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Jiří Kučera, partner, 
Kučera & Associates

Zákon je postaven na konstruk-
ci zaviněné odpovědnosti za 

vyjmenované trestné činy, namátkou: 
porušování autorského práva, nesplně-
ní oznamovací povinnosti v daňovém 

řízení, zkreslování údajů o stavu hospo-
daření, sjednání výhody při zadání ve-
řejné zakázky, neoprávněné nakládání 
s odpady nebo trestné činy zahrnující 
korupci. Právnickým osobám vzniká 
trestní odpovědnost na základě „při-
čitatelného“ jednání, které spáchají sta-
tutární orgány nebo osoby pověřené 
řízením, ale také zmocněnci právnických 
osob a zaměstnanci společnosti, včet-
ně osob pracujících v takzvaném švarc 
sytému. Trestní odpovědnost právnické 
osoby přechází na všechny právní 
nástupce, což znamená, že nezaniká 
fúzí ani rozdělením. Tresty zákon sta-
novuje ve škále od zrušení společnosti 
hrozící výlučně kriminálním právnickým 
osobám přes propadnutí majetku 
u zvlášť závažných trestných činů, 
propadnutí věci, peněžitých trestů, zá-
kazu činnosti, zákazu plnění veřejných 
zakázek a přijímání dotací až k uve-
řejnění rozsudku, který trestá tím, že 
odnímá právnickým osobám zákonem 
předpokládanou dobrou pověst a může 

je citelně znevýhodnit v hospodářské 
soutěži. Čertovo kopýtko zákona pro 
poctivě podnikající společnosti spočívá 
ve zmíněné „přičitatelnosti“ jednání 
zaměstnanců. Přičitatelnost jednání je 
velmi široká a společnosti vzniká trest-
ní odpovědnost, je-li jednání učiněno 
jejím jménem nebo v jejím zájmu nebo 
v rámci její činnosti. Z takto „přičtené“ 
trestní odpovědnosti se právnické 
osoby mohou pouze vyvinit, a to tím, 
že prokážou, že provedly takzvaná 
„exkulpační“ opatření, která představují 
ochranu společnosti před následky, 
někdy i nezamýšlenými důsledky 
jednání výše uvedených osob (u trest-
ných činů spáchaných z nedbalosti). 
To v praxi znamená, že musí prokázat, 
že prostřednictvím interních směrnic 
a opatření udělaly vše pro to, aby 
takovému jednání předcházely nebo mu 
zamezily. Statutární orgány společností 
mají povinnost jednat s péčí řádného 
hospodáře a k ní nově patří i přijmutí 
a výkon výše uvedených „exkulpačních“ 
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Kučera & Associates 
Advokátní kancelář vznikla odště-

pením právního oddělení od skupiny 
společností Foxconn. Kancelář po-
skytuje kompletní služby v oblasti 
obchodního práva, pracovního práva, 
stavebního práva, práva nemovitostí, 
mezinárodního obchodu, pojišťovací-
ho práva, práva veřejných zakázek, 
autorského práva a soudních i arbit-
rážních sporů. Více na kuceralegal.cz

Od ledna platí zákon, který zavádí trestní odpovědnost právnických osob, a tedy i firem. Nově mohou soudy firmy pokutovat, 

zakázat jim ucházet se o veřejné zakázky, zabavovat jim majetek nebo je dokonce i zrušit. Na to, jaká úskalí představuje nová 

právní norma pro statutární zástupce a management společností a jak se vyvarovat možným postihům, odpovídají právní experti.

Pavel Koukal, advokát/
associate partner,  
Rödl & Partner

Zavedení trestní odpovědnosti 
právnických osob vyvolalo 

u významné části české podnika-

telské veřejnosti výrazně negativní 
ohlasy a v souvislosti s tím i nemalé 
obavy, jaké bude mít tato razantní 
změna právní úpravy konkrétní dopa-
dy na tuzemské podnikatelské pro-
středí. Pokud uvážíme, že zákonem 
o trestní odpovědnosti právnických 
osob u nás nakonec byla prosazena 
poměrně vyhraněná forma takzvané 
pravé (úplné) trestní odpovědnos-
ti právnických osob, nelze se pak 
samozřejmě těmto obavám ani divit. 
Tato konstrukce trestní odpověd-
nosti je totiž založena na výchozím 
principu takzvané přičitatelnosti 
protiprávního činu příslušné fyzické 
osoby (a to v rozličném postavení od 
statutárního orgánu až po řadového 
zaměstnance) osobě právnické, kte-
rá na základě toho potom může nést 
samostatnou trestní odpovědnost 
za takřka osmdesát trestných činů, 
jež v sobě zahrnuje riziko nejen ulo-
žení velmi citelných trestů a ochran-
ných opatření, ale i riziko závažných 
dopadů na dobrou pověst a jméno 

společnosti. Mediálně často zmiňo-
vaná možnost „absolutního“ trestu 
pro právnickou osobu, kterým je její 
zrušení trestním soudem, je v tomto 
směru možností spíše hypotetickou 
a již nyní je otázkou, zda jde o trest 
v praxi vůbec aplikovatelný. Bez 
ohledu na to je zde však řada jiných 
trestů, které mohou být pro ob-
chodní společnost naprosto zásadní 
až likvidační, jako je zejména trest 
propadnutí majetku, zákazu činnosti 
anebo výrazný peněžitý trest.    

Otázka přitom v řadě případů 
není a nebude postavena tak, zda 
protiprávní jednání statutárních 
orgánů anebo členů vrcholného ma-
nagamentu může vést až k „zavření 
firmy“, nýbrž je třeba ji stavět i tak, 
jaké důsledky pro společnost mohou 
mít protiprávní činy vedoucích 
zaměstnanců na nižších stupních 
řízení anebo dokonce i zaměstnanců 
řadových. V tomto směru v zákoně 
existuje možnost určitého vyvinění 
se z trestní odpovědnosti, která však 

předpokládá, že společnost prokáže, 
že provedla taková interní opatření, 
která měla být provedena podle 
zvláštního právního předpisu nebo 
která po ní lze spravedlivě požado-
vat. V tomto směru tak nový zákon 
o trestní odpovědnosti právnických 
osob ve svém důsledku výrazně 
posílil význam nejen standardních 
opatření v rámci řízení a kontroly 
společnosti (corporate governance), 
ale současně i opatření v rámci širší 
korporátní strategie účinného zajiš-
ťování slučitelnosti a souladu chová-
ní společnosti s etickými a právními 
požadavky na podnikání (corporate 
compliance).

Jan Vidrna, advokát, 
Dáňa, Pergl & Partneři 

Může vám stát zavřít firmu za 
prohřešky statutárního zástup-

ce? Odpověď bohužel zní, že od  
1. ledna 2012 ano, protože to umož-

ňuje zákon č. 418/2011 Sb., o trestní 
odpovědnosti právnických osob 
a řízení proti nim. Stejný následek ale 
může mít i protiprávní čin spáchaný 
tím, kdo u právnické osoby vykonává 
řídící anebo kontrolní činnost, a tím, 
kdo vykonává rozhodující vliv na její 
řízení, a dokonce i protiprávní čin spá-
chaný zaměstnancem. Kromě zrušení 
právnické osoby se navíc může jednat 
i o další fatální tresty – o propadnutí 
majetku a o zákaz činnosti. Jako ob-
líbené lze však předpokládat zejména 
tresty peněžité, kde horní hranice činí 
1,46 miliardy korun. Pokud se dříve 
zaměstnanec dopustil trestné činnos-
ti, firmu zajímalo v podstatě pouze to, 
jestli jí nevznikla jeho jednáním škoda. 
Teď by ji mělo zajímat, jestli ji nevyma-
že z obchodního rejstříku. Firmě totiž 
může být i jeho protiprávní jednání 
přičteno, například tehdy, jestliže ho 

dostatečně nekontrolovala anebo vůči 
němu neprovedla taková opatření, 
která po ní lze „spravedlivě požado-
vat“. Jestliže například zaměstnanec 
vymaže klientovi data proto, že na 
opravu jeho serveru nebyl vyškolen, 
trestní odpovědnost jeho zaměstna-
vatele je celkem jasná. Celá situace je 
zpestřena tím, že podle zákona trest-
nímu postihu právnické osoby nebrá-
ní, jestliže nebyla zjištěna konkrétní 
fyzická osoba, která se přičitatelného 
kriminálního jednání dopustila. Zákon 
tím říká, že fyzické osoby ve firmě sice 
musí pro možnost jejího postihu spl-
ňovat formální požadavky své pozice, 
ale že je mu to vlastně jedno.        

Preventivní opatření zde stát neza-
jímají. Ministr spravedlnosti se k tomu 
zkraje letošního března vyjádřil jasně 
– podnikatelům nepomůžeme, ať si 
najdou advokáty.  

Možnosti prevence sice existují, ale 
mají význam zejména u nedbalostních 
trestných činů. Jestliže se někdo 
dopustí úmyslného „přičitatelného“ 
trestného činu, bude asi dobře vědět, 
co a proč dělá. V takovém případě je 
cílem prevence, aby možnost spáchá-
ní byla co nejmenší a možnost včas-
ného zjištění co největší. Na významu 
určitě nabývá personální politika, 
protože mít ve firmě rizikové lidi se 
nyní již stalo nemístným luxusem.

Ondřej Trubač, senior 
advokát, Havel, Holásek 
& Partners

Jedno z nejdůležitějších ustano-
vení zákona o trestní odpověd-

nosti právnických osob a řízení proti 
nim nalezneme v § 8, kde je stano-
veno, že trestným činem spáchaným 
právnickou osobou je protiprávní čin 
spáchaný jejím jménem nebo v jejím 

zájmu nebo v rámci její činnosti, 
jednal-li tak a) statutární orgán nebo 
člen statutárního orgánu, anebo 

jiná osoba, která je 
oprávněna jménem, 
nebo za právnickou 
osobu jednat, b) ten, 
kdo u této právnické 
osoby vykonává řídící 
nebo kontrolní činnost, 
i když není osobou 
uvedenou v písmenu a), 
c) ten, kdo vykonává 
rozhodující vliv na řízení 
této právnické osoby, 
jestliže jeho jednání 
bylo alespoň jednou 
z podmínek vzniku 
následku zakládajícího 
trestní odpovědnost 

právnické osoby, nebo d) zaměst-
nanec nebo osoba v obdobném 
postavení (dále jen „zaměstnanec“) 
při plnění pracovních úkolů, i když 
není osobou uvedenou v písmenech 
a) až c), jestliže lze právnické osobě 
trestný čin přičíst.

Spáchání některého z trestných 
činů vyjmenovaných v zákoně je mož-
né právnické osobě přičíst jednak 
v případě, že byl spáchán některou 
z osob vyjmenovaných pod písm. a) 
až c), anebo zaměstnancem. V pří-
padě zaměstnance to bude možné 
tehdy, pokud byl takový trestný čin 
spáchán zaměstnancem na podkladě 
rozhodnutí, schválení nebo pokynu 
orgánů právnické osoby nebo osob 
uvedených v odstavci pod písm. a) 
až c). Anebo proto, že výše uvedené 
osoby neprovedly taková opatření, 
která měly provést podle jiného 
právního předpisu, nebo která po 
nich lze spravedlivě požadovat 
(zejména pokud neprovedly povinnou 
nebo potřebnou kontrolu nad čin-
ností zaměstnanců nebo jiných osob, 
jimž jsou nadřízeny, anebo neučinily 
nezbytná opatření k zamezení nebo 
odvrácení následků spáchaného 
trestného činu). Důležité je upozornit 
i na skutečnost, že trestní odpověd-
nosti právnické osoby nebude bránit, 
pokud se nepodaří zjistit, která 

konkrétní fyzická osoba jednala výše 
uvedeným způsobem.  

Uvedené ustanovení klade nároky 
nejen na management právnických 
osob. Proto lze doporučit, aby práv-
nické osoby v souvislosti s přijetím 
tohoto zákona provedly základní 
audit, respektive analýzu své dosa-
vadní činnosti, jejímž cílem by mělo 
být vyhodnocení možných rizik vyplý-
vajících z tohoto zákona a následné 
nastavení interních postupů tak, aby 
bylo dosaženo maximální eliminace 
možných rizik do budoucna. 

Odpovědnost, která míří především na statutární orgány

Mít ve firmě rizikové lidi se stalo nemístným luxusem

Audit dosavadní činnosti a vyhodnocení možných rizik

Společnosti mohou předcházet své trestní odpovědnosti  

Advokátní kancelář 
Dáňa, Pergl & Partneři 

Společnost má více než patnác-
tiletou historii. V roce 2010 se stala 
Právnickou firmou roku v katego-
rii Veřejné zakázky. Specializuje se 
i na nemovitostní a stavební právo, 
zdravotnické právo, koncese a PPP 
a právo informačních technologií.

Rödl & Partner
Mezinárodní poradenská kan-

celář poskytuje služby v oblasti 
práva, daní, auditu, outsourcingu 
a podnikového poradenství. V Čes-
ké republice působí spolu s více 
než 180 poradci v pobočkách 
v Praze a Brně.

Havel, Holásek 
& Partners

Advokátní kancelář se sídlem 
v Praze a s pobočkami v Brně, 
Ostravě a Bratislavě je s téměř  
140 právníky největší česko-slo-
venskou právnickou firmou. Podle 
výsledků oficiální soutěže Právnická 
firma roku je v posledních třech le-
tech nejúspěšnější českou advokát-
ní kanceláří, a to jak podle počtu 
titulů, tak podle počtu nominací.

opatření. V případě vzniku újmy společ-
nosti v podobě uložení trestu z důvodu 
absence „exkulpačních“ opatření bude 
statutární orgán odpovědný za takto 
vzniklou újmu společnosti, což může 
zásadně zasáhnout do jeho majetkové 
sféry. Statutárním orgánům lze proto 
jen doporučit, aby si nechaly odborně 
zpracovat interní směrnice a postupy, 
které budou předcházet a zamezovat 
trestné činnosti. Jen tak je dnes možné 
nadále vykonávat funkci statutárního 
orgánu se snesitelným rizikem.
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