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Trestní odpovědnost právnických osob – I. část 

Od roku 2012 bylo zahájeno trestní stíhání proti více než 1400 právnickým osobám a více než 230 

řízení bylo ukončeno odsuzujícím pravomocným rozsudkem. Nejčastěji ukládaným trestem byl 

peněžitý trest v rozsahu od 5 tisíc až po 5 milionů Kč. Dvacet sedm společností bylo zrušeno.   

V tomto článku bych rád zmínil důvody, které jsou podstatné při úvaze, zda se vůbec zabývat otázkou 

trestní odpovědnosti právnické osoby a zda přijmout vhodná opatření ke snížení rizika trestní odpovědnosti. 

Jaké důsledky může mít uložený trest pro obchodní společnost, podmínky trestní 

odpovědnosti?  

▪ Právnická osoba může být trestně odpovědná za jednání fyzické osoby (typicky jednatele, ředitele, 
prokuristy, vedoucího oddělení, zmocněnce, pověřeného pracovníka apod.). 

▪ Právnická osoba může být odsouzena i přesto, že viník není odsouzen, nebo není zjištěno, kdo trestný 
čin spáchal. 

▪ Trestní odpovědnost přechází na nástupce právnické osoby (typicky sloučením, převodem podstatné 
části majetku, prodejem podniku apod.). 

▪ Peněžitý trest uložený právnické osobě může být vymáhán po členech statutárních či kontrolních 
orgánů z titulu porušení péče řádného hospodáře. 

▪ Trest zákazu účasti ve veřejných zakázkách může u některých společností vést k jejich ekonomické 
likvidaci. 

▪ Informace o uloženém trestu je evidována v rejstříku trestů a je dostupná na portálu veřejné 
správy; v návaznosti na výši a druhu trestu se vymazává až po třiceti letech. 

▪ Informace o uloženém trestu vylučuje právnickou osobu z účasti ve veřejných zakázkách, snižuje 
důvěryhodnost mezi lokálními i zahraničními partnery a v konečném důsledku vede k výraznému 
snížení zakázek na několik let, případně k likvidaci obchodní společnosti.  

Jak lze snížit/vyloučit riziko trestní odpovědnosti mé obchodní společnosti? 

▪ PO se trestní odpovědnosti zprostí, pokud vynaložila veškeré úsilí, které po ní bylo možno spravedlivě 
požadovat, aby spáchání protiprávního činu zabránila. 

Co bych měl tedy přijmout a změnit v mé fungující společnosti? 

▪ Napříč organizací implementovat účinné nástroje (compliance program), které budou obsahovat 
pravidla:   

✓ efektivně zamezující jednání vedoucí k riziku trestní odpovědnosti;   

✓ identifikace a hlášení protiprávního jednání a včasné reakce;  

✓ revize a aktualizace pravidel v návaznosti na zjištěné incidenty. 

▪ Pravidelně školit odpovědné osoby, kontrolovat prosazovat plnění zavedených pravidel. 

▪ Zavedená pravidla aktualizovat v návaznosti na změnu legislativy. 
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Kvalitně nastavený compliance program bude obvykle nejvýznamnější důvodem, který rozhodne, zda vaše 
obchodní společnost bude trestně odpovědná a bude potrestána či nikoliv. Nastavený program ale nesmí 
zůstat pouze na papíře. Musí být zajištěna jeho reálná implementace a prosazování prostřednictvím 
pravidelných kontrol a školení.  
 
 
K tématu trestní odpovědnosti právnických osob se ještě vrátíme – druhý díl článku vyjde na podzim a bude 
zaměřen na obsah a nastavení interních směrnic. 

Upozornění 

Vezměte prosím na vědomí, že současné vydání newsletteru 

bylo připraveno pro obecnou orientaci v dané problematice 

a nenahrazuje vlastní odborné poradenství poskytnuté ve vztahu 

ke konkrétní situaci. Z důvodu průběžných změn v legislativní 

oblasti mohou být některé informace po zveřejnění v newsletteru 

předmětem dalšího vývoje a změn. Za tyto změny nenese 

společnost Accace odpovědnost a nezodpovídá tedy ani za 

možné vzniklé škody a možná rizika vyvolaná změnou stávající 

legislativy. 

 

Chcete dostávat náš newsletter 

pravidelně? 

Přihlaste se 

k odběru novinek! 
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Kontakt 

Jan Roub  

Legal Partner 

Email: Jan.Roub@accace.com 

Tel: +420 222 753 480 

O Accace  

Společnost Accace poskytuje své služby ve 13 zemích prostřednictvím více než 550 profesionálů a řadí 

se mezi přední poskytovatele poradenských a outsourcingových služeb ve střední a východní Evropě. 

Během uplynulých let se našimi zákazníky stalo více než 2000 mezinárodních společností.  

Prostřednictvím našich poboček poskytujeme poradenské a outsourcingové služby v České republice, 

Maďarsku, Polsku, Rumunsku, na Slovensku, Ukrajině, v Bosně a Hercegovině, Černé Hoře, Chorvatsku, 

Makedonii, Německu, Slovinsku a Srbsku. V dalších evropských zemích a celosvětově působíme ve 

spolupráci s důvěryhodnými partnery. 

Více o společnosti naleznete na webových stránkách: www.accace.cz 

https://www.linkedin.com/company/accace-czech-republic
https://www.facebook.com/Accace.CzechRepublic/
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