým poměrům, může vést výkon trestu k úpadku právnické osoby a její 

likvidaci. 

 

Zásada personality trestu 

Tato zásada vyjadřuje požadavek, aby „trest, bez ohledu na jeho druh a výměru, 

jakož i vlastní výkon, postihoval pokud možno jen pachatele samotného“.
65

 Tuto zásadu 

však nelze pojímat absolutně, neboť každá osoba, bez ohledu na to, zda se jedná 

o osobu fyzickou či právnickou, je součástí společenství a její jednání se v tomto 

společenství odráží. Proto je-li osobě uložen trest, má tato okolnost vliv také na další 

osoby, které s ní jsou v užším či širším spojení. Tento fakt je neblahým důsledkem 

propojení společenských struktur. Zásada personality sankce znamená, že „sankce má 

zásadně postihovat pachatele trestného činu, přičemž vliv na jeho okolí by měl být 

minimalizován“.
66

 

Odpůrci trestní odpovědnosti právnických osob často uvádí jako jeden 

z argumentů proti jejímu zavedení „nespravedlnost trestních sankcí, neboť ty postihují 

i nevinné osoby“.
67

 Na druhou stranu je třeba připomenout, že také v případě potrestání 

fyzické osoby jsou uloženým trestem zasaženy jiné osoby, kterými mohou být příbuzní, 
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zaměstnavatel, případně zaměstnanci, je-li fyzická osoba zároveň zaměstnavatelem 

a další osoby. Je proto věcí soudu, aby v takovém případě zvolil takový druh a výměru 

trestu, který „bude přiměřený a zároveň zasáhne do práv třetích osob co možná 

nejméně“.
68

  

Uvedené hledisko klade zvýšené nároky na soud tehdy, je-li pachatelem 

právnická osoba, neboť budou spíše výjimečné případy, kdy postih nezasáhne do práv 

jiných osob. Je-li pachatelem fyzická osoba a je jí uložen trest, negativní důsledky s ním 

spojené nese primárně vždy ona. Pouze osoba odsouzená k výkonu trestu odnětí 

svobody jej může vykonat, pouze finanční prostředky osoby, které byl uložen peněžitý 

trest, mohou být postiženy, trest obecně prospěšných prací je třeba vykonat osobně. 

Jinak tomu je v případě právnických osob. Bude-li právnické osobě uložen trest, 

s nímž bude spojena peněžní ztráta (peněžitý trest, propadnutí majetku), nebo trest 

spočívající v zákazu určité činnosti, jedním z prvních kroků, které taková právnická 

osoba může učinit, je snížení počtu zaměstnanců, případně odejmutí zaměstnaneckých 

a jiných výhod. Pro společníky obchodních korporací může mít uložený trest ten 

důsledek, že jim nebude vyplacen podíl na zisku, neboť jej společnost nedosáhne pro 

uložený peněžitý trest, ačkoliv se tyto osoby na trestném činu nijak nepodílely. Jiným 

důsledkem, který můžeme očekávat, je zdražení zboží či služeb, které daná právnická 

osoba vyrábí nebo distribuuje, a tím zasáhne konečné spotřebitele. Konkrétní osoby, 

jejichž jednání je právnické osobě přičitatelné však mohou zůstat nepotrestány (§ 8 odst. 

3 TOPOZ). „Sankce za spáchaný trestný čin právnickou osobou by neměla zasahovat 

do práv třetích osob, pokud to není, s ohledem na výrazný společenský zájem, nezbytně 

nutné, a neměla by narušovat nezbytnou právní jistotu osob, které se nepodílejí žádným 

způsobem na páchání trestné činnosti právnické osoby.“
69

 

Z uvedeného vyplývá, že právnická osoba sice primárně ponese důsledky 

uloženého trestu, konečným nositelem však budou jiné osoby. Samotný problém 

trestání právnických osob proto nespatřuji v tom, že jím zpravidla mohou být a budou 

postiženy také jiné osoby, ale v tom, že právnická osoba a někdy dokonce ani osoby, 

které se trestněprávního jednání za právnickou osobu dopustily, nepodaří-li se je 
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vypátrat, vlastně potrestány vůbec nebudou. Domnívám se proto, že v řadě případů bude 

zásada personality trestu porušena, a je otázkou, jakým způsobem se s tímto problémem 

judikatura vypořádá. V souvislosti s tím někteří autoři
70

 považují tuto zásadu za 

výlučnou zásadu individuálního trestního práva, která se u právnických osob neuplatní. 

 

Zásada neslučitelnosti určitých druhů sankcí  

 Zásada neslučitelnosti určitých druhů sankcí se uplatní v těch případech, kdy 

soud ukládá právnické osobě jako pachateli trestného činu více trestů vedle sebe. Také 

právnickým osobám je v zásadě možné uložit tresty a ochranná opatření samostatně 

nebo vedle sebe (§ 15 odst. 2 TOPOZ).  

Z uvedené zásady přípustnosti uložení více druhů trestů a ochranných opatření 

vedle sebe zákon výslovně stanoví dvě výjimky. Tou první je neslučitelnost trestu 

peněžitého a trestu propadnutí majetku. Dále zákon nepřipouští uložení trestu 

propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty a ochranného opatření zabrání věci nebo 

jiné majetkové hodnoty. Důvodem pro neslučitelnost některých druhů trestních sankcí 

je „nežádoucí kumulace jejich účinků, které jsou podobné“.
71

  

Další případy neslučitelnosti trestních sankcí již neplynou ze zákona, ale ze 

samotné povahy trestních sankcí. O neslučitelnosti těchto druhů trestů, ačkoliv zde 

výslovná zákonná úpravy chybí, není v zásadě v právní teorii pochyb.
72

 Příkladem může 

být uložení trestu zrušení právnické osoby a zákazu činnosti, dále trestu zrušení 

právnické osoby a zákaz plnění veřejných zakázek, účasti v koncesním řízení nebo ve 

veřejné soutěži nebo zákaz přijímání dotací a subvencí. Ve všech těchto případech, 

právní mocí rozsudku, kterým by byly tyto tresty uloženy, vstupuje právnická osoba do 

likvidace (§ 16 odst. 4 TOPOZ), přičemž likvidátor nabývá působnosti statutárního 

orgánu a jeho činnost může sledovat pouze účel, jaký odpovídá povaze a cíli 

likvidace.
73

 Činnost, kterou by bylo třeba zakázat, je proto vyloučena již z povahy 

a účelu samotné likvidace. 
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Dále nelze uložit vedle sebe tresty propadnutí majetku a propadnutí věci nebo 

jiné majetkové hodnoty, jestliže náleží věc nebo jiná majetková hodnota do majetku, 

který má dle rozhodnutí soudu propadnout. Důvodem této neslučitelnosti trestu je jejich 

nevykonatelnost. Vykonat je možné vždy pouze jeden z uvedených trestů, proto jejich 

uložení vedle sebe není možné. 

Určité problémy může dle mého názoru činit uložení trestu zrušení právnické 

osoby (§ 16 TOPOZ) vedle trestu propadnutí majetku (§ 17 TOPOZ). V zásadě lze 

uvažovat o dvou variantách, připustíme-li uložení těchto trestů vedle sebe. 

První variantou je, že nejprve bude vykonán trest propadnutí majetku a následně 

vstoupí právnická osoba do likvidace. Tento postup vede nevyhnutelně k nedůvodnému 

zkrácení práv věřitelů, jejichž pohledávky nesouvisí s trestným činem, ve prospěch 

státu. Zároveň připustíme-li uložení těchto trestů vedle sebe, bude tím obcházen § 16 

odst. 5 TOPOZ, který výslovně připouští uspokojení pohledávek věřitelů z majetku 

zrušené právnické osoby za podmínek tam stanovených. Uvedený postup nemůže být 

odůvodněn ani snahou odčerpat právnické osobě nelegálně získaný majetek. Ten má být 

právnické osobě odčerpán trestem propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty, 

případně ochranným opatřením zabrání věci nebo jiné majetkové hodnoty, nikoliv 

propadnutím majetku, který postihuje „pouze legální majetek ve vlastnictví právnické 

osoby“.
74

 

Druhou variantou, která by v daném případě přicházela v úvahu je, že propadlý 

majetek by představoval „pohledávku“ státu za právnickou osobou, přičemž ta by se 

vypořádala v rámci likvidace. S ohledem na uspokojení práv věřitelů považuji tuto 

variantu za přijatelnou, nicméně ani tu nelze připustit, a to pro rozpor s § 66 odst. 5 TZ, 

neboť propadlý majetek připadá státu a to dnem, který je určen v rozhodnutí, nebo dnem 

právní moci tohoto rozhodnutí (§ 114 NOZ).   

Z výše uvedených důvodů se domnívám, že je vyloučeno, aby byl současně 

uložen trest zrušení právnické osoby a propadnutí majetku. Opačný názor zastávají 

někteří státní zástupci, kteří souběžné uložení trestu zrušení právnické osoby a trestu 

propadnutí majetku připouští. Jednoznačnou odpověď na tuto otázku tak přinese až 

judikatura, která dosud chybí. 
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Zásada humánnosti sankcí 

Zásada humánnosti trestních sankcí je vyjádřena v čl. 6 odst. 3 LZPS, který se 

dotýká uložení trestu smrti a čl. 7 odst. 2 Listiny, který stanoví zákaz mučení a jiného 

krutého, nelidského nebo ponižujícího zacházení nebo trestu. Zásadu humánnosti 

trestních sankcí stanoví také řada mezinárodní úmluv, kterými je Česká republika 

vázána, např. Mezinárodní pakt o občanských a politických právech (čl. 7), Úmluva 

proti mučení a jinému krutému, nelidskému či ponižujícímu zacházení nebo trestání 

nebo Evropská úmluva o zabránění mučení a nelidskému či ponižujícímu zacházení 

nebo trestání. Zákonodárce tuto zásadu znovu zopakoval v § 37 odst. 2 TZ. 

Jedná se o jednu ze základních a stěžejních zásad pro trestání fyzických osob. 

Její uplatnění je však ve vztahu k právnickým osobám problematické a právní teorie 

není v tomto směru jednotná. Zatímco Jelínek, Herczeg
75

 připouští uplatnění této zásady 

i na právnické osoby, a to v podobě zákazu krutých a nepřiměřených sankcí, 

Kratochvíl
76

 tuto zásadu spojuje výlučně s individuálním trestním právem. Z níže 

uvedených důvodů se přikláním ke druhému z uvedených názorů, tedy k názoru, že 

zásada humánnosti trestních sankcí se týká výlučně fyzických osob.
77

 

Na právnické osobě není možné vykonat trest smrti. V této souvislosti bývá 

poukazováno na faktické důsledky trestu zrušení právnické osoby, který se svou 

povahou co do trvání právní osobnosti fakticky může rovnat trestu smrti u fyzických 

osob. Důsledkem uloženého trestu zrušení právnické osoby je zánik její právní 

osobnosti ve smyslu § 118 NOZ. Jsem však toho názoru, že zákaz trestu smrti 

nevylučuje možnost uložení trestu zrušení právnické osoby po splnění zákonných 

podmínek. Tento názor opírám nejen o řadu mezinárodních úmluv, které sankci zrušení 

právnické osoby výslovně připouští, ale také o dikci čl. 6 LZPS, který chrání lidský 

život, nikoliv právnickou osobu jako subjekt od člověka odlišný. Dále je třeba poukázat 

na řadu mimotrestních předpisů
78

, které upravují zrušení právnické osoby rozhodnutím 

soudu.  
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Právnická osoba nemůže být podrobena mučení, krutému, nelidskému 

a ponižujícímu zacházení či trestu. Osobou se v čl. 7 LZPS „nerozumí osoba jako 

subjekt práva, nýbrž prostě člověk, tj. osoba fyzická“.
79

 Z uvedeného důvodu je třeba 

pojmu „nikdo“ v čl. 7 odst. 2 LZPS rozumět, jako žádná fyzická osoba.  

Tím ovšem není vyloučeno uvažovat o zásadě humanity v rovině hodnot a cílů, 

které jsou trestním právem chráněny, tedy v jejím širším pojetí jako základní zásady 

trestního práva vůbec. 

 

Zásada zohlednění právem chráněných zájmů poškozených 

Zásada zohlednění právem chráněných zájmů poškozených se dostala do 

„popředí pozornosti zejména v souvislosti s prosazováním myšlenek tzv. restorativní 

justice, která klade důraz na usmíření pachatele s obětí a obnovu trestným činem 

narušených společenských vztahů“.
80

 Výslovně je tato zásada vyjádřena v § 38 odst. 3 

TZ.  

Také zákon o trestní odpovědnosti právnických osob vychází z této zásady 

a výslovně ji uvádí v § 14 odst. 3. Oproti právní úpravě trestního zákoníku je její 

vyjádření v zákoně o trestní odpovědnosti právnických osob obšírnější. Chráněni jsou 

výslovně nejen poškození, ale také věřitelé, jejichž pohledávky vznikly v dobré víře 

a nemají původ nebo nesouvisí s trestným činem právnické osoby. Blíže k tomuto 

ustanovení v kapitole 2.2.2 Kritéria pro stanovení druhu a výměry trestu. 

 

2.2.2 Kritéria pro stanovení druhu a výměry trestu 

 

Z povahy právnických osob a jejich možného postihu vyplývá, že nebylo možné 

bez dalšího převzít úpravu § 39 TZ týkající se kritérií pro stanovení druhu a výměry 

trestu u fyzických osob. Speciální úpravu nalezneme v § 14 TOPOZ, který stanoví 

okolnosti, k nimž musí soud při ukládání trestu právnické osobě přihlédnout. Přesto 

není použití § 39 TZ zcela vyloučeno. Užijí se zejména ustanovení o okolnostech 
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polehčujících a přitěžujících (§ 39 odst. 3 TZ), není-li to z povahy věci vyloučeno
81

, 

dále soud přihlédne k době, která od spáchání činu uplynula a délce trestního řízení, 

jestliže trvalo nepřiměřeně dlouhou dobu. Obdobně se užijí také ustanovení § 39 odst. 6 

TZ. Při ukládání trestu se také užije obecné pravidlo v § 39 odst. 7 TZ, ukládající soudu, 

aby přihlédl také k tomu, že pachatel získal nebo se snažil získat trestným činem 

majetkový prospěch a nevylučují-li to majetkové poměry nebo osobní poměry, uložil 

pachateli některý z trestů postihující majetek. 

 Uvedená kritéria jsou projevem zásady přiměřenosti trestu a zásady 

individualizace jako základních zásad trestání. Zároveň představují záruku 

spravedlivého ukládání trestu právnickým osobám. Ačkoliv by se na první pohled 

mohlo zdát, že uvedená kritéria jsou pouhými hodnotovými kritérii, soud má povinnost 

v odůvodnění uvést skutečnosti, kterými se při stanovení druhu a výměry trestu řídil, 

včetně uvedených kritérií. S ohledem na cíl této práce se dále budu věnovat pouze 

kritériím, která jsou obsažena v zákoně o trestní odpovědnosti právnických osob. 

Zákonnými hledisky dle § 14 odst. 1 TOPOZ jsou povaha a závažnost trestného 

činu, poměry právnické osoby, skutečnost, zda právnická osoba vykonává činnost ve 

veřejném zájmu, působení právnické osoby po činu a dále má soud přihlédnout 

k účinkům a důsledkům, které lze od trestu očekávat pro budoucí činnost právnické 

osoby. Tato kritéria jsou dále doplněna o hlediska uvedená v § 14 odst. 3 TOPOZ 

sledující zájmy poškozených a zájmy věřitelů právnické osoby, jejichž pohledávky 

nesouvisí s trestnou činností a vznikly v dobré víře.  

Jelínek, Herczeg
82

 kritéria uvedená v § 14 TOPOZ dělí na obecná (základní), 

k nimž soud přihlédne tehdy, ukládá-li právnické osobě trest, vyjádřená v § 14 odst. 1 

TOPOZ, a specifická, ke kterým přihlédne i tehdy, ukládá-li právnické osobě ochranné 

opatření, a která jsou obsažena v § 14 odst. 3 TOPOZ. 

Zcela svébytné kritérium je obsaženo v § 10 odst. 2 TOPOZ, které se týká 

případů přechodu trestní odpovědnosti na právního nástupce právnické osoby. Uvedené 

ustanovení dále rozšiřuje a doplňuje hlediska uvedená v § 14 TOPOZ a § 39 TZ. 
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Povaha a závažnost trestného činu 

Stejně jako u fyzických osob, představuje povaha a závažnost trestného činu 

jedno z nejvýznamnějších kritérií pro druh a výměru trestu. Povaha a závažnost 

trestného činu je určována skutečnostmi uvedenými demonstrativně v § 39 odst. 2 TZ, 

tj. význam chráněného zájmu, který byl činem dotčen, způsobem provedení činu a jeho 

následky, okolnostmi, za kterých byl čin spáchán, osobou pachatele, mírou jeho 

zavinění a jeho pohnutkou, záměrem nebo cílem.  

Určité problémy může představovat míra zavinění, pohnutka, záměr a cíl. 

Právnická osoba není schopna sama zaviněně jednat, proto bude třeba uvedená hlediska 

hodnotit přiměřeně ve vztahu k fyzické osobě, jejíž jednání zakládá trestní odpovědnost 

právnické osoby a je jí přičitatelné.
83

 Bude-li přičitatelné jednání zaměstnance nebo jiné 

osoby v obdobném postavení za podmínek § 8 odst. 2 písm. b) TOPOZ, bude třeba 

posoudit nejen zavinění, pohnutku, záměr nebo cíl této osoby, ale i osoby, na jejíž 

rozhodnutí, schválení nebo pokyn tato osoba jednala.
84

 

V souvislosti s uvedeným je třeba položit si otázku, jakým způsobem má být 

postupováno, jestliže se nepodaří konkrétní fyzickou osobu jednající za právnickou 

osobu zjistit. Zákon v § 8 odst. 3 TOPOZ výslovně stanoví, že „trestní odpovědnosti 

právnické osoby nebrání, nepodaří-li se zjistit, která konkrétní fyzická osoba jednala 

způsobem uvedeným v odstavcích 1 a 2“. Ačkoliv někteří autoři
85

 vyslovují vůči tomuto 

ustanovení určitou skepsi, domnívám se, že nezjištění konkrétní fyzické osoby jednající 

za právnickou osobu by nemělo být překážkou trestní odpovědnosti právnických osob. 

Opačný přístup by byl v rozporu s účelem a cílem právní úpravy trestní odpovědnosti 

právnických osob. 

Jinak tomu bude při stanovení trestu, neboť zjištění konkrétní fyzické osoby, 

která za právnickou osobu jednala je významným právě pro posouzení míry zavinění, 

pohnutky, záměru a cíle. Domnívám se, že v praxi bude běžně právnické osobě ukládán 

trest bez ohledu na uvedená hlediska charakterizující povahu a závažnost trestného činu. 

Uvedený postup je dle mého názoru logickým vyústěním české právní úpravy. Na 
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druhou stranu se tím otevírá prostor pro obhajobu právnické osoby a je otázkou, jak se 

k této problematice postaví odvolací soudy.   

  

Poměry právnické osoby 

Soud při stanovení druhu a výměry trestu přihlíží k poměrům právnické osoby, 

včetně její dosavadní činnosti a majetkovým poměrům (§ 14 odst. 1 TOPOZ). Soud 

však přihlédne i k jiným poměrům, zejména pak okolnostem vzniku právnické osoby, 

účelu, za kterým byla založena, předmětu její činnosti, jejímu postavení na relevantním 

trhu, skutečnosti, zda je ovládána nebo řízena jinou osobou nebo zda sama ovládá či řídí 

jiné osoby aj.
86

  

Pro posouzení dosavadní činnosti právnické osoby bude významné zejména to, 

zda právnická osoba vykonává svou činnost v souladu s právními předpisy, zda se 

v minulosti dopustila správního deliktu či trestného činu, zda plnila jí uložené 

povinnosti, včetně povinností vůči zaměstnancům, a další.  

Zvláštní pozornost si zaslouží hledisko majetkových poměrů právnické osoby. 

V minulosti se objevily názory, které zpochybňovaly toto hledisko s poukazem na to, že 

hledisko majetkových poměrů zakládá nerovnost osob, a tím odporuje čl. 1 a čl. 3 odst. 

1 LZPS. K tomuto se vyslovil Ústavní soud ČR, který se k otázce rovnosti vyslovil 

následovně
87

: „Lze konstatovat, že rovnost ve smyslu čl. 1 Listiny není podle ustálené 

judikatury Ústavního soudu chápána abstraktně, nýbrž ve vztahu k důstojnosti a právům 

člověka, tedy bez privilegií a bez diskriminace“. Dále k otázce majetkových poměrů 

uvádí: „Pokud navrhovatelé tvrdí, že zavedením kritéria majetkových poměrů do 

rozhodování o výši sankce dochází k možné diskriminaci podle majetku, tj. k porušení 

principu rovnosti, je třeba toto tvrzení odmítnout. Ústavní soud konstantně judikuje, že 

nechápe rovnost jako absolutní, nýbrž jako relativní… Z charakteru pokuty jako 

majetkové sankce nutně vyplývá, že má-li být individualizovaná a přiměřená, musí 

reflektovat i majetkové poměry potrestaného… Není tedy porušením principu relativní 

rovnosti, když dvěma osobám v různých situacích bude uložena pokuta v různé výši, byť 

by jediným rozdílem jejich situace měly být právě rozdílné majetkové poměry“.   
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Zdůraznění zjištění a respektování majetkových poměrů právnické osoby je 

důležité především proto, že prakticky všechny ukládané sankce mají pro ni přímý nebo 

nepřímý majetkový dopad.
88

 

 

Činnost právnické osoby ve veřejném zájmu, která má strategický nebo obtížně 

nahraditelný význam pro národní hospodářství, obranu nebo bezpečnost 

Dalším kritériem, ke kterému soud přihlédne při stanovení druhu a výměry trestu 

právnické osoby, je případná činnost právnické osoby ve veřejném zájmu, která má 

strategický nebo obtížně nahraditelný význam pro národní hospodářství, obranu nebo 

bezpečnost. Takovou činností může být např. činnost v oblasti energetiky, vodního 

hospodářství, potravinářství a zemědělství, zdravotní péče, dopravy, komunikací, 

bankovnictví a oblasti financí, veřejné správy a další.
89

  

Zpravidla jsou tyto činnosti zajišťovány státem či územními samosprávnými 

celky, jejichž trestní odpovědnost je dle § 6 odst. 1 TOPOZ vyloučena. Přesto není 

vyloučeno, aby některé z uvedených činnosti zajišťovaly i jiné právnické osoby, které 

z působnosti zákona vyloučeny nejsou. Uvedené kritérium se tak vztahuje pouze na 

druhý z uvedených případů, přičemž je třeba upozornit na některé problémy s tím 

spojené. 

Prvním problémem, který lze v uvedeném spatřovat, je rozpor dvou veřejných 

zájmů, a to veřejného zájmu na potrestání pachatelů trestných činů a veřejného zájmu 

na činnosti právnické osoby, která má strategický a obtížně nahraditelný význam pro 

národní hospodářství, obranu nebo bezpečnost. Dáme-li přednost ochraně činnosti 

právnické osoby před jejím přiměřeným postihem, popíráme tím samotnou funkci 

trestního práva. Naopak upřednostníme-li postih právnické osoby, může to mít neblahé 

důsledky na národní hospodářství, plnění mezinárodním závazků v oblasti obrany či na 

samotnou bezpečnost státu. 

Druhý problém spočívá v neurčitosti pojmu „veřejný zájem“. Zákon o trestní 

odpovědnosti právnických osob, ani důvodová zpráva k zákonu nevymezuje žádná 

kritéria pro posouzení, zda právnická osoba vykonává činnost ve veřejném zájmu 
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a uvedené ustanovení je tak v rozporu se zásadou nullum crimen sine lege certa.
90

 

Ačkoliv lze namítat, že neurčité právní pojmy se v českém právu vyskytují poměrně 

často a jejich výklad obvykle nečiní problém, domnívám se, že jejich užití v trestním 

právu není vhodné. 

Dalším nedostatkem, na který je vhodné v této souvislosti upozornit, je popření 

samotného účelu zavedení trestní odpovědnosti právnických osob. V důvodové zprávě
91

 

k zákonu se uvádí, že „zavedení trestní odpovědnosti právnických osob je potřebné 

a vhodné zejména z důvodu možnosti uložení citelných sankcí v případech, kdy 

porušování zákonů je běžným standardem při činnosti dané právnické osob, např. 

v oblasti ekologie, nakládání s odpady apod.“ Právě nedostatečná ochrana životního 

prostředí byla jedním z důvodů přijetí koncepce trestní odpovědnosti právnických 

osob.
92

 Vezmeme-li proto v úvahu, že právě při činnostech v oblasti ekologie, výroby 

a nakládání s energiemi, nakládání s odpady aj. jsou často porušovány právní normy, je 

otázkou, proč Česká republika trestní odpovědnost právnických osob zaváděla, jestliže 

nemá zájem na spravedlivém potrestání všech pachatelů. Jedná-li se proto o činnosti, 

které mají významný společenský přínos, je dle mého názoru třeba uvažovat spíše 

o preventivních opatřeních např. v rámci správního dozoru, která by trestné činnosti 

předcházela, a nikoliv zakládat nerovnost v trestání právnických osob.  

Praktický dopad tohoto ustanovení však nespočívá v tom, že právnické osobě 

vykonávající činnost ve veřejném zájmu nelze uložit žádný druh trestu a zůstane 

nepotrestána. Vyloučeno bude v těchto případech uložení některých druhů trestů, 

zejména trest zákazu činnosti nebo trest zrušení právnické osoby. Trest zrušení 

právnické osoby však soud neuloží zpravidla proto, že nebudou splněny podmínky pro 

jeho uložení, neboť činnost právnické osoby vykonávající svou činnost ve veřejném 

zájmu nebude zcela ani převážně spočívat v páchání trestných činů. Nejčastěji tak 

budou ukládány peněžité sankce nebo trest uveřejnění rozsudku.   

Ačkoliv je zřejmé, že toto kritérium není bez vad a zajisté by bylo třeba jej 

v budoucnu novelizovat a jeho znění upřesnit, nemyslím si, že by mělo být zcela 
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vypuštěno. Tento názor lze podložit také tím, že řada evropských právních řádů 

obdobné ustanovení obsahuje. 

 

Působení právnické osoby po činu 

Dalším hlediskem, ke kterému je soud povinen při stanovení druhu a výměry 

trestu přihlédnout, je hledisko působení právnické osoby po činu. Zákon toto hledisko 

dále rozšiřuje, když stanoví, že takovým působením právnické osoby je její případná 

účinná snaha nahradit škodu nebo odstranit jiné škodlivé následky činu. V rámci tohoto 

hlediska je třeba posuzovat především jednání právnické osoby, kterým se napříště 

snaží trestné činnosti zabránit (např. odstranění nedostatků kontrolní činnosti) nebo 

dosáhnout vypořádání s poškozenými (např. nahrazení škody, odčinění újmy nebo 

vydání bezdůvodného obohacení).  

 

Účinky a důsledky, které lze očekávat od trestu pro budoucí činnost právnické 

osoby 

Otázka účinků a důsledků, které lze očekávat od trestu do budoucna je vždy 

spojena s určitou mírou nejistoty. Zatímco u fyzických osob lze důsledky předvídat 

s jistou mírou pravděpodobnosti, u právnických osob lze tak činit jen zcela výjimečně. 

Toto hledisko tak v případě právnických osob staví soud do pozice „věštce“, který má 

odhadnout budoucí vývoj trhu a postavení právnické osoby na něm, reakci stávajících 

i možných zákazníků, věřitelů nebo investorů. Nelze proto vyloučit, že v některých 

případech bude i uložení mírného trestu vést v konečném důsledku k úpadku právnické 

osoby či jejímu zrušení.  

Na uvedené kritérium však lze pohlížet také jako na „prognózu budoucího 

chování právnické osoby po uložení trestu“
93

. V tomto směru se tak trest projeví jako 

nástroj individuální prevence, který má vést právnickou osobu k tomu, aby přijala 

taková opatření, která v budoucnu zabrání další trestné činnosti. 

Některé právnické osoby mohou mít zcela zásadní vliv v oblasti zaměstnanosti. 

Je zřejmé, že účinky a důsledky trestu budou rozdílné, jedná-li se o právnickou osobu 

zaměstnávající jen několik málo osob, nebo o velkou nadnárodní korporaci 

zaměstnávající tisíce lidí. Proto v rámci hodnocení očekávaných účinků a důsledků 
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trestu pro budoucí činnost právnické osoby by měly být hodnoceny také jeho dopady do 

oblasti sociální.
94

 Na druhou stranu by se zaměstnanci neměli stávat „rukojmími“ při 

páchání trestných činů právnickými osobami, kteří jí zaručí nižší výměru trestu.  

 

Ochrana zájmů třetích osob, zejména osob poškozených a věřitelů 

V kapitole o zásadách trestání byla jako jedna ze základních zásad uvedena 

zásada personality trestu. Je zřejmé, že v převážné většině případů, bude uloženým 

trestem zasaženo také do práv třetích osob, a to i přesto, že se zpravidla na trestném 

činu nepodílejí, nezískají z něj prospěch či o jeho spáchání ani nevědí.  

Na tento nežádoucí jev se zákonodárce snažil reagovat právě ustanovením § 14 

odst. 3 TOPOZ a vymezil okruh osob, k jejichž zájmům je třeba přihlédnout při 

ukládání sankce právnické osobě. Toto ustanovení se dále promítá do ustanovení 

o jednotlivých druzích trestu, konkrétně § 16 odst. 5 a § 18 odst. 1 TOPOZ. Zákon 

rozlišuje celkem tři skupiny osob, k jejichž zájmům musí soud přihlédnout – poškození, 

věřitelé a jiné třetí osoby. Je zřejmé, že zákonodárce okruh osob, k jejichž zájmům má 

být přihlédnuto, oproti § 38 odst. 3 TZ značně rozšířil. 

Asi nejvýznamnějším zájmem osob poškozených, který by mohl být uloženou 

trestní sankcí dotčen, je zájem na náhradě škody, nemajetkové újmy nebo vydání 

bezdůvodného obohacení dle § 43 odst. 3 TŘ. Soud by měl k zájmům poškozeného 

přihlédnout také tehdy, odkazuje-li jej na řízení občanskoprávní nebo na řízení před 

jiným orgánem dle § 229 TŘ nebo tehdy, jestliže poškozený nárok neuplatnil a soudu je 

znám.  

Zákon dále výslovně uvádí věřitele právnické osoby, jejichž pohledávky vůči 

odpovědné právnické osobě vznikly v dobré víře a nemají původ nebo nesouvisí 

s trestným činem. Je otázkou praxe, jakým způsobem si soud opatří vědomosti 

o věřitelích právnické osoby, tj. zda budou vyžadovány účetní a jiné doklady, zda bude 

zpracována účetní závěrka nebo zda se soud spokojí s výslechem osoby oprávněné za 

právnickou osobu jednat. 

Jinými osobami, které mohou být dotčeny ukládaným trestem, jsou např. 

zaměstnanci právnické osoby, akcionáři, členové družstva aj. Mohou být ohroženy 
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jejich mzdové nároky, výplata zisků, popř. jiné nároky. Je třeba připustit, že těchto osob 

se uložená sankce dotkne v zásadě vždy, bez ohledu na druh trestu či jeho výměru. 

V této souvislosti je třeba poukázat na návrh zákona o trestní odpovědnosti právnických 

osob na Slovensku, kde § 11 odst. 2 písm. a) výslovně pamatuje také na důsledky, které 

může mít uložený trest na zaměstnance právnické osoby.
95

 Domnívám se, že také český 

zákonodárce by měl alespoň zaměstnance výslovně uvést mezi osoby, jejichž zájmy 

mají být chráněny.  

Uvedené ustanovení považuji za správné, a to zejména s ohledem na rozsah 

činnosti právnických osob a možných důsledků pro třetí osoby. V této souvislosti je 

třeba uvážit, zda by se uvedené ustanovení nemělo promítnout také do úpravy 

procesněprávní a přiznat také těmto dalším osobám (např. věřitelům) některá práva 

v trestním řízení, především právo podat odvolání proti rozsudku, zejména proti výroku 

o trestu. Domnívám se, že nikoliv. V opačném případě by došlo k neúměrnému nárůstu 

počtu účastníků a nežádoucím průtahům řízení. Právě s ohledem na chybějící práva 

věřitelů v trestním řízení je třeba, aby soud přistupoval k zájmům věřitelů s náležitou 

péčí, neboť uložený trest může mít vliv na solventnost jejich dlužníka a vést k tomu, že 

jejich pohledávky nebudou řádně a včas uspokojeny.  

 

Rozsah, v jakém přešly výnosy, užitky a jiné výhody ze spáchaného trestného činu 

na právní nástupce a v jakém rozsahu pokračují v činnosti  

Zákon o trestní odpovědnosti právnických osob zavedl v § 10 odst. 1 TOPOZ 

zcela novou zásadu trestního práva, zásadu trestní odpovědnosti nástupce právnické 

osoby. K přechodu trestní odpovědnosti dochází bez ohledu na skutečnost, zda se právní 

nástupce na trestné činnosti jakkoliv podílel nebo o ní věděl či vědět mohl. Český 

zákonodárce tak nakonec zvolil cestu objektivního přechodu trestní odpovědnost na 

právního nástupce, a to i přesto, že vládní návrh zákona o trestní odpovědnosti 

právnických osob a řízení proti nim z roku 2004
96

 původně v § 7 odst. 1
97

 počítal se 
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 Vládní návrh zákona o trestnej zodpovednosti právnických osôb a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov. Dostupný z WWW <https://lt.justice.gov.sk/Material/MaterialWorkflow.aspx?instEID=-

1&matEID=6921&langEID=1> 
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 Parlament České republiky. Poslanecká sněmovna. 2004. IV. volební období. Sněmovní tisk č. 745. 

Vládní návrh zákona o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim 
97

 „Trestní odpovědnost právnické osoby přechází na jejího právního nástupce jen tehdy, když právní 

nástupce nejpozději v okamžiku vzniku právního nástupnictví věděl nebo vzhledem k okolnostem a k svým 
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subjektivní podmínkou přechodu trestní odpovědnosti na právního nástupce. Podle 

účinné právní úpravy trestní odpovědnost přechází objektivně na všechny nástupce 

právnické osoby, bez ohledu na skutečnost, zda měl právní nástupce z trestné činnosti 

předchůdce nějaký užitek. 

Dle mého názoru je tato právní úprava nepřiměřeně přísná. Určité zmírnění 

negativních důsledků nalezneme v § 10 odst. 2 TOPOZ, který ukládá soudu povinnost 

přihlédnout při rozhodování o druhu a výměře trestu k tomu, v jakém rozsahu na 

každého z nich přešly výnosy
98

, užitky a jiné výhody ze spáchaného trestného činu, 

případně i k tomu, v jakém rozsahu kterýkoliv z nich pokračuje v činnosti, v souvislosti 

s níž byl spáchán trestný čin. Soud je povinen k uvedeným hlediskům přihlédnout nejen 

při rozhodování o druhu a výměře trestu, ale také ochranného opatření. Domnívám se, 

že vhodnější řešení nabízel vládní návrh zákona o trestní odpovědnosti právnických 

osob z roku 2004, tj. subjektivní kritérium přechodu trestní odpovědnosti, přičemž i ten 

počítal s uvedenými kritérii pro stanovení druhu a výměry trestu při přechodu 

odpovědnosti na právní nástupce.  

 

2.2.3 Upuštění od potrestání 

 

Otázkou, kterou zákon o trestní odpovědnosti právnických osob v žádném 

ustanovení výslovně neřeší, je problematika upuštění od potrestání pachatele podle § 46 

TZ a podmíněného upuštění od potrestání s dohledem podle § 48 TZ. Užití těchto 

institutů nelze s ohledem na § 1 odst. 2 TOPOZ vyloučit pouze s poukazem na chybějící 

právní úpravu. 

Šámal a kol.
99

 k této otázce uvádí následující: „Přístup vylučující možnost 

použití upuštění od potrestání… by byl nepochybně v rozporu se zásadami spravedlnosti 

a přiměřenosti ukládaných trestních sankcí… uplatnit ve vztahu ke každé trestně 

odpovědné právnické osobě jen taková trestní opatření, jež nepřevyšují míru nezbytně 

                                                                                                                                                                          
poměrům mohl vědět, že se právnická osoba před vznikem právního nástupnictví dopustila trestného 

činu.“ 
98

 Blíže k výnosům z trestné činnosti např. ŠÁMAL, Pavel, a kol. Trestní zákoník I. § 1 až 139. 

Komentář. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 2009, s. 1066 
99

 ŠÁMAL, Pavel, et al. Trestní odpovědnost právnických osob: komentář. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 

2012, s. 259 
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nutnou pro ochranu společnosti“. Jisté rozpaky autor vyvolává, když na jiném místě
100

 

podmíněné upuštění od potrestání a podmíněné upuštění od potrestání s dohledem 

u právnických osob popírá a uvádí toto: „Ostatně upuštění od potrestání neodpovídá 

ani požadavku ukládat trestně odpovědným právnickým osobám účinné, přiměřené 

a odrazující sankce. Navíc podmíněné upuštění od potrestání s dohledem u právnické 

osoby nebude praktické ani z dalšího důvodu, protože obligatorně ukládaný dohled 

předpokládá systematickou práci probačního úředníka s konkrétní fyzickou osobou…“.  

Jednoznačné řešení této otázky přinese až judikatura, která se zatím touto 

otázkou nezabývá. Domnívám se, že upuštění od potrestání u právnické osoby by 

nemělo být a priori vyloučeno.
101

 Zatímco užití ustanovení § 47 TZ je vyloučeno, lze 

dle mého názoru § 46 odst. 2 TZ aplikovat bez dalšího. Obdobně je tomu v případě 

ustanovení § 46 odst. 3 TZ, které lze na právnické osoby aplikovat. Nejasnosti může 

patrně vyvolat i ustanovení § 46 odst. 1 TZ, z něhož vyplývá, že podmínkami pro 

upuštění od potrestání jsou mimo jiné lítost pachatele jako „vnitřní postoj pachatele 

k činu“
102

 a jeho účinná snaha po nápravě. Právnická osoba nemůže dle mého názoru 

tyto požadavky naplnit, a proto upuštění od potrestání v tomto případě je vyloučeno. 

Patrně odlišný názor lze nalézt u Forejta, Habarty, Třešlové
103

, kteří k tomu uvádí 

následující: „S ohledem na právní úpravu § 46 odst. 1 TZ však lze upustit od potrestání 

právnické osoby pouze v případě přechodu trestní odpovědnosti za přečin; pokud 

v důsledku právního nástupnictví dojde k přechodu trestní odpovědnosti za zločin, nelze 

institut upuštění od potrestání aplikovat, v čemž lze spatřovat určitý nedostatek právní 

úpravy“. Ačkoliv autoři věnují pozornost možnosti upuštění od potrestání dle § 46 odst. 

1 TZ v případě přechodu trestní odpovědnosti, nelze z toho učinit závěr, že nelze upustit 

od potrestání právnické osoby, která je pachatelem. 

Podmíněné upuštění od potrestání s dohledem je dle mého názoru vyloučeno 

s ohledem na výše uvedenou nutnost spolupráce probačního úředníka a konkrétní 
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 ŠÁMAL, Pavel, et al. Trestní odpovědnost právnických osob: komentář. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 

2012, s. 340 
101

 shodně FOREJT, Petr; HABARTA, Petr; TŘEŠLOVÁ, Lenka. Zákon o trestní odpovědnosti 

právnických osob a řízení proti nim s komentářem. Praha: Linde, 2012, s. 105 
102

 ŠÁMAL, Pavel, a kol. Trestní zákoník: komentář. I, Obecná část § 1-139, 2. vyd. Praha: C. H. Beck, 

2012, s. 636 
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 FOREJT, Petr; HABARTA, Petr; TŘEŠLOVÁ, Lenka. Zákon o trestní odpovědnosti právnických 

osob a řízení proti nim s komentářem. Praha: Linde, 2012, s. 105 
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fyzické osoby.
104

 K možnosti soudního dohledu nad činností právnické osoby viz 

kapitola 4.1.3 Dohled nad činností právnické osoby. 

                                                           
104

 Opačný přístup zastává např. FOREJT, Petr; HABARTA, Petr; TŘEŠLOVÁ, Lenka. Zákon o trestní 

odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim s komentářem. Praha: Linde, 2012, s. 246 
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3 Sankce podle zákona o trestní odpovědnosti právnických 

osob 
 

Zákon o trestní odpovědnosti právnických osob je založen na pluralitě trestů, 

které lze právnické osobě za spáchaný trestný čin uložit. Z pohledu mezinárodní 

komparace patří Česká republika v rámci Evropské unie ke státům s nejvyšším počtem 

druhů trestů, které lze právnickým osobám ukládat. Podobně je upraveno více trestů ve 

Francii, Polsku, Rumunsku, Slovinsku a podaří-li se na Slovensku přijmout návrh 

zákona o trestní odpovědnosti právnických osob
105

, pak také na Slovensku.  

 Jednotlivé sankce jsou upraveny v § 15 až 23 TOPOZ upravující tresty a § 26 

TOPOZ, který odkazuje na právní úpravu ochranného opatření zabrání věci nebo jiné 

majetkové hodnoty v trestním zákoníku. Právní úprava je dle mého názoru ke škodě 

věci poměrně stručná. Také důvodová zpráva k zákonu o trestní odpovědnosti 

právnických osob se zabývá jednotlivými tresty a podmínkami jejich uložení jen 

povrchně.  

Ustanovení § 15 odst. 1 TOPOZ je odrazem zásady nulla poena sine lege 

a stanoví taxativní výčet trestů, které lze právnické osobě uložit. Jedná se o tyto tresty:  

 

- 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 

- Uveřejnění rozsudku 

 

                                                           
105

 Vládní návrh zákona o trestnej zodpovednosti právnických osôb a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov. Dostupný z WWW <https://lt.justice.gov.sk/Material/MaterialWorkflow.aspx?instEID=-

1&matEID=6921&langEID=1> 



46 
 

Z uvedeného výčtu vyplývá, že právnické osobě mohou být uloženy stejné druhy 

trestů jako fyzickým osobám (propadnutí majetku, peněžitý trest, propadnutí věci nebo 

jiné majetkové hodnoty, zákaz činnosti) a dále specifické druhy trestů, které lze uložit 

jen právnickým osobám (zrušení právnické osoby, zákaz plnění veřejných zakázek, 

účasti v koncesním řízení nebo ve veřejné soutěži, zákaz přijímání dotací a subvencí, 

uveřejnění rozsudku) na základě zákona o trestní odpovědnosti právnických osob. Pro 

tresty, které lze uložit jak fyzické osobě, tak osobě právnické, platí právní úprava 

trestního zákoníku subsidiárně a zákon o trestní odpovědnosti právnických osob 

upravuje pouze odchylky od úpravy obecné. Naproti tomu specifické tresty jsou 

v zákoně o trestní odpovědnosti právnických osob upraveny komplexně, tudíž se trestní 

zákoník na ně nevztahuje. 

Dále lze tresty dělit na tresty výjimečné (trest zrušení právnické osoby), tresty 

majetkové (trest propadnutí majetku, peněžitý trest, trest propadnutí věci nebo jiné 

majetkové hodnoty), tresty zákazové nebo omezující určitou činnost (trest zákazu 

činnosti, trest zákazu plnění veřejných zakázek, účasti v koncesním řízení nebo ve 

veřejné soutěži, trest zákazu přijímání dotací a subvencí) a tresty difamující (trest 

uveřejnění rozsudku).
106

 

Obdobné dělení nalezneme u Bohuslava
107

, který tresty dělí do následujících 

kategorií: 1) peněžité sankce, 2) sankce poškozující reputaci právnické osoby, 3) sankce 

omezující právnickou osobu, 4) sankce nápravného charakteru.  

  

3.1 Trest zrušení právnické osoby 

 

Trest zrušení právnické osoby je nejpřísnějším trestem, který lze právnické 

osobě v trestním řízení uložit. Podmínky pro jeho uložení jsou obsaženy v § 16 TOPOZ, 

trestní zákoník se nepoužije. Podmínky výkonu trestu jsou upraveny v § 38 TOPOZ.  

Zákon stanoví, že „soud může uložit trest zrušení právnické osoby právnické 

osobě se sídlem v České republice, pokud její činnost spočívala zcela nebo převážně 
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 JELÍNEK, Jiří; HERCZEG, Jiří. Zákon o trestní odpovědnosti právnických osob: Komentář 
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 BOHUSLAV, Lukáš. K sankcionování trestní odpovědnosti právnických osob. In. I. Celostátní 

studentská vědecká konference SVOČ v oboru právo a právní věda. Praha: Univerzita Karlova v Praze, 

Právnická fakulta. 2011, s. 65 
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v páchání trestného činu nebo trestných činů“ (§ 16 odst. 1 věta první TOPOZ). 

Z uvedeného ustanovení plynou dvě základní podmínky pro uložení trestu zrušení 

právnické osoby. Mimo uvedené podmínky zákon stanoví další, které musí být splněny, 

aby soud mohl uložit právnické osobě tento trest. Všechny tyto podmínky musí být 

splněny kumulativně. 

První základní podmínkou je skutečnost, že právnická osoba má na území České 

republiky své sídlo. Z uvedeného vyplývá, že okruh právnických osob, kterým lze trest 

zrušení právnické osoby uložit, je užší, než okruh osob, vůči nimž lze vést trestní řízení 

(viz § 2 odst. 1 TOPOZ)
108

. Z ustanovení tak vyplývá, že není možné uložit právnické 

osobě trest zrušení právnické osoby, jestliže se jedná o zahraniční právnickou osobu, 

tj. osobu mající sídlo mimo území České republiky. Trest zrušení právnické osoby tak 

nelze uložit ani pobočce zahraniční banky vykonávající na území ČR činnost, neboť 

pobočka nemá samostatnou právní subjektivitu.
109

  

Druhou základní podmínkou je, aby činnost právnické osoby spočívala zcela 

nebo převážně v páchání trestného činu nebo trestných činů. Je zřejmé, že trest zrušení 

právnické osobě lze uložit pouze tehdy, jestli činnost právnické osoby spočívá 

v dlouhotrvajícím páchání trestného činu, nikoliv v případě ojedinělého jednání. 

V prvním případě spočívá činnost právnické osoby zcela v páchání trestné činnosti, 

tj. aniž by zároveň vykonávala činnost legální. Ve druhém případě se jedná o situaci, 

kdy činnost právnické osoby spočívá v převážném páchání trestných činů. Otázkou je, 

co zákonodárce mínil formulací „převážné páchání“. Je zřejmé, že se musí jednat 

o nadpoloviční většinu její činnosti, ovšem je otázkou, zda skutečně lze právnické osobě 

uložit trest zrušení právnické osoby, jestliže její trestná činnost představuje již 51 % její 

činnosti. Dle mého názoru je toto ustanovení dosti neurčité a připustíme-li uvedený 

výklad pojmu „převážné páchání“, dostaneme se do rozporu se základní zásadou 

subsidiarity trestní represe. Bude proto třeba do budoucna tuto otázku řešit a pojem 

„převážné páchání“ judikaturou vyložit, případně uvedené ustanovení změnit.  
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 „Podle zákona České republiky se posuzuje trestnost činu spáchaného právnickou osobou na území 
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Další problém této podmínky spočívá v tom, že zákon nestanoví, o jaké trestné 

činy se má jednat.
110

 Z toho plyne, že lze uložit trest zrušení právnické osoby jak osobě, 

jejíž činnost spočívá v páchání přečinů, tak osobě, která soustavně páchá zvlášť závažné 

zločiny. Trest zrušení právnické osoby má představovat sankci zcela výjimečnou, proto 

by bylo vhodnější, kdyby tento trest bylo možné uložit pouze právnické osobě, jejíž 

činnost spočívá v páchání zvlášť závažných zločinů.
111

 Obdobně jako je tomu v případě 

uložení trestu propadnutí majetku. 

Další podmínkou pro uložení tohoto trestu je, aby jeho uložení nevylučovala 

samotná povaha právnické osoby (§ 16 odst. 1 věta druhá TOPOZ). Dle důvodové 

zprávy
112

 k zákonu může být vyloučeno uložení trestu v případech, kdy je právnická 

osoba zřízena zákonem (VZP, ČNB, České dráhy, a.s., samosprávné komory) nebo jde-

li o územní samosprávný celek.  

Zvláštní podmínky pro uložení trestu zrušení právnické osoby jsou stanoveny 

v § 16 odst. 2 a 3 TOPOZ, který u specifických typů právnických osob vyžaduje 

předchozí vyjádření ČNB, případně příslušného orgánu státní správy
113

. Jedná se 

o taxativní výčet právnických osob, u kterých je soud povinen si příslušné vyjádření 

vyžádat a při svém rozhodování k němu přihlédnout. Vyjádřením však soud není vázán. 

Obsahem vyjádření zpravidla bude zhodnocení daného trhu a postavení právnické 

osoby na něm, dále důsledky pro daný trh a jeho stabilitu, které lze od uloženého trestu 

očekávat a možnosti jeho uložení. Otázka uložení trestu zrušení právnické osoby je 

otázkou právní, proto se ČNB či příslušný orgán nebude vyjadřovat k otázce uložení či 

neuložení samotného trestu.  

Právní mocí rozsudku právnická osoba vstupuje do likvidace. Právní úprava 

likvidace se řídí § 187 a násl. NOZ s odchylkami, které stanoví zákon o trestní 

odpovědnosti právnických osob. Účelem likvidace je vypořádat majetek zrušené 

právnické osoby, vyrovnat dluhy věřitelům a naložit s čistým majetkovým zůstatkem, 

jenž vyplyne z likvidace, podle zákona. Likvidátora jmenuje předseda senátu 

                                                           
110

 JELÍNEK, Jiří; HERCZEG, Jiří. Zákon o trestní odpovědnosti právnických osob: Komentář 

s judikaturou. 2. aktualiz. a přeprac. vyd. Praha: Leges, 2013, s. 127 
111

 JELÍNEK, Jiří; HERCZEG, Jiří. Zákon o trestní odpovědnosti právnických osob: Komentář 

s judikaturou. 2. aktualiz. a přeprac. vyd. Praha: Leges, 2013, s. 127 
112

 Parlament České republiky. Poslanecká sněmovna. 2011. VI. volební období. Tisk 285. Vládní návrh 

zákona o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim. Důvodová zpráva, s. 46 
113

 orgánem státní správy může být podle zákona č. 2/1969 Sb., kompetenční zákon, Ministerstvo 

průmyslu a obchodu nebo Ministerstvo zemědělství 



49 
 

v rozhodnutí o nařízení výkonu tohoto trestu (§ 38 odst. 1 TOPOZ). Činnost likvidátora 

může sledovat jen účel, jaký odpovídá povaze a cíli likvidace (§ 196 odst. 1 NOZ). Do 

doby, než je likvidátor povolán, vykonávají jeho působnost všichni členové statutárního 

orgánu (§ 189 odst. 2 NOZ).   

Zrušuje-li se právnická osoba v důsledku uloženého trestu zrušení právnické 

osoby, nelze k uspokojení pohledávek věřitelů použít majetek, u něhož je to vyloučeno 

vzhledem k jeho povaze nebo charakteru a dále majetek, u něhož to vylučuje povaha 

spáchaného trestného činu (§ 16 odst. 5 TOPOZ).
114

 Majetek, který byl získán trestnou 

činností nebo jako odměna za něj, nebo byl za něj pořízen, by měl být odčerpán 

prostřednictvím majetkových trestů.
115

 K problematice souběžného uložení trestu 

zrušení právnické osoby a trestu propadnutí majetku viz kapitola 2.2.1 Zásady trestání, 

bod Zásada neslučitelnosti určitých druhů sankcí. 

Výkon trestu zrušení právnické osoby nezaniká uplynutím promlčecí lhůty 

stanovené v § 24 TOPOZ, a to s ohledem na skutečnost, že dnem právní moci rozsudku, 

kterým byl trest uložen, vstupuje právnická osoba do likvidace.
116

 Naopak není, dle 

mého názoru, vyloučeno, aby došlo k zániku výkonu trestu na základě udělení milosti 

nebo amnestie ve formě agraciace. Domnívám se však, že k tomu musí dojít dříve, než 

právnická osoba zanikne, tj. dříve než je trest vykonán.  

Obdobně se v zásadě neuplatní ani institut zániku účinků odsouzení dle § 27 

TOPOZ. Jeho uplatnění lze připustit pouze za podmínky, bude-li likvidace trvat déle 

než pět let.
117

 Domnívám se, že i přesto bude třeba trest vykonat, opačný přístup by vedl 

k obcházení zákona a odporoval by jeho smyslu.  

Některými autory bývá tento trest označován jako „trest smrti“ právnické osoby. 

Pro tento názor svědčí skutečnost, že právnická osoba právní mocí rozsudku vstupuje do 

likvidace a následně zaniká, tj. ztrácí právní osobnost a přestává existovat. Odpůrci 

tohoto trestu tak často poukazují na rozpor s čl. 6 odst. 3 LZPS, který výslovně trest 
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smrti zakazuje. K této otázce viz kapitola 2.2.1 Zásady trestání, bod Zásada humánnosti 

sankcí. 

 

3.2 Trest propadnutí majetku 

 

Trest propadnutí majetku je nejpřísnějším majetkovým trestem, který lze 

právnické osobě uložit. Podmínky pro jeho uložení jsou upraveny v § 17 TOPOZ, 

přičemž subsidiárně se zde použije § 66 TZ upravující trest propadnutí majetku 

u fyzických osob. Zákon o trestní odpovědnosti právnických osob však trest propadnutí 

majetku upravuje svébytně, proto přichází v úvahu pouze užití § 66 odst. 5 TZ, který 

stanoví, že propadlý majetek připadá státu.
118

 Na výkon trestu se bez dalšího užije 

ustanovení § 345 a násl. TŘ a zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím 

vystupování v majetkových vztazích.  

Uložení trestu propadnutí majetku je jednou z výjimek z ústavní ochrany 

nedotknutelnosti majetku jako základního občanského práva podle čl. 11 LZPS. 

Podmínky pro jeho uložení jsou tak stanoveny dosti přísně. Stejně jako u trestu zrušení 

právnické osoby můžeme podmínky pro uložení trestu propadnutí majetku dělit na 

základní a další podmínky. Základní podmínky jsou upraveny v § 17 odst. 1 a 2 

TOPOZ, který alternativně stanoví podmínky, za kterých je možné trest propadnutí 

majetku právnické osobě uložit. 

Soud může uložit trest propadnutí majetku tehdy, odsuzuje-li právnickou osobu 

za zvlášť závažný zločin, kterým pro sebe nebo pro jiného získala nebo se snažila získat 

majetkový prospěch. Zvlášť závažný zločinem je úmyslný trestný čin, za který trestní 

zákon stanoví trest odnětí svobody s horní hranicí trestní sazby nejméně 10 let (§ 14 

odst. 3 věta za středníkem TZ). K tomu v případě právnických osob přistupuje další 

podmínka, tj. musí se jednat o trestný čin uvedený v § 7 TOPOZ. Právnická osoba 

musela při páchání zvlášť závažného zločinu jednat v úmyslu získat majetkový 

prospěch, ať už pro sebe nebo jinou osobu. Tento úmysl bude třeba dovozovat z jednání 

fyzické osoby, jejíž jednání je přičitatelné právnické osobě. Není rozhodující, zda 

právnická osoba neoprávněného majetkového prospěchu skutečně dosáhla. Jistou 
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výhradu lze mít vůči tomu, že zákon nestanoví, jak velký má majetkový prospěch 

právnické osoby být. K tomu Šámal a kol.
119

 uvádí, že „takový prospěch by měl být 

zpravidla značný, neboť to bude nutnou podmínkou pro uložení trestu propadnutí 

majetku, má-li být trest úměrný získanému nebo zamýšlenému prospěchu“. S uvedeným 

názorem souhlasím. 

Trest propadnutí majetku lze dále uložit za předpokladu, že trestní zákoník 

uložení tohoto trestu za spáchaný zločin dovoluje (§ 17 odst. 2 TOPOZ). Okruh 

trestných činů, u nichž zákon trest propadnutí majetku připouští, není široký, přičemž 

i zde je třeba selektovat trestné činy s ohledem na § 7 TOPOZ.
120

 V tomto případě 

postačí, jde-li o trestný čin nižšího stupně závažnosti, tj. o zločin. Zároveň zákon jako 

podmínku nestanoví, že se musí jednat o trestný čin, kterým pro sebe nebo pro jiného 

získala nebo se snažila získat majetkový prospěch 

Propadnutí majetku postihuje celý majetek právnické osoby nebo tu jeho část, 

kterou soud určí (§ 17 odst. 3 TOPOZ). Majetkem je třeba rozumět soubor všeho, co 

osobě patří (§ 495 NOZ). Jedná se tak nejen o věci hmotné, ale také práva, jejichž 

povaha to připouští a jiné věci bez hmotné podstaty (§ 496 NOZ). K majetku nenáleží 

dluhy dané osoby. Do majetku pachatele nepatří ani ty majetkové hodnoty, které získal 

trestnou činností, protože vlastnické právo (ani jiné majetkové právo) nelze nabýt 

trestným činem.
121

 

Nezbytným předpokladem pro uložení trestu propadnutí majetku je vlastnické 

právo osoby k danému majetku. Nemá-li proto právnická osoba žádný majetek, nebo 

pouze hospodaří s majetkem jiného, nelze trest uložit. Zákon o trestní odpovědnosti 

právnických osob neobsahuje žádné ustanovení týkající se majetku, který by byl 

z výkonu trestu vyloučen, jako je tomu v § 66 odst. 3 věta za středníkem TZ. 

Domnívám se, že by bylo vhodnější, aby zákonodárce upravil v § 17 odst. 3 TOPOZ, že 

„propadnutí se nevztahuje na prostředky a věci, které právnická osoba nezbytně 
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potřebuje ke své činnosti“, neboť současná právní úprava nevyhnutelně, je-li uložen 

trest propadnutí celého majetku právnické osoby, vede k jejímu zániku. 

Pro určení rozsahu majetku, který lze trestem propadnutí majetku postihnout je 

rozhodující právní moc rozsudku, jímž se trest ukládá. Majetek, který právnická osoba 

nabyla až po právní moci rozsudku, nelze postihnout. K otázce vymezení rozsahu 

majetku, který má propadnout, ve výroku rozhodnutí, se vyslovil v roce 1952 Nejvyšší 

soud ČR
122

, který uvedl následující: „Vyslovuje-li soud propadnutí části jmění, může 

sice vymezit část jmění, která má propadnout, též vyjmenováním některých majetkových 

předmětů obviněnému vlastnicky patřících. To má však význam jen tehdy, když se 

vysloví propadnutí takto označené části jmění, a ne když se vysloví propadnutí celého 

jmění“. Z uvedeného tak vyplývá, že soud není povinen v rozsudku individuálně určit 

majetek, který má propadnout, jestliže má propadnout celý majetek. Má-li propadnout 

pouze část majetku osoby, lze tuto část stanovit poměrným dílem nebo vymezením 

určitých věcí. Je-li část propadnutého majetku vymezena určitými věcmi, pak je třeba 

tyto věci individuálně určit již v rozsudku.
123

  

Propadlý majetek přechází dnem právní moci rozsudku na stát.  

Zákon dále stanoví obdobně jako v případě trestu zrušení právnické osoby, 

v kterých případech je třeba vyžádat si vyjádření ČNB k možnostem a důsledkům jeho 

uložení (§ 17 odst. 4 TOPOZ). Oproti právní úpravě trestu zrušení právnické osoby, je 

třeba vyžádat si vyjádření ČNB také v případech některých poboček zahraničních 

právnických osob
124

. Stanovisko příslušného orgánu státní správy však zákon 

nevyžaduje, proto je-li právnickou osobou komoditní burza, lze uložit trest propadnutí 

majetku bez příslušného vyjádření. S ohledem na možné dopady trestu propadnutí 

majetku by dle mého názoru bylo vhodnější, kdyby i v tomto případě byl soud povinen 

vyžádat si vyjádření příslušného orgánu státní správy.  

Výkon trestu propadnutí majetku nezaniká uplynutím promlčecí lhůty stanovené 

v § 24 TOPOZ, a to s ohledem na skutečnost, že dnem právní moci rozsudku, kterým 
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byl trest uložen, přechází vlastnické právo na stát.
125

 Jiné důvody zániku výkonu trestu 

nejsou vyloučeny. 

U trestu propadnutí majetku není vyloučeno uplatnění § 27 ve spojení s § 24 

TOPOZ upravující zánik účinků odsouzení. K zániku účinků odsouzení dojde tehdy, 

uplyne-li od právní moci odsuzujícího rozsudku doba pěti let. Dle mého názoru je tato 

doba nepřiměřeně krátká, a to s ohledem na skutečnost, že trest propadnutí majetku lze 

uložit v zásadě jen u těch trestných činů, které se vyznačují vyšším stupněm závažnosti.  

 

3.3 Peněžitý trest   

 

V některých státech představuje peněžitý trest jedinou možnou sankci, kterou lze 

právnické osobě za spáchaný trestný čin uložit. V České republice je pak peněžitý trest 

jednou ze sankcí, přičemž ta bude ukládána zpravidla vždy, nebude-li odůvodněno 

uložení jiného trestu. Peněžitý trest představuje, obdobně jako trest odnětí svobody 

u fyzických osob, hlavní druh trestu, který lze uložit vždy.  

Právní úprava je obsažena v § 18 TOPOZ, přičemž se subsidiárně použije § 68 

TZ upravující výměru peněžitého trestu s určitými odchylkami, na které dále 

upozorním. Naopak § 67 a 69 TZ se u právnických osob nepoužije. Na výkon trestu se 

přiměřeně užije ustanovení § 341 až 344 TŘ. Je-li v průběhu trestního řízení obava, že 

by výkon tohoto trestu mohl být zmařen nebo ztížen, může být obviněné právnické 

osobě za podmínek § 33 odst. 2 TOPOZ uloženo zajišťovací opatření. 

Zákon stanoví, že peněžitý trest lze právnické osobě uložit, odsuzuje-li ji za 

úmyslný trestný čin nebo trestný čin spáchaný z nedbalosti (§ 18 odst. 1 TOPOZ). Tím 

je vyjádřena univerzálnost tohoto trestu, neboť na rozdíl od jiných trestů, jej lze využít 

při spáchání jakéhokoliv trestného činu bez dalších konkretizujících podmínek. Tato 

formulace je však velmi široká, proto zákonodárce stanovil některá omezující hlediska 

při jeho ukládání. 

První omezení vyplývá z § 15 odst. 3 věta druhá TOPOZ, který stanoví 

neslučitelnost trestu propadnutí majetku a peněžitého trestu. Další omezení spočívá 

v tom, že uložení peněžitého trestu nesmí být na újmu práv poškozených. Uvedené 
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ustanovení je vyjádřením zásady zohlednění právem chráněných zájmů poškozených 

(§ 38 odst. 3 TZ) a dále ochrany zájmů třetích osob, zejména osob poškozených 

a věřitelů jako zvláštního kritéria pro stanovení druhu a výměry trestu dle § 14 odst. 3 

TOPOZ. Dále je soud povinen obdobně jako při rozhodování o trestu zrušení právnické 

osoby a trestu propadnutí majetku, vyžádat si předem vyjádření ČNB k možnostem 

a důsledkům jeho uložení, ukládá-li peněžitý trest některé z právnických osob v zákoně 

uvedených. Výslovně je tak stanoveno v § 18 odst. 3 TOPOZ, který odkazuje na 

obdobné užití § 17 odst. 4 TOPOZ. Další hledisko, které omezuje uložení tohoto trestu, 

pak najdeme v § 68 odst. 6 TZ, který výslovně stanoví, že „peněžitý trest soud neuloží, 

je-li zřejmé, že by byl nedobytný“. Možnost uložení peněžitého trestu je tak výrazně 

závislá na majetkových poměrech trestně odpovědné právnické osoby. 

Peněžitý trest se ukládá v denních sazbách. Pro počet denních sazeb se 

subsidiárně použije § 68 odst. 1 TZ, přičemž ty činí nejméně 20 a nejvíce 730 celých 

denních sazeb. Výši denní sazby stanoví § 18 odst. 2 TOPOZ odchylně od trestního 

zákoníku, a to nejméně 1 000 Kč a nejvíce 2 000 000 Kč. Celkové rozmezí peněžitého 

trestu od 20 000 Kč až do 1 460 000 000 je tak podstatně větší než u fyzických osob. 

Zákon tím reaguje především na odlišné majetkové poměry ve srovnání s fyzickými 

osobami, ale současně i na značné rozdíly mezi jednotlivými právnickými osobami 

navzájem.
126

 Při určení počtu denních sazeb bude soud opět vycházet z trestního 

zákoníku, konkrétně § 68 odst. 3, který stanoví, že „počet denních sazeb soud stanoví 

s ohledem na povahu a závažnost spáchaného trestného činu“. Při stanovení výše jedné 

denní sazby soud zohlední majetkové poměry právnické osoby (§ 18 odst. 2 věta druhá 

TOPOZ). 

Podstatou peněžitého trestu je zaplacení určité peněžité částky ve prospěch státu, 

přičemž má být takto nejen odčerpán majetkový prospěch získaný trestnou činností, ale 

také má představovat další postih právnické osoby za spáchaný trestný čin. Jen taková 

sankce může vyhovět požadavku na účinnou sankci dle mezinárodních závazků.
127

 

Z uvedeného důvodu by tak peněžitý trest měl být ukládán ve výši přesahující 
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neoprávněně získaný majetkový prospěch právnickou osobou. Uložený peněžitý trest 

však nesmí působit na právnickou osobu likvidačně.  

Peněžitý trest má být v zásadě zaplacen najednou, a to do 15 dnů od výzvy 

odsouzeného, aby peněžitý trest zaplatil (§ 341 TŘ). Nelze-li očekávat, že pachatel bude 

schopen zaplatit celý peněžitý trest najednou, může být v rozsudku o uložení peněžitého 

trestu stanoveno, že peněžitý trest bude zaplacen v přiměřených měsíčních splátkách 

(§ 68 odst. 5 TZ). Uvedené přichází v úvahu tehdy, je-li právnické osobě ukládán vyšší 

peněžitý trest a ta nedisponuje dostatečným množstvím peněžních prostředků, přesto její 

majetkové poměry uložení peněžitého trestu v takové výši nevylučují. Zaplacené částky 

peněžitého trestu připadají státu (§ 68 odst. 7 TZ). 

Uplyne-li promlčecí lhůta v § 24 TOPOZ, nelze peněžitý trest u právnické osoby 

vykonat. Promlčecí lhůta je v zákoně stanovena podobně jako u fyzických osob na pět, 

deset, dvacet a třicet let, a to podle počtu denních sazeb. Promlčecí lhůta počíná právní 

mocí rozsudku (§ 94 odst. 2 TZ). Shodně jako u fyzických osob, se promlčecí lhůta 

přerušuje za podmínek § 94 odst. 4 TZ. Naopak stavení promlčení se u právnických 

osob neuplatní. 

Uplynutím lhůty v § 24 TOPOZ také dochází ex lege k zániku účinků odsouzení 

podle § 27 TOPOZ. Důsledky zániku účinků odsouzení spočívají v tom, že se odsouzení 

již dále nevykazuje ve výpisu z evidence Rejstříku trestů a právnická osoba není 

povinna uvádět tu informaci v údajích o své osobě.
128

 

 

3.4 Propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty 

 

Propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty je dalším trestem, který postihuje 

právnickou osobu na jejím majetku. Právní úprava § 19 TOPOZ pouze odkazuje na 

právní úpravu obsaženou v trestním zákoníku v § 70 až 72, přičemž § 72 TZ se 

s ohledem na § 15 odst. 3 TOPOZ nepoužije. Výkon trestu propadnutí věci nebo jiné 

majetkové hodnoty zákon o trestní odpovědnosti právnických osob vůbec neupravuje 

a subsidiárně se proto použije § 349b TŘ.  
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Zatímco v případě trestu propadnutí majetku je postižen pouze majetek 

právnické osoby získaný z legální činnosti
129

, lze trestem propadnutí věci nebo jiné 

majetkové hodnoty naopak postihnout takový majetek, který souvisí s trestnou činností. 

Od peněžitého trestu, kterým lze (jak vyplývá z judikatury Nejvyššího soudu ČR)
130

 

postihnout nejen majetek získaný trestnou činností, ale také majetek, který pachatel 

nabyl poctivou prací, se trest propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty liší tím, že 

jím lze odčerpat i jiné než peněžní prostředky. 

 Podstatou trestu propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty je „odejmout 

právnické osobě věc nebo jinou majetkovou hodnotu, která by mohla sloužit 

k opětovnému páchání trestných činů, ztížit právnické osobě podmínky k další trestné 

činnosti a případně jí i odejmout prospěch ze spáchaného trestného činu, za který se 

ukládá tento trest.
131

 Uvedený trest tak není v mezinárodním pojetí chápán jako trest, 

ale spíš jako určité opatření, neboť pouhé odčerpání zisků pocházejících z trestné 

činnosti nepředstavuje újmu do majetku a práv pachatele“.
132

 

Předmětem trestu propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty může být podle 

§ 70 odst. 1 TZ pouze věc nebo jiná majetková hodnota, 

 

a) které bylo užito ke spáchání trestného činu, 

b) která byla ke spáchání trestného činu určena, 

c) kterou pachatel získal trestným činem nebo jako odměnu za něj, 

d) kterou pachatel, byť jen zčásti, nabyl za věc nebo jinou majetkovou hodnotu 

uvedenou pod písmenem c), pokud hodnota věci nebo jiné majetkové hodnoty 

uvedené pod písmenem c) není ve vztahu k hodnotě nabyté věci nebo jiné 

majetkové hodnoty zanedbatelná. 

 

Ve výroku rozsudku, jímž se trest propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty 

právnické osobě ukládá, musí být věc nebo jiná majetková hodnota individualizována, 

tj. přesně a konkrétně označena tak, aby nemohla být při výkonu trestu zaměněna 
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s jinou věcí nebo majetkovou hodnotou. Náleží-li věc více spolupachatelům, ať už více 

právnickým osobám nebo právnické a fyzické osobě, je třeba uložit každému ze 

spolupachatelů trest propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty samostatně. Uvedené 

vyplývá také z judikatury Vrchního soudu v Praze
133

, který ve svém usnesení ze dne 9. 

10. 2003 uvedl toto: „Každý druh trestu lze ukládat jen individuálně; obžalovaným 

nelze uložit trest společně, a to ani trest propadnutí věci podle § 55 tr. zák“. 

Další podmínkou pro uložení tohoto trestu je, aby věc nebo jiná majetková 

hodnota náležela trestně odpovědné právnické osobě. V případě přechodu trestní 

odpovědnosti na právního nástupce právnické osoby bude možné uložit tento trest tomu 

právnímu nástupci, na nějž věc nebo majetková hodnota, která má být předmětem trestu 

propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty, přešla. V opačném případě je možné 

uložit ochranné opatření zabrání věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo uložit 

propadnutí náhradní hodnoty na základě výslovné úpravy § 19 TOPOZ odkazující na 

§ 71 TZ. Také pro právnické osoby platí ustanovení § 70 odst. 4 TZ zakazující jakékoliv 

dispozice s věcí nebo jinou majetkovou hodnotou, která má být předmětem trestu, před 

právní mocí rozhodnutí.  

Propadlá věc nebo jiná majetková hodnota stejně jako v případě trestu 

propadnutí majetku a peněžitého trestu připadá státu (§ 70 odst. 5 TZ). Z uvedeného 

důvodu se, obdobně jako v případě trestu propadnutí majetku, neuplatní institut zániku 

výkonu trestu dle § 24 TOPOZ. Jiné důvody zániku výkonu trestu nejsou vyloučeny. 

Na právnickou osobu, které byl uložen trest propadnutí věci nebo jiné majetkové 

hodnoty se hledí, jako by nebyla odsouzena, uplynutím pěti let od právní moci 

odsuzujícího rozsudku (§ 27 ve spojení s § 24 písm. d) TOPOZ). 

 

3.5 Zákaz činnosti 

 

Trest zákazu činnosti je jedním z trestů, jehož hlavní smyslem je zabránit 

právnické osobě v dalším páchání trestných činů v souvislosti s určitou činností. Právní 

úprava je obsažena v § 20 TOPOZ, přičemž ten stanoví pouze odchylky od obecné 

úpravy v trestním zákoníku v § 73 a 74. Na výkon tohoto trestu se obdobně užije 
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ustanovení § 350 TŘ ve spojení s § 331 až 333 TŘ, neboť zákon o trestní odpovědnosti 

právnických osob nemá vlastní úpravu. 

Jedinou podmínkou pro uložení trestu zákazu činnosti je, aby trestný čin byl 

spáchán v souvislosti se zakazovanou činností. Nejvyšší soud ČR
134

 v rozsudku ze dne 

6. 4. 1979 k podmínkám uložení trestu zákazu činnosti uvedl následující: „Trest zákazu 

činnosti lze vyslovit jen ohledně takové činnosti, v souvislosti s kterou se pachatel 

dopustil trestného činu. Tato souvislost musí být přímá, bezprostřední“. Z uvedeného 

vyplývá, že podmínkou pro uložení trestu je právě souvislost mezi spáchaným trestným 

činem a činností osoby. Je proto vyloučeno, aby soud uložil trest zákazu činnosti, 

jestliže trestný čin s touto činností nijak nesouvisel. V takovém případě bude třeba, aby 

soud uložil jiný druh trestu. 

Přestože to zákon výslovně neuvádí, trest zákazu činnosti nemůže být některým 

právnickým osobám uložen, přestože byly splněny podmínky pro jeho uložení. Takovou 

osobou může být podle důvodové zprávy
135

 politická strana nebo hnutí, které nelze 

uložit trest zákazu politické činnosti. Dále nelze uložit trest zákazu činnosti církvím 

a náboženským společnostem či občanskému sdružení, jestliže by se měl trest zákazu 

činnosti vztahovat k té činnosti, která spočívá v uskutečňování ústavně zaručeného 

práva (čl. 16 a 20 LZPS). Uložení trestu zákazu činnosti, jehož předmětem nebude 

výkon ústavně zaručeného práva, není vyloučeno. 

Zákon, ani důvodová zpráva neupravuje otázku možnosti uložení tohoto trestu 

právnickým osobám, které byly zřízeny na základě zákona. K této problematice se 

vyjadřuje Šámal a kol.
136

, kteří uvádí: „Uložení trestu zákazu činnosti v těchto 

případech by totiž znamenalo, že další existence takové odsouzené právnické osoby by 

již neměla žádný smysl a důsledky trestu zákazu činnosti by zde byly stejné jako u trestu 

zrušení právnické osoby“. Z uvedeného důvodu autor uložení trestu zákazu činnosti této 

právnické osobě vylučuje, a to ve vztahu k činnosti upravené zákonem. Tento názor lze 

podpořit také tím, že právnické osoby zřízené zákonem zpravidla vykonávají činnost ve 

veřejném zájmu ve smyslu § 14 odst. 1 TOPOZ, proto by zákaz takové činnosti byl 
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v rozporu s obecnými kritérii pro stanovení druhu a výměry trestu v § 14 TOPOZ. 

Z uvedených důvodů pokládám autorův závěr za správný.  

Podstata trestu zákazu činnosti je uvedena v § 73 odst. 3 TZ. Uvedené 

ustanovení však platí pro právnické osoby jen omezeně. Právnická osoba nemůže být 

zaměstnancem ve smyslu § 6 ZPr, ani vykonávat povolání, proto jí nelze zakázat 

činnost spočívající ve výkonu zaměstnání nebo povolání. Naopak po přijetí NOZ již 

není vyloučeno, aby právnická osoba zastávala funkci statutárního orgánu jiné 

právnické osoby (§ 152 odst. 2 NOZ). Z uvedeného důvodu tak je možné od 1. 1. 2014 

uložit právnické osobě trest zákazu činnosti spočívající v zákazu vykonávat funkci 

statutárního orgánu nebo jeho člena. Zpravidla nejčastěji však bude právnické osobě 

ukládán trest zákazu činnosti spočívající v zákazu činnosti, k níž je třeba zvláštního 

povolení (např. činnost bank, kolektivní investování, rozhlasové a televizní vysílání) 

nebo jejíž výkon upravuje zvláštní předpis (např. živnostenské podnikání, advokacie, 

daňové poradenství). Zatímco u fyzických osob je tento trest často ukládán v souvislosti 

s řízením motorových vozidel pod vlivem návykové látky, právnická osoba nemůže být 

držitelem řidičského oprávnění ve smyslu § 82 zákona č. 361/2000 Sb. o silničním 

provozu, a proto jí nemůže být tato činnost zakázána. 

Doba, na kterou lze trest zákazu činnosti právnické osobě uložit, je stanovena 

odchylně od § 73 odst. 1 TZ. Právnické osobě lze uložit trest v rozmezí 1 až 20 let. 

Oproti právní úpravě trestu zákazu činnosti u fyzických osob, je tak horní hranice trestu 

stanovena na dvojnásobek. Konkrétní výměra trestu se řídí obecnými hledisky pro 

ukládání trestů v § 14 TOPOZ a § 39 TZ s výjimkou ustanovení, které nelze z povahy 

právnické osoby použít (k tomu viz kapitola 2.2.2 Kritéria pro stanovení druhu 

a výměry trestu). Do doby výkonu trestu zákazu činnosti se započítává doba, po kterou 

bylo odsouzené právnické osobě před právní mocí rozsudku oprávnění k činnosti, která 

je předmětem zákazu, v souvislosti s trestným činem odňato oprávnění k činnosti podle 

jiného právního předpisu nebo na základě opatření orgánu veřejné moci nesměla tuto 

činnost vykonávat (§ 74 odst. 1 věta za středníkem TZ, § 350 TŘ ve spojení s § 331 až 

333 TŘ, § 1 odst. 2 TOPOZ). Ačkoliv uvedené zákon o trestní odpovědnosti 

právnických osob výslovně nestanoví, opačný přístup by zakládal nedůvodné rozdíly 

mezi pachateli fyzickými osobami a právnickými osobami.  
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Také při ukládání trestu zákazu činnosti specifickým právnickým osobám je 

soud povinen vyžádat si vyjádření ČNB k možnostem a důsledkům jeho uložení 

obdobně jako při ukládání trestu propadnutí majetku (§ 20 odst. 2 TOPOZ).  

Hlavním smyslem trestu zákazu činnosti je snaha předcházet dalšímu páchání 

trestných činů v souvislosti s konkrétní činností. Vykonává-li právnická osoba jednu 

nebo více činností, přičemž každá z nich bude předmětem trestu zákazu činnosti, 

fakticky se tento trest rovná trestu zrušení právnické osoby. Jedinou možností v tomto 

případě je změna předmětu činnosti. Uložený trest by však v žádném případě neměl vést 

k účelové likvidaci dané právnické osoby a tím obcházení § 16 TOPOZ upravující 

podmínky pro uložení trestu zrušení právnické osoby, především podmínky 

soustavnosti páchání trestných činů.  

Doba, od které je třeba zákaz činnosti dodržovat, běží ode dne právní moci 

rozsudku, kterým byl trest uložen a není proto třeba dalšího opatření soudu k jeho 

výkonu. Z uvedeného důvodu se na trest zákazu činnosti neuplatní § 24 TOPOZ a 

výkon trestu nezaniká uplynutím promlčení lhůty.
137

  

Na právnickou osobu, které byl uložen trest zákazu činnosti, se hledí, jako by 

nebyla odsouzena, uplynutím doby uvedené v § 24 TOPOZ od právní moci 

odsuzujícího rozsudku (§ 27 TOPOZ). Tato doba je stanovena na pět, deset, dvacet a 

třicet let, v závislosti na délce uloženého trestu. 

 

3.6 Zákaz plnění veřejných zakázek, účasti v koncesním řízení nebo 

ve veřejné soutěži 

 

Zcela novým trestem, který zákon o trestní odpovědnosti právnických osob 

upravuje, je trest zákazu plnění veřejných zakázek, účasti v koncesním řízení nebo ve 

veřejné soutěži. Trestní zákoník tento druh trestu neupravuje, proto se výlučně užije 

§ 21 TOPOZ. Výkon trestu je upraven v § 39 TOPOZ, který pouze odkazuje na 

přiměřené užití § 350 TŘ ve spojení s § 331 až 333 TŘ. Ačkoliv jde o novinku v oblasti 
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trestního práva, v českém právním řádu lze tuto sankci ukládat již několik let, a to ve 

správním řízení.
138

  

Smyslem trestu zákazu plnění veřejných zakázek, účasti v koncesním řízení 

nebo ve veřejné soutěži je zabránit právnické osobě, aby nadále páchala trestnou 

činnost. Z povahy trestu tak vyplývá, že se jedná o specifickou formu zákazu činnosti, 

přičemž předmět je vymezen úžeji, než je tomu v případě trestu zákazu činnosti. 

Otázkou je, zda bylo nutné upravit specifický druh trestu a zda by nemohl být uložen 

tento trest v rámci trestu zákazu činnosti. Domnívám se, že nikoliv, a to s ohledem na 

§ 73 odst. 3 TZ. Plnění veřejných zakázek, účast v koncesním řízení nebo ve veřejné 

soutěži není možné podřadit pod žádnou z činností uvedenou v tomto ustanovení. 

Dopustí-li se proto fyzická osoba trestného činu v souvislosti s plněním veřejných 

zakázek, účasti v koncesním řízení nebo ve veřejné soutěži, nelze ji uloženým trestem 

napříště tuto činnost zakázat. 

Jedinou podmínkou, kterou zákon v § 21 odst. 1 TOPOZ pro uložení tohoto 

trestu stanoví je spáchání trestného činu právnickou osobou v souvislosti s uzavíráním 

smluv na plnění veřejných zakázek nebo s jejich plněním, s účastí v zadávacím řízení 

o veřejných zakázkách, koncesním řízení nebo ve veřejné soutěži. Trest lze uložit za 

spáchání jakéhokoliv trestného činu právnickou osobou uvedeného v § 7 TOPOZ, 

jestliže se jej právnická osoba dopustí v souvislosti s uvedenými činnostmi. Zpravidla se 

však bude jednat o trestné činy proti závazným pravidlům tržní ekonomiky a oběhu 

zboží ve styku s cizinou, z nich zejména § 256 až 258 TZ. Tento trest se může vztahovat 

na plnění veřejných zakázek i tehdy, jestliže zadavatel není povinen zadávat veřejné 

zakázky podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších 

předpisů.
139

   

Trest zákazu plnění veřejných zakázek, účasti v koncesním řízení nebo ve 

veřejné soutěži lze také uložit jako trest samostatný, jsou-li splněny podmínky § 21 

odst. 2 TOPOZ. Soud může tento trest uložit jako samostatný tehdy, není-li třeba 

uložení jiného trestu vzhledem k povaze a závažnosti spáchaného trestného činu.
140
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 k povaze a závažnosti trestného činu viz § 39 odst. 2 TZ  
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Trest zákazu plnění veřejných zakázek, účasti v koncesním řízení nebo ve 

veřejné soutěži lze stejně jako trest zákazu činnosti uložit v rozmezí nejméně 1 rok 

a nejvíce 20 let. Konkrétní výměru trestu soud stanoví na základě obecných kritérií pro 

stanovení druhu a výměry trestu v § 14 TOPOZ a § 39 TZ. Ačkoliv to zákon v § 21 

TOPOZ nestanoví výslovně, je třeba obdobně jako u trestu zákazu činnosti připustit 

analogické užití ustanovení § 74 odst. 1 věty za středníkem TZ a do výkonu trestu 

zákazu plnění veřejných zakázek, účasti v koncesním řízení nebo ve veřejné soutěži 

započítat dobu, po kterou nemohla právnická osoba vykonávat tuto činnost proto, že jí 

bylo jiným orgánem v souvislosti s trestným činem oprávnění odňato podle jiného 

právního předpisu nebo na základě opatření orgánu veřejné moci. Uvedený závěr je 

možné dovodit také z § 39 TOPOZ, který výslovně odkazuje na přiměřené užití § 350 

TŘ ve spojení s § 331 až 333 TŘ. Uvedené ustanovení upravuje právě otázku započtení 

této doby do výkonu trestu. Do budoucna by však bylo vhodné upravit tuto otázku 

v zákoně o trestní odpovědnosti právnických osob výslovně v § 21 TOPOZ. 

Ani právní úprava výkonu trestu není úplná. Zákonodárce zřejmě opomněl 

upravit podmínky pro podmíněné upuštění od výkonu zbytku trestu tak, jak je tomu 

v případě trestu zákazu činnosti (§ 90 a 91 TZ).
141

 Absence právní úpravy tak zakládá 

nerovnost mezi pachateli, kterým byl uložen trest zákazu činnosti a pachateli, jímž soud 

uložil trest zákazu plnění veřejných zakázek, účasti v koncesním řízení nebo ve veřejné 

soutěži. S ohledem na přípustnost analogie ve prospěch pachatele pak bude třeba 

připustit analogické užití ustanovení § 90 a 91 TZ o podmíněném upuštění od výkonu 

zbytku trestu i pro trest zákazu plnění veřejných zakázek, účasti v koncesním řízení 

nebo ve veřejné soutěži. Uvedené vyplývá také z § 39 TOPOZ, který výslovně odkazuje 

na přiměřené užití § 350 TŘ při výkonu trestu. I zde by bylo vhodnější, kdyby 

zákonodárce tuto otázku upravil výslovně, byť odkazem na § 90 a 91 TZ.  

K problematice zániku výkonu trestu a zániku účinků odsouzení viz kapitola 3.6 

Zákaz činnosti.  
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3.7 Zákaz přijímání dotací a subvencí  

 

Specifickým druhem trestu, který lze uložit pouze právnickým osobám za 

spáchaný trestný čin je trest zákazu přijímání dotací a subvencí. Právní úprava je 

obsažena v § 22 TOPOZ. Výkon trestu je upraven v § 40 TOPOZ, který pouze odkazuje 

na přiměřené užití § 350 TŘ ve spojení s § 331 až 333 TŘ.  

Na rozdíl od trestu zákazu činnosti a trestu zákazu plnění veřejných zakázek, 

účasti v koncesním řízení nebo ve veřejné soutěži, není hlavním účelem omezení 

určitých konkrétních aktivit právnické osoby, ale omezení finančních prostředků, které 

lze z veřejných rozpočtů nebo jiných veřejných zdrojů získat.
142

 

Trest lze uložit právnické osobě za podmínky, že se dopustila trestného činu 

v souvislosti s podáváním nebo vyřizováním žádosti o dotaci, subvenci, návratnou 

finanční výpomoc nebo příspěvek, s jejich poskytováním nebo využíváním, anebo 

s poskytováním nebo využíváním jakékoliv jiné veřejné podpory (§ 22 odst. 1 TOPOZ). 

Jedinou podmínkou pro uložení tohoto trestu je tak spáchání trestného činu v souvislosti 

s:  

 

a) podáváním žádosti o dotaci, subvenci, návratnou finanční výpomoc nebo 

příspěvek, 

b) vyřizování žádosti o dotaci, subvenci, návratnou finanční výpomoc nebo 

příspěvek, 

c) poskytováním dotace, subvence, návratné finanční výpomoci, příspěvku nebo 

jakékoliv jiné veřejné podpory, 

d) využíváním dotace, subvence, návratné finanční výpomoci, příspěvku nebo 

jakékoliv jiné veřejné podpory. 

 

Trest zákazu přijímání dotací a subvencí spočívá v tom, že po stanovenou dobu 

se právnické osobě zakazuje ucházet se o veškeré dotace, subvence, návratné finanční 

výpomoci, příspěvky nebo jakékoliv jiné veřejné podpory podle jiných právních 
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předpisů, nebo takové výhody přijímat (§ 22 odst. 3 TOPOZ). Zákon tak výslovně 

stanoví, že se musí jednat o výhody pocházející z veřejných příjmů.  

Zákon také připouští uložení trestu samostatně, jestliže uložení jiného trestu není 

třeba vzhledem k povaze a závažnosti spáchaného trestného činu (§ 22 odst. 2 TOPOZ).  

Trest lze uložit v rozmezí nejméně 1 rok a nejvíce 20 let. Konkrétní výměra 

trestu se řídí obecnými hledisky pro ukládání trestů v § 14 TOPOZ a § 39 TZ. Ani zde 

zákon výslovně otázku započtení neupravuje, je proto třeba opět připustit analogické 

užití ustanovení § 74 odst. 1 věty za středníkem TZ (viz kapitola 3.6 Zákaz plnění 

veřejných zakázek, účasti v koncesním řízení nebo ve veřejné soutěži). I tady lze jen 

doporučit, aby do budoucna byla upravena tato otázka v zákoně o trestní odpovědnosti 

právnických osob výslovně v § 22 TOPOZ. 

Pro trest zákazu přijímání dotací a subvencí platí v zásadě shodně to, co bylo 

uvedeno o trestu zákaz plnění veřejných zakázek, účasti v koncesním řízení nebo ve 

veřejné soutěži. Shodně také k otázce podmíněného upuštění od výkonu zbytku trestu 

zákazu přijímání dotací a subvencí a analogické užití ustanovení § 90 a 91 TZ (viz 

kapitola 3.6 Zákaz plnění veřejných zakázek, účasti v koncesním řízení nebo ve veřejné 

soutěži).  

K problematice zániku výkonu trestu a zániku účinků odsouzení viz kapitola 3.6 

Zákaz činnosti.  

 

3.8 Uveřejnění rozsudku 

 

Uveřejnění rozsudku je dalším trestem, který lze uložit výlučně právnické osobě 

za spáchaný trestný čin. Ze zákonné hierarchie vyplývá, že se jedná o trest nejmírnější, 

který by měl odsouzenou právnickou osobu zasáhnout méně citelně než jiné druhy 

trestů v zákoně stanovené. Dle důvodové zprávy
143

 „není smyslem tohoto ustanovení 

prohloubit zásadu veřejnosti v řízení před soudem, ale poskytnout veřejnosti informaci 

o tom, že se právnická osoba dopustila trestného činu v oblasti, která se veřejnosti 

dotýká“. Právní úprava je obsažena v § 23 TOPOZ, přičemž se jedná o úpravu 
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komplexní. Trestní zákoník tento druh trestu neupravuje. Výkon trestu upravuje § 41 

TOPOZ. 

Podmínky pro uložení trestu uveřejnění rozsudku jsou stanoveny alternativně. 

Trest lze uložit jednak tehdy, je-li třeba veřejnost seznámit s odsuzujícím rozsudkem, 

zejména vzhledem k povaze a závažnosti trestného činu, jednak tehdy, vyžaduje-li to 

zájem na ochraně lidí nebo majetku, popřípadě společnosti. Nejčastěji bude tento druh 

trestu ukládán při spáchání těch trestných činů, které se dotýkají širšího okruhu osob 

např. u trestných činů proti životnímu prostředí nebo trestných činů obecně 

nebezpečných. 

V rozhodnutí o uložení trestu uveřejnění rozsudku je soud povinen určit 1) druh 

veřejného sdělovacího prostředku, ve kterém má být rozsudek uveřejněn, 2) rozsah 

uveřejnění a 3) lhůtu k jeho uveřejnění (§ 23 odst. 1 věta druhá TOPOZ). Zákon v tomto 

směru ponechává soudci poměrně volnou ruku, kdy konkrétní podmínky uveřejnění 

ponechává na jeho uvážení.  

Základním požadavkem je určení druhu veřejného sdělovacího prostředku, 

konkrétně zda má být pravomocný rozsudek uveřejněn v tisku, televizi, rozhlasu nebo 

prostřednictvím internetu. Zároveň může soud druh veřejného sdělovacího prostředku 

blíže konkretizovat, především zda se má jednat o celostátní sdělovací prostředek či 

regionální s určením konkrétního regionu. 

Určení rozsahu uveřejnění pravomocného rozsudku je zcela ponecháno na 

uvážení soudu. Záleží tedy na něm, zda bude odsouzená právnická osoba povinna 

nechat uveřejnit celý rozsudek nebo jeho konkrétní část. Lze předpokládat, že vždy 

bude třeba uveřejnit výrok rozhodnutí, a to i ve zkrácené a stručnější podobě. Tomu 

bude tak zpravidla v případě složitých skutkových okolností případu. Jen „taková 

stigmatizující sankce bude mít efekt, pokud vzbudí zájem adresátů a pokud sdělení 

předávané veřejnosti bude dostatečně zjednodušené, aby oslovilo např. běžného 

spotřebitele“.
144

 

Zákon dále soudu stanoví povinnost uvést v rozsudku, v jaké lhůtě má 

k uveřejnění rozsudku dojít. Zpravidla bude tato lhůta v řádu několika týdnů, případně 

měsíců tak, aby právnická osoba měla dostatek času zajistit jeho uveřejnění. 

Nepřiměřeně dlouhé lhůty by naopak mohly vést ke snížení ochranné funkce tohoto 
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trestu, neboť jeho význam spočívá právě v seznámení veřejnosti s odsuzujícím 

rozsudkem, a tím přispívá k ochraně společnosti.   

Zákon dále stanoví povinnosti právnické osobě, které byl trest uveřejnění 

rozsudku uložen (§ 23 odst. 2 TOPOZ). Právnická osoba je povinna nechat uveřejnit 

rozsudek na své náklady, a to při respektování všech výše uvedených požadavků 

specifikovaných v rozsudku. Dále je povinna uvést údaje o své obchodní firmě nebo 

názvu a jejího sídla. Zákon bližší požadavky na identifikaci nestanoví, domnívám se 

však, že by bylo vhodnější, kdyby zákonodárce uložil povinnost uveřejnit i dalších 

identifikačních údajů, např. IČ, bylo-li právnické osobě přiděleno, nebo rejstřík, ve 

které je právnická osoba zapsána, zapisuje-li se do některého z rejstříků podle zákona 

č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob (tzv. rejstříkový 

zákon). Zákon dále stanoví, že údaje umožňující identifikaci jiných fyzických nebo 

právnických osob odlišných od odsouzené právnické osoby, musí být před uveřejněním 

anonymizovány. Odpovědnost za nesplnění tohoto požadavku nese odsouzená 

právnická osoba, proto v případě jeho porušení bude možné domáhat se nároků podle 

občanskoprávních předpisů nebo případně dalšího postihu odsouzené právnické 

osoby
145

. 

Neuveřejní-li odsouzená právnická osoba rozsudek na své náklady ve lhůtě, 

rozsahu a veřejném sdělovacím prostředku určeném odsuzujícím rozsudkem, uloží soud 

právnické osobě pořádkovou pokutu do 500 000 Kč, a to i opakovaně, dokud není 

uložená povinnost splněna. V této souvislosti Jelínek, Herczeg
146

 upozorňují na 

neprovázanost českého právního řádu. Zatímco zákon o trestní odpovědnosti 

právnických osob ukládá povinnost odsouzené právnické osobě uveřejnit rozsudek nebo 

jeho část, žádný právní předpis nestanoví povinnost provozovatelů veřejných 

sdělovacích prostředků tento rozsudek uveřejnit. Výsledkem tak může být situace, kdy 

právnická osoba sice bude usilovat o splnění zákonné povinnosti, uveřejnění rozsudku 

však nedosáhne. V praxi půjde zajisté o situaci zcela výjimečnou, přesto by bylo 

vhodnější, kdyby zákonodárce tento nedostatek odstranil.  

Je otázkou, zda i v tomto případě bude předseda senátu ukládat právnické osobě 

pořádkovou pokutu dle § 41 odst. 2 TOPOZ. Z dikce uvedeného ustanovení vyplývá, že 
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o uložení první pořádkové pokuty předseda senátu rozhodnout musí, zatímco další 

ukládání pořádkových pokut již závisí na jeho uvážení. Domnívám se však, že i přes 

dikci zákona by takový výklad byl v rozporu se smyslem a účelem tohoto ustanovení, 

proto by, dle mého názoru, v uvedeném případě pořádková pokuta právnické osobě 

uložena být neměla.  

De lege ferenda by bylo vhodné tuto otázku řešit buď zákonným zakotvením 

povinnosti veřejných sdělovacích prostředků uveřejnit rozsudek v příslušných právních 

předpisech, nebo stanovit postup pro případ, že v rozsudku určený veřejný sdělovací 

prostředek uveřejnění odmítne.
147

    

V souvislosti s trestem uveřejnění rozsudku je, dle mého názoru, třeba upozornit 

na vliv médií, která v současné době stále častěji a podrobně informují veřejnost 

o probíhajícím trestním řízení, a to ještě dříve, než odsuzující rozsudek nabude právní 

moci. Často také mnohem dříve, než je rozsudek vůbec vydán. Domnívám se, že 

v případě právnických osob tomu nebude jinak. Uveřejnění informace o probíhajícím 

trestním řízení s právnickou osobou však pro ni může mít v konkurenčním prostředí 

likvidační následky. A dokonce tomu tak může být i tehdy, kdy se právnická osoba 

žádného protiprávního jednání nedopustila a soud vydá zprošťující rozsudek.  

Sdělovací prostředky by z uvedeného důvodu neměly zveřejňovat informace 

a závěry týkající se obviněné právnické osoby, včetně toho, zda se dopustila některého 

trestného činu.
148

 Následné uveřejnění informace, že trestní stíhání bylo odloženo nebo 

právnická osoba byla obžaloby zproštěna, nemusí vést k odstranění všech následků, 

které byly zveřejněním informace způsobeny.  

Inspirací pro řešení tohoto problému můžeme najít v právní úpravě rakouské, 

která zakotvuje možnost podezřelé osobě domáhat se proti vydavateli média odškodnění 

za utrpěnou újmu, jestliže dosud nedošlo k pravomocnému odsouzení a přesto byla 

osoba označena jako usvědčený, vinný nebo pachatel. Vydavatel se povinnosti nahradit 

způsobenou újmu zprostí, prokáže-li, že je tato informace pravdivá.
149

 Domnívám se, že 
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by bylo vhodné do budoucna přijmout obdobnou úpravu také v České republice 

a chránit tak zásadu presumpce neviny. 

Po uplynutí promlčecí lhůty nelze trest uveřejnění rozsudku u právnické osoby 

vykonat. Promlčecí lhůta je v zákoně stanovena na pět let (§ 24 písm. d) TOPOZ). 

Promlčecí lhůta počíná běžet od právní moci rozsudku (§ 94 odst. 2 TZ). Také v tomto 

případě se promlčecí lhůta přerušuje za podmínek § 94 odst. 4 TZ. Naopak stavení 

promlčení se neuplatní. 

Zákon stanoví v § 27 TOPOZ, že uplynutím lhůty v § 24 TOPOZ dochází ex 

lege k zániku účinků odsouzení. „Ve smyslu § 27 TOPOZ tuto dobu nestaví ani 

nepřerušují žádné okolnosti, a to ani nové odsouzení právnické osoby v této době. 

Neznamená to nicméně, že by poté, co nastane fikce neodsouzení, nebylo možné po 

právnické osobě požadovat výkon trestu, popřípadě jeho výkon vymáhat“.
150

 

Z uvedeného je zřejmé, že bude-li právnické osobě uložen trest uveřejnění rozsudku a ta 

jej ani přes ukládané pořádkové pokuty dle § 41 odst. 2 TOPOZ nesplní, uplynutím pěti 

let od právní moci rozsudku, se na ni bude hledět, jako by nebyla odsouzena. Náhradní 

zveřejnění ze strany státu na náklady právnické osoby je vyloučeno. Domnívám se 

proto, že by do budoucna bylo vhodnější uvedené ustanovení změnit tak, aby v případě 

uložení pořádkové pokuty došlo k přerušení běhu promlčecí lhůty. 

 

3.9 Zabrání věci nebo jiné majetkové hodnoty 

 

Trestně odpovědné právnické osobě je možné uložit pouze jediný druh 

ochranného opatření, kterým je podle § 15 odst. 2 TOPOZ zabrání věci nebo jiné 

majetkové hodnoty. To je upraveno v § 26 TOPOZ, přičemž bez dalšího se užije právní 

úprava trestního zákoníku.
151

 

Podstatou ochranného opatření zabrání věci nebo jiné majetkové hodnoty je 

„odnětí trestně odpovědné právnické osobě nebo jiné osobě věci obecně nebezpečné, 
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 JELÍNEK, Jiří; HERCZEG, Jiří. Zákon o trestní odpovědnosti právnických osob: Komentář 

s judikaturou. 2. aktualiz. a přeprac. vyd. Praha: Leges, 2013, s. 172 
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jiné věci, které slouží nebo mohou sloužit k páchání trestných činů, nebo odčerpání 

výnosů z trestné činnosti a tím odstranit prostředky k páchání nebi podporování trestné 

činnosti“.
152

 Ochranné opatření lze uložit tam, kde nejsou splněny podmínky pro 

uložení trestu propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty.  

Ochranné opatření zabrání věci nebo jiné majetkové hodnoty však bylo možné 

právnické osobě uložit již před účinností zákona o trestní odpovědnosti právnických 

osob, a to za podmínek § 101 odst. 1 písm. c) a odst. 2 TZ. Novinka, kterou zákon 

o trestní odpovědnosti právnických osob přinesl, tak v podstatě spočívá pouze 

v rozšíření o § 101 odst. 1 písm. a) a b) TZ, které dává soudu možnost uložit ochranné 

opatření zabrání věci nebo jiné majetkové hodnoty také pachateli, právnické osobě, 

jestliže ji nelze stíhat nebo odsoudit, anebo tehdy, upustil-li soud od potrestání (k tomu 

viz kapitola 2. 2 Kritéria pro stanovení druhu a výměry trestu, bod Rozsah, v jakém 

přešly výnosy, užitky a jiné výhody ze spáchaného trestného činu na právní nástupce 

a v jakém rozsahu pokračují v činnosti). 

 Právnické osobě může být za podmínek stanovených trestním zákoníkem 

uloženo rovněž zabrání náhradní hodnoty nebo zabrání spisů a zařízení za podmínek 

§ 102 a 103 TZ. Není ani vyloučeno, aby soud rozhodl, že namísto ochranného opatření 

zabrání věci nebo jiné majetkové hodnoty bude uloženo pozměnění věci nebo jiné 

majetkové hodnoty, odstranění určitého zařízení, označení nebo provedení jiné změny 

nebo omezení dispozice s věcí nebo jinou majetkovou hodnotou za podmínek § 101 

odst. 4 TZ.  

Zabraná věc nebo jiná majetková hodnota, zabraná náhradní hodnota, zabraný 

spis nebo zařízení připadá státu (§ 104 odst. 1 TZ). 
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4 Sankcionování právnických osob v praxi a návrhy de lege 

ferenda 
 

Zákon o trestní odpovědnosti právnických osob je účinný téměř dva a půl roku. 

První tresty byly právnickým osobám uloženy na jaře 2013
153

, tedy téměř po 

15 měsících od účinnosti zákona. Dnes se počet odsouzených právnických osob 

pohybuje okolo dvou desítek. Z uvedeného však nelze učinit závěr, že počet trestných 

činů páchaných právnických osob není vysoký. Právě naopak. Vzrůstající trend počtu 

stíhaných a odsouzených právnických osob je zřejmý. Zatímco v prvním roce účinnosti 

zákona o trestní odpovědnosti právnických osob nebyla odsouzena žádná právnická 

osoba, v roce 2013 jich bylo odsouzeno celkem 8 a v polovině roku 2014 již bylo 

odsouzeno celkem 9 právnických osob.
154

 

Vůbec první odsuzující rozsudek vydal Krajský soud v Ostravě dne 22. 3. 2013, 

kterým odsoudil občanské sdružení za přečin dotačního podvodu a poškození 

finančních zájmů Evropské unie. Za trestný čin byl právnické osobě uložen trest 

uveřejnění rozsudku.
155

 Ve stejném roce byly vydány další čtyři odsuzující rozsudky, 

přičemž ve třech případech soud uložil peněžitý trest a jednou trest uveřejnění rozsudku. 

Peněžité tresty byly ve všech třech případech velmi nízké. Ve dvou byl dokonce uložen 

nejnižší možný trest, a to ve výši 20 000 Kč, třetí právnická osoba dostala peněžitý trest 

ve výši 30 000 Kč. V dalších třech případech byl trest uložen trestním příkazem.  

Na jaře roku 2014 již byl soudem uložen první trest zrušení právnické osoby. 

Trest uložil jako první Okresní soud v Benešově, který následně potvrdil Krajský soud 

v Praze. Odsouzená právnická osoba nepodávala daňové přiznání a neodváděla DPH, 

čímž způsobila státu škodu 809 tisíc korun.
156

 Krátce na to byl trest zrušení právnické 
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osoby uložen také další právnické osobě, která působila při legalizaci dovozu zboží 

z Číny do EU.
157

  

Z uvedeného je zřejmé, že zákon o trestní odpovědnosti právnických osob začíná 

v praxi plně působit. Počet trestně stíhaných a odsouzených právnických osob roste 

a jsou ukládány stále přísnější sankce. Přesto nelze očekávat, že by se počty stíhaných 

a odsouzených právnických osob mohly blížit počtu stíhaných a odsouzených osob 

fyzických. Trestní odpovědnost právnických osob má především doplnit trestní 

odpovědnost fyzických osob, nemá ji v žádném případě nahradit. K této otázce se 

vyslovil také Nejvyšší soud ČR
158

 ve svém stanovisku ze dne 30. 1. 2013: „Právě 

u trestní odpovědnosti právnických osob je třeba zejména zdůraznit, že trestněprávní 

řešení je nejzazší (subsidiární) prostředek k ochraně právního řádu, a to i ve vztahu 

k trestní odpovědnosti fyzických osob, kterou nová trestní odpovědnost právnických 

osob v zásadě jen doplňuje“. 

 

4.1 Úvahy de lege ferenda 

 

V rámci této práce bylo několikrát poukázáno na to, že právní úprava trestní 

odpovědnosti právnických osob v ČR není bez problémů. Řada ustanovení je nejasných, 

řada ustanovení neúplných a některá chybí úplně. V souvislosti s těmito nedostatky bylo 

také v řadě případů již navrženo možné řešení. V této kapitole se proto zaměřím na 

některé další změny, které by bylo možné v oblasti sankcionování právnických osob 

v budoucnu přijmout.   
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4.1.1 Snížení horní hranice trestu zákazu činnosti, zákazu plnění veřejných 

zakázek, účasti v koncesním řízení nebo ve veřejné soutěži a zákazu 

přijímání dotací a subvencí 

 

Podle § 20, 21 a 22 TOPOZ lze u trestu zákazu činnosti, zákazu plnění 

veřejných zakázek, účasti v koncesním řízení nebo ve veřejné soutěži a zákazu přijímání 

dotací a subvencí uložit trest v rozmezí nejméně 1 rok a nejvíce 20 let. Domnívám se, 

že horní hranice trestu je nepřiměřeně dlouhá a bylo by vhodnější ji v budoucnu zkrátit 

na 10 let, tj. shodně s právní úpravou u fyzických osob.  

Pro snížení horní hranice těchto trestů svědčí také to, že Česká republika je 

momentálně státem, kde je tato hranice nejvyšší. Např. v Polsku lze trest zákazu 

činnosti uložit v rozmezí 1 až 5 let, v Rumunsku lze obdobný trest uložit v rozmezí 

3 měsíce až 3 roky, v Makedonii lze uložit trest zákazu činnosti na 1 až 3 roky.
159

 Také 

slovenský návrh zákona o trestní odpovědnosti právnických osob v § 16
160

 počítá 

s trestem zákazu činnosti v trvání 1 až 10 let. 

Domnívám se, že i při zkrácení maximální možné délky trestu bude zachován 

jeho preventivní účinek. Během této doby také dojde v naprosté většině případů ke 

změně organizační struktury právnické osoby a nápravě chybných mechanismů, proto 

není účelné ukládat trest spočívající v zákazu delší než 10 let. Dle mého názoru není 

opodstatněné stanovit rozdílně horní hranici trestu u fyzických a právnických osob také 

s ohledem na to, že po vykonání trestu zákazu činnosti fyzickou osobou se na ni hledí, 

jako by nebyla odsouzena (§ 74 odst. 2 TZ), a nejsou tak zde žádné překážky, které by jí 

bránily v založení jiné právnické osoby. Zároveň je třeba připustit, že s ohledem na 

nestabilitu trhu lze předpokládat, že řada z nich zanikne. V řadě případů lze 

předpokládat, že budou opět založeny nové právnické osoby stejnými osobami, ovšem 

bez zákazu činnosti, zákazu plnění veřejných zakázek, účasti v koncesním řízení nebo 

ve veřejné soutěži a zákazu přijímání dotací a subvencí.  
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4.1.2 Zrušení trestu propadnutí majetku 

 

Trest propadnutí majetku je jednou ze sankcí, jejíž uložení výslovně připouští 

mezinárodní smlouvy, jimiž je Česká republika vázána. Také řada evropských států 

upravuje tento trest ve svém právním řádu, příkladem může být Francie, Slovinsko, 

Velká Británie. Domnívám se, že do budoucna by bylo možné uvažovat o zrušení trestu 

propadnutí majetku za předpokladu, že by zároveň došlo k novelizaci ustanovení § 16 

TOPOZ, upravující podmínky trestu zrušení právnické osoby.  

Stávající právní úprava vychází z toho, že je možné uložit právnické osobě 

propadnutí celého majetku nebo jeho části, a to aniž by zákon stanovil, který majetek je 

z tohoto trestu vyloučen. Domnívám se proto, že uložení trestu propadnutí celého 

majetku právnické osoby tak nevyhnutelně směřuje k jejímu úpadku, případně 

přímé likvidaci, a jde tak v podstatě o obcházení podmínek pro uložení trestu zrušení 

právnické osoby v § 16 odst. 1 TOPOZ. Ten nelze uložit v případě jednorázového 

spáchání trestného činu, a to ani tehdy, jedná-li se o zvlášť závažný zločin. Stejně tak jej 

nelze uložit tehdy, vylučuje-li to povaha právnické osoby. Obdobné ustanovení však 

v případě trestu propadnutí majetku schází.  

Z uvedených důvodů navrhuji, aby byl trest propadnutí majetku zrušen. Zároveň 

navrhuji změnu právní úpravy trestu zrušení právnické osoby, který by stanovil další 

alternativní podmínku pro jeho uložení v § 16 odst. 2 TOPOZ, která by mohla znít 

následovně: „Soud může uložit trest zrušení právnické osoby také tehdy, odsuzuje-li 

právnickou osobu za zvlášť závažný zločin, kterým pro sebe nebo jiného získala nebo se 

snažila získat majetkový prospěch“. K problematice současné právní úpravy trestu 

zrušení právnické osoby viz kapitola 3.1 Trest zrušení právnické osoby.  

Také částečné propadnutí majetku právnické osoby lze účinně nahradit jinými 

tresty, které zákon o trestní odpovědnosti právnických osob nyní upravuje. V úvahu 

přichází především peněžitý trest, kterým lze dostatečně a účinně postihnout právnickou 

osobu na jejím majetku. Bude-li věc nebo jiná majetková hodnota mít souvislost 

s trestnou činností právnické osoby, lze ji zajisté uložit také trest propadnutí věci nebo 

jiné majetkové hodnoty. Uvedené tresty se vzájemně nevylučují, a je proto možné uložit 

je vedle sebe. 
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4.1.3 Soudní dohled nad činností právnické osoby 

  

Zákon o trestní odpovědnosti právnických osob trest soudního dohledu nad 

činností právnických osob neupravuje. Přesto jeho uložení některé mezinárodní 

dokumenty zahrnují mezi účinné, přiměřené a odrazující sankce, které lze právnickým 

osobám uložit. Tento trest je upraven např. ve Francii. Také slovenský návrh zákona 

o trestní odpovědnosti právnických osob z roku 2014 upravuje soudní dohled nad 

činností právnické osoby, a to jako ochranné opatření. 

Českému zákonodárci lze doporučit, aby zakotvil právní úpravu soudního 

dohledu nad činností právnické osoby. Na rozdíl od slovenské úpravy však navrhuji, 

aby byla tato sankce upravena jako trest, nikoliv ochranné opatření. 

Přijetí právní úpravy trestu soudního dohledu nad činností právnické osoby by 

mohlo v právním řádu představovat druh trestu, který by plnil rehabilitační funkci 

trestu, tj. vést odsouzenou právnickou osobu k tomu, aby řádně vykonávala svou 

činnost.  

Inspirací navrhované úpravy by mohl být slovenský návrh zákona o trestní 

odpovědnosti právnických osob z roku 2014
161

. Navrhovaná hmotněprávní úprava by 

mohla mít následující podobu: 

 

„§ 23a 

Soudní dohled nad činností právnické osoby 

 

(1) Soud může uložit trest soudního dohledu nad činností právnické osoby právnické 

osobě na jeden rok až pět let, dopustila-li se právnická osoba trestného činu 

v souvislosti s touto činností. Soudní dohled nad činností právnické osoby 

vykonává úředník Probační a mediační služby (dále jen „probační úředník“). 

(2) Trest soudního dohledu nad činností právnické osoby jako trest samostatný může 

soud uložit, jestliže vzhledem k povaze a závažnosti trestného činu uložení jiného 

trestu není třeba. 
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(3) Soud může právnické osobě uložit po dobu výkonu trestu soudního dohledu nad 

činností právnické osoby povinnost přijmout přiměřená opatření k nápravě. 

(4) Trest soudního dohledu nad činností právnické osoby spočívá v oprávnění 

probačního úředníka seznamovat se v nezbytném rozsahu s obsahem písemností, 

obsahem informačních systémů a dalšími informacemi týkajícími se činnosti 

právnické osoby. Právnická osoba, její statutární orgán, kontrolní orgán, 

zaměstnanci a další osoby v obdobném postavení jsou povinny poskytnout 

probačnímu úředníkovi potřebnou součinnost.“    

 

V souvislosti se zavedením tohoto trestu by bylo třeba upravit také podmínky 

výkonu trestu soudního dohledu nad činností právnické osoby a přijmout řadu dílčích 

novelizací dalších zákonů, především trestního zákoníku a zákona č. 257/2000 Sb., 

o Probační a mediační službě. 

Proti zavedení nového druhu trestu může svědčit argument zvýšených nákladů 

státu na výkon tohoto trestu. Druhou výhradu lze mít vůči výkonu soudního dohledu 

prostřednictvím probačního úředníka. V této souvislosti pro právní úpravu nevylučuji, 

aby soudní dohled prováděl soud prostřednictvím insolvenčních správců za 

předpokladu, že by byl smysl tohoto trestu lépe zajištěn.  

Výhodu, kterou v tomto trestu spatřuji, a která nemůže být nahrazena jiným 

druhem trestu, vidím v tom, že nezasahuje do práv třetích osob, především zaměstnanců 

právnické osoby, jejích věřitelů, sponzorů či akcionářů. Tyto osoby tak jsou chráněny 

před negativními důsledky uloženého trestu. Trest soudního dohledu nad činností 

právnické osoby také nejlépe odpovídá zásadě personality trestu, nepostihuje třetí 

osoby, které se na činnosti právnické osoby účastní, ani konečné zákazníky, kterých se 

může dotýkat především zvýšení cen výrobků.  
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Závěr 
 

Zákon o trestní odpovědnosti právnických osob je v České republice účinný od 

1. 1. 2012. Česká republika se vydala cestou pravé trestní odpovědnosti právnických 

osob po vzoru většiny evropských států. Přestože se stále objevují kritiky tohoto 

přístupu a zavedení trestní odpovědnosti právnických osob vůbec, domnívám se, že 

zákonodárce v tomto směru zvolil správnou cestu.  

Právní úprava však není dokonalá. Její nedostatky se projevují téměř ve všech 

oblastech, které zákon o trestní odpovědnosti právnických osob upravuje. V současné 

době prošel zákon o trestní odpovědnosti právnických osob jedinou novelizací, a to 

zákonem č. 105/2013 Sb., o změně některých zákonů v souvislosti s přijetím zákona 

o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních. Nejedná se však o novelu, která 

by měla odstranit nedostatky právní úpravy. Další dílčí novelizace prochází nyní 

legislativním procesem, ani ta se však nedotýká nejpalčivějších otázek nedostatků 

právní úpravy. Nejčastěji se nyní mluví o novelizaci často kritizovaného § 7 TOPOZ, 

který upravuje věcnou působnost zákona o trestní odpovědnosti právnických osob. 

Nutno ovšem dodat, že návrh na zařazení lichvy mezi trestné činy, za které lze 

právnické osoby stíhat, byl zamítnut Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR v prvním 

čtení. 

Z výše uvedeného tak můžeme dojít k závěru, že na rozsáhlejší novelizaci 

zákona o trestní odpovědnosti právnických osob si budeme muset počkat. Uvedené platí 

zvláště pro oblast sankcionování právnických osob. Jsem si vědoma skutečnosti, že 

aktuálně je třeba řešit jiné otázky v oblasti trestního práva, na druhou stranu chceme-li 

účinně postihnout právnické osoby jako pachatele trestných činů, je nezbytným 

předpokladem náležitá právní úprava. V této práci jsem nejen poukázala na nedostatky 

v právní úpravě sankcionování právnických osob, ale také se pokusila navrhnout 

některé možné změny, které by, jak věřím, mohly přispět ke zlepšení právního stavu.  

Trestní odpovědnost právnických osob je jednou z nejvíce kontroverzních otázek 

trestního práva. Domnívám se však, že ani do budoucna nelze očekávat, že by diskuse 

okolo trestní odpovědnosti právnických osob ustaly, právě naopak. Narůstající počet 

trestně stíhaných a odsouzených právnických osob bude stále častěji odhalovat další 

http://portal.gov.cz/app/zakony/zakonPar.jsp?idBiblio=79867&fulltext=&nr=105%7E2F2013&part=&name=&rpp=15#local-content
http://portal.gov.cz/app/zakony/zakonPar.jsp?idBiblio=79867&fulltext=&nr=105%7E2F2013&part=&name=&rpp=15#local-content
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nedostatky právní úpravy a tím bude narůstat také její kritika. Každá nová právní úprava 

s sebou přináší kritiku a jisté nedokonalosti, které se projeví až její aplikací v praxi, 

proto nelze očekávat, že by tomu v případě trestní odpovědnosti právnických osob bylo 

jinak. Za chybu však považuji to, že na tyto nedostatky zákonodárce ani po více než 

dvou letech náležitě nereagoval. 
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- SEDLÁČKOVÁ, Veronika. Český soud poprvé zrušil firmu kvůli její trestné 

činnosti, podváděla s daněmi. 2014. [cit. 16. 6. 2014] Dostupný z WWW < 

http://www.rozhlas.cz/zpravy/domaciekonomika/_zprava/cesky-soud-poprve-

zrusil-firmu-kvuli-jeji-trestne-cinnosti-podvadela-s-danemi--1340804 > 

- ŠPERL, Milan. Trestní odpovědnost firem: Za co už byly firmy odsouzeny a 

jaké tresty dostaly? 2014. [cit. 17. 6. 2014] Dostupný z WWW < 

http://www.patria.cz/pravo/2585266/trestni-odpovednost-firem-za-co-uz-byly-

firmy-odsouzeny-a-jake-tresty-dostaly.html > 

- ŠPERL, Milan. Trestní odpovědnost firem: Jaká je bilance po dvou letech 

účinnosti zákona. 2014. [cit. 10. 6. 2014] Dostupný z WWW 

<http://www.patria.cz/pravo/2564575/trestni-odpovednost-firem-jaka-je-

bilance-po-dvou-letech-ucinnosti-zakona.html> 

- http://www.psp.cz/sqw/tisky.sqw?o=7&gc=418&gr=2011 

- http://www.ceska-justice.cz/wp-content/uploads/2014/06/TOPO-

d%C5%AFvodov%C3%A1-zpr%C3%A1va.pdf 

- http://cslav.justice.cz/ 

 

Právní předpisy: 

- zák. č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, 

ve znění pozdějších předpisů  

- 420/2011 Sb., o změně některých zákonů v souvislosti s přijetím zákona o trestní 

odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim 

http://zpravy.aktualne.cz/domaci/druhy-trest-smrti-pro-firmu-za-legalizovani-dovozu-z-ciny/r~9275fd94d46a11e3b566002590604f2e/
http://zpravy.aktualne.cz/domaci/druhy-trest-smrti-pro-firmu-za-legalizovani-dovozu-z-ciny/r~9275fd94d46a11e3b566002590604f2e/
http://zpravy.aktualne.cz/domaci/tresty-pro-firmy-za-vykaceni-lesa-ale-i-podvody-a-vydirani/r~9812d592ca3311e391780025900fea04/
http://zpravy.aktualne.cz/domaci/tresty-pro-firmy-za-vykaceni-lesa-ale-i-podvody-a-vydirani/r~9812d592ca3311e391780025900fea04/
http://www.psp.cz/sqw/tisky.sqw?o=7&gc=418&gr=2011
http://www.ceska-justice.cz/wp-content/uploads/2014/06/TOPO-d%C5%AFvodov%C3%A1-zpr%C3%A1va.pdf
http://www.ceska-justice.cz/wp-content/uploads/2014/06/TOPO-d%C5%AFvodov%C3%A1-zpr%C3%A1va.pdf
http://cslav.justice.cz/
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- zák. č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů 

- zák. č.  140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění účinném do 31. 12. 2009 

- zák. č. 141/1961 Sb., trestní řád, ve znění pozdějších předpisů 

- zák. č. 218/2003 Sb., zákon o odpovědnosti mládeže za protiprávní činu a o 

soudnictví ve věcech mládeže a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších 

předpisů 

- úst. zák. č.1/1993, Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů 

- Usnesení předsednictva České národní rady č. 2/1991 Sb., o vyhlášení Listiny 

základních práv a svobod jako součásti ústavního pořádku České republiky 

- zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

- zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvu (o obchodních 

korporacích) 

- zák. č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob (tzv. 

rejstříkový zákon) 

- zák. č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování 

v majetkových vztazích, ve znění pozdějších předpisů 

- zák. č. 257/2000 Sb., o Probační a mediační službě, ve znění pozdějších předpisů 

- zák. č. 6/2002 Sb., o soudech a soudcích, ve znění pozdějších předpisů 

- zák. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů 

- 361/2000 Sb. o silničním provozu, ve znění pozdějších předpisů 

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

- zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů 

- zák. č. 139/2006 Sb., o koncesních smlouvách a koncesním řízení (koncesní 

zákon), ve znění pozdějších předpisů 

- zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů 

- zák. č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní 

správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů 

- zák. č. 224/2010 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 330/2005 Z. z. Trestný 

zákon v znení neskorších predpisov a o zmene s doplnení niektorých zákonov 
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Mezinárodní úmluvy: 

- Úmluva o boji proti podplácení zahraničních veřejných činitelů v mezinárodních 

podnikatelských transakcích (Paříž, 17. prosinec 1997) vyhlášená jako sdělení 

MZV č. 25/2000 Sb. m. s. 

- Trestněprávní úmluva o korupci (Štrasburk, 27. leden 1999) vyhlášená jako 

sdělení MZV č. 70/2000 Sb. m. s. ve znění sdělení MZV č. 43/2009 Sb. m. s. 

- Mezinárodní úmluva o potlačování financování terorismu (rezoluce VS OSN, 9. 

prosinec 1999) vyhlášená jako sdělení MZV č. 18/2006 Sb. m. s. 

 

Důvodové zprávy a návrhy zákonů: 

- Parlament České republiky. Poslanecká sněmovna. 2011. VI. volební období. 

Tisk 285. Vládní návrh zákona o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení 

proti nim. Důvodová zpráva. 

- Parlament České republiky. Poslanecká sněmovna. 2004. IV. volební období. 

Sněmovní tisk č. 745. Vládní návrh zákona o trestní odpovědnosti právnických 

osob a řízení proti nim 

- Vládní návrh zákona o trestnej zodpovednosti právnických osôb a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov. Dostupný z WWW 

<https://lt.justice.gov.sk/Material/MaterialWorkflow.aspx?instEID=-

1&matEID=6921&langEID=1>  

- Důvodová zpráva k návrhu zákona o trestnej zodpovednosti právnických osôb a 

o zmene a doplnení niektorých zákonov. Dostupný z WWW 

https://lt.justice.gov.sk/Document/DocumentDetails.aspx?instEID=-

1&matEID=6921&docEID=345321&docFormEID=16&docTypeEID=6&langE

ID=1&tStamp=20140124073334497 

 

Judikatura: 

- Nález Ústavního soudu ze dne 9. března 2004, vyhlášený pod č.. 229/2004 Sb., 

ve věci návrhu na zrušení části ustanovení § 11 odst. 3 zákona č.. 129/2000 Sb., 

o krajích (krajské zřízení), ve znění zákona č.. 273/2001 Sb., zákona č. 320/2001 

Sb., zákona č. 450/2001 Sb. a zákona č. 231/2002 Sb. 

https://lt.justice.gov.sk/Material/MaterialWorkflow.aspx?instEID=-1&matEID=6921&langEID=1
https://lt.justice.gov.sk/Material/MaterialWorkflow.aspx?instEID=-1&matEID=6921&langEID=1
https://lt.justice.gov.sk/Document/DocumentDetails.aspx?instEID=-1&matEID=6921&docEID=345321&docFormEID=16&docTypeEID=6&langEID=1&tStamp=20140124073334497
https://lt.justice.gov.sk/Document/DocumentDetails.aspx?instEID=-1&matEID=6921&docEID=345321&docFormEID=16&docTypeEID=6&langEID=1&tStamp=20140124073334497
https://lt.justice.gov.sk/Document/DocumentDetails.aspx?instEID=-1&matEID=6921&docEID=345321&docFormEID=16&docTypeEID=6&langEID=1&tStamp=20140124073334497
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- Rozhodnutí nejvyššího soudu ČR ze dne 24. 10. 1952, sp. zn. Tz I 82/52, sbírka 

soudních rozhodnutí a stanovisek NS ČR č. R 2/1953 

- Rozsudek nejvyššího soudu ČR ze dne 28. 8. 1987, sp. zn. 1 Tz 23/87, sbírka 

soudních rozhodnutí a stanovisek NS ČR č. R 51/1988  

- Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 6. 4. 1979, sp. zn. 1 Tz 11/79, sbírka 

soudních rozhodnutí a stanovisek č. R 5/1980 

- Stanovisko trestního kolegia NS ČR ze dne 30. 1. 2013, č. Tpjn 301/2012 

- Usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 9. 10. 2003, sp. zn. 2 To 144/03, sbírka 

soudních rozhodnutí a stanovisek NS ČR č. R 19/2004  
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Resumé 
 

Diplomová práce se zabývá otázkami trestní odpovědnosti právnických osob, se 

zaměřením na jejich sankcionování. Tradičně bývá trestní právo spojováno 

s odpovědností fyzických osob za trestný čin. V posledních několika desítkách let se 

společenské poměry změnily natolik, že bylo třeba reagovat na negativní důsledky 

spojené s jejich činností. Reakcí na tyto změny bylo zavedení trestní odpovědnosti 

právnických osob v řadě členských států EU. V České republice nebyla po dlouhou 

dobu trestní odpovědnost právnických osob upravena. Změnu přineslo až přijetí zákona 

č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, který nabyl 

účinnosti 1. 1. 2012. 

Diplomová práce se člení do čtyř kapitol. Úvodní kapitola práce je zaměřena na 

teoretické otázky trestní odpovědnosti právnických osob. Podrobně jsou rozebrány 

jednotlivé přístupy k této otázce a dále mezinárodní a evropské závazky České 

republiky na poli trestní odpovědnosti právnických osob. 

Druhá kapitola se věnuje základům sankcionování právnických osob. V první 

části se práce zabývá teoretickým vymezením pojmů trest a ochranné opatření. Druhá 

část pojednává o ukládání sankcí právnickým osobám. V rámci druhé části jsou 

rozebrány jednotlivé zásady trestání a dále jednotlivá kritéria pro stanovení druhu a 

výměry trestu. 

 Třetí kapitola pojednává o jednotlivých trestech podle zákona o trestní 

odpovědnosti právnických osob. Zákon upravuje celkem osm druhů trestu a jedno 

ochranné opatření. Podmínkám pro jejich uložení a nedostatkům zákona je věnována 

celá kapitola.  

V závěrečné kapitole je hodnocena trestní odpovědnost právnických osob 

z hlediska praxe. První část této kapitoly pojednává o dosud uložených trestech 

právnickým osobám. Druhá část kapitoly obsahuje návrhy možných změn, které by 

v budoucnu mohly být přijaty, a které by mohly zlepšit současnou právní úpravu 

sankcionování právnických osob. 
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Summary 

The thesis concerns the questions related to the criminal liability of legal entities, 

with focus on their sanctioning. The criminal law is being traditionally linked to the 

criminal liability of an individual. The social environment has changed in the last 

decades in such a way that it was vital to reflect its negative consequences. In a number 

of EU countries, the action resulted in implementation of criminal lability of legal 

entities. The Czech Republic used to be a country where the criminal lability of legal 

entities was not complied with for many years. The change was brought by adopting the 

act of No. 418/2011 valid from 1
st
 January 2012, dealing with criminal liability of legal 

entities and its related proceedings.  

The thesis is devided into four chapters. The opening chapter focuses on 

theoretical questions of criminal liability of legal entities. Different approaches to the 

matter are analysed here in detail, international and European commitments of the 

Czech Republic in relation to criminal liability of legal entities are also mentioned.  

The second chapter is related to the basic rules of sanctioning the legal entities. 

Theoretical definition of "sentence" and "preventive measure" terms can be found in the 

first part of the chapter. All rules for sentencing and specific criteria for penalty or 

sentence set-up can be found in the second part.  

The third chapter analyses different sentences according to the legal entities 

criminal liability act. The law defines eight kinds of sentence and one kind of a 

preventive measure. The chapter deals with the conditions of sentencing and also with 

loopholes in the law.  

Criminal lability of legal entities is assessed from the practical point of view in 

the final chapter. The first part talks about legal entities sentenced up to present. The 

second part of the chapter contains suggestions for possible changes that could be 

considered and implemented in the future, in order to improve the current form of legal 

entities criminal liability act.  
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