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Cíl prezentace

1. Představit zákon č. 418/2011 Sb. o trestní
odpovědnosti právnických osob (ZTOPO) a z něho
plynoucí rizika pro organizace ve veřejné správě.

2. Seznámit s možností a podmínkami zproštění se
z trestní odpovědnosti právnické osoby.

3. Doporučit jak účinně nastavit a provozovat vnitřní
kontrolní systém veřejnoprávní organizace jako
prevenci trestní odpovědnosti právnických osob.







Zákon č. 418/2011 Sb. o trestní  (ZTOPO)

• Účinnost od 22.12.2011, novelizován zákonem č. 183/2016 Sb.
s účinnosti od 1.7.2017

• Dle ZTOPO může být trestně stíhána jakákoli právnická osoba
kromě státu Česká republika a územních samosprávných celků (při
výkonu veřejné moci)

• ZTOPO v § 7 stanovuje negativním výčtem trestné činy, za které
není právnická osoba odpovědná. Negativní výčet určuje možnost
dopustit se všech trestných činů uvedených v zákoně 40/2009 Sb.,
trestní zákoník (s výjimkou vyjmenovaných v zákoně o trestní
odpovědnosti právnických osob).

• Trestného činu přičitatelného právnické osobě se může dopustit
dle § 8 odst. 1 ZTOPO osoba jednající v zájmu právnické osoby
nebo v rámci její činnosti.



Přičitatelnost spáchání trestného činu 
právnické osobě (§ 8 odst. 2)

• jednání orgánů právnické osoby či osob ve vedoucích
pozicích (nebo vykonávající kontrolní činnost)

• v případě, že dané jednání vycházelo na základě
rozhodnutí, schválení nebo pokynů orgánů právnické
osoby,

• při nedostatečné kontrole nad činností zaměstnanců
a osob v obdobném postavení,

• nezajištění nezbytných opatření pro zabránění či
odvrácení spáchání trestného činu.



§15 Druhy trestů
(1) Za trestné činy spáchané právnickou osobou lze uložit 
pouze tyto tresty:

a) zrušení právnické osoby,

b) propadnutí majetku,

c) peněžitý trest,

d) propadnutí věci,

e) zákaz činnosti,

f) zákaz plnění veřejných zakázek nebo účasti ve 
veřejné soutěži,

g) zákaz přijímání dotací a subvencí,

h) uveřejnění rozsudku.



Nejčastější trestné činy

• Neodvedení daně, pojistného na sociální zabezpečení

a podobné povinné platby (§ 241 TZ) – 34 % případů

• Podvod (§ 209 TZ) – 25 % případů

• Zkrácení daně, poplatku a podobné povinné platby

(§ 240 TZ) – 17 % případů

• Zkreslování údajů o stavu hospodaření a jmění

(§ 254 TZ) – 7% případů

Zdroj: https://www.ustavprava.cz/blog/2017/11/trestni-odpovednost-
pravnickych-osob-par-pripadu-z-praxe/

https://www.ustavprava.cz/blog/2017/11/trestni-odpovednost-pravnickych-osob-par-pripadu-z-praxe/


Souběžná odpovědnost právnických
a fyzických osob

ZTOPO je založen na zásadě souběžné a nezávislé
odpovědnosti fyzických a právnických osob. Pokud je
za určité jednání odpovědná právnická osoba,
nebrání to odpovědnosti fyzické osoby, která se
tohoto jednání dopustila, a naopak.
V praxi to znamená, že pokud se trestného činu
dopustí například (statutární orgán, zaměstnanec
vykonávající řídící nebo kontrolní činnosti) při
činnosti této společnosti, lze trestně stíhat
a odsoudit jak fyzickou osobu, tak společnost.

Trestní odpovědnosti právnické osoby nebrání, ani
pokud se nepodaří zjistit, která konkrétní fyzická
osoba se dopustila trestného činu, který je právnické
osobě přičitatelný.



Počty stíhaných i odsouzených rostou!

https://www.ceska-justice.cz/2018/08/statni-zastupci-vyzyvaji-firmy-k-zavedeni-compliance-
programu-nesmi-byt-jen-papire/
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https://www.ceska-justice.cz/2018/08/statni-zastupci-vyzyvaji-firmy-k-zavedeni-compliance-programu-nesmi-byt-jen-papire/


Obsah prezentace

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

2. Ustanovení §8 odst. 5 o zproštění se trestní
odpovědnost a podmínky jeho využití.

3. Jak účinně nastavit a provozovat vnitřní kontrolní
systém veřejnoprávní organizace jako prevenci
dopadů rizik plynoucích z trestní odpovědnosti
právnických osob.



Možnost zproštění se trestní odpovědnost 
a podmínky jejího využití (1)

Novela zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti
právnických osob a řízení proti nim (dále jen „ZTOPO“),
publikované ve Sbírce zákonů pod č. 183/2016 přinesla
změnu rozsahu i koncepce trestněprávní odpovědnosti
právnických osob, a to včetně možnosti právnických
osob zprostit se v konkrétním případě své trestní
odpovědnosti splněním zákonných podmínek viz §8
odst.5:

„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.“



Možnost zproštění se trestní odpovědnost 
a podmínky jejího využití (2)

NEJVYŠŠÍ STÁTNÍ ZASTUPITELSTVÍ

V Brně dne 14. srpna 2018

1 SL 141/2017

Aplikace § 8 odst. 5 zákona o trestní 
odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim 

(Průvodce právní úpravou pro státní zástupce) 

http://www.nsz.cz/images/stories/PDF/Soubory_ke_stazeni/1_SL_141_20
17_Aplikace__8_odst._5_ZTOPO.pdf

Organizace se může vyvinit prokáže, že má správně 
nastavený a funkční Compliance systém (systém řízení 
shody s legislativou a aktivní kontrolní mechanismy).

http://www.nsz.cz/images/stories/PDF/Soubory_ke_stazeni/1_SL_141_2017_Aplikace__8_odst._5_ZTOPO.pdf


Možnost zproštění se trestní odpovědnost 
a podmínky jejího využití (3)



Podle rozhodnutí Vrchního soudu v Praze v kauze
„AGROTEC“ však není pouhá formální existence
compliance programu dostačující a nevede bez
dalšího k závěru, že právnická osoba vynaložila ve
smyslu zákona „veškeré úsilí, které na ní bylo možno
spravedlivě požadovat“, aby spáchání trestného činu
zabránila.

V praxi by mělo dojít k prověřování funkčnosti
compliance programu a jeho konkrétnímu reálnému
naplňování, prosazovaní, kontrolování popř.
vynucování v rámci řídící a kontrolní činnosti
společnosti.

Možnost zproštění se trestní odpovědnost 
a podmínky jejího využití (4)



Funkční compliance program by tedy měl zahrnovat zpravidla následující:

• provázané vnitřní předpisy, které komplexně upraví organizační uspořádání
a pravomoci a odpovědnosti fyzických osob v rámci právnické osoby,

• kontrolu souladu vnitřních předpisů s právními předpisy a jejich pravidelnou
aktualizaci,

• systémy vnitřní kontroly dodržování předpisů a záznamy o provedených
kontrolách,

• záznamy o zjištěných porušeních, následcích porušení a přijatých opatřeních,

• zabezpečení možnosti důvěrného interního oznamování porušení, např. skrze
anonymní compliance linku, email apod.,

• školení osob podílejících se na činnosti právnické osoby a kontrola jejich znalostí,

• záznamy o provedených školeních, z nichž bude patrna jejich četnost, náplň
a intenzita,

• pravidelné vyhodnocování efektivity compliance programu a jeho aktualizace.

Podmínky pro zproštění trestní odpovědnosti musí být splněny
v době spáchání protiprávního jednání, které je právnické osobě
přičítáno, nikoliv až následně, v době zahájení kroků ze strany
orgánů činných v trestním řízení.

Možnost zproštění se trestní odpovědnost 
a podmínky jejího využití (5)



„Za veškeré úsilí, které je možno po právnické
osobě spravedlivě požadovat, je třeba
považovat NEJEN naplnění formálních kroků . .
. ale také současně poctivou a prokazatelnou
snahu právnické osoby, aby byla přijatá
ochranná opatření životaschopná tj. byla
naplňována, vyžadována, kontrolována,
vynucována a revidována“.

ZDROJ: Rozhodnutí vrchního soudu v kauze AGROTEC 
str. 8 (6To 7/2017)

PREVENCE = NASTAVENÍ + FUNKČNOST



• záznamy o prováděných kontrolách, zjištěných proviněních
a opatřeních přijatých po zjištění provinění,

• písemné záznamy o provedených školeních (četnost, náplň
a intenzita školení)

• informace o úsilí, jež bylo ze strany právnické osoby vynakládáno
ve smyslu ustanovení § 8 odst. 5 TOPO je možno čerpat
i z materiálů projednávaných vedením společnosti,

• vnitřní pravidla musí být pravidelně revidovány a zlepšovány,
výsledky jejich aplikace musí být pravidelně vyhodnocovány.

• Je třeba zjistit, jaké oddělení a jaké konkrétní osoby měly
v rozhodné době dodržování opatření na starost.

Prameny poznání o fungování a schopnosti plnit 
vytčené cíle jsou zejména:



§ 8 odst. 5 ZTOPO a péče řádného hospodáře

Zdroj: Jitka Logesová, WOLF THEISS, prezentace v rámci konference DYNATECH 
„Správná řešení ve správnou dobu“ – Jihlava 22.3.2019



Obsah prezentace

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

2. Ustanovení §8 odst. 5 o zproštění se trestní
odpovědnost a podmínky jeho využití.

3. Jak účinně nastavit a provozovat vnitřní kontrolní
systém veřejnoprávní organizace jako prevenci
dopadů rizik plynoucích z trestní odpovědnosti
právnických osob.



Zákon č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole

Jak nám může pomoci?



Zákon č. 320/2001 Sb. o Finanční kontrole (1)

§ 4 Hlavní cíle finanční kontroly

a) dodržování právních předpisů …

b) zajištění ochrany veřejných prostředků proti rizikům,

nesrovnalostem nebo jiným nedostatkům …

c) včasné a spolehlivé informování vedoucích orgánů

veřejné správy o nakládání s veřejnými prostředky…

d) hospodárný, efektivní a účelný výkon veřejné správy.



Zákon č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole (1)

VNITŘNÍ ŘÍDÍCÍ A KONTROLNÍ SYSTÉM
§ 25 Povinnosti vedoucího orgánu veřejné správy a vedoucích 
zaměstnanců 

(1) . . . povinnost zavést a udržovat vnitřní kontrolní systém

a) vytváří podmínky pro hospodárný, efektivní a účelný výkon
veřejné správy (3E),

b) je způsobilý včas zjišťovat, vyhodnocovat a minimalizovat
rizika

c) . . . včasné podávání informací o výskytu závažných
nedostatků a o přijímaných a plněných opatřeních k jejich
nápravě.



Vnitřní kontrolní systém – co je třeba zajistit?

Prevence

Detekce

Reakce

Prevence
• Přiměřené nastavení
• Identifikace a řízení rizik
• Komunikace, školení, podpora,...

Detekce
• Průběžný monitoring rizik
• Aktivní kontrolní mechanismy
• Komunikace, školení, podpora

Reakce
• Pravidelné projednávání výstupů 

i ve statutárních orgánech
• Zajištění realizace a přijatých opatření
• Průběžné zdokonalování VKS v orgánu 

veřejné správy

Považujete za vhodné v rámci Zřizovatele/Zakladatele: 

- Metodickou pomoc při nastavení  pravidel? 
- Projednávání výstupů monitoringu rizik řízených organizací?



Vztah zákona o finanční kontrole a o trestní 
odpovědnosti právnických osob

Řádné dodržování povinností vyplývajících
ze zákona č. 320/2001 Sb. o finanční
kontrole ve veřejné správě je s ohledem na
§8 odst. 5 ZTOPO pro veřejnoprávní
organizace vhodným nástrojem pro jejich
vyvinění se z případné trestní odpovědnosti
právnických osob.



Závěr

Zákon o trestní odpovědnosti
právnických osob přináší pro
organizace ve veřejné správě
významná rizika, ale zároveň
existují reálné možnosti, jak tyto
rizika účinně eliminovat . . .



https://www.ceska-justice.cz/2018/08/statni-zastupci-vyzyvaji-firmy-k-zavedeni-
compliance-programu-nesmi-byt-jen-papire/

https://www.ceska-justice.cz/2018/08/statni-zastupci-vyzyvaji-firmy-k-zavedeni-compliance-programu-nesmi-byt-jen-papire/




Děkuji Vám za pozornost!

Mgr. Miloslav Kvapil
DYNATECH s.r.o.

kvapil@dynatech.cz
608 828 800

mailto:kvapil@dynatech.cz

