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Úvod 

Trestní odpovědnost právnických osob je multidimenzionální fenomén a zároveň 

kontroverzní a mimořádně sporné téma posledních desítek let. Zatímco v angloamerické 

kultuře se jedná o tradiční institut, předmětem diskuse v kontinentální Evropě se stal až v 

posledních 30 letech.  

Propojení trestního práva a právnické osoby z její povahy nabourává některé základní 

zásady trestního práva, a proto se zavedení konceptu trestní odpovědnosti právnických 

osob setkalo s odporem veřejnosti. V ČR byla poprvé zavedena až s účinností od 

1. 1. 2012 zákonem č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení 

proti nim. Český zákonodárce tak učinil ve srovnání s ostatními evropskými státy se 

zpožděním. Samotná možnost zavedení trestní odpovědnosti právnických osob do 

českého právního řádu byla odborně probírána již v roce 2000 v rámci iniciativy 

JUDr. Otakara Motejla.
1
 Vůbec první pokus zavést v ČR institut trestní odpovědnosti 

právnických osob datujeme k roku 2004. Tehdy byl návrh zamítnut v prvním čtení 

překvapivě již po necelých 4 měsících od předložení Poslanecké sněmovně vládou, což 

svědčí především o velké opatrnosti a obavě z prozatím omezené znalosti praktických 

následků tohoto institutu (důvodem zamítnutí byl především nadměrný rozsah 

kriminalizace jednání právnických osob, která překračovala mezinárodní požadavky). 

ČR tak byla jedním z posledních států Evropské unie, ve kterých právnické osoby trestně 

odpovědné ještě nebyly.
2
 Některé názory dokonce hovoří o tom, že ČR byla vůbec 

poslední stát kontinentální Evropy, který tento institut zavedl, byť některé státy měly 

problematiku trestní odpovědnosti právnických osob vypracovanou nedostatečně a 

nesplňovaly proto mezinárodní požadavky na účinné, přiměřené a odstrašující sankce 

vůči právnickým osobám. 

Cílem této diplomové práce je vyzdvihnout společenskou potřebu institutu trestní 

odpovědnosti právnických osob, ale i nedostatky jeho českého hmotněprávního 

provedení. Samu sebe řadím do skupiny příznivců tohoto způsobu úpravy deliktní 

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

34-40. ISSN 1210-4817. 
2
 JELÍNEK, J; HERCZEG, J. a kol. Zákon o trestní odpovědnosti právnických osob: komentář 

s judikaturou. 2. aktualizované a přepracované vydání.  s. 11. Praha: Leges, 2013. ISBN 978-80-87576-43-

4. 
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odpovědnosti právnických osob, nicméně některá ustanovení ZTOPO považuji nejen za 

nezdařilá, ale místy i protiústavní. Proto tato práce především popisuje českou 

hmotněprávní úpravu trestní odpovědnosti právnických osob a v případě některých 

ustanovení se pokouším dospět k závěrům de lege ferenda. 

Zavedení trestní odpovědnosti právnických osob v ČR předcházel nátlak ze strany 

mezinárodních společenství včetně silného vlivu Evropské unie, ale stejně podstatné 

důvody pro její prosazení představovala globalizace, rozvoj společnosti, ekonomiky a s 

tím související vzrůstající vliv korporací, trestná činnost právnických osob i 

kriminologické aspekty korporátní kriminality. Ukotvení tohoto institutu v právním řádu 

ČR má svá pro i proti. Na praktické důsledky trestní odpovědnosti právnických osob má 

velký vliv zvolení konkrétního modelu právní úpravy a samozřejmě samotná 

hmotněprávní a procesněprávní úprava, která rozhodně nemá jen jedno možné řešení 

jednotlivých součástí trestní odpovědnosti právnických osob. První část této práce se 

věnuje právě juristickému hledisku, názorům pro a proti zavedení odpovědnosti 

právnických osob za trestné činy a některým kriminologickým aspektům, pojednává tedy 

o předmětu zkoumání tohoto fenoménu. Ve druhé části této práce se zabývám modely 

trestní odpovědnosti právnických osob, znaky a odlišením pravé trestní, nepravé trestní a 

administrativněprávní odpovědnosti právnických osob. Třetí část práce je věnována 

pojmu právnická osoba. Ten není v ZTOPO ani v TZ zakotven, a proto je třeba vycházet 

z úpravy v jiných právních odvětvích. 

Těžištěm této práce je její čtvrtá část, která rozebírá samotný ZTOPO. Po konzultaci s 

vedoucím diplomové práce jsem se rozhodla z důvodu rozsáhlosti celé problematiky 

zaměřit pouze na hmotněprávní část výše zmiňovaného zákona. Nejdříve zde definuji 

jeho vztah k ostatním trestním zákonům a pokouším se nalézt jeho účel, poté představuji 

jeho NOVELU z roku 2016, kterou nejen já považuji za zcela zásadní. Následuje 

pojmenování základních zásad, které ovládají trestní odpovědnost právnických osob 

provedenou v ČR, a stěžejní kapitoly, věnující se jednotlivým ustavením ZTOPO. V nich 

se snažím vyzdvihnout nejčastější předměty diskuse a kontroverzní paragrafy, a najít 

možná řešení úpravy, která by byla vhodnější. 

Poslední pátá část této práce poté nabízí přehled o efektivitě a potřebnosti nového 

systému v ČR v podobě představení statistik, zaměřených na počet odsouzených 

právnických osob a druhy skutkových podstat nejčastěji páchaných trestných činů. 
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Představuje tak zhodnocení adaptace společnosti a orgánů činných v trestním řízení na 

nový koncept, který je navzdory své kontroverznosti potřebný. 
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1 Předmět zkoumání trestní odpovědnosti právnických osob 

Trestní odpovědnost právnických osob je naukou zkoumána ze tří základních 

hledisek. Jedná se o aspekt juristický, kriminologický a o argumentaci pro a proti 

zavedení tohoto institutu. Diskutovat o trestní odpovědnosti právnických osob z 

juristického hlediska, definovat si jednotlivé důvody spějící ve prospěch zavedení 

odpovědnosti právnických osob za trestné činy a její negativní stránky, a nastínit 

kriminologické aspekty trestné činnosti právnických osob, je důležité pro vytvoření 

vhodného znění zákona. 

1.1 Juristické hledisko trestní odpovědnosti právnických osob 

Z hlediska juristického se v teorii objevují otázky konkrétní právní úpravy trestní 

odpovědnosti právnických osob. Jde především o stanovení působnosti zákona jak 

místní, tak časové, které většinou odpovídají znění zákona upravujícího trestní 

odpovědnost osob fyzických, pokud to povaha právnických osob připouští. 

Problematičtější je určení působnosti osobní (které právnické osoby budou trestně 

odpovědné) a věcné (rozsah kriminalizace jednání právnických osob). 

Zásadní je také otázka stanovení subjektivní stránky trestného činu a způsobu jejího 

prokázání. Úprava systému sankcí má rovněž více variant, otázkou není jen jaké sankce 

zvolit, ale i kolik druhů sankcí bude právní řád umožňovat soudem uložit. 

Z juristického úhlu pohledu je dále zkoumána povaha vztahu trestní odpovědnosti 

právnické osoby k trestní odpovědnosti osoby fyzické. S tím souvisí i zvolení modelu 

odpovědnosti právnických osob za trestné činy (pravá, nepravá či administrativněprávní). 

Konkrétními modely se zabývám v následující části této práce. 

Úprava institutu přechodu trestní odpovědnosti právnické osoby na právního nástupce 

je zcela stěžejní pro fungování zavedeného systému. Pokud bude v právní úpravě 

absentovat možnost přechodu trestní odpovědnosti, dojde k situacím zakládání 

právnických osob výlučně za účelem trestné činnosti a jejich následné záměrné 

likvidace, popř. fúze, bez možnosti je postihnout. Celý systém trestní odpovědnosti 

právnických osob by pak pro svou neefektivnost postrádal smysl. 

V neposlední řadě se literatura zabývá úpravou procesní stránky trestní odpovědnosti 

právnických osob, vztahem k řízení proti fyzické osobě a obhajobou právnických osob. 



   
 

5 
 

Vzhledem ke zvláštnostem, které trestní odpovědnost právnických osob přináší, je 

nutné zhodnotit všechny možné juristicky vyšetřované varianty. Jelínek se ke specialitě 

trestní odpovědnosti právnických osob vyjádřil takto: „Podstatnou zvláštností trestní 

odpovědnosti právnických osob je, že obsahuje problematiku občanského, respektive 

obchodního práva, které trestní právo dává jenom jakousi trestněprávní formu. Obrazně 

řečeno je to jako bychom si oblékli košili a sako ze soukromého práva a na to si navlékli 

kabát z trestního práva.“
3 

1.2 Argumenty pro a proti návrhu na zavedení trestní odpovědnosti právnických 

osob 

Důvody svědčící ve prospěch zavedení trestní odpovědnosti právnických osob jsou 

především pragmatického charakteru. 

Za hlavní argument znějící pro zavedení trestní odpovědnosti právnických osob jsou v 

literatuře označovány požadavky ze strany mezinárodních společenství. Již od konce 

70. let se ve velkém množství mezinárodních závazných i nezávazných dokumentů 

ukotvuje požadavek, aby státy zavedly odpovědnost právnických osob za jejich deliktní 

jednání a tato jednání sankcionovaly pomocí účinných, přiměřených a odstrašujících 

sankcí. Tyto požadavky obsahují například ČR (již v době před účinností ZTOPO) 

ratifikovaná Úmluva o boji proti podplácení zahraničních veřejných činitelů v 

mezinárodních podnikatelských transakcích, Trestněprávní úmluva o korupci či 

Mezinárodní úmluva o potlačování financování terorismu. Jiné mezinárodní dokumenty 

jako například Úmluva OSN proti nadnárodnímu organizovanému zločinu nebo Úmluva 

o počítačové kriminalitě nemohly být ČR v době před účinností ZTOPO ratifikovány, 

protože obsahovaly závazky postihu právnických osob za trestné činy, na které se 

deliktní odpovědnost korporací v ČR nevztahovala (např. financování terorismu).
4
 

Ještě větší tlak byl na ČR vyvíjen ze strany Evropské unie. V případě neimplementace 

požadavků vyplývajících ze směrnic Evropské unie hrozí ČR řízení o porušení Smlouvy 

o fungování Evropské unie a uložení finančních sankcí ve formě paušální částky či 

penále. 

                                                           
3
 JELÍNEK, J. Koncepce trestní odpovědnosti právnických osob. Acta Universitatis Carolinae – Iuridica 

2/2017. Vol. LXIII. s. 7-24. Praha: Nakladatelství Karolinum, 2017. ISSN 0323-0619. 

4
 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. 
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Rozhodnutí nezavést v ČR trestní odpovědnost právnických osob by mělo následky i 

pro zahraniční státy. Nebylo by možné vyhovovat žádostem členských států Evropské 

unie o uznání a výkon rozhodnutí v trestních věcech, jejichž adresáty jsou právnické 

osoby. Zahraniční právnické osoby by tak mohly záměrně páchat trestné činy a svůj 

majetek umisťovat na území ČR, protože by je zde nebylo možné trestně postihnout. 

Nutno zmínit, že žádný z mezinárodních dokumentů ani předpisů Evropské unie, 

kterými byla ČR vázána, v době přijímání ZTOPO dle většiny názorů odborníků 

neobsahoval požadavek zavést přímo trestní odpovědnost právnických osob, ale, mnohdy 

i výslovně, tyto předpisy připouštěly i správní či soukromoprávní druh odpovědnosti 

(např. Mezinárodní úmluva o potlačování terorismu).
5
 Zakotvené požadavky 

mezinárodní spolupráce však lze ve výsledku efektivně plnit pouze cestou odpovědnosti 

trestní. Ostatními dvěma variantami se důkladně zabývá důvodová zpráva k vládnímu 

návrhu ZTOPO z roku 2011 a její příloha Analýza a mezinárodní srovnání právní úpravy 

problematiky odpovědnosti právnických osob za jednání, k jehož postihu zavazují 

mezinárodní smlouvy.
6
  Mezi hlavní důvody, proč by správní odpovědnost právnických 

osob byla nedostatečná, patří nekomplexní, roztříštěná a zkrátka nedokonalá současná 

úprava správního trestání a správního práva vůbec v ČR. Bylo by nutné vytvořit nové 

skutkové podstaty přestupků, zvláštní procesní úpravu (kterou v oblasti trestního práva 

již máme), nadát správní orgány novými pravomocemi, obdobnými jako mají orgány 

činné v trestním řízení. Dále, z důvodu požadavků vzájemného uznávání peněžitých 

trestů a pokut, upravit přezkoumání rozhodnutí správního orgánu soudem trestním. 

Problematické by bylo rovněž určení konkrétního orgánu, který by případy odpovědnosti 

právnických osob projednával (v současné době se výkon státní správy organizuje podle 

jednotlivých odvětví).
7
 Možnost postihovat právnické osoby za protiprávní jednání 

pouze soukromoprávně by byla zcela nedostatečná. 

                                                           
5 KOPEČNÝ, Z. Mezinárodní závazky České republiky k zavedení trestní odpovědnosti právnických osob. 

Acta Universitatis Carolinae - Iuridica 2/2017. Vol. LXIII, s. 25-40.  Praha: Nakladatelství Karolinum, 

2017. ISSN 0323-0619. 
6
 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. 
7
 JELÍNEK, J; HERCZEG, J. a kol. Zákon o trestní odpovědnosti právnických osob: komentář 

s judikaturou. 2. aktualizované a přepracované vydání.  s. 20-21. Praha: Leges, 2013. ISBN 978-80-87576-

43-4. 
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V dnešní době již povinnost, aby právnické osoby byly odpovědné přímo trestně, 

pravděpodobně zakotvuje například Směrnice Evropské unie o boji proti terorismu ze 

dne 15. 3. 2017.
8
 I toto je však podle mého názoru sporné, neboť její samotný text si 

protiřečí. Po přečtení článku 17 nelze o povinnosti členských států zavést trestní 

odpovědnost právnických osob pochybovat, článek 18 však následně výslovně připouští i 

jiné než trestní sankce (přestože dále navrhované sankce jsou svou povahou trestní – 

např. zrušení rozhodnutím soudu). Pochybnosti vzbuzuje i důvodová zpráva k návrhu 

této směrnice.
9
 Komentář k navrhovanému článku 19 (současný článek 17, avšak 

v totožném znění) je zakončen větou „Není nutné, aby tato odpovědnost byla výlučně 

trestní“. Především předpisy Evropské unie jsou podobným způsobem matoucí a 

připouštějí zcela nežádoucí dvojí výklad. 

Nátlak z mezinárodního prostředí však rozhodně není jediným argumentem pro 

zavedení trestní odpovědnosti právnických osob. Většina následujících důvodů je zajisté 

rovněž důvodem, který mezinárodní společenství přivedl k tomuto požadavku vůči 

státům. 

Již zmíněná globalizace, rozvoj ekonomiky a vzrůstající vliv korporací vede k nárůstu 

fatálních následků trestné činnosti právnických osob, které jsou mnohdy jen těžko 

napravitelné. Zjevná je propojenost s rozvojem práva životního prostředí, které se 

intenzivně vyvíjí v posledních dekádách. Narůstající potřeba ochrany životního prostředí 

vede k požadavku, aby korporace nesly následky svého protiprávního chování, 

škodlivého životnímu prostředí. Negativní dopady trestné činnosti právnických osob na 

společnost a životní prostředí jsou nesrovnatelné s dopady škodlivého jednání 

jednotlivců. Proto by i sankce měly být diferencovány a limity peněžitých pokut za 

trestné činy právnických osob mnohonásobně vyšší. 

V důsledku neprůhledných organizačních struktur korporací často nelze prosadit 

individuální trestní odpovědnost fyzické osoby. Ve prospěch fyzické osoby také kolikrát 

svědčí nedostatek důkazů nebo odvolání se na rozhodnutí kolektivního orgánu právnické 

                                                           
8 Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/541 ze dne 15. března 2017 o boji proti terorismu, 

kterou se nahrazuje rámcové rozhodnutí Rady 2002/475/SVV a mění rozhodnutí Rady 2005/671/SVV. 
9 Návrh 2015/0281 (COD) směrnice Evropského parlamentu a Rady o boji proti terorismu, kterou se 

nahrazuje rámcové rozhodnutí 2002/475/SVV o boji proti terorismu, ze dne 2. 12. 2015, včetně přílohy 

„Důvodová zpráva“. 
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osoby. Ve výsledku nikdo neodpovídá za nic. Právnické osoby se stávají nástroji ke 

spáchání trestných činů. 

Rovněž nerovnováha práv a povinností právnických a fyzických osob je odpovědí na 

otázku proč zavést odpovědnost právnických osob za trestné činy. Právnické osoby jsou 

sice nositeli oprávnění, ale daleko méně povinností. Podle mého názoru, pokud jsou 

právnickým osobám dána práva a povinnosti a jsou občanskoprávně a správně 

odpovědné, není jediný důvod, proč by neměly být odpovědné i trestně. Jsou přeci 

způsobilé jednat protiprávně, o čemž svědčí i to, že jsou historicky odpovědné za 

přestupky. 

První zmíněný důvod k zavedení trestní odpovědnosti právnických osob, tedy 

mezinárodní závazky, byl také hlavním a možná jediným skutečným důvodem zavedení 

tohoto systému v ČR. I z obsahu samotné důvodové zprávy k vládnímu návrhu zákona z 

roku 2011 dovozuji tento názor. Její převážná část se zabývá právě mezinárodními 

závazky.
10

 Zde se ztotožňuji s názorem Dankové, která napsala: „Patrně právě 

skutečnost, že český zákonodárce našel impuls pro zakotvení odpovědnosti právnických 

osob v povinnostech plynoucích pro něj z mezinárodních závazků, spíše než ve 

společenském konsensu stran nutnosti jejího zakotvení do českého práva, způsobila, že 

teoretické rozpracování této problematiky není zcela dostatečné.“
11 

Naopak názory, které zastávají odpůrci institutu trestní odpovědnosti právnických 

osob, zaujímají postoj právně dogmatický. 

Hlavním argumentem proti zavedení trestní odpovědnosti právnických osob je 

charakter právnických osob, které jsou pouhými fikcemi, umělými útvary. Právnickou 

osobu nelze považovat za subjekt trestného činu a objekt trestní sankce. Avšak právnická 

osoba jedná prostřednictvím svého statutárního orgánu, jehož jednání je pomocí 

zastoupení přičítáno právnické osobě. Pokud je právnické osobě přičítáno jednání jejího 

zástupce, proč by jí nemohlo být přičítáno i jeho trestné jednání? Argument, že právnická 

osoba není způsobilá trestněprávně jednat, považuji za nedomyšlený. K tomuto se 

                                                           
10

 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. 
11

 DANKOVÁ, K. Kriminologické aspekty trestní odpovědnosti právnických osob. Acta Universitatis 

Carolinae - Iuridica 2/2017. Vol. LXIII, s. 59-70.  Praha: Nakladatelství Karolinum, 2017. ISSN 0323-

0619. 
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vyjádřili například Roháč nebo Klíma. Roháč poukazuje na fakt, že zatím co v 

soukromém právu je jednání statutárních orgánů či jejich zástupců považováno za 

jednání právnické osoby, v právu trestním se naopak objevuje snaha z právnické osoby 

vytvořit subjekt nezpůsobilý jednat.
12

 Klíma se k potřebě zavedení trestní odpovědnosti 

právnických osob vyjádřil podobně: „Jestliže tedy (nestátní) právnické osoby užívají 

zákonných práv, je zřejmé, že se ve svojí činnosti mohou dopouštět i jednání, která jsou 

protiprávní, tedy porušující zákony, a to až v intenzitě porušení trestněprávního.“
13

 S 

těmito výroky mi nezbývá než souhlasit. 

Námitka, že právnické osoby jako umělé útvary nemohou jednat zaviněně, je zcela 

důvodná. Pravdou je, že právnické osoby postrádají psychiku, a proto nemůžeme mluvit 

o existenci jejího vlastního psychického vztahu k trestnému činu. Systém trestní 

odpovědnosti právnických osob založený na odvození subjektivní stránky právnické 

osoby od subjektivní stránky osoby fyzické ovšem tento problém řeší. 

Zcela kontroverzní je otázka zavedení kolektivní viny. Trestní právo bylo tradičně 

postaveno na individuální odpovědnosti za zavinění. Pro mnohé je zavedení trestní 

odpovědnosti právnických osob kontroverzní právě v tom ohledu, že zásada individuální 

trestní odpovědnosti byla považována za základní zásadu českého trestního práva 

hmotného. Téměř každý článek či monografie uvozuje problematiku trestní 

odpovědnosti právnických osob faktem, že nový zákon přináší právnickým osobám 

dosud neznámou kolektivní trestněprávní odpovědnost.
14

 S tím souvisí i povaha sankcí 

ukládaných právnickým osobám, protože ty nedopadají pouze na onu právnickou osobu, 

ale dotýkají se jednotlivých nevinných fyzických osob. Hrozbou je nezaměstnanost a 

negativní dopady mohou pocítit i věřitelé a minoritní akcionáři. V době od spáchání 

trestného činu do jeho odhalení navíc může dojít k obměně osob představujících vedení, 

které se trestné činnosti rovněž neúčastnily. Jelínek argumentuje výrokem, že i nevinní 

                                                           
12

 ROHÁČ, I. Dôvody „proti“ zavedeniu trestnej zodpovednosti právnických osôb. In JELÍNEK, J. a kol. 

Trestní odpovědnost právnických osob v České republice - bilance a perspektivy. s. 52-60. Praha: Leges, 

2013. ISBN 978-80-87576-58-8. 

13
 KLÍMA, K. Ústavněprávní aspekty zákona o trestní odpovědnosti právnických osob. In JELÍNEK, J. a 

kol. Trestní odpovědnost právnických osob v České republice -  pět let poté. s. 11-21. Praha: Leges, 2017. 

ISBN 978-80-7502-205-9. 

14
 JELÍNEK, J; HERCZEG, J. a kol. Zákon o trestní odpovědnosti právnických osob: komentář 

s judikaturou. 2. aktualizované a přepracované vydání. Praha: Leges, 2013. ISBN 978-80-87576-43-4. 
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přeci mají hospodářský prospěch z protiprávního jednání právnické osoby.
15

 Já se však 

domnívám, že pakliže skutečně tyto nevinné osoby mají finanční prospěch z trestné 

činnosti právnické osoby, není to prospěch, o který by předem usilovaly a z důvodu 

nevědomosti o trestné činnosti ani nemohly tento prospěch odmítnout. Nelze tedy mluvit 

o úmyslu těchto fyzických osob spáchat trestný čin nebo z něho těžit.  Dochází pak k 

situaci, kdy právnická osoba je odsouzena za úmyslný trestný čin, zatímco její nevinný 

zaměstnanec je „odsouzen“ za trestný čin, který z jeho pohledu postrádá subjektivní 

stránku, povinný prvek trestného činu. Pokud máme hledat skutečně vhodný argument 

pro zavedení trestní odpovědnosti právnických osob navzdory nespravedlnosti ve formě 

kolektivní viny, je to podle mého názoru možné posílení kvality dozorčích činností 

uvnitř právnických osob, právě z důvodu obavy před nespravedlivými následky. 

Přetížení trestního soudnictví a finanční náročnost není dle mého uvážení tak velkým 

problémem, jak někteří odpůrci trestní odpovědnosti právnických osob uvádějí. Procesů 

vedených s právnickými osobami není zdaleka tak mnoho jako procesů s osobami 

fyzickými, navíc sankce jim následně ukládané jsou příjmem státního rozpočtu. Dobrým 

řešením navrhovaným Roháčem by se v budoucnu, v případě skutečné přetíženosti, 

mohlo stát vytvoření specializovaných senátů.
16

 Nechtěný výdaj státního rozpočtu však 

mohou představovat vydané prostředky v podobě náhrady škody způsobené zahájením 

trestního stíhání. Ty se budou pohybovat v odlišných (vyšších) cifrách než v případě 

reparace vůči osobám fyzickým. Doufám, že tento fakt neovlivní nezávislý výkon práce 

státních zástupců a neoslabí váhu zásady legality a oficiality. 

Na závěr zmíním problematiku zásahu do hospodářského života (trhu). Moderní doba 

stojí na principech minimálních zásahů ze strany státu a samoregulaci trhu. S tím 

samozřejmě souhlasím, potřeba ochrany společnosti, životního prostředí a jednotlivého 

spotřebitele by však dle mého názoru měla nad touto tendencí převážit. Trestní právo má 

chránit společnost a limitovat chování v mezích bezpečnosti. Protože rychlým vývojem 

trhu a celého ekonomického prostoru jsou tyto limity často překračovány, je úlohou 

právě trestního práva zajistit bezpečnost a ochranu před nepoctivým jednáním. 

                                                           
15

 JELÍNEK, J. Trestní odpovědnost právnických osob. s. 101 a násl. Praha: Linde, 2007. ISBN 978-80-

7201-683-9. 
16

 ROHÁČ, I. Dôvody „proti“ zavedeniu trestnej zodpovednosti právnických osôb. In JELÍNEK, J. a kol. 

Trestní odpovědnost právnických osob v České republice - bilance a perspektivy. s. 52-60. Praha: Leges, 

2013. ISBN 978-80-87576-58-8. 



   
 

11 
 

Jak z textu vyplývá, argumenty pro zavedení trestní odpovědnosti právnických osob 

převažují nad důvody proti jejímu vytvoření. Obě skupiny odborníků (zastánců a 

odpůrců) argumentují právně dogmaticky i právně politicky, ovšem nestejnou měrou. V 

argumentaci příznivců trestní odpovědnosti právnických osob se objevují převážně 

právně politické postřehy, zatímco jejich odpůrci oponují především právní dogmatikou. 

Maršálek to považuje za správné, podle jeho názoru „je k právu lepší zaujmout spíše 

pragmatický než dogmatický či tradicionalistický postoj“. Tuto myšlenku dovozuje z 

charakteru práva jako živé síly, která musí reagovat na změny ve společnosti.
17 

Jako nejzávažnější úskalí nového systému však považuji nepřímé zavedení kolektivní 

viny. Ostatní argumenty stojící na straně negativ považuji za překonané. Tam, kde je 

nelze vyvrátit, nastupuje větší protihodnota, kterou je ochrana společnosti a životního 

prostředí před enormními negativními následky trestné činnosti právnických osob. 

1.3 Kriminologické hledisko trestní odpovědnosti právnických osob 

Definovat zvláštnosti a příčiny kriminality právnických osob má zásadní význam pro 

stanovení vhodné konkrétní hmotněprávní úpravy trestní odpovědnosti právnických 

osob. 

V poslední době převažují názory, že trestná činnost korporací je druh 

organizovaného zločinu. Od ostatních forem kriminality se liší v mnohých aspektech. 

Trestné činy jsou páchány skrytě a nenápadně, je velice těžké je odhalit, což souvisí i s 

nízkým procentem oznamovaných trestných činů právnických osob. Při korporátní 

kriminalitě jsou využívány zvláštní schopnosti a znalosti nebo postavení v její 

organizační struktuře. Korporátní kriminalita často postihuje společnost jako celek. 

Nemožnost identifikovat její individuální oběti, protože ty často ani netuší, že se oběťmi 

staly, vede k označování této kriminality za „kriminalitu bez obětí“. Fyzická osoba se 

více zabývá krádeží kabelky v hodnotě 1.000,- Kč, než velkým daňovým podvodem, 

který ji ale zasáhne mnohem více. To si však společnost neuvědomuje. 

Příčiny korporátní kriminality jsou v teorii rozdělovány podle tří úrovní - úroveň trhu, 

úroveň právnické osoby a úroveň individuálního pachatele. 

                                                           
17

 MARŠÁLEK, P. Přetrvávající problém legitimity trestní odpovědnosti právnických osob. In JELÍNEK, 

J. a kol. Trestní odpovědnost právnických osob v České republice - bilance a perspektivy. s. 28-36. Praha: 

Leges, 2013. ISBN 978-80-87576-58-8. 
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Mezi kriminogenní faktory na úrovni trhu patří zejména tlak, který je v prostředí trhu 

na korporace vyvíjen. Tržní hospodářství a mnohdy i ekonomická situace nutí právnické 

osoby ke zlepšování pozice na trhu na úkor porušování zákona. Silným aspektem je druh 

odvětví, ve kterém korporace působí. Kriminologické studie ukazují, že k trestné činnosti 

nejčastěji dochází ve farmaceutickém, automobilovém, zbrojním nebo ropném 

průmyslu.
18

 

Na úrovni konkrétní právnické osoby hraje velkou roli její velikost, struktura a 

komplexnost. Ve složitých organizačních strukturách s nedostatečnou interní komunikací 

se dá trestný čin snadno zakrýt a představuje tak určité lákadlo snadného zisku. 

Konkurenční prostředí uvnitř korporace mezi jejími zaměstnanci vede k obavám ze 

společenského vyloučení, stejně tak přehnané ambiciózní požadavky ze strany vedení 

končí u porušování zákona. V případě korporací se také nedá hovořit o svědomí či 

morálce. 

Aspekty na úrovni individuálního pachatele souvisí právě s vytvářením konkurence 

mezi zaměstnanci a samozřejmým aspektem je prostá snaha o dosažení zisku či 

povýšení. 

Jak jsem již poznamenala, kriminologické faktory musí být zohledněny při zpracování 

zákona, ale rovněž při jeho aplikaci. Jedním z hlavních problémů, který je následkem 

nedostatečného studia kriminologických aspektů trestné činnosti právnických osob 

zákonodárcem a soudcem, je nízká výše sankcí jak hrozících za porušení zákona, tak 

především těch reálně očekávaných, tj. v praxi ukládaných. Pokud si právnická osoba 

vypočítá, že protiprávní jednání bude ekonomicky výhodné i v případě jejího odsouzení, 

jen stěží může systém efektivně fungovat. Nedá se zde hovořit ani o riziku. Korporace ví, 

že v každém případě vydělá, jen možná, v případě odhalení trestné činnosti, vydělá 

méně. 

  

                                                           
18

 DANKOVÁ, K. Kriminologické aspekty trestní odpovědnosti právnických osob. Acta Universitatis 

Carolinae - Iuridica 2/2017. Vol. LXIII, s. 59-70. Praha: Nakladatelství Karolinum, 2017. ISSN 0323-

0619. 
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2 Modely trestní odpovědnosti právnických osob 

Na úrovni prostředků veřejného práva rozeznáváme tři základní modely trestní 

odpovědnosti právnických osob – pravou, nepravou a administrativněprávní. V 

současnosti mají téměř všechny státy kontinentální Evropy zakotvenou pravou trestní 

odpovědnost právnických osob. Výjimkou je Spolková republika Německo, která 

odpovědnost právnických osob upravuje administrativněprávně. Některé státy (např. 

Španělsko či Slovensko) zavedly pravou trestní odpovědnost právnických osob až poté, 

co aplikovaly tu nepravou. 

2.1 Pravá trestní odpovědnost právnických osob 

Koncepci pravé trestní odpovědnosti právnických osob postupně převzaly téměř 

všechny evropské státy, pravděpodobně protože nejvíce vyhovuje mezinárodním 

požadavkům. Je upravena buď přímo v trestním zákoně (např. ve Francii) nebo ve 

speciálním zákoně o trestní odpovědnosti právnických osob (např. v ČR). V právní 

úpravě bývá výslovně uvedeno, že právnická osoba odpovídá za trestný čin a že trestný 

čin je spáchán právnickou osobou. Právnické osobě se ukládají trestní sankce v trestním 

řízení. 

Vinnou lze právnickou osobu uznat i v případě, že se nepodaří prokázat vinu osoby 

fyzické. Je tedy na trestní odpovědnosti fyzické osoby nezávislá. Protože zvláštní zákony 

upravující trestní odpovědnost právnických osob obvykle obsahují i procesní část, jsou 

právnické osobě zaručena stejná práva jako osobě fyzické v trestním řízení a nedochází 

tak k nerovnosti v jejich zákonných právech. 

Odlišnosti v úpravách jednotlivých států spočívají především ve vymezení osobní a 

věcné působnosti zákona, v systému sankcí, případně v procesní úpravě. 

2.2 Nepravá trestní odpovědnost právnických osob 

V případě modelu nepravé trestní odpovědnosti právnických osob není v trestním ani 

speciálním zákoně vyjádřen vztah fyzické osoby (pachatele trestného činu) a právnické 

osoby jako odpovědnost právnické osoby za trestný čin. Odpovědnost právnické osoby 

za trestný čin je dána tím, že fyzická osoba jednala za právnickou osobu. Právnická 

osoba je stíhána pouze za určitou účast na trestní odpovědnosti osoby fyzické, jejíž 

individuální trestní odpovědnost je zachována. 
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Následky nese právnická osoba pouze v případě, pokud je odsouzena osoba fyzická. 

Tyto následky spočívají v uložení ochranného opatření (např. zabrání majetku) z 

trestního zákona vztahujícího se na fyzické osoby, který ale trestní odpovědnost 

právnických osob výslovně neupravuje. V původní španělské právní úpravě pak vedle 

ochranných opatření hrály významnou roli i tzv. vedlejší důsledky (consecuencias 

accesorias). Sankce v koncepci nepravé trestní odpovědnosti právnických osob jsou 

literaturou nazývány jako tzv. quasitrestní sankce, za tresty se nikdy neoznačují. 

Problémy této formy trestní odpovědnosti právnických osob jsou zřejmé. Vina fyzické 

osoby se nepodaří vždy prokázat a v tomto případě není možné postihnout právnickou 

osobu. Pokud se po zdlouhavém soudním procesu fyzická osoba označí za odpovědnou 

za trestný čin, je často pozdě na efektivní sankcionování právnické osoby, protože ta již 

v době odsouzení fyzické osoby nemusí nakládat s žádným majetkem. Protože trestní 

zákon neupravuje výslovně trestní odpovědnost právnických osob, a tato je v postavení 

osoby zúčastněné na trestním řízení (nikoli osoby obviněné), disponuje mnohem slabšími 

procesními právy než osoba fyzická. Tak tomu bylo například na území Slovenska před 

tím, než po vzoru české úpravy přijali pravou trestní odpovědnost právnických osob. 

Jejich trestní právo například přiznávalo základní procesní zásadu nepřispívat k 

vlastnímu obvinění pouze osobě obviněné.
19 

Z předchozího odstavce vyplývá, že model nepravé trestní odpovědnosti právnických 

osob nemůže vyhovovat potřebám kladeným mezinárodními a evropskými normami, 

konkrétně požadavku na zakotvení přiměřených, odrazujících, a především účinných 

sankcí. O jeho nedostatečnosti nesvědčí jen výše popsané faktory, ale i skutečnost, že se 

některé státy uchýlily k přeměně z nepravé odpovědnosti právnických osob za trestné 

činy na pravou. 

2.3 Administrativněprávní odpovědnost právnických osob 

Jiný způsob regulace, který (pokud je zákonem dobře provedený) je způsobilý splnit 

výše zmíněný požadavek účinných, přiměřených a odrazujících sankcí, aplikuje 

Spolková republika Německo, jež zakotvuje odpovědnost právnických osob 

administrativněprávní. 

                                                           
19

 POLÁK, P.: Procesné práva obvinenej právnickéj osoby. In JELÍNEK, J. a kol.: Trestní odpovědnost 

právnických osob v České republice – bilance a perspektivy.  s. 256-263. Praha: Leges, 2013. ISBN 978-
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V této koncepci není právnická osoba trestně odpovědná. Model více respektuje 

charakter právnické osoby jako umělého útvaru, který nemůže jednat přímo zaviněně a 

nemá morální složku. Správní právo totiž bývá založeno na objektivní odpovědnosti, ať 

již absolutní nebo s prvky liberace. Dále skutečnost, že tato varianta odpovědnosti 

právnických osob nezavádí kolektivní vinu (tedy alespoň ne v tak velkém rozsahu jako 

odpovědnost trestní), považuji za velkou výhodu oproti pravé trestní odpovědnosti. 

Sankce obsažené v zákonech o přestupcích či jiných zákonech upravujících správní 

delikty jsou ukládány ve správním řízení. 

O problémech, které by předcházely aplikaci samostatné administrativněprávní 

odpovědnosti právnických osob v ČR, jsem se již zmínila v kapitole 1.2. Hlavním z 

těchto úskalí je obecně nekomplexní, nejednotná a zkrátka nedokonalá současná úprava 

správní odpovědnosti v našem právním řádu. Krokem k lepší komplexnosti se zdá být 

novelizace v oblasti přestupků účinná od 1. 7. 2017, zavádějící zákon č. 250/2016 Sb., o 

odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, a zákon č. 251/2016 Sb., o některých 

přestupcích. Tyto dva zákony společně odstraňují dualitu spočívající v existenci 

přestupků a jiných správních deliktů a více sjednocují hmotněprávní i procesněprávní 

úpravu. Přesto má ČR stále daleko od takové komplexnosti úpravy správních deliktů, 

aby koncepce administrativněprávní odpovědnosti právnických osob splňovala 

požadavky mezinárodní scény. Právě nedokonalost, nejednotnost a komplikovanost 

českého správního práva byla hlavním důvodem odmítnutí návrhu zákona o správní 

odpovědnosti právnických osob v ČR v roce 2009. 

Za obecný problém administrativněprávní varianty trestní odpovědnosti právnických 

osob nejen v ČR považuji, stejně jako u nepravého modelu, slabší procesní práva a menší 

záruky spravedlivého procesu na rozdíl od trestního řízení. Snad ještě větší komplikaci, 

související s nerovností práv fyzických a právnických osob ve prospěch osob 

právnických, spatřuji v nestupňovitosti odpovědnosti právnických osob v případě pouhé 

soukromoprávní a administrativní odpovědnosti. Šimovček a Strémy napsali: „Skutkové 

podstaty správního práva disponují nižším stupněm závažnosti oproti skutkovým 

podstatám trestního práva, které aplikuje ultima ratio.“
20

 Pokud správní právo 

                                                           
20

 ŠIMOVČEK, I; STRÉMY, T. Trestná alebo správna zodpovedosť právnických osôb. In JELÍNEK, J. 

Trestní odpovědnost právnických osob v České republice – bilance a perspektivy. s. 37-51. Praha: Leges, 

2013. ISBN 978-80-87576-58-8. 
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představuje domnělý první stupeň odpovědnosti fyzických osob, a trestní právo ten 

druhý, poslední a absolutní stupeň odpovědnosti, co představuje ultima ratio pro osoby 

právnické, pokud nejsou trestně odpovědné? Jsou některé sankce ukládané na základě 

správní odpovědnosti natolik závažné a různorodé, aby mohly představovat onen druhý 

stupeň odpovědnosti? V ČR určitě ne, a to především z důvodu existence malého 

množství druhů sankcí. 
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3 Právnická osoba 

V právním řádu ČR je pojem právnická osoba všudypřítomný. Základ má v různých 

právních předpisech práva soukromého i veřejného a jednotná definice pro celý právní 

řád není nikde zakotvena. Stejně jako ostatní trestní zákony, ani ZTOPO vlastní definici 

právnické osoby neobsahuje. 

Východiskem je právo občanské, konkrétně NOZ. Ten převzal tzv. teorii fikce (avšak 

nikoli bez výhrad), která právnickou osobu považuje za umělou konstrukci, jíž zákon 

přiznává možnost aktivně působit v právních vztazích. Jen člověk však může být 

přirozenou osobou. Autorem této teorie je Friedrich Carl von Savigny. Beran ve svém 

článku zabývajícím se trestní odpovědností právnických osob právě z hlediska teorie 

fikce ze Savignyho závěrů vyvozuje, že právnická osoba nemá vůli a je jí tak třeba 

přirovnat k nesvéprávnému a jejího zástupce k opatrovníkovi. Teorie fikce spočívá v 

domněnce, že jednání přirozených osob je jednáním právnické osoby.
21

 „Za právnickou 

osobu se tak ve skutečnosti považuje „zástupné jednání jejích orgánů“, a právě v tom 

spočívá ona fikce.“, sumarizuje Beran.
22 

NOZ právnickou osobu definuje ve svém § 20 odst. 1 takto: „Právnická osoba je 

organizovaný útvar, o kterém zákon stanoví, že má právní osobnost, nebo jehož právní 

osobnost zákon uzná. Právnická osoba může bez zřetele na předmět své činnosti mít 

práva a povinnosti, které se slučují s její právní povahou.“ Právě označení subjektu, 

jehož právní osobnost zákon uzná, za právnickou osobu, je mírné vybočení z výše 

zmíněné teorie fikce. Obecně se dá říct, že právnická osoba je organizovaný útvar, který 

má podle zákona právní osobnost. V literatuře se objevuje i negativní definice, která za 

právnickou osobu označuje subjekt s právní osobností, který je odlišný od osoby fyzické 

(člověka). 

Ačkoli definovat právnickou osobu je problematické, ohledně charakteristických 

znaků společných všem právnickým osobám panuje v literatuře jednota. Hlavním 

znakem je právní osobnost, tedy způsobilost mít v mezích právního řádu práva a 

povinnosti. NOZ převzal doktrínu spočívající ve způsobilosti právnických osob mít 

                                                           
21

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

roč. 13, č. 5, s. 107-113. ISSN 1213-5313. 

22
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práva a povinnosti, která jsou ve svém rozsahu neomezená předmětem činnosti, ale 

omezená co do povahy právnické osoby. 

Dalším charakteristickým znakem právnických osob je způsobilost k právním 

úkonům (stejně tak způsobilost k protiprávním úkonům), která se však u právnických 

osob (na rozdíl od osob fyzických) kryje s právní osobností. 

Nezbytnými znaky jsou dále účel právnické osoby (který vyplývá ze zakládacího aktu 

nebo činnosti právnické osoby), organizovanost právnické osoby (struktura spočívající v 

existenci orgánů, především statutárního orgánu, který za právnickou osobu právně 

jedná) a v poslední řadě majetková autonomie (majetek právnické osoby je oddělený od 

majetku jejích členů a ostatních osob, fyzických i právnických). Některé zdroje mezi 

pojmové znaky právnických osob řadí i firmu a sídlo právnické osoby.
23

 

Subjekt lze tedy uznat za právnickou osobu na základě dvou alternativních podmínek. 

První možnost je, že zákon subjekt za právnickou osobu přímo označí. Druhá varianta 

spočívá ve skutečnosti, že subjekt splňuje výše vyjmenované typické znaky, které 

literatura označuje za pojmové znaky právnických osob.
24

 

Komentář uvádí výčet subjektů, které nejsou právnickými osobami, a tudíž nemohou 

být trestně odpovědné podle ZTOPO. Právnickými osobami nejsou organizační složky 

korporace včetně odštěpných závodů zřízených zřizovatelem (nemají samostatnou 

subjektivitu), provozovny, organizační složky státu (podle zákona č. 219/2000 Sb., o 

majetku České republiky) jakožto účetní jednotky oprávněné hospodařit s majetkem 

státu, ani tichá společnost.
25

 Trestně odpovědným však je oproti organizační složce 

korporace její zřizovatel, který je právnickou osobou, a to za jednání, kterého se dopustí 

vedoucí organizační složky jako zmocněnec zřizovatele. Po účinnosti NOZ jsou trestně 

odpovědnými subjekty i spolky (jejich předchůdci občanská sdružení nebyla 

právnickými osobami). 

                                                           
23

 FENYK, J.; SMEJKAL, L. Zákon o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim: komentář. 

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

Kluwer, 2012. ISBN 978-80-7357-720-9. 
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Samotná osobní působnost ZTOPO je samozřejmě užší než definice právnické osoby 

ve znění NOZ. Vyplývá to z doporučení mezinárodních dokumentů a Evropské unie a 

rovněž z povahy některých právnických osob. 

Definice pojmu právnická osoba jsou obsažené také právě v mezinárodních 

smlouvách a právních předpisech Evropské unie. V souhrnu je zde právnická osoba 

definována jako „jakýkoliv subjekt, který je právnickou osobou podle příslušného 

vnitrostátního práva, s výjimkou států nebo jiných veřejnoprávních subjektů při výkonu 

veřejné moci a veřejných mezinárodních organizací“.
26

 

O tom, na které konkrétní právnické osoby se ZTOPO vztahuje, píši v bodu 4.4.3 této 

práce o osobní působnosti ZTOPO. 

  

                                                           
26

 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. 
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4 Úprava trestní odpovědnosti právnických osob v ČR 

4.1 Vztah ZTOPO k ostatním trestním zákonům a jeho účel 

Trestní odpovědnost právnických osob je v ČR provedena zákonem č. 418/2011 Sb., 

o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim. § 1 odst. 2 ZTOPO stanoví 

vztah k ostatním trestním zákonům následovně: „Nestanoví-li tento zákon jinak, použije 

se trestní zákoník, v řízení proti právnické osobě trestní řád a v řízení o mezinárodní 

justiční spolupráci ve věcech trestních přiměřeně zákon o mezinárodní justiční 

spolupráci ve věcech trestních, není-li to z povahy věci vyloučeno.“ Určuje subsidiaritu 

vyjmenovaných zákonů vůči ZTOPO. Ve vztahu k těmto třem zákonům je tedy ZTOPO 

lex specialis a zároveň vedlejším trestním zákonem, který není zcela samostatný, neboť 

navazuje na TZ a TŘ. ZTOPO se tedy použije vždy, když upravuje konkrétní 

problematiku speciálně oproti ostatním třem zákonům, s nimiž je v poměru subsidiarity, 

rovněž vždy, pokud upravuje institut, který například TZ vůbec nezná (např. trest zrušení 

právnické osoby). Pokud některou otázku upravuje pouze částečně nebo vůbec, použije 

se v rozsahu, ve kterém jí neupravuje, obecná úprava (např. sazba trestu zákazu činnosti). 

Ani jeden ze zákonů vyjmenovaných v § 1 odst. 2 ZTOPO se však v žádné z výše 

uvedených situací nepoužije, pokud to vylučuje povaha věci. 

Důvodová zpráva potvrzuje, že se ZTOPO nevztahuje na fyzické osoby – 

podnikatele.
27

 Ti jsou nadále trestně odpovědní podle TZ. Za trestní zákon (§ 110 TZ) se 

považuje i zákon č. 218/2003 Sb., o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o 

soudnictví ve věcech mládeže a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších 

předpisů. Komentář uvádí, že použití ZTOPO není vyloučeno například v případě 

nezletilých zaměstnanců
28

 (spáchání trestného činu mladistvým v zájmu právnické osoby 

nebo v rámci její činnosti, pokud je právnické osobě přičitatelný). ZTOPO obsahuje jak 

hmotněprávní, tak procesní pravidla. 

Účel ZTOPO v něm není přímo vyjádřen, stejně jako není vyjádřen ani v TZ nebo 

například v zákoně č. 45/2013 Sb., o obětech trestných činů a o změně některých zákonů. 

                                                           
27

 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. 
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Z jeho obsahu však vyplývá a nauka uvádí, že základním účelem ZTOPO je ochrana 

nejdůležitějších právních statků před trestnými činy spáchanými trestně odpovědnými 

právnickými osobami a úprava trestního řízení vedeného proti právnické osobě.
29 

Absence přímého vyjádření účelu právního předpisu není v trestním právu ničím 

neobvyklým. Nezdařilé přímé vyjádření účelu trestního zákona (v širším smyslu) by 

zajisté mohlo vést k jeho obcházení či zneužití. Toto zákonodárcovo vyhýbání se 

vyjádření účelu nicméně koliduje s principem právní jistoty. Domnívám se však, že v 

oblasti trestního práva je účel zákona zcela zřejmý celé společnosti i bez svého přímého 

zakotvení a dostatečně vyplývá, byť explicitně, z objektů jednotlivých skupin trestných 

činů. 

4.2 Dosavadní novelizace ZTOPO 

ZTOPO vstoupil v účinnost 1. 1. 2012. V prostředí českého zákonodárství není tolik 

překvapivé, že stihl být novelizován již devětkrát. Zásadní změny však většina novelizací 

nepřinesla. Příkladem šlo pouze o nepatrné rozšíření kriminalizace jednání právnických 

osob například o trestné činy účasti na pornografickém představení, navazování 

nedovolených kontaktů s dítětem nebo znásilnění, jejichž zařazení do věcné působnosti 

ZTOPO bylo důsledkem potřeby implementace některých směrnic Evropské unie (např. 

směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/36/EU o prevenci obchodování s lidmi, 

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

2002/629/SVV). Některé novely upravovaly ZTOPO v reakci na změny jiných zákonů 

(např. novelizace úpravy přestupků) nebo přinesly zavedení druhého ochranného 

opatření. 

Zcela zásadní byla však v pořadí šestá novela vyhlášená ve Sbírce zákonů pod 

č. 183/2016 Sb., účinná ke dni 1. 12. 2016. Od předložení vládou Poslanecké sněmovně 

dne 3. 9. 2014 byla projednávána více než rok a půl. Ačkoli tato změna ZTOPO byla 

potřebná, opominula některé problematické instituty a pojmy, a rovněž s novými 

ustanoveními přinesla další interpretační spekulace. 

Oblastí, kterou NOVELA neupravila, ačkoli by to bylo vítané, je osobní působnost 

zákona. Dalším NOVELOU ignorovaným problematickým ustanovením je § 10 ZTOPO 

                                                           
29

 JELÍNEK, J. Koncepce trestní odpovědnosti právnických osob. Acta Universitatis Carolinae - Iuridica 
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zakotvující přechod trestní odpovědnosti na právního nástupce. Úpravu by si zasloužil 

také systém sankcionování právnických osob. Zákonodárce navíc pravděpodobně 

zapomněl, že český právní řád již nepoužívá pojem podnik (ten je i po NOVELE 

bezdůvodně použit v § 2 odst. 1 a § 29 ZTOPO), ale nahradil ho pojmem obchodní 

závod. Stejně tak je neaktuální pojem právní úkon. 

Pozitivní vlastností NOVELY je téměř půlroční období její legisvakance, alespoň co 

do srovnání s pouhými devíti dny mezi platností a účinností prvního znění ZTOPO 

v roce 2012. Nicméně domnívám se, že i pět a půl měsíce dlouhá legisvakance v případě 

NOVELY je nedostatečná. NOVELA zásadně rozšiřuje kriminalizaci jednání 

právnických osob, což vyvažuje novou možností vyvinit se z trestní odpovědnosti. Aby 

právnické osoby mohly institut vyvinění v praxi využít, musí mít nejen dobře 

vypracované compliance programy, ale i důkladně zaškolené všechny své zaměstnance a 

vedení. Jde o proces zajisté časově i finančně velmi náročný a náročnosti neulehčí ani 

skutečnost, že k ustanovení týkajícímu se vyvinění neexistuje oficiální důvodová zpráva. 

V této kapitole pouze vyjmenuji jednotlivé změny, které NOVELA zavedla. 

Podrobnějším rozborem jednotlivých ustanovení se budu zabývat v následujících 

kapitolách této části. 

První důležitou změnou, kterou NOVELA přinesla, je zásadní rozšíření věcné 

působnosti ZTOPO. § 7 ZTOPO, který upravuje rozsah kriminalizace jednání 

právnických osob, před NOVELOU obsahoval pozitivní taxativní výčet trestných činů 

(tedy vyjmenovával trestné činy, za které právnická osoba mohla být odpovědná). 

Právnické osoby tak mohly být trestním soudem odsouzeny za celkem 83 trestných činů 

(trestné činy, jejichž postih požadovaly mezinárodní a evropské předpisy a např. daňové 

trestné činy). NOVELA způsob taxativního výčtu změnila na negativní, nyní ustanovení 

vyjmenovává ty trestné činy, za které právnická osoba odpovědná být nemůže. Všechny 

ostatní ZTOPO nevyjmenované trestné činy obsažené v TZ spadají pod věcnou 

působnost ZTOPO. NOVELA podle jednotného názoru odborníků znamená prakticky 

generalizaci trestní odpovědnosti právnických osob (právnická osoba je trestně 

odpovědná za téměř všechny trestné činy obsažené v TZ). 

Z důvodové zprávy není impuls vedoucí k této změně zcela jasný. Je tu ale zřejmá 

podobnost s vývojem ostatních států Evropské unie, které podobně rozsáhlou 

kriminalizaci jednání právnických osob měly již od počátku zavedení odpovědnosti 
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právnických osob za trestné činy (např. Rakousko nebo Belgie) nebo ji postupně rozšířily 

tak jako ČR před rokem a půl (např. Francie v roce 2004). Tento trend jistě ovlivnil i 

české zákonodárce. Důvodová zpráva jako největší problém dosavadního pojetí uvádí 

nesystematičnost a nelogičnost dosavadního výčtu, který přinášel praktické 

komplikace.
30

 Výčet například obsahoval trestný čin obchodování s lidmi, absentoval 

však související trestný čin zbavení osobní svobody. Podobně právnická osoba mohla být 

odpovědná za trestný čin podvodu, nikoli však za zpronevěru. Důsledek pro aplikaci 

zákona byl podle mého názoru zcela nepřijatelný - pokud právnická osoba spáchala čin, 

který odpovídal skutkové podstatě loupeže, jež ve výčtu chyběla, nezbylo soudci nic 

jiného než trestný čin kvalifikovat jako vydírání a uložit tak mírnější sankci než jakou by 

právnická osoba mohla dostat za loupež. Tato praxe odporovala zásadě rovnosti 

(fyzických a právnických osob) před zákonem a narušovala zásadu právní jistoty. 

Nepochopitelné bylo nezařazení trestných činů proti životu a zdraví, které s jinými 

trestnými činy z výčtu souvisely. O to více zarážející tato situace byla, když v původním 

návrhu zákona o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, zamítnutém v 

roce 2004, některé tyto trestné činy obsaženy byly. 

Gvozdek se domnívá, že vytvoření generální trestní odpovědnosti právnických osob 

bylo předčasné, protože právnické osoby si teprve zvykají na to, že jsou trestně 

odpovědné.
31

 S tímto názorem nesouhlasím. Trestní odpovědnost právnických osob je 

sice v našem právním řádu zakotvena teprve šest let, to ale neznamená, že si právnické 

osoby mohly před tím dělat, co chtěly. Limitovala je deliktní odpovědnost podle 

správního práva a rovněž odpovědnost v oblasti práva soukromého. K tomu přidávám, že 

fyzické osoby, jejichž jednání je právnickým osobám přičítáno, mají dále odpovědnost 

morální. Problém tedy nevidím v příliš širokém rozsahu kriminalizace jednání korporací, 

ale v kriminalizaci některých konkrétních trestných činů. O tom však v bodu 4.4.4 této 

práce. 
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 Parlament České republiky. Poslanecká sněmovna. 2014. VII. volební období. Tisk 304 - Vládní návrh 
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Možná ještě zásadnější novinkou provedenou NOVELOU je zakotvení § 8 odst. 5 

ZTOPO, který zavádí druhé exkulpační ustanovení ZTOPO. Rozhodnutí zabývat se 

vyviněním právnických osob z trestní odpovědnosti bylo světlým okamžikem 

legislativního procesu, byť tento institut ZTOPO nesprávně nazývá zproštění. 

V původním vládním návrhu NOVELY toho ustanovení vůbec nefigurovalo, což je 

zřejmě příčinou, že jej důvodová zpráva nikterak nekomentuje. Jako interpretační 

materiál je k tomuto ustanovení dostupný alespoň dokument vydaný Nejvyšším státním 

zastupitelstvím.
32 

Před NOVELOU podle § 8 odst. 2 písm. b) nebylo právnické osobě možné přičíst 

jednání jejího zaměstnance nebo osoby v obdobném postavení při plnění pracovních 

úkolů, pokud její orgány nebo osoby uvedené v odst. 1 písm. a) až c) (např. členové 

statutárního orgánu) provedly opatření, která po nich bylo možné spravedlivě požadovat. 

Těmito opatřeními byla potřebná kontrola zaměstnanců nebo nezbytná opatření k 

zamezení nebo odvrácení následků spáchaného trestného činu. Zaměstnanec (nebo osoba 

v obdobném postavení) však nesměl protiprávně jednat na podkladě rozhodnutí, 

schválení nebo pokynu orgánů právnických osob nebo osob z odst. 1 písm. a) až c). 

NOVELA toto ustanovení ponechává v účinnosti, avšak rozšiřuje možnost exkulpace i 

na jednání osob, které nejsou zaměstnanci podle odst. 1 písm. d). § 8 odst. 5 stanoví, že 

„Právnická osoba se trestní odpovědnosti podle odstavců 1 až 4 zprostí, pokud 

vynaložila veškeré úsilí, které na ní bylo možno spravedlivě požadovat, aby spáchání 

protiprávního činu osobami uvedenými v odstavci 1 zabránila.“ Tato nová právní norma, 

která byla správně vložena do ZTOPO po naléhání odborníků v průběhu legislativního 

procesu, však obsahuje mnoho chyb. Nicméně tato „druhá větev exkulpace“ je vítaná 

vzhledem k tomu, že trestní odpovědnost právnických osob byla mimo jednání 

zaměstnanců v praxi i teorii víceméně absolutní. Chyby v textu § 8 odst. 5 rozebírám 

v kapitole 4.6 této práce spolu s úvahou nad praktickou vhodností dvojí úpravy 

exkulpace. 

V § 8 nastaly v důsledku novelizace i další změny. Upravena byla formulace jeho 

odst. 1. Od 1. 12. 2016 není trestným činem spáchaným právnickou osobou protiprávní 
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 NEJVYŠŠÍ STÁTNÍ ZASTUPITELSTVÍ. Aplikace § 8 odst. 5. zákona o trestní odpovědnosti 
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čin spáchaný „jejím jménem“, pokud tedy není zároveň spáchán v jejím zájmu nebo v 

rámci její činnosti. Zde se například Pelc domnívá, že tento krok zákonodárce nebyl 

správný, protože pojem „jejím jménem“ byl mnohem určitější než zbylé znaky „v rámci 

činnosti“ a „v zájmu právnické osoby“.
33

 Až v průběhu legislativního procesu, na základě 

návrhu ústavně právního výboru, byl do § 8 odst. 1 písm. a) a b) ZTOPO vložen pojem 

„osoba ve vedoucím postavení“. Tím se zúžil okruh osob, jejichž trestné jednání je 

možné právnické osobě přičíst. Tato změna je podle mého názoru zcela logická a 

správná. V situaci, kdy by podnikový údržbář jako zaměstnanec právnické osoby uzavřel 

se stavební společností podvodnou smlouvu, podle staré úpravy by spadal pod odst. 1 

písm. a). Nyní může být z hlediska ZTOPO považován pouze za zaměstnance nebo 

osobu v obdobném postavení podle odst. 1 písm. d). Na tuto nechtěnou situaci upozornil 

JUDr. Robert Pelikán, Ph.D. jako ministr spravedlnosti na příkladu uklízečky během 

novelizačního procesu. 

Méně podstatnou novinkou zavedenou NOVELOU je oproti změnám § 7 a 8 rozšíření 

okruhu trestných činů, jejichž trestnost se bude posuzovat podle českého právního řádu 

bez ohledu na místo spáchání trestného činu i sídla osoby pachatele. Jedná se o rozšíření 

zásady univerzality (místní působnosti ZTOPO) v § 4 odst. 1 ZTOPO. 

NOVELA rozšířila i výčet trestných činů, na které se nevztahuje institut účinné lítosti 

podle § 11 ZTOPO. Trestní odpovědnost právnických osob tak účinnou lítostí nemůže 

zaniknout v mnohem více případech. Podobně je po NOVELE širší okruh výjimek, na 

které se neuplatní promlčení (§ 13 ZTOPO) a rovněž promlčení výkonu trestu za jejich 

spáchání (§ 25 ZTOPO). 

NOVELA ZTOPO účinná ke dni 1. 12. 2016 je zatím nejzásadnější, která byla od 

účinnosti ZTOPO, tj. ode dne 1. 1. 2012, provedena. Z části reflektuje diskuse odborné 

veřejnosti a respektuje postřehy ústavně právního výboru vyjádřené během legislativního 

procesu přijímání změnového zákona. Některé nedostatky však z neznámých důvodů 

nevyřešila a zakotvením některých ustanovení dokonce vtělila do zákona další chyby, 

které však většinou spočívají „pouze“ ve špatném pojmosloví. Stěžejní je změna 

rozšíření věcné působnosti ZTOPO a zavedení možnosti exkulpace pro případ 

protiprávního jednání všech osob, jejichž trestné jednání je právnické osobě podle 
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§ 8 ZTOPO přičítáno. Další změny jsou spíše důsledkem rozšíření věcné působnosti 

zákona a snahou o větší rovnost v právech a povinnostech fyzických a právnických osob. 

Podle Jelínka došlo novou právní úpravou k přiblížení obou větví trestní odpovědnosti, 

tj. trestní odpovědnosti fyzických osob a právnických osob.
34

 

4.3 Základní principy trestní odpovědnosti právnických osob 

ZTOPO zavedl v ČR tzv. pravý model trestní odpovědnosti právnických osob. 

Právnickým osobám jsou tak ukládány trestní sankce v trestním řízení a právnickou 

osobu lze uznat vinnou, i pokud se nepodaří prokázat, která konkrétní fyzická osoba 

trestný čin spáchala. Podrobněji o tomto principu píši v kapitole 1.2 této práce. 

Trestní odpovědnost právnických osob v ČR je teorií nazývána jako odvozená. Tento 

znak vyplývá z povahy právnické osoby jako fiktivního útvaru, který nemá vlastní vůli a 

za nějž jednají osoby fyzické, které jsou k tomu ze zákona či ze smlouvy zmocněné. 

Právnické osobě je tak přičítána vůle fyzické osoby, ze zastoupení vznikají práva a 

povinnosti přímo právnické osobě. Podmínkou trestní odpovědnosti právnické osoby 

proto je, aby příslušná fyzická osoba jako zástupce právnické osoby spáchala trestný čin. 

Od projevené vůle fyzické osoby se pak pro právnickou osobu odvozují trestním 

zákonem vyžadované znaky trestného činu, především tedy objektivní a subjektivní 

stránka a následek. Co do prokázání subjektivní stránky tento koncept koliduje s 

principem nezávislosti trestní odpovědnosti právnických osob na trestní odpovědnosti 

fyzické osoby. Bez odhalení konkrétní fyzické osoby jako pachatele trestného činu je 

podle mého názoru v praxi problematické prokázat formu zavinění. Princip odvozené 

trestní odpovědnosti právnických osob je dovozován především z občanského práva, 

konkrétně z § 151 odst. 1 NOZ v souvislosti s § 20 odst. 1 téhož zákona. 

ZTOPO zakotvil trestní odpovědnost právnických osob souběžnou, ale nezávislou. 

Nezávislost obou odpovědností stanoví § 8 odst. 3 ZTOPO, jenž říká: „Trestní 

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

osoba jednala způsobem uvedeným v odstavcích 1 a 2.“ (Odstavce 1 a 2 příslušného 

ustanovení upravují podmínky přičitatelnosti trestného činu spáchaného fyzickou osobou 
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osobě právnické.) Souběžnost trestní odpovědnosti právnické osoby a osoby fyzické je 

vyjádřena § 9 odst. 3 ZTOPO, který stanoví, že „Trestní odpovědností právnické osoby 

není dotčena trestní odpovědnost fyzických osob uvedených v § 8 odst. 1 a trestní 

odpovědností těchto fyzických osob není dotčena trestní odpovědnost právnické osoby. 

Byl-li trestný čin spáchán společným jednáním více osob, z nichž alespoň jedna je osoba 

právnická, odpovídá každá z nich, jako by trestný čin spáchala sama.“ Právnická osoba 

tedy může být trestně odpovědná i v případě, že se neprokáže trestní odpovědnost 

konkrétní osoby fyzické, na druhou stranu však odsouzení právnické osoby nemá za 

následek překážku odsouzení osoby fyzické a naopak. Tato zásada je provedena i 

procesně, neboť ZTOPO umožňuje v rámci hospodárnosti vést společné trestní řízení 

fyzické a právnické osoby. Názory některých odpůrců institutu trestní odpovědnosti 

právnických osob, kteří kritizují tuto zásadu pro porušení principu ne bis in idem, 

považuji za zcela irelevantní argument proti zavedení této větve trestní odpovědnosti. 

Nemožnost trestat vícekrát za totéž, když jde o jeden skutek, znamená nemožnost stíhat 

stejný subjekt za totéž. Je zcela zřejmé, že fyzická a právnická osoba nejsou totožným 

subjektem. 

ZTOPO zvolený princip souběžné a nezávislé trestní odpovědnosti právnických osob 

není jediným možným řešením vztahu trestní odpovědnosti právnické a fyzické osoby. 

V zahraničních právních řádech se vyskytují i ustanovení umožňující nástup trestní 

odpovědnosti právnické osoby až v případě nemožnosti zjistit fyzickou osobu, která 

trestný čin spáchala. Další alternativou je stanovení speciality trestní odpovědnosti 

právnické osoby vůči odpovědnosti jednotlivce ve smyslu primární odpovědnosti osoby 

právnické. 

Zda je trestní odpovědnost právnických osob v ČR svou povahou subjektivní nebo 

objektivní, je mezi odborníky na trestní právo předmětem sporu. Přikláním se 

jednoznačně k variantě mírnější, tedy že se jedná o odpovědnost subjektivní. Je jen 

dalším nedostatkem ZTOPO, že toto přímo nestanoví ve svém obsahu. Pelc ve svém 

článku pojednávajícím o limitech trestní odpovědnosti právnických osob rovněž zastává 

názor, že trestní odpovědnost právnických osob je svou povahou subjektivní. Rozděluje 

v něm subjektivní stránku trestného činu spáchaného právnickou osobou na část 
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odvozenou a část originární.
35

 Jednání fyzických osob se přičítá právnickým osobám, a 

to se vším všudy, tedy včetně subjektivní stránky. Subjektivní stránka trestného činu 

právnické osoby je tedy odvozená od subjektivní stránky lpící na osobě fyzické, jenž za 

právnickou osobu jedná. Danková k tomu píše: „Model objektivní odpovědnosti obdobně 

jako model přímé subjektivní odpovědnosti nerespektuje povahu právnické osoby. První 

totiž představuje odpovědnost indiferentní vůči jakékoli formě zavinění. Předpokladem 

přímé subjektivní odpovědnosti je emoční složka, kterou právnická osoba nedisponuje. 

Proto je (či spíše byla) česká právní úprava konstruována jako odvozená subjektivní 

odpovědnost.“
36

 V nauce se však poslední dobou objevuje pojem „vina právnické 

osoby“, s jehož použitím přišel Jelínek.
37

 Tento pojem je rozšířením principu odvozené 

subjektivní stránky trestného činu právnické osoby od osoby fyzické, protože vyjadřuje 

tu část subjektivní stránky, která je originární. Jedná se totiž o „vinu“ spočívající v 

opomenutí náležité péče (např. neexistence nebo neefektivnost compliance programů, 

ignorování rizik nezavedením kontrolních systémů, nedostatečné zaučení zaměstnanců, 

nepečlivý výběr odpovědných osob). Podle Pelce by byl bez existence originární části 

subjektivní stránky trestného činu právnické osoby materiálně tento druh trestní 

odpovědnosti odpovědností „za jiného“, což je nepřípustné.
38

 Já se domnívám, že 

originární část subjektivní stránky trestného činu nabyly právnické osoby až NOVELOU 

ZTOPO, když zákonodárce rozšířil možnost vyvinění se z trestní odpovědnosti 

právnických osob na jednání všech osob, jejichž trestné činy jsou podle ZTOPO 

právnickým osobám přičitatelné. 

Ve prospěch pojmenování trestní odpovědnosti právnických osob jako odpovědnosti 

subjektivní podle mého názoru dále svědčí dva hlavní důvody. Tím prvním je prosté 

stanovení vztahu mezi ZTOPO a TZ. TZ je vůči ZTOPO předpisem subsidiárním, a 

protože ZTOPO charakter trestní odpovědnosti právnických osob jako objektivní nebo 
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subjektivní nestanoví a ani jeden ze zákonů nebo povaha věci to nevylučuje, nezbývá než 

použít TZ stanovenou zásadu odpovědnosti za zavinění i na právnické osoby. Druhým 

argumentem, podloženým zásadou spravedlnosti, spíše než samotným zněním zákona, je 

princip rovnosti před zákonem. V oblasti trestní odpovědnosti osob fyzických totiž 

nepřipadá v úvahu jiná odpovědnost než ta subjektivní, která je mírnější než odpovědnost 

objektivní, jež nehledí na zavinění. Jedním z argumentů pro zavedení institutu trestní 

odpovědnosti právnických osob v ČR bylo dosažení rovnosti práv a povinností fyzických 

a právnických osob. Pokud by měla trestní odpovědnost právnických osob být objektivní, 

a tedy přísnější než odpovědnost osob fyzických, výsledkem by byla pouze změna pólů 

nerovnosti. 

Nutno dodat, že kamenem úrazu co do požadavku rovnosti a spravedlnosti vůbec je 

skutečnost, že ačkoli je trestní odpovědnost právnických osob subjektivní, na právního 

nástupce přechází objektivně. Přechod trestní odpovědnosti právnických osob na 

právního nástupce je další určující zásadou zakotvenou v ZTOPO. §10 ZTOPO, který ji 

upravuje, je však nedokonalý a o problémech, které jeho text přináší, píši v kapitole 4.8 

této práce. 

Odpovědnost právnických osob za trestné činy je kolektivní. Zavedení takového 

charakteru odpovědnosti do českého právního řádu je jedním z hlavních argumentů proti 

trestní odpovědnosti právnických osob a úzce souvisí s kolektivní vinou, o níž 

pojednávám v kapitole 1.2 této práce. 

Trestní odpovědnost právnických osob je svou povahou pravá, odvozená, souběžná 

ale nezávislá, kolektivní a přechází na právní nástupce. Ohledně jejího pojmenování jako 

odpovědnosti subjektivní se v nauce vedou spory, které však se zavedením § 8 odst. 5 do 

ZTOPO pomalu utichají. 

4.4 Působnost ZTOPO 

Působnost zákona se v teorii práva dělí na časovou, místní, osobní a věcnou. Společně 

tyto druhy působnosti vyjadřují okruh společenských vztahů, na které se zákon nebo 

konkrétní právní norma vztahuje a podmínky, za nichž se uplatní. 

4.4.1 Časová působnost ZTOPO 

Časová působnost není v ZTOPO přímo stanovena, proto se i na právnické osoby 

použijí ustanovení TZ. V § 2 TZ je zakotvena zásada nullum crimen sine lege praevia, 
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tzn., že trestnost činu se posuzuje podle zákona účinného v době, kdy byl čin spáchán; 

podle pozdějšího zákona se posuzuje jen tehdy, jestliže je to pro pachatele příznivější. V 

praxi by tak pro právnické osoby mohlo být výhodné, kdyby se potenciální novelou 

zúžila věcná působnost ZTOPO a právnická osoba by tak nebyla souzena za trestný čin, 

za který sice v době spáchání mohla být odpovědná, po zúžení kriminalizace jednání 

právnických osob však v době šetření již není. K takovému zúžení však zatím nedošlo. 

Pokud k němu dojde, pravděpodobně půjde pouze o (pro tento příklad bezvýznamné) 

vypuštění těch trestných činů, které právnická osoba z logiky věci spáchat nemůže, jako 

např. ublížení na zdraví z omluvitelné pohnutky podle § 146a TZ. 

Ohledně sankcionování z hlediska časové působnosti platí podle § 3 TZ pravidlo, 

které dovoluje uložit právnické osobě pouze takový trest, jaký stanoví zákon účinný v 

době rozhodování. Toto pravidlo je pojistkou pro případy, že dojde ke zrušení některých 

druhů trestů například z důvodu jejich nelidskosti a neústavnosti. Je však třeba upozornit, 

že se týká trestů pouze co do druhu, nikoliv výměry a na ochranná opatření se toto 

ustanovení nepoužije vůbec. 

ZTOPO podle § 48 nabyl účinnosti dne 1. 1. 2012. Z důvodu nezákonně krátké 

legisvakanční doby, která trvala jen devět dní, se někteří právníci domnívají, že 

materiálně zákon vstoupil v účinnost až dne 6. 1. 2012. V českém právním řádu je totiž 

zakotvená zásada, která říká, že mezi platností a účinností právního předpisu je časové 

rozmezí alespoň patnáct dní, pokud zákonodárce nestanoví dobu delší. Hypotéza, že 

ZTOPO byl účinný až od 6. 1. 2012, však na aplikaci práva neměla vliv. 

4.4.2 Místní působnost 

Místní působnost již v ZTOPO je přímo stanovena, TZ se použije jen na otázku 

účastenství a například zásadu registrace. Je založena primárně na principu teritoriality, 

což znamená, že trestnost činu se posuzuje podle českého ZTOPO, resp. TZ, pokud byl 

spáchán na území ČR právnickou osobou, která má v ČR sídlo nebo alespoň umístěný 

obchodní závod nebo organizační složku, nebo která zde vykonává svou činnost (např. 

pronajatá kancelář) či zde má svůj majetek (např. účet s prostředky u banky, komentář 

uvádí i počítačové servery s nelegálně získanými kopiemi počítačového softwaru, pokud 
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jde o trestný čin podle § 270 TZ, tedy porušení autorského práva
39

). Na rozdíl od osoby 

fyzické tedy musí být právnická osoba alespoň jedním z uvedených kritérií příslušná k 

ČR, nestačí, aby zde trestný čin pouze spáchala. Je třeba splnit podmínku území i 

subjektu. Ačkoliv se jedná o nerovnost mezi trestní odpovědností osob právnických a 

fyzických, je tak učiněno ryze z praktického důvodu. Jak argumentuje i důvodová 

zpráva, stíhat a odsoudit zde právnickou osobu s nulovým vztahem k ČR by bylo 

obtížné.
40 

Stejně jako TZ, i ZTOPO aplikuje princip personality. Stačí tedy, aby právnická 

osoba, jež spáchala trestný čin v cizině, měla sídlo v ČR, a bude se postupovat podle 

českých trestních zákonů. V tomto případě však musí být vztah právnické osoby k ČR 

založen na jejím sídle, pouhé umístění majetku nebo organizační složky na území ČR 

nestačí. 

Na rozdíl od TZ nezakotvuje ZTOPO tzv. pasivní princip personality. Pokud tedy 

právnická osoba v cizině spáchá trestný čin proti právnické osobě se sídlem v ČR, 

nebude jí ZTOPO poskytnuta ochrana. Takový případ však může jednoduše nastat, 

pokud bude v cizině poškozen například majetek české právnické osoby. 

Princip univerzality provedený § 4 odst. 1 ZTOPO říká, že trestnost vyjmenovaných 

činů je nutné posuzovat podle českých zákonů i v případě, že je spáchá v cizině 

právnická osoba bez sídla v ČR. Jedná se o 27 trestných činů, na něž se princip 

univerzality uplatní z důvodů ochrany nejdůležitějších zájmů ČR a mezinárodní 

bezpečnosti a spolupráce. Ve svém prvním znění ZTOPO obsahoval v tomto výčtu pouze 

trestné činy proti měně a trestný čin teroristického útoku. 

Také pokud trestný čin spáchá v cizině právnická osoba bez sídla v ČR, nicméně ve 

prospěch právnické osoby, jenž v ČR sídlí, aplikuje se podle § 4 odst. 2 ZTOPO český 

právní řád. Jedná se o tzv. subsidiární zásadu univerzality. Komentář zde upozorňuje, že 

ustanovení se vztahuje pouze na právnické osoby, které zde mají své sídlo, a pro případ 

trestného činu spáchaného ve prospěch organizační složky právnické osoby se odvolává 
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na subsidiární použití § 8 odst. 2 TZ.
41

 Ten stanoví, že podle českého zákona se posuzuje 

trestnost činu spáchaného ve prospěch právnické osoby, která má na území ČR sídlo 

nebo organizační složku. Podle mého názoru je však ustanovení § 4 odst. 2 ZTOPO vůči 

TZ speciální zužující úpravou, a proto ustanovení § 8 odst. 2 TZ nelze použít. 

Stejně jako TZ ve vztahu k fyzickým osobám, i ZTOPO ve vztahu k právnickým 

osobám připouští místní působnost stanovenou mezinárodní smlouvou. Pokud 

mezinárodní smlouva, která je součástí právního řádu (tzn. podle čl. 10 Ústavy je 

vyhlášená, k její ratifikaci dal souhlas Parlament a ČR je jí vázaná), ukládá použití 

ZTOPO, je třeba tak provést nehledě na výše popsané principy místní působnosti. Odst. 

2 tohoto § 5 ZTOPO rovněž stanoví zásadu aplikační přednosti self-executing 

mezinárodní smlouvy před zákonem.
42

 

4.4.3 Osobní působnost 

ZTOPO se vztahuje na právnické osoby, o nichž jsem pojednala ve třetí části této 

práce. Trestně odpovědné však nejsou všechny právnické osoby. ZTOPO ve svém § 6 

vylučuje trestní odpovědnost České republiky a, při výkonu veřejné moci, územních 

samosprávných celků. Pokud jsou tyto z trestní odpovědnosti vyloučené právnické osoby 

majetkově účastny na jiné právnické osobě, její odpovědnost za trestný čin tím není 

dotčena. 

Ustanovení § 6 odst. 1 písm. a) ZTOPO stručně vylučuje z trestní odpovědnosti ČR. 

Ani organizační složky ČR nejsou trestně odpovědné, protože nejsou právnickými 

osobami. Organizačními složkami státu jsou podle zákona č. 219/2000 Sb., o majetku 

České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů, 

ministerstva (a jimi zřízené organizační složky státu jako hasičské záchranné sbory, 

finanční ředitelství nebo úřady práce), jiné správní úřady (např. Český statistický úřad 

nebo Energetický regulační úřad), Nejvyšší kontrolní úřad, Akademie věd ČR, Úřad 

vlády ČR nebo například Kancelář prezidenta ČR a v rámci postavení Českého úřadu 

zeměměřičského a katastrálního jakožto jiného ústředního správního úřadu i katastrální 
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úřady. Ani zpravodajské služby ČR nejsou trestně odpovědné, podobně jako v případě 

Nejvyššího kontrolního úřadu to vylučuje jejich povaha, neboť nejsou právnickými 

osobami. 

Naopak Česká národní banka a příspěvkové organizace (státní i ty zřízené kraji a 

obcemi) jsou ze zákona právnickými osobami a zároveň nejsou organizačními složkami 

státu, a proto jsou trestně odpovědné. Národní divadlo Praha, muzea, fakultní nemocnice 

nebo dětské domovy tedy podle ZTOPO odpovídají za trestné činy. 

§ 6 odst. 1 písm. b) ZTOPO je pro svou nejasnost kritizován. Územní samosprávné 

celky jsou zcela jistě obce, kraje a Hlavní město Praha. Tyto subjekty jsou však trestně 

odpovědné jen pokud trestný čin spáchají mimo rámec výkonu veřejné moci. Neurčitý 

právní pojem „veřejná moc“ sice zákonodárce nevyložil, nicméně v teorii panuje shoda v 

tom, že se jedná o výkon přenesené i samostatné působnosti. Obce, kraje a Hlavní město 

Praha tak jsou trestně odpovědné pouze v případě, že se dopustí trestného činu v 

postavení soukromoprávního subjektu v rámci soukromoprávních vztahů, tedy například 

v postavení kupujícího. 

V nauce se objevují diskuse, zda jsou podle ZTOPO trestně odpovědné i jednotlivé 

městské obvody a části statutárních měst a městské části hlavního města Prahy. Tyto dva 

pojmy je potřeba od sebe odlišovat. 

Městské obvody a městské části statutárních měst jsou upraveny zákonem 

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

nemají vlastní právní subjektivitu, nejednají vlastním jménem a majetek je jim pouze 

svěřován statutárními městy, jichž jsou součástí. Z těchto důvodů nelze usoudit jinak, 

než že městské obvody a městské části statutárních měst nejsou trestně odpovědné podle 

ZTOPO, a to ani v situacích, kdy jednají v rámci soukromoprávních vztahů. 

Oproti tomu městské části hlavního města Prahy jsou podle mého názoru při 

soukromoprávním jednání trestně odpovědné, a to osobně, tedy ne v rámci odpovědnosti 

hlavního města Prahy na základě přičitatelnosti. Ustanovení obecního zřízení se na ně 

nepoužije, neboť se řídí zákonem č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění 

pozdějších předpisů. Městské části hlavního města Prahy sice nejsou ze zákona výslovně 

právnickými osobami, souhrn jejich znaků však splňuje všechny požadavky na to, aby v 

souladu s právní teorií právnickými osobami byly. Nemohou však disponovat vlastním 
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majetkem, ale stejně jako městským obvodům a částem statutárních měst je jim majetek 

pouze svěřován. Nicméně, městské části hlavního města Prahy již jednají vlastním 

jménem, na vlastní odpovědnost a mají vlastní organizační strukturu. 

Majetková účast ČR nebo územních samosprávných celků na právnické osobě nemá 

vliv na její trestní odpovědnost. Zákon tuto majetkovou účast nijak nelimituje, proto se 

domnívám, že právnická osoba je trestně odpovědná, i pokud majetková účast ČR na ní 

činí 100 % (např. Exportní garanční a pojišťovací společnost, a.s.). 

Podle důvodové zprávy jsou z působnosti ZTOPO vyloučeny též ostatní státy (princip 

suverenity) a všechny mezinárodní organizace veřejného práva, o nichž to výslovně 

stanoví přímo aplikovatelná mezinárodní smlouva, kterou je ČR vázána (výsady a 

imunity podle mezinárodního práva).
43

 Výčet v § 6 ZTOPO tak fakticky není taxativní, 

protože některé případy jsou řešeny v rámci mezinárodního práva. 

Původní návrh zákona zamítnutý v roce 2004 vylučoval trestní odpovědnost územních 

samosprávných celků absolutně. K takové úpravě se nyní přiklání i většina odborné 

veřejnosti a mají to tak stanoveno například i na území sousedního Slovenska. Podle 

mého názoru by si však změnu zasloužil spíše § 6 odst. 1 písm. a) vylučující trestní 

odpovědnost ČR. Toto ustanovení je příliš stručné a ani důvodová zpráva mu 

neposkytuje dostatečný výklad. Ne vždy je jasné, který subjekt je a který není 

právnickou osobou. § 6 odst. 1 písm. b) by měl vyjádřit, zda a jakým způsobem jsou 

trestně odpovědné městské části hlavního města Prahy. Problematické je, že z trestní 

odpovědnosti právnických osob je vyloučena ČR, ale není z ní vyloučena právnická 

osoba, na které má ČR 100% majetkovou účast, když materiálně v tom z hlediska trestní 

odpovědnosti nevidím rozdíl (např. jako 100% akcionář je ČR valnou hromadou, která 

volí členy statutárního orgánu, tedy osoby, jejichž jednání je právnické osobě 

přičitatelné). Nicméně zavedení pravidla, že společnosti 100% vlastněné ČR nejsou 

trestně odpovědné, by „osvobodilo“ až příliš velké množství právnických osob a zavedlo 

jejich vzájemnou nerovnost. 
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4.4.4 Věcná působnost 

Při volbě úpravy rozsahu kriminalizace jednání právnických osob přicházejí v úvahu 

čtyři varianty řešení.  

První možností je úprava taxativním pozitivním výčtem, kdy právnické osoby budou 

odpovědné jen za ty trestné činy, jež jsou v ZTOPO vyjmenované. Tato varianta byla v 

našem ZTOPO provedena až do přijetí NOVELY. Pozitivním aspektem byla právní 

jistota a předvídatelnost práva, za negativum však považuji možné mezery v zákoně a 

nerovnost s úpravou pro fyzické osoby, ale především nutnost častých novelizací z 

důvodů obnovujících se mezinárodních požadavků. 

Druhým způsobem řešení je zavedení úplné generalizace trestní odpovědnosti 

právnických osob tak, že se mohou dopustit všech trestných činů podle TZ. Tato 

varianta, ačkoli je jednoduchá a přehledná, není přijatelná. Zákon by svým způsobem 

„lhal“, protože právnická osoba se ze své povahy a z povahy některých trestných činů 

všech trestných činů rozhodně v praxi dopustit nemůže. 

Další varianta je obdobná jako řešení druhé s dodatkem, že z působnosti jsou 

vyloučeny ty trestné činy, jejichž spáchání právnickou osobou je její povahou vyloučeno. 

V tomto případě by však soudce musel v každém případě posuzovat, zda právnická 

osoba z její povahy v praxi je způsobilá spáchat konkrétní trestný čin a v krajním případě 

by tak došlo k přenosu práce zákonodárců na soudce. Tato možnost nerespektuje princip 

právní jistoty ani dělbu státní moci. 

Posledním možným způsobem úpravy je stanovení, že se právnická osoba může 

dopustit všech trestných činů podle TZ s výjimkou trestných činů taxativně vypočtených. 

Tato varianta podle mého názoru nejvíce respektuje základní právní principy a v případě 

dobrého provedení zákonodárcem může být účinným nástrojem trestní odpovědnosti 

právnických osob. 

Právě poslední popsaný přístup je proveden v současnosti účinným ZTOPO. Bohužel 

však nedokonale. § 7 ZTOPO vylučuje ze své věcné působnosti 51 trestných činů, 

kterými jsou zabití, vražda novorozeného dítěte matkou, účast na sebevraždě, rvačka, 

soulož mezi příbuznými, dvojí manželství, opuštění dítěte nebo svěřené osoby, 

zanedbání povinné výživy, týrání osoby žijící ve společném obydlí, porušení předpisů o 

pravidlech hospodářské soutěže, vlastizrada, zneužití zastupování státu a mezinárodní 
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organizace, spolupráce s nepřítelem, válečná zrada, služba v cizích ozbrojených silách, 

osvobození vězně, násilné překročení státní hranice, vzpoura vězňů, nebezpečné 

pronásledování, opilství, trestné činy proti branné povinnosti uvedené ve zvláštní části 

hlavě jedenácté TZ, vojenské trestné činy uvedené ve zvláštní části hlavě dvanácté TZ a 

použití zakázaného bojového prostředku a nedovolené vedení boje. 

Tento negativní výčet trestných činů následuje určitá logická pravidla. Vyjmenované 

trestné činy se dají zařadit do následujících skupin: skupina vlastnoručních deliktů (např. 

opilství nebo soulož mezi příbuznými); skupina trestných činů, které může spáchat jen 

konkrétní nebo speciální subjekt (např. vražda novorozeného dítěte matkou, zanedbání 

povinné výživy); skupina trestných činů, u nichž to vylučuje povaha věci (např. 

osvobození vězně, služba v cizích ozbrojených silách); nebo skupina trestných činů, za 

jejichž spáchání by právnická osoba neměla být souzena z hlediska principu ultima ratio 

(např. účast na sebevraždě). Některé trestné činy jsou podle důvodové zprávy z 

působnosti ZTOPO vyloučeny, protože jednání fyzických osob pachatelů nemůže být 

jednáním v zájmu nebo v rámci činnosti právnické osoby, ale v každém případě půjde o 

exces (např. vlastizrada).
44

 

Problémem § 7 je fakt, že v jednotlivých výše popsaných skupinách chybí některé 

trestné činy, které by tam z ohledu na souvislosti k vyjmenovaným trestným činům měly 

být uvedeny. Nepečlivost zákonodárce vedla k tomu, že, ačkoliv pro vyřazení různých 

trestných činů z působnosti ZTOPO spěje stejný důvod, vyjmenovány jsou jen některé z 

nich. Příkladem je trestný čin ublížení na zdraví z omluvitelné pohnutky, který podle 

ZTOPO právnické osoby spáchat mohou, v porovnání s trestným činem zabití, který 

ZTOPO do rozsahu kriminalizace jednání právnických osob nezahrnuje. Oba tyto trestné 

činy jsou páchány v silném rozrušení ze strachu, úleku, zmatku nebo jiného 

omluvitelného hnutí mysli anebo v důsledku předchozího zavrženíhodného jednání 

poškozeného. Důvodová zpráva naprosto správně zdůvodňuje vynětí trestného činu 

zabití z působnosti ZTOPO tak, že privilegující důvod spočívající v omluvitelné 

pohnutce může prospívat pouze pachateli, jehož tyto okolnosti ovlivnily. Právnická 

osoba nemůže disponovat omluvitelnou pohnutkou, nemůže pociťovat strach nebo 

zmatek. Pelc k tomu navíc uvádí, že po právnické osobě nelze spravedlivě požadovat, 
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aby činila nějaké například preventivní kroky, aby určitá osoba nejednala v silném 

rozrušení ze strachu, úleku nebo zmatku.
45 

Pokud § 7 ZTOPO ve svém výčtu obsahuje skupinu vlastnoručních deliktů, což je 

správný krok, měl by obsahovat i například trestný čin křivé výpovědi a nepravdivého 

znaleckého posudku. Povaha věci také vylučuje trestní odpovědnost právnické osoby za 

svádění k pohlavnímu styku. Ve skupině trestných činů páchaných konkrétními nebo 

speciálními subjekty chybí například trestný čin neposkytnutí pomoci řidičem 

dopravního prostředku. 

Pelc se domnívá, že ačkoliv to § 7 výslovně nestanoví, z trestní odpovědnosti 

právnických osob jsou vyloučeny i ostatní nevyjmenované trestné činy, u nichž to 

vylučuje povaha věci v širším smyslu. Spekuluje nad tím, že pokud by v negativním 

výčtu nebyl obsažený některý vojenský trestný čin, právnická osoba za něho přesto 

trestně odpovědná být nemůže, protože nemůže být vojákem.
46

 S tím nesouhlasím. 

ZTOPO by v uvedeném případě musel výslovně stanovit, že z jeho působnosti jsou 

kromě vyjmenovaných trestných činů vyloučeny i trestné činy, u nichž to vylučuje 

povaha věci. Přestože je logické, že právnická osoba se nemůže dopustit například 

trestného činu urážky mezi vojáky, nelze výkladem apriori vyloučit její trestní 

odpovědnost za něj. Pokud si to tak zákonodárce přál, v § 7 by to musel uvést. Dále Pelc 

uvádí, že „Právnická osoba nemůže být z povahy věci trestně odpovědná za ty trestné 

činy, u nichž nelze spravedlivě požadovat, aby právnická osoba činila určité kroky k 

jejich předcházení, nebo u nichž je to dokonce zcela vyloučeno.“
47

 Ačkoliv s tímto 

poznatkem souhlasím, je prací až soudce v každém jednotlivém případě posoudit, co lze 

a co nelze na právnické osobě spravedlivě požadovat. 

Ze vztahu subsidiarity ZTOPO vůči TZ vyplývá, že právnické osoby jsou odpovědné 

za spáchání trestného činu naplňujícího znaky nejen základní skutkové podstaty, ale i 

kvalifikované. 

V minulosti někteří odborníci pochybovali o tom, že právnická osoba může spáchat 

některé sexuální trestné činy. Domnívám se však, že zařazení této skupiny trestných činů 
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je zcela na místě. Představme si například situaci, kdy společnost podnikající v porno 

průmyslu ignoruje stížnosti hereček na kameramana v pozici zaměstnance, který 

následně při natáčení herečku znásilní. Ačkoliv takových situací nastane mnohem méně 

než například spáchání úvěrového podvodu, zařazení sexuálních trestných činů do 

rozsahu kriminalizace jednání právnických osob je potřebné, i kdyby představovalo 

„pouze“ prostředek preventivního účelu konceptu trestní odpovědnosti právnických 

osob.
48

 

Úskalím § 7 ZTOPO není výběr varianty řešení rozsahu kriminalizace jednání 

právnických osob, ale její konkrétní provedení, které nerespektuje souvislosti a 

podobnosti povahy velkého množství trestných činů. Domnívám se však, že, pakliže 

zákonodárce musí chybovat, ve světle zásady právní jistoty a ochrany společnosti je 

vhodnější zahrnutí některých trestných činů do působnosti ZTOPO přestože je právnická 

osoba v praxi spáchat nemůže, než opomenutí zahrnout některé trestné činy, které 

právnická osoba spáchat může, čímž by došlo k vytvoření nerovnosti mezi povinnostmi 

právnických a fyzických osob a hrozbě velkých škod způsobených společnosti. Pojistku 

v příliš širokém rozsahu kriminalizace jednání právnických osob spatřuji v zásadě 

subsidiarity trestní represe a rovněž snad ve „zdravém rozumu“ alespoň některých 

představitelů justice. Nadto uvádím, že se nepřidávám k návrhu Jelínka, aby zákonodárce 

rozsah kriminalizace jednání právnických osob přizpůsoboval frekvenci jednotlivých 

činů, které právnické osoby páchají.
49

 Ačkoliv by se platné právo mělo přizpůsobovat 

společenským problémům, nemyslím si, že by mělo povolovat páchání některých 

trestných činů, protože jsou páchány příliš málo. 

4.5 Podmínky trestní odpovědnosti právnických osob 

Trestní odpovědnost právnických osob vychází z teorie přičitatelnosti. To znamená, 

že se trestného činu de facto dopustí fyzická osoba, ale de iure je spáchán osobou 

právnickou. Aby právnická osoba byla trestně odpovědná, stanoví § 8 ZTOPO povinnost 
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kumulativního splnění následujících podmínek. Trestným činem spáchaným právnickou 

osobou je (i) protiprávní čin, (ii) spáchaný v zájmu právnické osoby nebo v rámci její 

činnosti, (iii) jednala-li tak alespoň jedna z osob taxativně vyjmenovaných v § 8 odst. 1 

ZTOPO, (iv) pokud je čin přičitatelný právnické osobě podle pravidel § 8 odst. 2 

ZTOPO. Právnická osoba je trestně odpovědná i za jednání, ke kterému došlo před jejím 

vznikem, dále pokud soud rozhodl o její neplatnosti nebo pokud je neplatné nebo 

neúčinné právní jednání zakládající oprávnění k jednání za ní (zde však ZTOPO používá 

pojem „právní úkon“ i po účinnosti NOZ, který ho nahradil pojmem „právní jednání“) a 

taktéž v případě, že jednající fyzická osoba není za trestný čin trestně odpovědná. 

Právnická osoba se však může za splnění podmínek podle § 8 odst. 5 z trestní 

odpovědnosti vyvinit. 

4.5.1 Protiprávní čin 

Protiprávnost jednání se vyvozuje z celého právního řádu. Jde o jednání, které 

poškozuje nebo ohrožuje společnost nebo její zájmy a zároveň o povinný prvek trestného 

činu. Výčet protiprávních činů, za které je trestně odpovědná právnická osoba, obsahuje 

§ 7 ZTOPO. 

4.5.2 Vztah protiprávního činu k právnické osobě 

Trestný čin musí být dle podmínek ZTOPO spáchán v zájmu právnické osoby nebo v 

rámci její činnosti. Nauka tuto podmínku označuje za speciální objektivní stránku 

trestného činu. Jde o alternativní podmínky, které je však v individuálních případech 

potřeba vykládat restriktivně. Může nastat situace, kdy trestný čin bude spáchán sice v 

rámci činnosti právnické osoby, ale k její újmě. Ačkoli není potřeba, aby byl trestný čin 

spáchán zároveň i v zájmu právnické osoby, nebude v praxi v některých podobných 

situacích účelné takovou právnickou osobu trestně stíhat.
50

 

4.5.3 Subjekt páchající trestný čin 

Aby právnická osoba byla trestně odpovědná, musí trestný čin spáchat některá z osob 

vyjmenovaných v § 8 odst. 1 písm. a) až d) (tzv. sekundární/terciární subjekty trestného 

činu). Těmito osobami jsou např. statutární orgán nebo jeho člen, likvidátor, valná 
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hromada, členská schůze družstva, dozorčí rada, statutární ředitel, manažer, a dále ten, 

kdo „vykonává rozhodující vliv na řízení této právnické osoby, jestliže jeho jednání bylo 

alespoň jednou z podmínek vzniku následku zakládajícího trestní odpovědnost právnické 

osoby“. Takovou osobou je např. akcionář disponující 60 % hlasovacích práv nebo 

mateřská společnost. Práci orgánů činných v trestním řízení a státních zástupců v tomto 

ohledu zajisté ulehčí novela zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících fyzických a 

právnických osob účinná od 1. 1. 2018, která představuje nový nástroj proti legalizaci 

výnosů z trestné činnosti. Zavádí povinnost téměř každé právnické osoby vůči státním 

orgánům zveřejnit svého „skutečného majitele“. Konečně je právnická osoba za určitých 

podmínek odpovědná i za trestný čin spáchaný jejím zaměstnancem nebo osobou v 

obdobném postavení při plnění pracovních úkolů. 

Tyto osoby nemusí jednat samostatně, ale je možné, aby trestný čin spáchaly současně 

či postupně. V korporacích se složitou organizační strukturou to nebude nic 

výjimečného. 

4.5.4 Přičitatelnost 

Poslední nezbytnou podmínkou je přičitatelnost jednání výše popsaných osob 

právnické osobě. Podle § 8 odst. 2 písm. a) lze právnické osobě přičítat spáchání 

trestného činu, který byl spáchán jednáním orgánů právnické osoby nebo osob 

uvedených v § 8 odst. 1 písm. a) až c) (tedy všech osob výše příkladem zmíněných 

kromě zaměstnanců a osob v obdobném postavení). Trestný čin spáchaný zaměstnancem 

nebo osobou v obdobném postavení při plnění pracovních úkolů lze podle § 8 odst. 2 

písm. b) právnické osobě přičítat pouze pokud tak zaměstnanec jednal na podkladě 

rozhodnutí, schválení nebo pokynu orgánů právnické osoby nebo osob z § 8 odst. 1 písm. 

a) až c) anebo jestliže bylo spáchání následkem opomenutí těchto osob provést opatření, 

která měly provést podle jiného právního předpisu nebo která po nich lze spravedlivě 

požadovat (jako výklad je zde uveden demonstrativní výčet toho, co lze spravedlivě 

požadovat – např. kontrola nad zaměstnanci) anebo pokud neučinily nezbytná opatření k 

zamezení či odvrácení následků této trestné činnosti. 

4.6 Vyvinění z trestní odpovědnosti právnických osob 

Možná jedno z nejdiskutovanějších ustavení ZTOPO představuje jeho § 8 odst. 5, jenž 

zavádí možnost exkulpace z trestní odpovědnosti právnických osob v případě jednání 

jakékoli osoby uvedené v § 8 odst. 1. Stanoví, že se právnická osoba trestní odpovědnosti 
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„zprostí, pokud vynaložila veškeré úsilí, které na ní bylo možno spravedlivě požadovat, 

aby spáchání protiprávního činu osobami uvedenými v odstavci 1 zabránila“. 

Prvním kamenem úrazu je nevhodně zvolené pojmosloví tohoto ustanovení. Výraz 

„zprostit se“ značí objektivní odpovědnost, ačkoliv trestní odpovědnost právnických 

osob je svým charakterem subjektivní. Čep navíc upozorňuje, že tato terminologie by 

mohla vést k výkladu, jenž popírá zásadu presumpce neviny.
51

 Slovní spojení „na ní“ 

značí personifikaci právnické osoby, která není na místě a je o to víc nepochopitelná, 

když v § 8 odst. 2 písm. b) je použito vhodnějších slov „po nich“. Sousloví „veškeré 

úsilí, které je možno spravedlivě požadovat“ obsahuje neurčité právní pojmy, které 

zákonodárce nevysvětlil ani demonstrativním výčtem, ani důvodovou zprávou. Podle 

Nejvyššího státního zastupitelství je splnění tohoto předpokladu vyvinění nutné 

posuzovat subjektivně. Požaduje přijetí takových opatření, která jsou specifická a 

individuální, tzv. šitá přímo na míru dané právnické osobě. Jedná se především o vydání 

a kontrolu dodržování vnitřních předpisů, etických kodexů, protikorupčních programů, 

compliance programů a organizaci vzdělávacích akcí, školení nebo vytvoření pozice 

podnikového ombudsmana.
52

 

Druhý zásadní problém tkví v duplicitě exkulpačních důvodů a vztahu mezi nimi. 

První možnost zavádí § 8 odst. 2 písm. b) ve vztahu k jednání zaměstnanců, druhá je 

vytvořena právě § 8 odst. 5. Existence dvou navzájem kryjících se důvodů exkulpace je 

nežádoucí a vztah mezi nimi je v nauce definován různými způsoby. Některé zdroje 

považují část § 8 odst. 2 písm. b) za speciální exkulpační důvod vůči § 8 odst. 5. Jiné 

zdroje uvádějí, že obě větve mohou být podmínkami přičitatelnosti.
53

 Podle mého názoru 

je neprovedení potřebných opatření právnickou osobou jedním ze dvou alternativních 

podmínek (vedle rozhodnutí, schválení či pokynu) přičitatelnosti trestného jednání 

zaměstnanců právnické osobě, zatímco § 8 odst. 5 představuje skutečnou možnost 

exkulpace, která přichází až poté, co je právnické osobě protiprávní jednání fyzické 
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osoby přičteno. Proto podle současné úpravy, pokud bude právnické osobě přičteno 

jednání jejího zaměstnance podle § 8 odst. 2 písm. b), bude státní zástupce v určitých 

situacích muset dvakrát šetřit a prokazovat to, že právnická osoba vynaložila nebo 

nevynaložila veškeré úsilí, které na ní bylo možno spravedlivě požadovat. 

ZTOPO umožňuje exkulpaci v případě jednání všech osob uvedených v § 8 odst. 1, 

přestože z povahy věci není možné, aby toto ustanovení dopadalo na osoby vyjmenované 

v jeho písm. c). Podle Šámala, Čentéše a Ľorka je nežádoucí aplikovat § 8 odst. 5 i na 

osoby uvedené v písm. a).
54

 

De lege ferenda by podle mého názoru § 8 odst. 5 ZTOPO měl z výše uvedených 

důvodů znít např. takto: „Právnická osoba se vyviní z trestní odpovědnosti, jestliže se 

prokáže, že vynaložila potřebné úsilí
55

, aby porušení právní povinnosti osobami 

uvedenými v odstavci 1 písm. a), b) a d) zabránila. To neplatí v případě, že právnická 

osoba neučinila opatření, která měla provést podle jiného právního předpisu. Právnická 

osoba se nemůže vyvinit z trestní odpovědnosti za jednání osoby podle 

odstavce 1 písm. d), pokud ta jednala na podkladě rozhodnutí, schválení nebo pokynu 

orgánů právnické osoby nebo osob uvedených v odstavci 1 písm. a) až c).“ § 8 odst. 2 by 

pak zněl: „Právnické osobě lze přičítat spáchání trestného činu uvedeného v § 7, jestliže 

byl spáchán jednáním orgánů právnické osoby nebo osob uvedených 

v odstavci 1 písm. a) až d).“ 

4.7 Pachatelství a trestná součinnost 

V koncepci pravé trestní odpovědnosti právnických osob se právnická osoba (které se 

přičítá protiprávní jednání osoby fyzické) označuje za pachatele trestného činu. 

§ 9 ZTOPO upravuje pachatelství, nepřímé pachatelství, spolupachatelství a již 

zmíněnou nezávislost trestní odpovědnosti právnické a fyzické osoby. Navzdory svému 

titulu § 9 neupravuje účastenství právnické osoby, a proto se na organizátorství, návod a 
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pomoc subsidiárně použije TZ. Stejně tak se podle TZ budou posuzovat i vývojová 

stadia trestného činu. Pro všechny formy účastenství platí zásada akcesority, hlavní 

pachatel tak musí dospět alespoň do fáze pokusu trestného činu, jinak půjde za splnění 

podmínek TZ pouze o přípravu. 

Trestná součinnost může nastat mezi více právnickými osobami ale i mezi osobou 

právnickou a fyzickou. Fenyk se Smejkalem však upozorňují, že vztah tvořící 

přičitatelnost trestnou součinnost vylučuje. Pokud se osoba dopustí trestného činu, jímž z 

důvodu přičitatelnosti založí odpovědnost právnické osoby, nejedná se o účastenství ani 

spolupachatelství. Naopak o účastenství půjde v případě, že právnická osoba navede 

svého jednatele, aby (nikoli jako zmocněnec) spáchal trestný čin.
56

 

4.8 Přechod trestní odpovědnosti právnické osoby na právního nástupce 

V zájmu efektivity a užitečnosti konceptu trestní odpovědnosti právnických osob 

zakotvuje ZTOPO novou zásadu trestního práva - přechod na právního nástupce. Tím se 

podle Jelínka „mění dosavadní ryze osobní základní trestněprávní vztah mezi orgánem 

činným v trestním řízení a pachatelem trestného činu, který vzniká na základě 

protiprávního úkonu“.
57

 

V rámci § 10 ZTOPO přechází odpovědnost na všechny právní nástupce, tj. nejen na 

bezprostředního nástupce, ale i na další články řetězu. Není potřeba, aby původní 

trestněprávně odpovědná právnická osoba zanikla (např. odštěpení). ZTOPO by to musel 

výslovně stanovit, což však neučinil. Budou tak nastávat situace, kdy ve společném 

trestním řízení budou stíhány dvě i více právnických osob, a dokonce i společně s 

fyzickou osobou, jejíž protiprávní jednání se původní korporaci přičetlo (např. s členem 

představenstva akciové společnosti). K nástupnictví nedochází změnou právní formy ani 

přeshraničním přemístěním sídla. 
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Ačkoli trestní odpovědnost právnické osoby nemůže přejít na fyzickou osobu 

(ZTOPO se vztahuje pouze na osoby právnické a TZ přechod trestní odpovědnosti 

vylučuje), může jednotlivec být alespoň prostředníkem. 

Chybou § 10 ZTOPO je absence vyjádření, zda odpovědnost přechází na univerzální 

nástupce nebo i na pouhé singulární nabyvatele. Nauka se přiklání k názoru, že stejně 

jako rakouská právní úprava, kterou se inspirovala ČR
58

, vychází i ta naše z principu 

nástupnictví univerzálního. Případy, ve kterých by z důvodu pouhého postoupení 

nemovitosti nebo dokonce dluhu byla takto „obdarovaná“ právnická osoba trestně 

odpovědná spolu s původní pachatelkou, by znamenaly popření principu přiměřenosti a 

subsidiarity trestní represe. Navzdory souladu s právními zásadami však ani tato varianta 

není dokonalá, když se korporace může částečně vyhnout následkům svého trestného 

činu přerozdělením svého majetku (nebude tak mít prostředky k zaplacení případného 

peněžitého trestu). 

Snad ještě zásadnějším nedostatkem českého konceptu přechodu na právního nástupce 

je jeho tvrdost spočívající v přechodu nezávisle na povědomí nástupce o trestné činnosti 

předchůdce, tedy objektivně. Přitom návrh zákona zamítnutého v roce 2004 předpokládal 

přechod zaviněný. Domnívám se, že vzhledem k zásadě subjektivní odpovědnosti je toto 

velký problém, když právnická osoba páchající trestný čin musí takto prostřednictvím 

fyzické osoby činit zaviněně, zatímco její nástupce bude vinen bez jakékoliv vědomosti o 

tom, že by se choval protizákonně. Nynější úprava tak ty nástupce, kteří o trestné 

činnosti předchůdce skutečně nevěděli ani vědět nemohli, ponechává v rukou státních 

zástupců a soudců, kteří mají k dispozici alespoň princip subsidiarity trestní represe. 

Danková k tomu navrhuje zajímavé řešení - vyvození trestní odpovědnosti nástupce by 

mohlo být v budoucnu podmíněno obdobnými kritérii, jaká stanoví § 8 odst. 5 ZTOPO.
59

 

Smyslem § 10 ZTOPO je nedovolit právnické osobě vyhnout se trestní odpovědnosti 

tím, že se přemění nebo jinak transformuje. Tento účel je třeba zohlednit při výkladu 

všech nejasností, které ustanovení přináší. 
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4.9 Zánik trestní odpovědnosti právnických osob 

ZTOPO zná dva důvody zániku odpovědnosti právnické osoby za trestný čin. Prvním 

z nich je účinná lítost upravená § 11, podle něhož trestní odpovědnost zanikne, pokud 

právnická osoba dobrovolně upustila od dalšího protiprávního jednání a odstranila 

nebezpečí nebo zamezila nebo napravila škodlivý následek anebo včas učinila oznámení 

státním orgánům. Účinná lítost není důvodem k zániku trestní odpovědnosti právnické 

osoby v případě některých (8) trestných činů, např. úplatkových a některých trestných 

činů proti závazným pravidlům tržní ekonomiky. 

Trestní odpovědnost právnické osoby zaniká také promlčením podle § 12, kromě 

vyloučených případů (§ 13 vylučuje promlčení např. většiny trestných činů proti 

lidskosti a míru). Délka promlčecí doby se řídí TZ (3 – 20 let). 

Mimo tyto důvody nesmí stát z úřední povinnosti stíhat právnické osoby, které již 

zanikly. Právnická osoba v tomto v případě však musí „stihnout zaniknout“ ještě před 

zahájením trestního stíhání, neboť tyto situace vyhýbání se odpovědnosti předvídá 

§ 32 ZTOPO. TZ se použije i v rozsahu svých zvláštních ustanovení o účinné lítosti 

(např. účast na organizované zločinecké skupině podle § 361 a 362 TZ), v případě zániku 

trestnosti přípravy, pokusu a účastenství, a žádný zákon nevylučuje ani udělení milosti 

nebo amnestie podle Ústavy právnické osobě. 

4.10 Sankcionování právnických osob 

Ve své třetí části upravuje ZTOPO jak některé zásady ukládání sankcí právnických 

osobám, tak jednotlivé druhy trestů a ochranných opatření, které je právnickým osobám 

možné uložit, a rovněž zánik výkonu trestu a účinků odsouzení. Protože právnickou 

osobu jako umělý útvar nelze „trestat“ a pojem „trest“ je používán jen ve spojení s 

individuální vinou, bylo by vhodnější v konceptu trestní odpovědnosti osob právnických 

používat místo toho pojmu „sankce“.  

ZTOPO je založen na tzv. dualismu sankcí. Obsahuje taxativní výčet 8 druhů trestů 

(§ 15 odst. 1) a 2 druhů ochranných opatření (§ 15 odst. 2). Až na logické výjimky lze 

podle § 15 odst. 3 ZTOPO uložit tresty a ochranná opatření i vedle sebe. Při ukládání 

trestů a ochranných opatření samostatně se neuplatní žádná omezení, která aplikuje TZ. 

Jedním ze zásadních nedostatků této problematiky je absence přímého vymezení 

účelu sankcionování právnických osob, takže jej můžeme vyvozovat jen z povahy 
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právnických osob a z nauky. Sankcionování právnických osob plní funkci represivní a 

preventivní, avšak funkce resocializační či výchovná zde místo nemá. Na špatné 

rozhodnutí zákonodárce nezakotvit přímo v ZTOPO jeho účel poukazuje Danková 

především ve vztahu k právnickým osobám, které jsou prázdnými schránkami, v úpadku, 

a rovněž ve vztahu k právním nástupcům právnických osob. Vyvození trestní 

odpovědnosti těchto skupin právnických osob je jen těžko způsobilé splnit účel trestního 

práva, resp. jeho reparační i prevenční funkci. V tomto ohledu je třeba se zamyslet i nad 

otázkou, zda se na trestní stíhání těchto kategorií právnických osob má aplikovat zásada 

legality.
60

 Část odborné veřejnosti se přiklání k názoru, že v řízení proti právnickým 

osobám se má zavést zásada oportunity. To by však založilo zásadní nerovnost mezi 

právy a povinnostmi fyzických a právnických osob. 

Naopak velké množství druhů trestů (celkem 8), které lze uložit právnické osobě, je 

pozitivem české právní úpravy. 

4.10.1 Zásady sankcionování právnických osob 

Hlavní principy sankcionování vyjádřené v TZ, především zákonnost sankcionování a 

individualizace sankce, se použijí i vůči právnickým osobám. ZTOPO ve svém § 14 

stanoví hlediska přiměřenosti trestů a ochranných opatření. Některé aspekty, k nimž se 

má při ukládání trestu přihlédnout, jsou však příliš stručně popsané či dokonce neústavní. 

Soud musí při ukládání trestu právnické osobě přihlédnout k povaze a závažnosti 

trestného činu (tj. k významu chráněného zájmu, míře zavinění atd., jak je specifikováno 

v § 39 odst. 2 TZ, a také se podle TZ přihlédne k polehčujícím a přitěžujícím 

okolnostem), poměrům právnické osoby (tj. majetkovým, personálním atd.) v době 

rozhodování o trestu, dále bude hrát roli dosavadní činnost právnické osoby, její 

působení po spáchání trestného činu (snaha nahradit škodu atd.) a zohlednit se musí i 

zájmy třetích osob, jako jsou poškození a věřitelé v dobré víře. Pokud trestní 

odpovědnost přejde na více právních nástupců, musí soud zkoumat poměr výnosů a 

jiných výhod, které jednotliví nástupci nabyli. 
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V dalších hlediscích je odbornou veřejností spatřován problém. Stěžejní pro stanovení 

druhu a výměry trestu je totiž okolnost, zda „právnická osoba vykonává činnost ve 

veřejném zájmu, která má strategický a obtížně nahraditelný význam pro národní 

hospodářství, obranu nebo bezpečnost“. Použitím neurčitého právního pojmu „veřejný 

zájem“ nenaplňuje ZTOPO zásadu nullum crimen sine lege certa a samotným 

zakotvením povinnosti zohledňovat to, že konkrétní právnická osoba je zcela nebo téměř 

nenahraditelná v poskytování některých nezbytných potřeb společnosti, zakládá 

absolutní nerovnost mezi jednotlivými trestně odpovědnými právnickými osobami (a 

tudíž je protiústavní). Toto kritérium znamená zvýhodňování hospodářsky 

významnějších korporací, které se však dopustí totožného protiprávního činu. Jelínek 

upozorňuje, že právě v odvětvích spadajících pod toto ustanovení (jaderný průmysl, 

zásobování obyvatelstva pitnou vodou nebo výroba vojenského materiálu) by měly být 

právnické osoby sankcionovány naopak přísněji.
61

 

Také z úřední povinnosti zohledňované kritérium účinků a důsledků, které lze 

očekávat od trestu pro budoucí činnost právnické osoby, je podle mého názoru nejasné. 

Ačkoliv je žádoucí, aby soudce udělil takový druh a výměru trestu, aby byla naplněna 

reparační a preventivní funkce, může být toto ustanovení (z důvodu absence vyjádření 

účelu sankcionování) vykládáno také tak, že trest nesmí být pro právnickou osobu 

likvidační. 

Při ukládání ochranných opatření se tato kritéria nepoužijí, neboť účelem ochranného 

opatření není reparace a nepředstavuje morální následek protiprávního činu. 

4.10.2 Tresty 

Právnickým osobám lze uložit 4 tresty, které lze uložit i jednotlivcům podle TZ. Jedná 

se o peněžitý trest, propadnutí majetku, propadnutí věci a zákaz činnosti. Peněžitý trest 

lze uložit právnické osobě za úmyslný nebo nedbalostní trestný čin prostřednictvím 

denních sazeb, jejichž limity jsou 1.000,- Kč až 2.000.000,- Kč, přičemž ze subsidiárního 

použití TZ plyne, že počet denních sazeb se může pohybovat mezi 20 až 730. Právnická 

osoba tak může být odsouzena k peněžitému trestu až do výše 1,46 miliard Kč. Trest 

propadnutí majetku soud uloží, pokud právnická osoba spáchala zvlášť závažný zločin, 
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jímž pro sebe nebo jiného získala nebo se i jen snažila získat majetkový prospěch, anebo 

pokud to umožňuje TZ, přičemž se o zločin zvlášť závažný v takovém případě jednat 

nemusí. Posledním druhem trestu, který uvádí i TZ, je zákaz činnosti na 1 až 20 let. 

Podmínkou je, že právnická osoba spáchala trestný čin v souvislosti s touto činností. 

Zdánlivě nepřísnějším trestem pro právnickou osobu je její zrušení. ZTOPO stanoví 

tři podmínky pro uložení tohoto trestu - právnická osoba musí mít sídlo v ČR, činnost 

právnické osoby musela alespoň převážně spočívat v páchání trestného činu (trestná 

činnost musí být více jak 50% vůči celkovému rozsahu činnosti, tedy korporaci nelze 

zrušit na základě jednorázového porušení zákona), a nesmí to vylučovat povaha 

právnické osoby. Úprava v návrhu zákona zamítnutém v roce 2004 byla v tomto ohledu 

opět vhodnější, neboť uložení trestu zrušení nezakazoval v případě, kdy by to vylučovala 

povaha právnické osoby, ale v situaci, kdy by šlo o právnickou osobu zřízenou zákonem. 

Podle Jelínka jsou právnickými osobami, jejichž zrušení trestním soudem vylučuje 

povaha, veřejné vysoké školy nebo Všeobecná zdravotní pojišťovna, v souhrnu 

právnické osoby veřejného práva.
62

 Odborníci se shodují, že de lege ferenda by rovněž 

bylo vhodné podmínit ukládání tohoto „výjimečného trestu“ okruhem konkrétních 

trestných činů nebo alespoň dosažením určitého stupně závažnosti.
63

 Ačkoliv s tímto 

návrhem souhlasím, je potřeba uvědomit si, že následky zrušení právnické osoby nejsou 

pro každou korporaci stejně závažné a nemusí v každém případě představovat nepřísnější 

trest. Tibitanzlová také upozorňuje, že podmíněním zrušení korporace typovou 

závažností trestného činu bychom nemohli efektivně postihovat tzv. „bílé koně“.
64

 

V nauce je trest zrušení právnické osoby považován za „sociální smrt právnické 

osoby“ a je často kritizován, protože fyzickou osobu k trestu smrti v ČR odsoudit nelze. 

Zákaz trestu smrti je však vyústěním ústavně garantovaného práva na život podle 
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čl. 6 Ústavy, který hovoří o životě lidském. Výklad, že absolutní právo na život se 

vztahuje i na osoby právnické, považuji za nesprávný.
 

Dalším trestem specifickým pro právnické osoby je uveřejnění rozsudku (nebo 

trestního příkazu, protože ten má podle TZ účinky odsuzujícího rozsudku). Právnická 

osoba musí na vlastní náklady uveřejnit rozsudek v soudem určeném veřejném 

sdělovacím prostředku ve lhůtě a v rozsahu stanoveném soudem. Pokud tak neučiní, 

hrozí ji pořádková pokuta do výše 500.000,- Kč. Podmínkou je potřeba seznámit 

veřejnost s odsuzujícím rozsudkem anebo ochrana bezpečnosti lidí, majetku nebo 

společnosti jako celku. Tento druh trestu je podle mého názoru jedním z 

nejefektivnějších institutů ZTOPO. Domnívám se, že odsouzení korporace samotnou 

veřejností může mít mnohem více likvidační důsledky než odsouzení soudem např. k 

samotnému zaplacení peněžité pokuty. Ochrana a informovanost společnosti v případě 

ohrožení životního prostředí nebo výroby vadných potravin je tou nejzásadnější funkcí 

trestního práva. 

Výlučně právnické osoby lze dále odsoudit k trestu zákazu přijímání dotací a subvencí 

a zákazu plnění veřejných zakázek, účasti v koncesním řízení nebo ve veřejné soutěži. 

Oba tyto tresty se ukládají v délce 1 až 20 let a podmínkou je souvislost spáchaného 

trestného činu právě s účastí ve veřejné soutěži nebo žádostí o subvence atd. 

V případě některých vyjmenovaných právnických osob (banky, pojišťovny atd.) je k 

uložení trestu zrušení právnické osoby, propadnutí majetku, peněžitého trestu a trestu 

zákazu činnosti potřeba předchozí vyjádření České národní banky. Tímto vyjádřením 

však soud není bezprostředně vázán a může se od něho odchýlit, třebaže je v tom případě 

povinen své rozhodnutí řádně odůvodnit. 

Gřivna si myslí, že de lege ferenda by právnickým osobám bylo možné ukládat i 

tresty podmíněné.
65

 

V oblasti sankcionování právnických osob je nejen velké množství nedostatků 

normativních, ale i aplikačních. Některé soudy v minulosti pravděpodobně důsledkem 

aplikace zcela nového institutu udělaly při ukládání trestů korporacím zásadní chyby. 
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Příkladem je stanovení peněžitého trestu ve výši pouze 10.000,- Kč
66

, uložení trestu 

zákazu činnosti trestním příkazem v délce 10 let, přestože v takové délce nelze sankci 

trestním příkazem uložit
67

, nebo uložení trestu uveřejnění rozsudku trestním příkazem
68

. 

V těchto případech spočívá pochybení nejen v neznalosti ZTOPO, ale i v opomenutí 

subsidiárního vztahu TZ vůči ZTOPO. 

4.10.3 Ochranná opatření 

ZTOPO v současnosti umožňuje vedle osmi trestů ukládat právnickým osobám i dvě 

ochranná opatření. Jsou jimi zabrání věci a zabrání části majetku. Zabrání věci obsahuje i 

možnost zabrání náhradní hodnoty nebo spisů a zařízení nebo i např. pozměnění věci. 

Pro podrobnosti ohledně obou opatření se subsidiárně používá TZ. 
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5 Statistické údaje odhalené kriminality právnických osob 

V roce 2012, kdy ZTOPO vstoupil v účinnost, nebyla odsouzena žádná právnická 

osoba. Domnívám se, že tento údaj nelze používat jako měřítko efektivity ZTOPO. 

Důvodem absence pravomocných odsuzujících rozsudků v prvním roce je zavedení zcela 

nového institutu s novými právními zásadami do českého právního řádu, běžná 

zdlouhavost trestního řízení a rovněž nezákonně krátká legisvakanční doba ZTOPO. V 

tomto roce však již bylo zahájeno trestní stíhání proti přibližně 20 právnickým osobám. 

Rok 2013 přinesl 3 pravomocná odsouzení právnických osob, v roce 2014 bylo již 

vyneseno 31 odsuzujících rozsudků a za rok 2015 bylo pravomocně odsouzeno celkem 

63 právnických osob. 

Dostupné statistické údaje za rok 2016 ukazují na 90 odsouzených právnických osob. 

To je téměř stejný počet odsouzení, jako za předchozí roky dohromady. Nejvíce se 

právnické osoby dopouštěly trestných činů podvodu podle § 209 TZ, zkrácení daně, 

poplatku a podobné povinné platby podle § 240 TZ a souvisejícího trestného činu 

neodvedení daně, pojistného na sociální zabezpečení a podobné povinné platby podle § 

241 TZ. V tomto roce nebyla žádná korporace odsouzena za trestný čin proti životu a 

zdraví ani za žádný sexuální trestný čin. Kromě trestných činů hospodářských byl však 

právnickou osobou spáchán například i trestný čin neoprávněného nakládání s 

chráněnými volně žijícími živočichy a planě rostoucími rostlinami z nedbalosti podle 

§ 300 TZ a některé trestné činy proti pořádku ve věcech veřejných. Nejčastějším trestem 

ukládaným právnickým osobám v roce 2016 byl trest zákazu činnosti, v těsném závěsu 

byl trest peněžitý a ke zrušení právnické osoby došlo celkem třináctkrát. V tomto roce 

však nebylo uloženo žádné ochranné opatření.
69

 

Za rok 2017 bohužel ke dni 18. 4. 2018 nebyly zveřejněny potřebné statistiky. 

Předpokládám, že (vzhledem k rozšíření věcné působnosti ZTOPO a nabývání 

praktických zkušeností státních orgánů) budou vypovídat o dalším nárůstu odhalené 

kriminality právnických osob o desítky, ne-li stovky dalších odsouzených právnických 

osob oproti předchozímu roku. 
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Závěr 

Rozhodnutí zavést koncept trestní odpovědnosti právnických osob do českého 

právního řádu bylo krokem správným směrem. Právnické osoby je třeba postihovat za 

jejich protiprávní jednání a předcházet tak újmě a enormním škodám, které způsobují 

společnosti a životnímu prostředí. Z důvodů nekomplexní úpravy správního trestání, 

potřeby dosažení rovnosti mezi právy a povinnostmi fyzických a právnických osob a 

mezinárodních a unijních závazků je jediným přijatelným řešením volba odpovědnosti 

trestní. 

Ačkoliv věcně považuji český způsob hmotněprávní úpravy tohoto institutu za 

relativně správně nastavený (rozsah působnosti ZTOPO, úprava přičitatelnosti, druhy 

trestů, volba pravé trestní odpovědnosti), mnohá konkrétní ustanovení jsou navzdory 

dosavadním již devíti novelizacím často nejen svým vyjádřením značně nedokonalá. 

Orgány činné v trestním řízení se tak musí neustále vypořádávat jak s prozatím 

nedostatečnou praxí v oblasti trestání právnických osob, tak s nepřesným zněním zákona. 

ZTOPO obsahuje jak pro trestní právo naprosto nevhodné neurčité právní pojmy, tak 

výrazy, které po novelizaci soukromého práva k 1. 1. 2014 náš právní řád již nepoužívá, 

a rovněž pojmy, jež odporují povaze právnické osoby. Ještě větší komplikace spočívají v 

absenci přímého vyjádření účelu ZTOPO a definice právnické osoby, příliš stručné a 

důvodovou zprávou neosvětlené úpravě osobní působnosti, nedokonalosti obsahu 

negativního výčtu trestných činů, jichž se právnická osoba může dopustit, duplicitní a 

pojmově špatné úpravě možnosti právnické osoby vyvinit se z trestní odpovědnosti. 

Značné nesrovnalosti obsahuje i úprava přechodu trestní odpovědnosti na právní 

nástupce a systém sankcí. Všechny tyto „kazy“ obsahu ZTOPO jsou dále rozšiřovány 

soudní aplikací. Představitelé justice dělají často z nepozornosti chyby při ukládání trestů 

právnickým osobám a nedostatečně odrazují právnické osoby od protiprávního chování, 

když průměrná výše ukládaných peněžitých sankcí nedosahuje ani částky ve výši 

50.000,- Kč. 

Skutečnost, že zákonodárce není právní teoretik, by měla být důvodem k naslouchání 

doporučením odborníků. Je třeba poukázat na to, že Parlament ČR velké množství 

návrhů a upozornění na nedostatky ze strany odborné veřejnosti úspěšně ignoruje. 

Důvod, proč tvůrci ZTOPO nepřevzali znění alespoň některých povedených ustanovení z 

původního návrhu zákona zamítnutého v roce 2004, ale změnili je k horšímu, je 
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neznámý. Členové Vlády a Parlamentu ČR by se rovněž měli více inspirovat 

zahraničními úpravami. 

K dokonalosti má ZTOPO daleko a de lege ferenda je nutné některé jeho součásti 

novelizovat. Rychle narůstající množství pravomocných rozsudků odsuzujících 

právnické osoby však svědčí o tom, že trestní odpovědnost právnických osob je v ČR 

konečně postupně přijímána. 
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Trestní odpovědnost právnických osob 

Abstrakt 

Autorka se v předkládané diplomové práci zabývá problematikou trestní odpovědnosti 

právnických osob, a to z pozice její zastánkyně. Cílem práce je vyzdvihnout potřebu 

zavedení tohoto institutu do právních řádů demokratických právních států, ale zároveň 

rozebrat problémy, které přináší jeho česká hmotněprávní úprava.  

V první části práce autorka pojednává o juristickém hledisku trestní odpovědnosti 

právnických osob, shrnuje názory pro a proti zavedení trestní odpovědnosti právnických 

osob, a zkoumá kriminologické aspekty korporátní kriminality. Druhá část práce je 

zaměřena na odlišnosti, výhody a zápory tří základních modelů trestní odpovědnosti 

právnických osob - pravé, nepravé a administrativněprávní. Autorka v ní pochvaluje, že 

ČR přistoupila k zavedení pravé trestní odpovědnosti právnických osob. Třetí část 

vysvětluje samotný pojem právnická osoba. Ve stěžejní čtvrté části práce se autorka 

kriticky zabývá jednotlivými hmotněprávními ustanoveními českého zákona 

provádějícího trestní odpovědnost právnických osob a navrhuje řešení úpravy de lege 

ferenda. Poslední část vyhodnocuje celou problematiku pomocí statistických údajů o 

počtu prozatím odsouzených právnických osob v ČR. 

V závěru autorka shrnuje, že ačkoliv je zavedení trestní odpovědnosti právnických osob 

nutností a proto správným krokem, česká úprava je, i přes velké množství novelizací, 

prozatím značně nedokonalá. Autorka poukazuje na to, že některé nedostatky české 

úpravy se dají napravit spoluprácí zákonodárců s odbornou veřejností. Rovněž je 

potřeba, aby soudy ukládáním vyšších sankcí naplňovaly preventivní funkci trestní 

odpovědnosti právnických osob. Ačkoliv trestní odpovědnost právnických osob zavádí 

do českého právního řádu nové kontroverzní zásady, důvody pro její zavedení nelze 

přehlížet. Je nutné je vzít v potaz jak při práci zákonodárců, tak při aplikaci soudy. 

Klíčová slova: 

Trestní odpovědnost právnických osob, rozsah kriminalizace jednání právnických osob, 

vyvinění z trestní odpovědnosti právnických osob. 
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Criminal liability of legal persons 

Abstract 

The author of the thesis deals with the issue of criminal liability of legal persons, from 

the position of her advocate. The purpose of the study is to stress the need to introduce 

this institute into the legal systems of democratic states, but at the same time to deal with 

the problems brought by its Czech substantive law. 

In the first part of the thesis the author discusses the legal aspect of criminal liability of 

legal persons, summarizes opinions for and against the introduction of criminal liability 

of legal persons, and examines the criminological aspects of corporate crime. The second 

part of the thesis focuses on the differences, advantages and disadvantages of three basic 

models of criminal liability of legal persons - true, false and administrative. The author 

commends that the Czech Republic has proceeded to introduce true criminal liability of 

legal persons. The third part explains the term legal person itself. In the pivotal fourth 

part of the thesis, the author deals critically with the individual substantive provisions of 

the Czech law implementing the criminal liability of legal persons and proposes a 

solution de lege ferenda. The last part evaluates the whole issue using statistical data on 

the number of convicted legal persons in the Czech Republic. 

In the conclusion, the author summarizes that although the introduction of criminal 

liability of legal persons is a necessity and therefore the right step, the Czech regulation 

is, in spite of a large number of amendments, so far imperfect. The author points out that 

some deficiencies in the Czech legislation can be remedied by the cooperation of 

legislators with the professional public. It is also necessary that courts, by imposing 

higher sanctions, fulfill the preventive function of criminal liability of legal persons. 

Although the criminal liability of legal persons introduces new controversial principles 

into the Czech legal order, the reasons for its implementation can not be ignored. It is 

necessary to take them into an account both in the work of legislators and in the 

application of the courts. 

Keywords: 

Criminal liability of legal persons, scope of criminalization of legal persons, exemption 

of criminal liability of legal persons. 

 


