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I.

ÚVOD

Zvláštní zpráva o poznatcích z aplikace § 8 odst. 5 a dalších ustanovení zákona
č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, ve znění zákona
č. 183/2016 Sb. (dále jen „zákona o TOPO“) byla zpracována na základě bodu I. 2. plánu
úkolů Nejvyššího státního zastupitelství na rok 2017 a podle hledisek ze dne 11. 1. 2017
sp. zn. 4 NZN 604/2016. Důvodem k zadání tohoto úkolu byla mj. i žádost ministra
spravedlnosti JUDr. Roberta Pelikána, Ph.D., ze dne 3. 8. 2016 čj. MSP-88/2014-LO-SP/61
adresovaná nejvyššímu státnímu zástupci.
Zpracována byla na základě aktualizovaných podkladových zpráv Vrchního státního
zastupitelství v Praze a Vrchního státního zastupitelství v Olomouci, jež je vypracovala
na podkladě zpráv jednotlivých krajských státních zastupitelství (a Městského státního
zastupitelství v Praze), odboru závažné hospodářské a finanční kriminality Vrchního státního
zastupitelství v Praze a odboru závažné hospodářské a finanční kriminality Vrchního státního
zastupitelství v Olomouci.
Předmětem této zvláštní zprávy nejsou opětovně zjištění a závěry zvláštní zprávy
o poznatcích z aplikace zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob
a řízení proti nim ze dne 17. 12. 2014 sp. zn. 7 NZN 604/2014.
Zásadní pro zpracování této zvláštní zprávy bylo to, že na základě novely provedené
zákonem č. 183/2016 Sb., která nabyla účinnosti 1. 12. 2016, byl do právní úpravy mj. vložen
institut exkulpace, resp. vyvinění trestní odpovědnosti právnické osoby ve smyslu § 8 odst. 5
zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, ve znění
pozdějších předpisů. Právnická osoba se trestní odpovědnosti podle § 8 odst. 1 až 4 zákona
o TOPO zprostí, pokud vynaložila veškeré úsilí, které na ní bylo možno spravedlivě
požadovat, aby spáchání protiprávního činu osobami uvedenými v odstavci 1 zabránila.
Pozornost byla věnována i změně výčtu trestných činů, pro něž lze trestně stíhat
právnické osoby (výčet těchto trestných činů byl výrazně rozšířen), jakož i otázkám v novele
rovněž upraveným, jež úzce navazují na změny provedené v § 7 a § 8 zákona o TOPO.
Nižší státní zastupitelství shodně upozorňují na to, že zákon č. 183/2016 Sb. nabyl
účinnosti teprve k 1. 12. 2016 a vzhledem k dosud uplynulé době (zhruba 7 kalendářních
měsíců) nelze prakticky případné jeho dopady ještě zcela zodpovědně hodnotit či zobecnit. Na
podkladě dosavadních poznatků a postřehů by tak bylo zcela předčasné hodnotit dopady
(pozitiva i negativa) novelizované právní úpravy, neboť k tomu není dán dostatek praktických
poznatků.
Je zjevné, že poznatky k aplikaci citované novely budou zjišťovány při ještě dalších
doplněních této zvláštní zprávy, což bude prováděno pravidelně ke konci každého čtvrtletí
tohoto roku.

II.

STATISTICKÉ ÚDAJE

Počty věcí nadále vyplývají z tabulek v příloze této zvláštní zprávy: Přehled věcí
vedených v roce 2016 a 2017, v nichž bylo zahájeno trestní stíhání právnické osoby
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(popř. současně i fyzické osoby), v rozsahu tabulky II/1f tvořící přílohu zprávy o činnosti
státního zastupitelství za rok 2016.

III.

HMOTNĚPRÁVNÍ ČÁST

1.

Aplikační problémy spojené se změnou výčtu trestných činů v § 7
zákona o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim

Nově stanovený negativní výčet trestných činů v citovaném ustanovení je všeobecně
vnímán pozitivně.
Např. podle KSZ v Hradci Králové je novelizovaná právní úprava v ustanovení § 7 zákona
o TOPO provedená zákonem č. 183/2016 Sb. státními zástupci všeobecně považována za efektivnější.
Podle názoru KSZ v Českých Budějovicích je aktuální vymezení trestných činů v § 7 zákona
o TOPO také přehlednější, je to tak chápáno i ze strany policejních orgánů.
MSZ v Praze pozitivně hodnotí především rozšíření možnosti trestního stíhání právnické
osoby o trestný čin neoprávněného provozování hazardní hry podle § 252 trestního zákoníku, ohledně
kterého lze očekávat v souvislosti s rozšířeným neoprávněným provozováním výherních hracích
automatů širší využití.

KSZ v Praze v tomto ohledu zmínilo názor OSZ Praha-západ:
OSZ Praha-západ kladně hodnotí rozšíření okruhu trestných činů provedené legislativní
úpravou od 1. 12. 2016, umožňující aktuálně uplatnění trestní odpovědnosti vůči právnické osobě také
pro majetkové trestné činy, které z podstaty věci nejsou ve vztazích mezi právnickými a fyzickými
osobami a mezi právnickými osobami navzájem vyloučeny (např. trestný čin krádeže podle § 205
trestního zákoníku přicházející do úvahy ve stavebnictví a nakládání se stavebními stroji apod., popř.
trestný čin zpronevěry podle § 206 trestního zákoníku a další).

V obvodu KSZ v Ústí nad Labem je provedená změna hodnocena vesměs pozitivně.
Někteří okresní státní zástupci snášejí řadu příkladů, kdy do 30. 11. 2016 nebylo možno vůči
právnické osobě uplatňovat trestní odpovědnost pro absenci konkrétního trestného činu
v katalogu tehdy účinného znění § 7 zákona o TOPO. Ve stejně rovině se pohybují
pochybnosti některých státních zástupců o patřičnosti vyloučení možnosti uplatňování trestní
odpovědnosti právnické osoby po 1. 12. 2016 pro jednání, které nese znaky skutkové podstaty
trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže podle § 248 odst. 2
trestního zákoníku, když jde podle nich o počínání, kterého se dopouštějí typicky právě
právnické osoby. Kritici této zákonné výjimky poukazují na nepřesvědčivost důvodové
zprávy provázející vládní návrh zmíněné novely s tím, že podobným způsobem by bylo
možno zdůvodnit vynětí i řady dalších trestných činů.
KSZ v Brně uvádí, že nově stanovený negativní výčet trestných činů v citovaném ustanovení
se promítl do jedné trestní věci na OSZ v Uherském Hradišti, ve které bylo zahájeno trestní stíhání
pro skutek, v němž je spatřován přečin porušení povinnosti učinit pravdivé prohlášení o majetku podle
§ 227 trestního zákoníku.
V obvodu působnosti KSZ v Ostravě (např. OSZ v Ostravě nebo OSZ v Olomouci) je
konstatováno, že změna výčtu trestných činů v § 7 zákona o TOPO je v rámci soustavy státního
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zastupitelství vítána pozitivně, když negativní výčet mnohem lépe akcentuje potřeby praxe a je rovněž
přehlednější.

Aplikační praxe shledává jako jednoznačně přínosnější rozšíření trestněprávního
postihu na ty případy, v nichž to předešlá právní úprava nedovolovala. Došlo tak k evidentně
přínosnému rozšíření preventivně-represivní funkce zákona o trestní odpovědnosti
právnických osob a řízení proti nim, neboť zákon dopadá na větší škálu závažných
protiprávních jednání.
Obecně ve vztahu k negativnímu výčtu trestných činů, za jejichž spáchání právnická
osoba neodpovídá, lze odkázat na římskou zásadu „omnis definitio in iure periculosa est“
(každá definice v právu je nebezpečná).
K vytýkanému vyloučení trestní odpovědnosti právnické osoby za trestný čin porušení
předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 odst. 2 trestního zákoníku došlo až
v legislativním procesu s odkazem na přijetí pozměňovacího návrhu zpracovaného z podnětu
Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, který odkázal na dostatečné vyšetřovací pravomoci
Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže ve věcech kartelů a veřejných zakázek s tím, že
možné sankce jsou srovnatelné s těmi, které mohou být uloženy podle zákona o TOPO. Navíc
stíhání právnických osob by mohlo narážet na využívání tzv. leniency programů ÚOHS dle
§ 22ba zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů,
ve znění pozdějších předpisů, které se zcela nekryje s § 8 odst. 5 zákona o TOPO.
S otázkou vyloučení trestní odpovědnosti právnických osob za vyjmenované trestné činy
souvisí i vyloučení trestní odpovědnosti právnické osoby za případné účastenství podle § 24 trestního
zákoníku na jednání fyzických osob na jejich spáchání jinou osobou.
Např. ohledně trestných činů proti branné povinnosti uvedených v hlavě jedenácté zvláštní
části trestního zákoníku by bylo lze postihnout právnickou osobu (firmu), pokud by (např. za úplatu)
mařila brannou či odvodní povinnost tím, že by brancům zajišťovala podklady k prokazování
případných úlev, případně by zajišťovala přemístění branců do zahraničí např. z důvodu výkonu práce,
aby nemohlo dojít ke splnění odvodní povinnosti (taková činnost se v nedávné době objevila
např. na území Ukrajiny). Takové jednání je vysoce společensky škodlivé a poškozuje
obranyschopnost státu v případě mobilizace.
V případě postihu právnické osoby za trestný čin rvačky dle § 158 trestního zákoníku lze
historicky odkázat na programově vyvolávané násilí a půtky v pohraničních oblastech ze strany
příslušníků Sudetoněmecké strany (SdP) na sklonku období první republiky a na počátku období druhé
republiky. Obdoba SdP by tak v tomto historickém kontextu mohla být případně trestně odpovědná
i jako účastník na jednání příslušných fyzických osob jako organizátor či návodce podle § 24 odst. 1
písm. a) či b) trestního zákoníku, pokud by byla dána trestní odpovědnost právnických osob i pro
trestný čin rvačky dle § 158 trestního zákoníku s odkazem na § 7 zákona o TOPO. Záměrné
vyvolávání rvaček znesvářených stran a případně i jiných společensky škodlivých násilných nepokojů
v životě společnosti zvláště v probíhajícím turbulentním období s cílem destabilizovat společnost
nelze do budoucna obecně vyloučit. Adekvátní postih viníka – právnické osoby, pokud k takovéto
činnosti aktivně vyzývá, takovouto činnost podněcuje a případně i materiálně podporuje (např.
za odměnu) s využitím příslušných většinových a menšinových nálad, by krom postihu konkrétních
jednajících fyzických osob byl do budoucna přinejmenším žádoucí.
Naopak trestní odpovědnost právnické osoby za trestný čin ublížení na zdraví z omluvitelné
pohnutky dle § 146a trestního zákoníku dána je, ač si takové jednání lze v praxi představit jen stěží.
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2.

Aplikační problémy vztahující se k vymezení rozsahu trestní
odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim
a) v ustanovení § 8 odst. 1 zákona o trestní odpovědnosti právnických
osob a řízení proti nim, zejména z pohledu subjektů jednajících za
právnické osoby [s rozlišením alternativy uvedené v § 8 odst. 1 písm.
a), písm. b), písm. c) nebo písm. d) zákona o trestní odpovědnosti
právnických osob a řízení proti nim] a aplikačních problémů
zaznamenaných v této souvislosti a v ustanovení § 8 odst. 2 zákona
o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim
o přičitatelnosti jednání konkrétních fyzických osob právnické osobě
včetně aplikačních problémů, jež byly v této spojitosti zjištěny, a to
mj. i z pohledu, zda se popř. vyskytla výhrada, že nejde o trestní
odpovědnost za zaviněné jednání

Ve vztahu k úpravě v § 8 odst. 1 písm. a) zákona o TOPO trestní odpovědnost
právnické osoby byla dovozována zásadně z protiprávního jednání subjektů uvedených
v ustanovení § 8 odst. 1 písm. a) zákona o TOPO, tj. právnické osobě bylo přičítáno zaviněné
protiprávní jednání fyzické osoby, která byla statutárním orgánem nebo členem statutárního
orgánu, nebo byla oprávněna za právnickou osobu jednat s tím, že zpravidla bylo vedeno
trestní stíhání pro daný skutek jak proti fyzické osobě, která takto jednala, tak proti právnické
osobě, ve vztahu ke které byla fyzická osobě v poměru uvedeném v ustanovení § 8 odst. 1
písm. a) zákona o TOPO.
V obvodu KSZ v Praze bylo trestní stíhání vedeno zejména proti jednatelům společností
s ručením omezeným, a to i v případech, kdy jako statutární orgán právnické osoby vystupovala
fyzická osoba v pozici tzv. „bílého koně“.

Odbor závažné hospodářské a finanční kriminality VSZ v Praze odkazuje na věc
sp. zn. VZV 7/2016 (u NSZ vedeno pod sp. zn. 2 NZT 10/2016) ve spojení s rozhodnutím
Nejvyššího soudu ČR ze dne 24. 11. 2015, sp. zn. 8 Tdo 627/2015 (týkalo se řízení
motorového vozidla společníkem společnosti s ručením omezeným v době trvání zákazu
činnosti dle § 337 odst. 1 písm. a) trestního zákoníku) a zdůrazňuje aspekt, kdy nelze dovodit
trestní odpovědnost právnické osoby, pokud nebyl trestný čin konkrétní fyzické osoby
spáchán proti zájmům či na úkor právnické osoby. Tento aspekt pak zužuje možnost aplikace
zákona o TOPO. V podrobnostech se poukazuje na rozh. č. 23/2016-I a II. Sb. rozh. tr.:
I.

Protiprávní čin je spáchán v zájmu právnické osoby ve smyslu § 8 odst. 1 zákona
o TOPO, má-li z něho právnická osoba buď majetkový prospěch, nebo jakýkoliv
imateriální prospěch, či získá-li jakoukoliv jinou výhodu. Uvedený znak je třeba
vykládat tak, že prospěch nebo výhoda právnické osoby plynoucí pro ni ze
spáchaného trestného činu prostřednictvím benefitů dosažených tímto trestným
činem jejími zaměstnanci či společníky musí mít takovou povahu, že benefitem
zaměstnance či společníka právnické osoby jsou podmíněny prospěch nebo
výhoda samotné právnické osoby. Jestliže tedy např. jediný společník právnické
osoby – společnosti s ručením omezeným řídil její motorové vozidlo, jímž vykonal
jízdy výlučně pro své soukromé účely a svůj osobní prospěch, ač mu byl
pravomocným a vykonatelným rozhodnutím soudu uložen trest zákazu činnosti
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spočívající v zákazu řízení motorových vozidel, nejde o čin spáchaný v zájmu
právnické osoby, a právnická osoba se jím proto nemůže dopustit trestného činu
maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání podle § 337 odst. 1 písm. a)
trestního zákoníku.
II.

Zavinění právnické osoby ve vztahu k některému z trestných činů vymezených
v § 7 zákona o TOPO (ve znění před novelou č. 183/2016 Sb.) je třeba odvozovat
od zavinění fyzické osoby, která při páchání trestného činu jednala jménem
právnické osoby nebo v jejím zájmu nebo v rámci její činnosti ve smyslu § 8 odst.
1 zákona o TOPO, nikoliv od zavinění fyzické osoby oprávněné činit v řízení
úkony za právnickou osobu, jde-li o odlišné fyzické osoby.

Uvedené judikatorní rozhodnutí je ovšem podle názoru NSZ naprosto správné a naopak
aplikační praxe zde vycházela až z absurdního výkladu ustanovení zákona o TOPO,
trestní stíhání právnické osoby zde nebylo nepochybně namístě.
KSZ v Praze upozornilo na věc vedenou u OSZ Praha-západ, v níž s ohledem
na změnu návětí § 8 odst. 1 zákona o TOPO ve znění zákona č. 183/2016 Sb., konkrétně
vypuštěním slov „jejím jménem,“ odvolací Krajský soud v Praze v březnu 2017 zprostil podle
§ 226 písm. b) trestního řádu stíhanou právnickou osobu obžaloby s tím, že je v dané situaci
nutno aplikovat pozdější zákon, který je pro obviněnou právnickou osobu příznivější, jestliže
nadále nespojuje trestní odpovědnost právnické osoby s případy, v nichž je protiprávní čin
spáchán toliko jménem právnické osoby, aniž by byl spáchán v jejím zájmu nebo v rámci její
činnosti. V konkrétním případě však byla stíhaná trestná činnost spáchána i v rámci její
činnosti, proto byl iniciován podnět k podání návrhu na dovolání, a to v neprospěch obviněné
právnické osoby, který byl ze strany Nejvyššího státního zastupitelství akceptován a příslušné
dovolání nejvyšší státní zástupce pod č. j. 1 NZO 5048/2017-18 také podal (o věci dosud
nebylo rozhodnuto).
VSZ v Praze k tomuto poznatku uvádí, že na základě zavedené obvyklé aplikační
praxe se nezdá příliš pravděpodobné, že by k zahájení trestního stíhání právnické osoby došlo
výlučně proto, že předmětná trestná činnost byla spáchána jménem právnické osoby, aniž by
nad rámec toho byly zjištěny a důkazně podloženy další relevantní skutečnosti, které pro
důvodné zahájení trestního stíhání právnické osoby svědčí (mj. motiv, vztah právnické osoby
k následku). Proto pro důvodný, přiléhavý, správný a zejm. zákonný postup soudu, jímž by
docházelo ke zproštění podaných obžalob dle § 226 písm. b) trestního řádu jen z tohoto
důvodu, není dán žádný akceptovatelný prostor, došlo-li ovšem k zahájení trestního stíhání
obviněné právnické osoby důvodně. Zejména trestná činnost podvodného charakteru,
případně trestním právem postižitelné nekalosoutěžní jednání jiné osoby, kdy se pachatel
typicky za jiný subjekt neoprávněně vydává a svou trestnou činnost páchá jménem jiného a na
úkor jiného (viz k tomu dále i diskutované případy tzv. ukradené identity v kyberprostoru),
jsou páchány ke škodě právnické osoby, jejímž jménem pachatel svou trestnou činnost
realizuje a taková právnická osoba má z tohoto důvodu v trestním řízení obvykle procesní
postavení poškozené osoby, nikoliv osoby obviněné. Obdobné lze zmínit i pro situace, pokud
by zejména zásilkové či spediční firmy přijaly nového zaměstnance, který by využil svého
pracovního zařazení pro své obohacení a při přebírání hotovosti od zákazníků svého
zaměstnavatele by požadoval úhradu dopravného, případně dobírkových částek, na které by
případně i z důvodu např. získání vyšší důvěryhodnosti vystavoval daňové doklady svého
zaměstnavatele, načež by si celou takto získanou tržbu ponechal a jím vystavené doklady by
svému zaměstnavateli nepředal. V těchto případech platí, že jde primárně o trestním právem
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postižitelné jednání zaměstnance – fyzické osoby – ke škodě svého zaměstnavatele a nikoliv
o trestněprávní jednání právnické osoby (tj. zaměstnavatele takovéhoto zaměstnance) vůči
jejím zákazníkům na základě právnické osobě přičitatelného jednání zaměstnance, jimž by
takovým počínáním podezřelého ani žádná škoda nevznikla. Lze tak uzavřít, že k důvodnosti
zahájení trestního stíhání právnické osoby reálně nestačí, pokud je prověřované jednání
spácháno jménem právnické osoby (viz k tomu též usnesení Nejvyššího soudu ČR
sp. zn. 5 Tdo 819/2013 ze dne 25. 9. 2013). Podle míry průkaznosti dalších relevantních
skutečností ovšem nelze vyloučit, že i přes vše předešle uvedené může být i v popisovaném
případě trestní odpovědnost právnické osoby (jakožto zaměstnavatele) dána. Především tomu
tak bude v situacích, pokud by taková právnická osoba jako zaměstnavatel byla za tímto
účelem i založena, což lze vysledovat z dalších aktivit konkrétní právnické osoby.
KSZ v Brně poukazuje na trestní věc MSZ v Brně, kde opatrovník obviněné
právnické osoby v odvolání proti rozsudku soudu I. stupně namítal nesplnění hmotněprávní
podmínky přičitatelnosti, když v usnesení o zahájení trestního stíhání bylo uvedeno, že
fyzická osoba jednala „jménem“ právnické osoby, zatímco v obžalobě, která byla podána až
po účinnosti novely provedené zákonem č. 183/2016 Sb., bylo uvedeno, že fyzická osoba
jednala „v rámci činnosti“ právnické osoby. Věc se aktuálně nachází ve stadiu odvolacího
řízení.
MSZ v Praze otázku významu popisu přičitatelnosti a postavení jednající osoby
za právnickou osobu demonstruje na konkrétním případě (věc sp. zn. 1 KZV 238/2015), v níž
státní zástupce postupem dle § 149 odst. 1 písm. b) trestního řádu ke stížnosti obviněné
společnosti s ručením omezeným L. S. H. F. zrušil usnesení policejního orgánu o zahájení
jejího trestního stíhání z toho důvodu, že popis skutku, který je kladen obviněné právnické
osobě za vinu, vůbec neobsahuje slovní vyjádření tzv. přičitatelnosti upravené v § 8
odst. 1, odst. 2 zákona o TOPO.
Skutek, jehož se měla právnická osoba dopustit, byl navíc nesprávně popsán jako
spáchaný ve formě spolupachatelství podle § 23 trestního zákoníku, a to obviněné právnické
osoby na přičitatelném jednání konkrétní fyzické osoby, k čemuž v odůvodnění policejní
orgán uvedl jen tolik, že J. L. jednal v zájmu obviněné L. S. H. F., s. r. o., která se vyhnula
dani, a jeho jednání je jmenované obviněné právnické osobě přičitatelné podle § 8 odst. 1
písm. a) zákona o TOPO.
Lze-li právnické osobě skutek přičítat na základě jednání osob v § 8 odst. 1 zákona
o TOPO, pak právnická osoba trestně odpovídá jako zcela samostatný subjekt za podmínek
stanovených v § 8 zákona o TOPO. V případě trestní odpovědnosti jak právnické osoby, tak
některé z fyzických osob uvedených v § 8 odst. 1 zákona o TOPO, se uplatní samostatná
souběžná trestní odpovědnost obou těchto subjektů, kdy každý subjekt odpovídá za celý
způsobený následek. Nejedná se o spolupachatelství s ohledem na povahu přičitatelnosti
vymezenou v § 8 odst. 2 zákona o TOPO, neboť zde nejde o společné úmyslné jednání
ve smyslu § 23 trestního zákoníku. Právě jednání některé z osob uvedených v § 8 odst. 1
zákona o TOPO se přímo přičítá trestně odpovědné právnické osobě. Spolupachatelství
ve smyslu § 9 odst. 3 věty druhé zákona o TOPO není vyloučeno v případě, kdy se na trestné
činnosti právnické osoby podílí úmyslným společným jednáním osoba stojící mimo výčet
osob uvedený v § 8 odst. 1 zákona o TOPO. Přičitatelnost skutku právnické osobě je tedy
nezbytné popsat v popisu skutku uvedeném ve výroku usnesení o zahájení trestního stíhání
právnické osoby, aby právnická osoba mohla realizovat právo na obhajobu. V posuzovaném
případě popis skutku, pro který bylo zahájeno trestní stíhání obviněné L. S. H. F., s. r. o.,
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neumožňuje této obviněné s. r. o. realizovat právo na obhajobu od samého počátku trestního
stíhání.
Ohledně úpravy v ustanovení § 8 odst. 1 písm. b) zákona o TOPO MSZ v Praze upozornilo
na věc vedenou u ObSZ pro Prahu 6 (sp. zn. 1 ZT 265/2015), v níž policejní orgán vydal usnesení
o zahájení trestního stíhání právnické osoby, aniž by ve výroku (ale i v odůvodnění) tohoto rozhodnutí
specifikoval, která konkrétní fyzická osoba a v jakém postavení dle § 8 odst. 1 písm. a) až d) zákona
o TOPO se právnické osobě přičitatelného jednání dopustila, ač mu tato skutečnost byla známa.
V předmětném usnesení bylo ke specifikaci jednající fyzické osoby a k přičitatelnosti uvedeno toto:
„(…) přičemž s odkazem na ustanovení § 8 zákona o TOPO jednala jménem právnické osoby
oprávněná osoba, která v ní vykonávala řídící funkci (…)“. Usnesení bylo proto státním zástupcem
podle § 174 odst. 2 písm. e) trestního řádu zrušeno a věc byla následně odložena podle § 159a odst. 1
trestního řádu, neboť se jednalo o tzv. „prázdnou schránku“.

Pokud se pak jedná o ustanovení § 8 odst. 2 zákona o TOPO, MSZ v Praze odkazuje
na věc ObSZ pro Prahu 9 (sp. zn. 2 ZT 2032/2015), v níž byla zaznamenána výhrada ze strany
obhajoby právnické osoby vůči přičitatelnosti stíhaného jednání této osoby. Výhrada však byla pouze
zcela obecná, formální a státním zástupcem tak byla jako nedůvodná odmítnuta. V řízení před soudem
již tato výhrada opakována nebyla, trestnost stíhaného jednání zanikla v důsledku aplikace institutu
speciální účinné lítosti podle § 242 trestního zákoníku.
Z předložených poznatků tak v zásadě vyplývá, že k trestnímu stíhání právnické osoby
dochází na základě přičitatelnosti jednání jejího statutárního orgánu za podmínek uvedených
v § 8 odst. 1 písm. a) zákona o TOPO. V případě dalších alternativ se pak projevuje zvýšení
požadavků dozorových státních zástupců na popis skutku a na případná pochybení
v usneseních o zahájení trestního stíhání právnických osob v tomto směru je reagováno jejich
rušením postupem dle § 174 odst. 2 písm. e) trestního řádu, případně ke stížnosti oprávněné
osoby dle § 149 odst. 1 písm. b) trestního řádu.

b) v nově formulovaném ustanovení § 8 odst. 5 zákona o trestní
odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim
Prozatím se vyskytly jen následující případy:
Odbor závažné hospodářské a finanční kriminality VSZ v Praze upozornil na věc
sp. zn. VZV 2/2014, v níž rozhodl Městský soud v Praze pod sp. zn. 10 T 6/2016 tak, že
zanikla trestnost jednání obviněné společnosti A., a. s., s odůvodněním, že veškeré úsilí
k zabránění spáchání protiprávního činu vynaložila, neboť měla zpracovaný Compliance
program a etický kodex a vedoucí zaměstnanec této společnosti, jehož jednání je této
právnické osobě přičítáno, podepsal závazek se tímto kodexem řídit (a nepáchat trestnou
činnost). Odůvodnění soudu bylo stručné, státním zástupcem byla podána stížnost
s argumentací podle metodického návodu Nejvyššího státního zastupitelství ze dne
29. 11. 2016 sp. zn. 1 SL 123/2016 [„Aplikace § 8 odst. 5 zákona o TOPO – průvodce novou
právní úpravou pro státní zástupce“]. Usnesení Městského soudu v Praze bylo Vrchním
soudem v Praze zrušeno, s tím, že existence etického kodexu nestačí a je třeba zkoumat, jak
aktivně jej společnost prosazovala a jaké aktivní kroky k prevenci kriminality svých
zaměstnanců činila, čímž odvolací soud rozhodl i v duchu shora uvedeného metodického
návodu NSZ.
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Dále odbor závažné hospodářské a finanční kriminality VSZ v Praze zmínil věc
sp. zn. 7 VZV 27/2013, která byla Krajským soudem v Praze pod sp. zn. 4 T 42/2016 vrácena
státnímu zástupci k došetření mj. právě z důvodu, že je třeba zkoumat, zda u obviněných
právnických osob byla prováděna příslušná opatření ve smyslu § 8 odst. 5 zákona o TOPO,
v kladném případě je zadokumentovat a vyhodnotit jejich kontrolování, vynucování
a způsobilost dosáhnout sledovaného účelu.
V další věci (sp. zn. VZV 17/2014) nalézací soud (nepravomocně) shledal učiněná
opatření dle § 8 odst. 5 zákona o TOPO za postačující, ač dle názoru státního zástupce
z provedeného dokazování vyplývá, že daná opatření nebyla kontrolována a nebyly z porušení
vyvozovány danými opatřeními předpokládané důsledky – sankce.
KSZ v Ústí nad Labem odkázalo na případ, řešený u KSZ v Ústí nad Labem,
pobočka v Liberci:
V této trestní věci vedené u KSZ v Ústí nad Labem, pobočka v Liberci, je vedeno trestní
stíhání proti obviněné právnické osobě pro zločin podplácení podle § 332 odst. 1 alinea 1, odst. 2
písm. a), b) trestního zákoníku a zločin legalizace výnosů z trestné činnosti dle § 216 odst. 1 alinea 1
písm. a), odst. 3 písm. d), odst. 4 písm. b) trestního zákoníku s odkazem na ustanovení § 7 zákona
o TOPO a ustanovení § 8 odst. 1 písm. b) zákona o TOPO, neboť trestné činnosti se právnická osoba
měla dopustit v rámci své činnosti jednáním osoby, která je ve vedoucím postavení v rámci právnické
osoby a u této právnické osoby vykonává řídící nebo kontrolní činnost (v konkrétním případě se pak
jednalo o oblastního ředitele právnické osoby pro Liberecký kraj), a dále jednáním zaměstnance
ve smyslu § 8 odst. 1 písm. d), odst. 2 písm. b) zákona o TOPO, který postupoval dle pokynu osoby
ve vedoucím postavení. V dané věci nebylo ustanovení § 8 odst. 5 zákona o TOPO aplikováno, avšak
v podáních obviněné právnické osoby je navrhováno doplnění dokazování mj. ověřením skutečností,
které mohou mít za následek zproštění trestní odpovědnosti právnické osoby (existence etického
kodexu atd.) a navrhují jeho založení do spisu. Návrhy jsou podávány za situace, kdy zaměstnanci
obviněné společnosti odmítli vypovídat, stejně jako obviněná právnická osoba, která sama takový
důkazní materiál nikdy nepředložila. V dané věci s ohledem na velikost společnosti lze stěží realizovat
jakýkoli úkon (§ 83a trestního řádu), kterým by bylo možno např. etický kodex zajistit, neboť
orgánům činným v trestním řízení není vůbec známo, kde by se takový důkaz mohl nacházet, kde se
případně uchovávají archy s podpisy zaměstnanců, kteří byli s kodexem seznámeni apod. V podstatě
obviněná právnická osoba navrhuje doplnění dokazování za situace, kdy orgány činné v trestním řízení
nejsou ani schopny z objektivních důvodů něco takového zajistit.

VSZ v Praze zastává názor, že takto se z pohledu obviněné právnické osoby nelze
důvodně domáhat dobrodiní zákona. Jde o typickou ukázku zneužití práva, resp. možný
důsledek legislativního nedostatku zákona č. 418/2011 Sb., kdy v trestním řízení
za obviněnou právnickou osobu ex lege jednají (ve smyslu musí jednat – § 34 odst. 5 zákona
o TOPO) opatrovníci, často advokáti, kteří mohou mít oprávněnou obavu, aby svým
postupem nezpůsobili zastoupené právnické osobě újmu v podobě jejího odsouzení, pro
kterou by mohli být následně postiženi, a proto z opatrnosti navrhují vše, co z jejich pohledu
by mohlo způsobit zánik trestní odpovědnosti právnické osoby. Dosavadní zahraniční
zkušenosti zejména z postihů v oblasti hospodářské soutěže totiž svědčí pro závěr, že reálně
se vyviňující právnická osoba jedná ve vyšší míře aktivně, spolupracuje s orgány činnými
v trestním řízení, předkládá v reálném čase skutečné, nezfalšované podklady, nabízí další
relevantní argumenty pro svou nevinu obdobně situaci, pokud by policejní orgán směřoval své
obvinění vůči fakticky nevinné osobě. Na druhou stranu v konkrétním případě dle okolností
nelze vyloučit, že právnická osoba aktivně a zjevně i ze svého vnitřního přesvědčení
na podporu svého vyvinění může předkládat důkazy účelově jen pro takový případ předem
opatřené, načež takto předložené podklady lze posoudit i jako přitěžující okolnost, zvláště
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v situaci, pokud právnická osoba jednala v přímém rozporu s nimi (tj. např. v přímém rozporu
s vlastním Compliance programem), což může konkrétně vést až ke zpřísnění postihu
v důsledku prokázání úmyslu přímého. Platí, že pasivní přístup (aktivita by spočívala pouze
v pořízení příslušného dokumentu a jeho předložení k podpisu dotčeným osobám a poté
policejnímu orgánu) dozajista nepředstavuje vynaložení veškerého úsilí (tj. aktivitu)
ve smyslu § 8 odst. 5 zákona č. 418/2011 Sb., které by po právnické osobě bylo možno
spravedlivě požadovat, aby spáchání protiprávního činu příslušnými osobami zabránila.
Situace v uvedené trestní věci je pro ilustraci dosti podobná např. tomu, kdy se obviněný
útočník z výtržnictví a ublížení na zdraví dovolává toho, že jednal v nutné obraně dle § 29
odst. 1 trestního zákoníku, načež využije svého zákonného práva a k věci odmítne vypovídat.
V takové procesní situaci nelze důvodně očekávat, že v tom okamžiku dojde k zastavení
trestního stíhání, eventuálně ke zproštění podané obžaloby.
Ačkoli KSZ v Brně zatím nedisponuje žádnými vlastními poznatky, s ohledem
na mediálně známou kauzu, kdy soud rozhodl, že společnost A., a. s., nebude dále stíhaná,
protože zřejmě „vynaložila veškeré úsilí“, aby se její manažer (v kauze sám také stíhaný)
nezákonností nedopustil, poznamenává, že takové rozhodnutí ze strany soudu nezůstane
pravděpodobně ojedinělé. Z obsahu veřejně dostupných informací si lze učinit závěr o tom,
které skutečnosti mohou vést k vyvinění právnické osoby, resp. jak „málo“ by mohlo stačit
k jejímu vyvinění, kdy bez rychlého vytvoření odpovídající judikatury týkající se výkladu
„vynaložení veškerého úsilí“, by toto mohlo vyvolat stav paralyzování celé právní úpravy
týkající se trestní odpovědnosti právnických osob. K řešení poté zůstanou maximálně případy
tzv. prázdných skořápek. Na druhou stranu nutno poznamenat, že v celé řadě „balastní“
trestné činnosti jednočlenných právnických osob, které zpravidla končí v insolvenčním řízení,
či tzv. prázdných skořápek nelze existenci Compliance programů očekávat a uplatňovat
vyvinění.
Ani KSZ v Ostravě nedisponuje žádnými poznatky ze svého obvodu.

c) Lze uvést případy aplikace ustanovení § 8 odst. 3 nebo § 8 odst. 4
zákona o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim,
jestliže se nově vyskytly
MSZ v Praze odkázalo na věc vedenou u ObSZ pro Prahu 2 pod sp. zn. 2 ZT 410/2015,
v níž bylo dne 29. 10. 2015 zahájeno trestní stíhání právnické osoby pro zločin neoprávněného
opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku podle § 234 odst. 3 alinea druhá trestního
zákoníku ve stadiu pokusu podle § 21 odst. 1 trestního zákoníku, kterého se měla dopustit tím, že
prostřednictvím neustanovené fyzické osoby ve své provozovně prostřednictvím platebního terminálu
se pokusila během několika dnů v celkem 71 případech provést transakce odcizenými platebními
kartami, které si opatřila nezjištěným způsobem.
KSZ v Praze k této problematice upozornilo na níže uvedený případ u OSZ v Mladé
Boleslavi:
OSZ v Mladé Boleslavi eviduje jeden případ prověřování právnické osoby pro podezření
ze spáchání zločinu podvodu podle § 209 odst. 1, odst. 4 písm. d) trestního zákoníku, kdy ve vztahu
k poškozenému jednala právnická osoba, ale zatím se nepodařilo objasnit, která fyzická osoba přesně
za právnickou osobu jednala a jaké bylo její postavení v právnické osobě nebo k její činnosti s tím, že
podle dalšího průběhu prověřování bude zřejmě aplikován § 8 odst. 3 zákona o TOPO. Věc je
ve stadiu prověřování s tím, že bude sledována a konkrétní údaje budou zohledněny v následujících
podkladových zprávách.
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NSZ pokládá za potřebné zmínit následující judikatorní rozhodnutí (bylo projednáno
na jednání trestního kolegia NS ČR dne 19. 4. 2017 a posléze schváleno v rámci tzv. další
porady konané dne 15. 6. 2017):
Ustanovení § 8 odst. 3 zákona o TOPO nebrání vyvodit trestní odpovědnost
právnické osoby ani tehdy, nepodaří-li se zjistit, která konkrétní fyzická osoba jednala
způsobem uvedeným v § 8 odst. 1 a 2 zákona o TOPO. Rozhodná skutková zjištění
ovšem musí i v tomto případě poskytovat dostatečný podklad ke spolehlivému závěru, že
určitá fyzická osoba – byť neznámá či neztotožněná – spáchala protiprávní čin jménem
trestně odpovědné právnické osoby [zde srov. novelu č. 183/2016 Sb., jež slova
„jménem“ z citovaného ustanovení vypustila, rozhodnutí však i tak plně obstojí i po této
novele], v jejím zájmu nebo v rámci její činnosti (např. že v rozporu se svými
povinnostmi úmyslně zatajila účetnictví společnosti s ručením omezeným s dalšími
důsledky uvedenými v § 254 odst. 1 trestního zákoníku), že si tak počínala v postavení
vyžadovaném podle § 8 odst. 1 písm. a) až d) zákona o TOPO (např. jako jednatel
společnosti s ručením omezeným) a že vzhledem k tomu lze přičítat spáchání trestného
činu právnické osobě ve smyslu § 8 odst. 2 zákona o TOPO (např. v důsledku spáchání
činu statutárním orgánem právnické osoby či jeho členem). Tyto podmínky však
nebudou splněny, pokud soudy nižších stupňů učinily skutkový závěr, podle něhož
nebylo prokázáno, že se stal skutek, kterým měla určitá fyzická osoba založit trestní
odpovědnost právnické osoby ve smyslu § 8 odst. 1 a 2 zákona o TOPO, resp. jestliže
ve vztahu k takové fyzické osobě se soudům nepodařilo vůbec zjistit, zda a jakým
způsobem jednala.
Jedná se o rozhodnutí NS ČR ze dne 29. 6. 2016 sp. zn. 5 Tdo 784/2016.

3.

Vybrané aplikační problémy vztahující se k ustanovení § 11 zákona
o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim o účinné
lítosti, § 12 zákona o promlčení trestní odpovědnosti a § 13 zákona
o vyloučení z promlčení, a to i v návaznosti na novelu provedenou
zákonem č. 183/2016 Sb.

KSZ v Českých Budějovicích k tomuto bodu odkázalo na jeden případ řešený
u OSZ ve Strakonicích:
V této věci (ZT 68/2016) bylo obhajobou poukazováno na ustanovení § 11 zákona o TOPO,
nicméně vzhledem k tomu, že bylo zjištěno, že právnická osoba v daném případě dobrovolně
neupustila od dalšího protiprávního jednání, nebyly splněny podmínky účinné lítosti podle § 11
zákona o TOPO a v této souvislosti tudíž ani nevyvstaly žádné aplikační problémy.
KSZ v Ústí nad Labem a MSZ v Praze (věc vedená u ObSZ pro Prahu 9) zmiňují jen
případy užití zvláštní účinné lítosti dle § 242 trestního zákoníku v případě trestního stíhání právnické
osoby pro trestný čin neodvedení daně, pojistného na sociální zabezpečení a podobné povinné platby
podle § 241 trestního zákoníku, což není případ užití ustanovení § 11 zákona o TOPO.

Ovšem i k úpravě v § 11 zákona o TOPO je možno vzít v úvahu to, co zdůraznilo
OSZ v Lounech, že splní-li dodatečně svou povinnost ve smyslu § 242 trestního zákoníku
(resp. dle § 11 TOPO) společně stíhaná osoba fyzická, je účinná lítost a zánik trestnosti z toho
plynoucí vyvozován i ve vztahu k obviněné právnické osobě. V praxi OSZ v Lounech dosud
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nenastal případ, kdy by povinnost dodatečně splnila osoba právnická (nezávisle na vůli
společně stíhané fyzické osoby, jejíž jednání bylo původně právnické osobě přičítáno), aby
tak musela být řešena otázka, zda lze kromě obviněné právnické osoby vztahovat zánik
trestnosti i na společně stíhanou obviněnou osobu fyzickou.

4.

Ostatní aplikační problémy vztahující se k aplikaci hmotněprávních
ustanovení (zejména např. poznatky k ukládání trestů, k časové
působnosti zákona o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení
proti nim, i novely č. 183/2016 Sb., zvláště z pohledu § 2 trestního
zákoníku)

KSZ v Plzni zmiňuje efektivitu vedeného trestního řízení zejména ve směru
k právnickým osobám bez jakéhokoli majetku, nevykonávající fakticky žádnou činnost
a v neposlední řadě právnickým osobám, vůči kterým je vedeno insolvenční řízení. Za takové
situace lze důvodně považovat trestní stíhání právnické osoby za zcela neúčelné, nijak
dotčenou právnickou osobu fakticky nepostihující, neboť nejčastěji takové právnické osobě
zcela nezáleží na dobrém obchodním jménu, mediálním obrazu a potencionálním okruhu
obchodních partnerů. Obecně při nejčastějším praktickém okruhu právnických osob, vůči
nimž byl dosud aplikován zákon č. 418/2011 Sb., se přes vynaložené úsilí zjevně v popsaných
případech vytrácí zamýšlený efekt trestního řízení. Pokud již je trestní řízení vedeno, je
zásadní otázkou zvážení uložení vhodného druhu trestu ve smyslu ustanovení § 15 zákona
o TOPO, přičemž zcela nemajetné právnické osobě není namístě uložit ani trest uveřejnění
rozsudku, neboť pokud právnická osoba nebude respektovat takto uložený trest a povinnost
s tím spojenou, zjevně se bude míjet účinkem i donucení v podobě hrozby či uložení
pořádkové pokuty. Uvedené má souběžně spojitost se zásadou oficiality a subsidiarity trestní
represe, proto lze vyslovit očekávání, že k vedení trestního řízení vůči právnické osobě bude
praxí, jak pravděpodobně zamýšlel tvůrce zákona, přistupováno při důsledném hodnocení
všech v úvahu přicházejících skutečností, nikoli pouze formálně, neboť preventivní vliv
existence zákona o TOPO lze pravděpodobně docenit ve vztahu k jinak zavedeným
právnickým osobám, dbajícím mimo jiné na své dobré jméno a vztahy s obchodními partnery.
Zákon by pravděpodobně neměl být nástrojem zrušení právnické osoby formou uložení
takovéhoto trestu, myšleno k prázdným či nemajetným, neboť tím, velmi zjednodušeně, by
byl uskutečňován možná původní záměr osob zakládajících právnickou osobu za účelem
případného páchání trestné činnosti (využít a zrušit, resp. nechat zrušit).
Podle názoru KSZ v Hradci Králové zásada legality zakotvená v § 2 odst. 3 trestního
řádu ukládá státnímu zástupci povinnost stíhat všechny trestné činy, o nichž se dozví.
V případě právnických osob je však v některých případech vedení trestního stíhání (potažmo
vedení již i prověřování) možno objektivně považovat za neproduktivní. Je tomu tak zejména
v případech, kdy je již od prvopočátku zřejmé, že právnické osobě nebude možno uložit
žádný adekvátní či alespoň vykonatelný trest.
I v případech, kdy v době vynesení odsuzujícího rozsudku byly splněny podmínky pro uložení
určitého typu trestní sankce, dochází následně ve vykonávacím řízení k situacím, že uložený trest
nelze vykonat. V této souvislosti uvádí dva konkrétní příklady, které zmínilo OSZ v Rychnově nad
Kněžnou:
a) Soud uložil právnické osobě (zastoupené advokátem na základě plné moci) za přečin podvodu
podle § 209 odst. 1 trestního zákoníku peněžitý trest ve výměře 20 denních sazeb po 5.000 Kč
(celkem 100.000 Kč). Soud vycházel ze zjištění, že právnická osoba disponuje bankovním účtem
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s vysokými obraty. Po nabytí právní moci rozsudku uložený peněžitý trest odsouzenou právnickou
osobou nebyl zaplacen, a to ani zčásti. Po nařízení jeho vymáhání bylo zjištěno, že na účtu je již
pouze záporný zůstatek. Novým jednatelem odsouzené právnické osoby se stal v mezidobí občan
Ukrajiny. Soud pro zřejmou nedobytnost uloženého peněžitého trestu, která byla zjištěna
ve vykonávacím řízení, upustil od jeho výkonu.
b) Soud uložil obviněné právnické osobě podle § 15 odst. 1 písm. h) zákona o TOPO za použití § 23
odst. 1 zákona o TOPO trest uveřejnění rozsudku (v tomto případě pravomocného trestního
příkazu) v regionálním tisku, a to v rozsahu celého výroku o vině a trestu. Trest nemohl být
vykonán, neboť v důsledku souběžného odsouzení jediného jednatele byl tento jako statutární
orgán vymazán z obchodního rejstříku a jiného jednatele nebylo. Jediným společníkem odsouzené
právnické osoby byla sama obchodní společnost, a to z důvodu předchozí exekuce na majetek
jediného společníka. Vznikla tedy de iure i de facto situace, kdy nebylo s kým jednat. Právnická
osoba byla nečinná, žádnou činnost nevyvíjela. Uložený trest nebyl vykonán. Právnická osoba byla
nakonec k návrhu KSZ v Hradci Králové zrušena podle § 93 písm. b) zákona č. 90/2012 Sb.,
o obchodních korporacích, ve znění pozdějších předpisů.

K této problematice považuje KSZ v Hradci Králové za vhodné poznamenat, že
u právnických osob, které řádně fungují, mají zájem na dalším podnikání a disponují
majetkem, bude v praxi trestní stíhání zřejmě vedeno spíše výjimečně. O efektivitě trestního
postihu a potažmo vykonatelnosti uloženého trestu nebude zpravidla u takovýchto
právnických osob pochyb. Proto lze na druhé straně do budoucna vyjádřit určité obavy, že
v praxi může v následujících letech docházet k nárůstu případů trestního stíhání právnických
osob, u kterých nebude vykonatelný žádný trest a současně však nebude splněna ani zákonná
podmínka pro možnost uložení trestu zrušení právnické osoby z důvodu, že činnost takové
právnické osoby spočívala zcela nebo převážně v páchání trestného činu.
KSZ v Českých Budějovicích odkazuje na poznatky OSZ v Jindřichově Hradci,
podle kterých při ukládání vhodného trestu dochází často k situacím, kdy obviněné
společnosti jsou natolik zadlužené, že se jen velmi obtížně volí návrh trestu, který by byl
přiléhavý k jejich situaci. Trest zrušení právnické osoby podle § 16 zákona o TOPO je možno
ukládat, jen pokud činnost právnické osoby spočívala zcela nebo převážně v páchání trestného
činu nebo trestných činů, kdy případ se splněním těchto zákonných podmínek nebyl
zaznamenán. Peněžitý trest nepřipadá v úvahu vzhledem k zadluženosti společnosti, a pokud
jde o trest uveřejnění rozsudku ve smyslu § 23 zákona o TOPO, pak právnická osoba musí
nechat pravomocný odsuzující rozsudek nebo jeho vymezené části uveřejnit v soudem
určeném druhu veřejného sdělovacího prostředku na své náklady. Pokud však společnost
peníze nemá, těžko lze takový trest uložit. Pro ostatní druhy trestů (propadnutí majetku,
propadnutí věci, zákazu plnění veřejných zakázek nebo účasti ve veřejné soutěží, zákazu
přijímání dotací a subvencí) jsou v zákoně o TOPO, eventuálně trestním zákoníku, stanoveny
omezující podmínky, případně je lze uložit jen tehdy, pokud je trestný čin spáchán
v souvislosti s určitou činností. V úvahu pak připadá trest zákazu činnosti ve smyslu § 20
zákona o TOPO. Otázkou pak zůstává, zda má vůbec smysl zadlužené společnosti stíhat.
Obdobné potíže při navrhování vhodného trestu právnickým osobám signalizovalo i OSZ
v Českém Krumlově:
V trestní věci, v níž byla stíhána fakticky tzv. „prázdná schránka“, se setkalo s problémem
spočívajícím v tom, jaký trest v daném případě navrhnout a uložit. Trest zrušení právnické osoby
uložen být nemohl a ani jeho uložení nebylo navrhováno, neboť podle názoru dozorového státního
zástupce nebyly splněny podmínky pro jeho uložení ve smyslu § 16 odst. 1 zákona o TOPO, když
činnost právnické osoby nespočívala zcela nebo převážně v páchání trestné činnosti. Jakýkoliv jiný

14

trest by však byl v podstatě nevymahatelný. Ve věci však bylo následně rozhodnuto o zproštění
obžaloby, jak stíhané fyzické osoby, tak stíhané právnické osoby, neboť nebylo prokázáno, že by
žalovaný skutek byl trestným činem.

Podle názoru KSZ v Praze se i na trestní odpovědnost právnických osob vztahuje
zásada subsidiarity trestní represe obsažená v § 12 odst. 2 trestního zákoníku a v případě
trestního stíhání těch právnických osob, které jsou pouze tzv. prázdnými schránkami a v dané
době již nejsou a ani dříve nebyly činné, nýbrž byly pouze jednorázově či situačně využity
k protiprávnímu jednání (často s použitím fyzické osoby jako tzv. bílého koně, na kterého
byla firma převedena), je v rámci uplatnění trestní odpovědnosti vůči konkrétním fyzickým
osobám nutné posuzovat i otázku účelnosti uplatnění prostředků trestního práva ve vztahu
k příslušné právnické osobě, a to s ohledem na skutečnost, pokud jsou v zásadě souběžně
splněny podmínky pro zrušení obchodní korporace a její likvidaci.
OSZ v Mělníku v této souvislosti poukázalo na to, že případy právnických osob, které měly
povahu tzv. prázdných schránek, se sice při objasňování konkrétních trestních věcí a konání trestního
stíhání proti fyzickým osobám vyskytly, avšak skutková zjištění o tom, že „podezřelá“ právnická
osoba fakticky nevyvíjela a nevyvíjí žádnou činnost, byly podkladem pro závěr o uplatnění postupu
podle § 12 odst. 2 trestního zákoníku s tím, že získané poznatky byly využity na netrestním úseku
působnosti státního zastupitelství a postoupeny státnímu zastupitelství činnému u příslušného
rejstříkového soudu (zpravidla MSZ v Praze).

Na danou problematiku upozorňuje i OSZ Praha-západ s tím, že v případě
právnických osob, které jsou tzv. prázdnými schránkami (skořápkami) lze považovat
za problematické či nákladné řešení jejich další existence, resp. jejich rušení prostředky
trestního práva. Jediným v úvahu připadajícím trestem je v těchto případech trest zrušení
právnické osoby, tj. formální ukončení její faktické „nečinnosti“ pravomocným odsuzujícím
rozsudkem, který nemá pro činnost právnické osoby (která fakticky není vykonávána) žádný
význam. V tomto směru trestní řízení víceméně supluje činnost soudů v civilních věcech, a to
rozhodování o zrušení a likvidaci obchodní korporace podle ustanovení § 93 zákona
č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, a § 172 zákona č. 89/2012 Sb., občanského
zákoníku. Ad absurdum tak lze dojít k situaci, kdy právnická osoba je tzv. prázdnou
skořápkou a byla využita k trestnému činu, a která byla převedena před konáním trestního
řízení na jinou osobu nebo o kterou se již de facto nikdo nezajímá (ani tzv. bílý kůň,
na kterého byla převedena) a která nevykonává jinou činnost a neplní stanovené povinnosti
vyplývající ze zákona pro obchodní korporaci, přičemž nový jednatel nového majitele v době
před zahájením trestního stíhání zjišťuje, jak je možno tuto právnickou osobu zrušit. OSZ
Praha – západ si tak klade otázku, zda lze za takové situace považovat trestní stíhání
právnické osoby za účelné a efektivní a lze-li za takové situace považovat trest zrušení osoby
uložený v trestním řízení za trest.
Pokud jde o tyto mimotrestní prostředky směřující ke zrušení obchodní společnosti,
odbor veřejné žaloby v netrestních věcech NSZ k tomu poznamenává, že lze zvažovat tedy
návrh krajského státního zastupitelství na zrušení obchodní korporace podle § 93 písm. a)
nebo b) zákona č. 90/2012 Sb., tj. z důvodu, že obchodní korporace pozbyla všechna
podnikatelská oprávnění, nebyla-li založena i za účelem správy vlastního majetku nebo
za jiným účelem než podnikání, nebo z důvodu, že není schopna po dobu delší než jeden rok
vykonávat svou činnost a plnit tak svůj účel, ale i podnět státního zastupitelství (stejně tak
i kohokoli jiného) soudu ke zrušení právnické osoby i bez návrhu podle § 172 odst. 1 písm. a)
občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. proto, že vyvíjí nezákonnou činnost v takové míře, že to
závažným způsobem narušuje veřejný pořádek.
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Ovšem podle § 32 odst. 2 části věty první před středníkem zákona o TOPO právnická
osoba, proti které bylo zahájeno trestní stíhání, nemůže být do doby jeho pravomocného
skončení zrušena a nemůže dojít k její přeměně, ani k jejímu zániku, s výjimkou případu, kdy
by důsledky byly nepřiměřené povaze spáchaného trestného činu. Zásada „ultima ratio“ je tu
pro tyto případy velmi výrazně modifikována.
Někteří autoři se odpoutávají od zákonné dikce, aniž by svůj závěr odůvodnili natolik
přijatelně, že by obstál i ve světle citovaného ustanovení. Např. uvádějí, že „nezávisle
na možnosti soudu zrušit obchodní korporaci podle § 172 odst. 1 písm. a) občanského
zákoníku č. 89/2012 Sb., je možné, že bude obchodní korporace zrušena v rámci trestního
řízení za podmínek stanovených pro trestní odpovědnost právnických osob“ [Lasák, J.,
Pokorná, J., Čáp, Z., Doležil, T. a kol. Zákon o obchodních korporacích. Komentář. I. díl.
Praha: Wolters Kluwer, a. s., 2014, s. 679]. Jiní autoři zase dovozují, že zákaz zrušení
právnické osoby v ustanovení § 32 odst. 2 zákona o TOPO se týká toliko jejího zrušení
soukromoprávním jednáním. Tento názor patrně vychází ze znění § 32 odst. 1 zákona
o TOPO, podle kterého právnická osoba, proti které bylo zahájeno trestní stíhání, je povinna
neprodleně písemně oznámit státnímu zástupci a v řízení před soudem předsedovi senátu, že
budou prováděny úkony směřující k jejímu zrušení, zániku nebo k přeměně, a to před
provedením těchto úkonů, jinak jsou tyto úkony neplatné. V citovaném ustanovení se tedy
mluví o oznamovací povinnosti právnické osoby. Úkony právnické osoby se míní její právní
jednání, zejména rozhodnutí jejího přísl. orgánu o zrušení právnické osoby (§ 168 občanského
zákoníku č. 89/2012 Sb.). Z toho je pak dovozováno, že § 32 odst. 2 zákona o TOPO nebrání
zrušení právnické osoby mocenským rozhodnutím (rozhodnutím orgánu veřejné moci), tedy
zejména rozhodnutím soudu v občanském soudním řízení. Podle dalšího názoru – v případě
uplatnění důvodu podle § 172 odst. 1 písm. a) občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., kde by
vyvíjení nezákonné činnosti bylo trestným činem právnické osoby postihované též podle
zákona č. 418/2011 Sb., by pak právnická osoba byla za uvedenou činnost postihována
dvakrát [viz Holejšovský, J. in Lavický, P. a kol. Občanský zákoník I. Obecná část (§ 1–654).
Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2014, s. 894].
Odbor veřejné žaloby v netrestních věcech NSZ je toho názoru, že zákaz zrušení
právnické osoby za podmínek uvedených v § 32 odst. 2 zákona o TOPO je stanoven obecně
(s jedinou výjimkou – viz níže), nikoliv podle způsobu jejího zrušení. Účinky zrušení
právnické osoby jsou totiž stejné, ať již k tomu dojde z vůle samotné právnické osoby (jejím
právním jednáním) nebo orgánu veřejné moci. V obou případech po zrušení právnické osoby
s likvidací vstupuje právnická osoba do likvidace, po jejímž provedení zaniká výmazem
z veřejného rejstříku, takže pak není vůči komu uplatňovat trestní či jakoukoli jinou
odpovědnost. V této souvislosti nutno zmínit pojistky, které v souvislosti s uplatňováním
trestní odpovědnosti právnických osob stanoví též zákon o veřejných rejstřících. Podle § 16
odst. 1 zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob
a o evidenci svěřenských fondů, ve znění pozdějších předpisů, je-li proti právnické osobě
vedeno trestní stíhání nebo vykonává-li trest uložený podle zákona upravujícího trestní
odpovědnost právnických osob a řízení proti nim, doloží navrhovatel při návrhu na zápis její
přeměny nebo při návrhu na její výmaz, že soud povolil přeměnu nebo zánik této právnické
osoby. Podle ustanovení § 90 odst. 2 zákona č. 304/2013 Sb. rejstříkový soud také zkoumá,
zda provedení zápisu nebrání probíhající trestní stíhání proti právnické osobě nebo výkon
trestu, který jí byl uložen podle zákona upravujícího trestní odpovědnost právnických osob
a řízení proti nim. Podle § 99 zákona č. 304/2013 Sb. ustanovení § 98 zákona (o fikci zápisu)
se nepoužije, brání-li provedení zápisu probíhající trestní stíhání proti právnické osobě nebo
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výkon trestu, který jí byl uložen podle zákona upravujícího trestní odpovědnost právnických
osob a řízení proti nim; v takovém případě rejstříkový soud o návrhu rozhodne
bez zbytečného odkladu.
Dále odbor veřejné žaloby v netrestních věcech NSZ vychází z toho, že citované
ustanovení (tzn. § 32 odst. 2 zákona o TOPO) stanoví pro oba způsoby zrušení právnické
osoby jedinou výjimku v případě, že by důsledky zákazu zrušení právnické osoby byly
nepřiměřené povaze spáchaného trestného činu.
Nelze tu však nevidět speciální režim pro právní jednání právnické osoby směřující
k jejímu zrušení, který je vymezen v § 32 odst. 3, 4, 5, 6, 9 a 11 zákona o TOPO.
K právnímu jednání směřujícímu ke zrušení právnické osoby potom může dojít,
jestliže je splněna podmínka, že by důsledky zákazu zrušení byly nepřiměřené povaze
spáchaného trestného činu a jestliže právnická osoba splní oznamovací povinnost podle
odstavce 1 § 32 zákona o TOPO a na základě svého návrhu adresovaného v přípravném řízení
soudci a v řízení před soudem předsedovi senátu získá povolení ke zrušení právnické osoby.
Pokud by právnická osoba splnila jen oznamovací povinnost a úkon směřující ke svému
zrušení realizovala, pak by bylo možné účinky takového úkonu zvrátit jen tím, že by se státní
zástupce a v řízení před soudem předseda senátu dovolali návrhem u příslušného soudu
relativní neplatnosti tohoto úkonu (srov. § 32 odst. 4 zákona o TOPO).
Že se zákaz zrušení právnické osoby stanovený v ustanovení § 32 odst. 2 zákona
o TOPO (s výjimkou tam stanovenou, jež je zde popsána) vztahuje i na její zrušení orgánem
veřejné moci, potvrzuje ustanovení § 32 odst. 7 zákona o TOPO. Ustanovení § 32 odst. 10
zákona o TOPO je pak dokladem toho, že i ke zrušení právnické osoby, proti které bylo
zahájeno trestní stíhání, může dojít jen za podmínek stanovených tímto zákonem.
Dovozovat, že zákaz daný v § 32 odst. 2 zákona o TOPO se týká jen zrušení právnické
osoby jejím vlastním právním jednáním, z textu tohoto ustanovení nevyplývá.
Jestliže zákon reprobuje konkrétní právní jednání, pak to zpravidla provádí zákazem či
omezením přímo tohoto právního jednání. Jen pro ilustraci lze uvést několik příkladů:
 Podle § 3 odst. 1 zákona č. 597/1992 Sb., o zrušení Československého rozhlasu, Československé
televize a Československé tiskové kanceláře, organizace uvedené v § 1 nemohou mimo obvyklé
hospodaření uzavírat smlouvy o převodu vlastnictví k majetku, k němuž jim přísluší právo
hospodaření.
 Podle § 24b odst. 1 zákona č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších
zákonů, ve znění pozdějších předpisů, konopí vypěstované a sklizené v souladu
s podmínkami stanovenými podle § 24a odst. 2 je osoba, které byla udělena licence, povinna
převést výhradně na Státní ústav pro kontrolu léčiv.
 Podle § 44a odst. 3 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých
souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, právnické a fyzické osoby nesmějí nabízet,
darovat, prodávat ani jinak dodat, přenechat nebo obstarat nebezpečné chemické látky
a chemické směsi klasifikované jako vysoce toxické nebo látky a směsi podle přímo použitelného
předpisu Evropské unie o chemických látkách a chemických směsích, které mají přiřazenu třídu
a kategorii nebo kategorie nebezpečnosti akutní toxicita kategorie 1 nebo 2 jiným fyzickým nebo
právnickým osobám, nejsou-li tyto osoby oprávněny k nakládání s nimi podle odstavce 6.
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 Podle § 47 odst. 6 zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční
řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, majetek, který je postižen exekučním
příkazem, nesmí povinný převést na jiného, zatížit ho nebo s ním jinak nakládat.
 Podle § 29 odst. 3 písm. a), § 39 odst. 4 zákona č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních
a střelivu, ve znění pozdějších předpisů, držitel zbrojního průkazu skupiny A až E nesmí převést
vlastnictví ke zbrani, střelivu nebo zakázanému doplňku zbraně na osobu, která k jejich držení není
oprávněna, nebo je přenechat takové osobě. Držitel zbrojní licence nesmí převést vlastnictví
ke zbrani nebo střelivu na osobu, která k nabytí vlastnictví ke zbrani nebo střelivu není oprávněna.
 Podle § 118 odst. 9 zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů,
odběratel nesmí obdržené tabákové nálepky prodat nebo jakýmkoliv způsobem bezúplatně předat
jiným fyzickým nebo právnickým osobám s výjimkou pověřeného správce daně. Toto ustanovení
se nevztahuje na případ, kdy tabákové nálepky jsou předány výrobcům nebo dodavatelům
tabákových výrobků v jiném členském státě nebo ve třetí zemi za účelem označení tabákových
výrobků pro uvedení do volného daňového oběhu na daňovém území České republiky.
 Podle § 23 odst. 1 zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých
zákonů, archiválie ve vlastnictví České republiky nebo právnických osob zřízených zákonem nelze
převést na jinou osobu, pokud zvláštní právní předpis nestanoví jinak.
 Podle § 14 odst. 3 písm. c) a § 15 písm. d) zákona č. 378/2005 Sb., o podpoře výstavby
družstevních bytů ze Státního fondu rozvoje bydlení, a o změně zákona č. 190/2004 Sb.,
o dluhopisech, (zákon o podpoře výstavby družstevních bytů), ve znění pozdějších předpisů,
bytové družstvo, které je příjemcem podpory, nesmí převést, zastavit ani pronajmout svůj podnik
nebo jeho část. Bytové družstvo, které je příjemcem podpory, není oprávněno převést bytový dům
s družstevními byty postavenými s podporou podle tohoto zákona na svého člena nebo na třetí
osobu.
 Podle § 219 odst. 1 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů, dlužník
nesmí od okamžiku, kdy mu byl oznámen exekuční příkaz, nemovitou věc převést na jinou osobu
nebo ji zatížit. Právní jednání, kterým dlužník porušil tuto povinnost, je neplatné.
 Podle § 1622 občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. před smrtí zůstavitele nemůže odkazovník právo
na odkaz převést ani o něm pořídit.
 Podle § 5 odst. 6 a § 8 odst. 5 zákona č. 496/2012 Sb., o audiovizuálních dílech
a podpoře kinematografie a o změně některých zákonů (zákon o audiovizi), osoba, která prodává,
pronajímá nebo půjčuje rozmnoženiny kinematografického díla označené klasifikací podle § 4
odst. 2 písm. c) nebo d), je nesmí prodat, pronajmout nebo půjčit osobě, na kterou se podle
provedené klasifikace vztahuje omezení jeho přístupnosti. Archiv nesmí převést vlastnická práva
k národnímu filmovému dědictví ani jeho části nebo je zatížit právy třetích osob, s výjimkou
rozmnoženin audiovizuálních děl nebo audiovizuálních archiválií zhotovených archivem na
objednávku třetích osob pro jejich účely a s výjimkou rozmnoženin publikací nebo záznamů, které
archiv vyrobí pro účely jejich vydání.

Kdyby se zákaz stanovený v § 32 odst. 2 zákona o TOPO týkal jen právního jednání
o zrušení právnické osoby, pak by musel znít obdobně, jak uvedeno shora, např. tak,
že „nesmí být činěna právní jednání směřující ke zrušení právnické osoby (atd.), proti které
bylo zahájeno trestní stíhání, a to do doby jeho pravomocného skončení (…)“.
V konkrétním případě nejde o zákaz právního jednání, ale stavu, resp. výsledku,
kterého může být dosaženo různými postupy, jež však v optice § 32 odst. 2 zákona o TOPO
samy o sobě podstatné nejsou. Kdyby bylo v průběhu trestního stíhání právnické osoby
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přípustné zrušení právnické osoby v jiném než trestním řízní, pak by zákon tuto okolnost
musel vzít na vědomí výslovně patrně rozšířením výjimky ze zákazu zrušení právnické osoby,
která byla stanovena jen pro případ, že by důsledky tohoto zákazu byly nepřiměřené povaze
spáchaného trestného činu. Zákon ale reaguje striktně zákazem zrušení stíhané právnické
osoby, není-li naplněna zmíněná výjimka.
Uvedená výjimka v § 32 odst. 2 zákona o TOPO tedy potvrzuje pravidlo, že se
zakazuje vznik stavu (zrušení právnické osoby) jakýmkoli způsobem. Výjimka z pravidla
musí být přesná a nesmí umožňovat rozšiřující výklad. Z popsané výjimky nelze dovodit,
že by se týkala způsobu zrušení právnické osoby, když jej nezmiňuje výslovně. Z mlčení
zákona totiž nelze výjimku dovozovat. Proto nelze výjimku zjišťovat výkladem. Buď je
stanovena výslovně zákonem, nebo není. Stejně tak stanovená výjimka platí pouze v rozsahu,
jak ji vymezil zákon. Konečně důvodová zpráva sama vyjádřila smysl § 32 odst. 2 zákona
o TOPO tak, že má zabránit tomu, aby právnická osoba byla prostřednictvím svého zániku,
jehož předpokladem je zrušení právnické osoby a proces likvidace, zbavena trestní
odpovědnosti.
Právně významné je to, co zákonodárce stanovenou formou vyjádřil, nikoli to,
co nevyjádřil. V případě stanovení výjimky z pravidla, která výslovně neřeší určitou otázku,
pak toto „nevyjádření“ v zákoně nutno vnímat jako mlčení záměrné. Kdyby § 32 odst. 2
zákona o TOPO nestanovil žádnou výjimku z pravidla, pak by úvaha o možném rozsahu
výkladu ustanovení byla složitější a problémovější. Za daného stavu, kdy byla vyjádřena jen
jediná výjimka v ustanovení, je její rozšíření či změna možná pouze změnou zákona.
Usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 9. 5. 2017 sp. zn. 8 Cmo 61/2017
zaujímá stanovisko k otázce zrušení právnické osoby v civilním řízení, ačkoliv proti ní bylo
zahájeno trestní stíhání a trestní řízení nebylo skončeno. Vrchní soud v Olomouci ve svém
rozhodnutí v podstatě dospěl k obdobnému závěru jako odbor veřejné žaloby v netrestních
věcech NSZ, který je uveden v této zvláštní zprávě. Vrchní soud v Olomouci v odvolacím
řízení zrušil usnesení Krajského soudu v Brně (jímž bylo rozhodnuto o zrušení obchodní
společnosti s likvidací, ačkoliv je proti ní vedeno trestní řízení), a dále rozhodl tak, že se věc
vrací soudu I. stupně k dalšímu řízení. Vrchní soud v odůvodnění svého rozhodnutí po citaci
§ 32 odst. 2 zákona o TOPO doslova uvedl: „Jak je patrno z ustanovení § 32 odst. 2 zákona
o TOPO, společnost, vůči níž je vedeno trestní stíhání, nemůže zásadně být (do jeho
pravomocného skončení) zrušena, což je potřeba vztáhnout i na řízení o zrušení společnosti
rozhodnutím soudu. V tomto řízení byl soud prvního stupně na zahájení trestního stíhání
zrušované společnosti, jakož i na § 32 zákona o TOPO upozorněn.“ Jde o rozhodnutí
judikaturního významu, protože odboru veřejné žaloby v netrestních věcech není známo, že
by dosud v soudní praxi na úrovni odvolacího řízení bylo vyjádřeno takto jednoznačné
stanovisko. Rozhodnutí Vrchního soudu v Olomouci má význam i proto, že lze z něho
dovodit závěr, že v době trestního stíhání právnické osoby se zákaz jejího zrušení týká nejen
zrušení právnické osoby právním jednáním, ale i jejího zrušení orgánem veřejné moci (zde
rozhodnutím soudu v civilním řízení). Uvedené rozhodnutí bylo publikováno na extranetu
státního zastupitelství:
http://extranet.nsz-brn.justice.cz/index.php/mimotrestnipsobnost/metodika/3300-informace-o-vyznamne-rozhodnuti-vrchniho-soudu-v-olomouci-veveci-rizeni-o-zruseni-pravnicke-osoby
Odbor trestního řízení NSZ k tomuto tématu poznamenává, že pokud již k zahájení
právnické osoby dojde, resp. pokud již její trestní stíhání probíhá, nemělo by být k zastavení
trestního stíhání [se zřetelem na aplikaci korektivu podle ustanovení § 12 odst. 2 trestního

19

zákoníku] přistupováno jen na základě poznatku o tzv. prázdné schránce, byť by byl učiněn až
po zahájení trestního stíhání, bez toho, že by bylo pravomocně rozhodnuto o zániku stíhané
právnické osoby (ať již podle § 185 nebo podle § 186 občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.).
Setkat se lze i s mylnými názory, že vstup právnické osoby do likvidace (§ 187 a násl.
občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.) sám o sobě odůvodňuje ať již nezahájení trestního
stíhání právnické osoby či zastavení již probíhajícího trestního stíhání.
KSZ v Ústí nad Labem uvádí úvahu, podle které u stíhaných právnických osob,
typicky společností s ručením omezeným, které jsou prázdnými schránkami bez majetku
a činnosti, je na místě uvažovat zejména o uložení trestu zrušení právnické osoby podle
§ 16 zákona o TOPO. Zákonné vymezení tohoto trestu, spočívající v tom, že trest se uloží,
pokud činnost společnosti spočívala zcela nebo převážně v páchání trestné činnosti, je však
v tomto směru značně omezující.
Jiné druhy trestů u takto nefunkčních společností postrádají smysl. Pokud je státním
zástupcem navrhováno (při podání obžaloby) uložení peněžitého trestu, musí být zjišťována
jeho dobytnost, u jiných druhů trestů by také mělo být uvažováno o jejich vykonatelnosti.
Z logiky věci však vyplývá, že tyto typicky tzv. „prázdné společnosti“ s ručením
omezeným jsou buď v likvidaci, či v insolvenci, a ukládat uvedené mírnější tresty způsobí
pouze navyšování nedobytných pohledávek státu. Je třeba zohlednit i vymezení důvodů pro
návrhové oprávnění krajského státního zastupitelství v rámci netrestní působnosti, kdy
u prázdných schránek není možné ve všech případech podat návrh na zrušení společnosti,
protože nejsou splněny zákonné důvody pro takový postup. Zůstává pak otázkou, jak takové
společnosti trestat a zda má trestní řízení vůči nim vůbec smysl, a zda není při netrestní
působnosti státního zastupitelství smysluplnější navrhovat jejich zrušení v řízení podle
občanskoprávních předpisů (po případném odčerpání výnosů z trestné činnosti).
KSZ v Brně uvádí, že nejčastěji je vůči právnickým osobám vedeno vyšetřování
pro podezření ze spáchání přečinu neodvedení daně, pojistného na sociální zabezpečení
a podobné povinné platby podle § 241 trestního zákoníku. Zejména se jedná o případy, kdy
společnost (nejčastěji s. r. o.) v době vedení trestního řízení je převedena na tzv. bílého koně,
tudíž již nevykonává žádnou činnost uvedenou v předmětu podnikání, nemá žádné
zaměstnance a nejspíše i žádný majetek a jsou u ní důvody pro vedení insolvenčního řízení.
Za této situace postrádá trestní řízení vedené vůči právnické osobě reálný smysl, nemluvě
o případných úvahách o druhu a výši trestu ve smyslu § 15 zákona o TOPO
(OSZ Brno-venkov).
Aplikační problémy v oblasti ukládání trestů se tedy týkají zejména vyřešení otázky,
jaký vhodný trest uložit právnické osobě v situaci, kdy nevyvíjí žádnou činnost a nemá žádný
majetek (tzv. prázdná skořápka). Často bývá v této situaci „samoúčelně“ ukládán trest zákazu
činnosti, když současně nejsou splněny podmínky pro zrušení právnické osoby podle § 16
zákona o TOPO (MSZ v Brně, OSZ v Břeclavi, OSZ v Jihlavě).
Právnickými osobami, které jsou na okresním státním zastupitelství převážně stíhány
a následně odsuzovány, jsou zejména jednočlenné obchodní korporace, které končí
v insolvenčním řízení, nebo tzv. prázdné skořápky, které byly využity k páchání trestné
činnosti. Těmto právnickým osobám je soudem ukládán jediný možný trest, a to trest zákazu
činnosti, který je však s ohledem na faktickou nečinnost těchto subjektů zcela neúčelný.
Problémy jsou také s vymezením rozsahu tohoto zákazu činnosti, zejména u společností, které
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mají široce definován předmět činnosti (OSZ ve Zlíně). Pokud jde o ukládání trestů, považuje
se za vhodné, aby trest uveřejnění rozsudku byl doplněn i o uveřejnění trestního příkazu
(OSZ v Uherském Hradišti).
KSZ v Brně uvedlo, že aplikační praxe volá po rozšíření škály trestů, které by bylo
možné ukládat právnickým osobám (např. ekvivalent podmíněného odsouzení, uveřejnění
trestního příkazu). Ze stávajících možností je občas obtížné zvolit adekvátní trest.
Z vlastní činnosti VSZ v Olomouci se považuje za potřebné poukázat na tyto dva
okruhy možných aplikačních problémů:
a) V rámci vyřizování trestních věcí týkajících se podvodného vylákání licencí k provozu
fotovoltaických elektráren byl opakovaně diskutován rozdílný názor na možnost trestního
stíhání právnických osob – provozovatelů fotovoltaických elektráren, kdy VSZ v Olomouci
a KSZ v Brně zastávaly názor, že právnické osoby stíhat lze pro jednání spočívající
v dodávkách elektřiny za období po 1. 1. 2012, i když k podvodnému vylákání licencí
pro provoz fotovoltaické elektrárny došlo ještě v roce 2010, tedy před účinností zákona
č. 418/2011 Sb., zatímco odbor závažné hospodářské a finanční kriminality NSZ v tomto
směru zaujal názor opačný, postih je možný pouze za jednání spáchané po dni 1. 1. 2012
(dlužno dodat, že právní názor uvedený naposledy je naprosto správný a jedině možný).
V roce 2017 byl vyhlášen první pravomocný rozsudek ve věci, v níž došlo k odsouzení
právnické osoby, a to právě za dodávky elektřiny, za období od 1. 1. 2012. Jedná se o věc vedenou
na KSZ v Brně pod sp. zn. 3 KZV 3/2014.
Rozsudek Krajského soudu v Brně byl vyhlášen dne 11. 5. 2016 pod sp. zn. 43 T 5/2015 a byl
v lednu 2017 posléze potvrzen i Vrchním soudem v Olomouci (pod sp. zn. 6 To 58/2016). Možnost
trestního stíhání právnických osob za obdobný typ jednání pak nepřímo podporují i závěry rozhodnutí
Nejvyššího soudu ze dne 19. 10. 2016 sp. zn. 4 Tdo 968/2016, ve kterém Nejvyšší soud konstatoval
(v souladu s většinově zastávaným stanoviskem), že samotné podvodné získání licence k provozu
fotovoltaické elektrárny ještě nemá bezprostřední souvislost s dokonáním trestného činu a toto jednání
je nutno posoudit jako přípravu k trestnému činu podvodu. Nejvyšší soud dále podrobně popsal
(na s. 19-22) jednotlivé fáze naplňování znaků skutkové podstaty trestného činu podvodu a úvahy
Nejvyššího soudu v tomto směru mají dopad právě na posuzování možnosti trestního postihu
právnické osoby za tu část jednání, k němuž došlo až po dni 1. 1. 2012. Z rozhodnutí Nejvyššího
soudu totiž vyplývá, že podvodným jednáním vůči pracovníkům Energetického regulačního úřadu
v rámci licenčního řízení sice již začíná naplňovat znaky skutkové podstaty předmětného trestného
činu, avšak není ještě dána bezprostřední souvislost tohoto jednání s dokonáním trestného činu, neboť
k tomu se vyžaduje ještě řada dalších kroků – obvinění museli po dokončení elektrárny ještě uvést
elektrárnu do provozu, učinit nabídku výroby elektřiny provozovateli distribuční soustavy podle § 5
zákona o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie, dále podle § 4 odst. 4 citovaného
zákona uzavřít smlouvu o připojení zařízení výrobce elektřiny k distribuční soustavě a poté vyrábět
a dodávat elektřinu do distribuční sítě. Nejvyšší soud výslovně uvedl, že je toho názoru, že i pokud
obvinění již uvedli v omyl Energetický regulační úřad, čímž začali naplňovat znaky skutkové podstaty
trestného činu podvodu, jejich jednání zároveň nutně nemuselo bezprostředně směřovat k dokonání
tohoto trestného činu. Jinými slovy znak bezprostřednosti nelze bez dalšího ztotožnit s počátkem
naplňování znaku skutkové podstaty podvodu „uvést někoho v omyl“, neboť v projednávaném případě
bylo k dokonání trestného činu nutné uvést v omyl více subjektů (ERÚ, společnost E. ON D.)
a zároveň obohatit společnost T. P., k čemuž nemohlo dojít bez dalších právních i technických kroků
obviněných. Vzhledem k tomu, že soud jako pouhou přípravu posoudil podvodné jednání vůči
pracovníkům ERÚ a E. ON D. (pokus o jejich uvedení v omyl při vyřizování žádosti o provedení tzv.
prvního paralelního připojení), je třeba logicky považovat za jednání bezprostředně naplňující
skutkovou podstatu až jednání vůči odběrateli elektřiny v souvislosti s uzavřením příslušných smluv
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a s dodávkami elektřiny, při nichž byl (a v budoucnu bude) uplatňován nárok na vyplacení výkupních
cen za rok 2010 (tj. v rámci jednotlivých fakturací). Tím se otevírá prostor pro trestní postih
právnických osob za jednání uskutečněné po dni 1. 1. 2012, neboť dodávky elektřiny jsou realizovány
průběžně a průběžně dochází k fakturaci těchto dodávek, při níž je využíván omyl pracovníků
distribuční společnosti o oprávněnosti uplatňování výkupních cen pro rok 2010.

b) Dlouhodobě se ukazuje, že v oblasti trestního stíhání právnických osob není zcela vhodné
uplatňovat zásadu legality, ale že by bylo spíše namístě uplatňování zásady oportunity, popř.
posílit význam výjimek ze zásady legality. To se ukazuje zejména v případech, kdy jsou
dány formálně podmínky pro trestní stíhání fakticky nefungujících korporací, či korporací
v insolvenčním řízení, v likvidaci či prostých tzv. „prázdných skořápek“, u nichž nemá smysl
ukládat žádný trest (snad jen s výjimkou trestu zrušení právnické osoby). Stíhání takových
právnických osob vede jen ke zbytečné administrativní zátěži trestního řízení a nese s sebou
řadu praktických obtíží, které jsou dány už jen pouhým faktem, že do řízení, které je zpravidla
vedeno i proti obviněným fyzickým osobám, přibydou další subjekty (obviněná právnická
osoba a její zmocněnec).
Nejvyšší státní zastupitelství se v tomto ohledu jednoznačně kloní k výraznému
posílení výjimek ze zásady legality (§ 2 odst. 3 trestního řádu), nežli k tomu, že by
v případě trestního stíhání právnických osob byl uplatněn princip zcela opačný než
u trestního stíhání fyzických osob. Základní zásady trestního řízení představují vůdčí ideje
trestního procesu, jež mají značný význam pro aplikaci i výklad jednotlivých ustanovení
trestního řádu. Jakkoli jsou stanoveny z jejich uplatnění četné výjimky, které se nezřídka
týkají i jen určitého stadia trestního procesu (např. zásady veřejnosti, ústnosti
a bezprostřednosti, pokud jde o přípravné řízení), není možné podle jeho mínění postupovat
tak, že se v případě trestního postihu fyzických osob a osob právnických použijí zcela
protikladné principy, je-li navíc trestní odpovědnost právnické osoby z hlediska hmotného
práva postavena způsobem, jak to činí ustanovení § 8 zákona o TOPO.
V rámci pojetí trestní odpovědnosti právnických osob založené na přičitatelnosti
ve smyslu § 8 odst. 1, 2 zákona o TOPO lze právnické osobě přičítat spáchání trestného činu,
jestliže trestný čin byl spáchán na podkladě jednání spočívajícího v protiprávním činu,
konkrétně rozhodnutí či jeho provedení, schválení nebo pokynu jejích orgánů nebo jiných
osob oprávněných za právnickou osobu jednat či ovládajících osob, nebo proto, že její orgány
nebo jiné odpovědné osoby neprovedly taková opatření, která měly provést podle zákona
nebo která po nich lze spravedlivě požadovat, zejména neprovedly povinnou nebo potřebnou
kontrolu nad činností zaměstnanců nebo jiných jednajících osob, jimž jsou nadřízeny, anebo
neučinily nezbytná opatření k zamezení nebo odvrácení následků spáchaného trestného činu.
Jinak řečeno, koncepce § 8 zákona o TOPO je založena na tom, že jednání fyzické osoby
uvedené v § 8 odst. 1 písm. a) až d) zákona o TOPO se právnické osobě přičítá přímo, a to
proto, že se jí takto přičítá i zavinění této fyzické osoby (zejména tam, kde je možno spáchat
trestný čin úmyslně i z nedbalosti). Podle některých autorů je třeba subjektivní stránku
trestného činu ve vztahu k trestní odpovědnosti právnických osob formulovat ve smyslu
v současné době převládajících přístupů u nás i v Evropě jako přičitatelnost trestného činu
právnické osobě zpravidla na základě chybného výkonu tzv. rizikového managementu,
tj. chybného zvládnutí zvýšeného rizika vyplývajícího z provozování podniku („vina vedení
podniku“), přičemž otázku zavinění z hlediska konkrétní skutkové podstaty trestného činu je
třeba odvozovat od fyzických osob, které za právnickou osobu jednaly ve smyslu § 8 odst. 1
zákona o TOPO [srov. Žďárský, Z. K trestní odpovědnosti právnických osob v ČR nejen
z pohledu Nejvyššího státního zastupitelství, Státní zastupitelství, 2017, č. 1, s. 8; dále srov.
Novotný, O., Vanduchová, M., Šámal, P. a kol. Trestní právo hmotné. Obecná část. 6. vyd.
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Praha: Wolters Kluwer ČR, a.s., 2010, s. 212-213; Šámal, P., Eliáš, K. Několik poznámek
k článku „Trestní odpovědnost právnických osob z pohledu nového občanského zákoníku".
Trestněprávní revue, 2015, č. 3, s. 59].
V citovaném rozhodnutí č. 23/2016 Sb. rozh. tr. se Nejvyšší soud vyjádřil k otázce
zavinění právnické osoby ve vztahu k některému z trestných činů vymezených v § 7 zákona
o TOPO. V této souvislosti uvedl, že zavinění právnické osoby je třeba odvozovat od zavinění
fyzické osoby, která při páchání trestného činu jednala jménem právnické osoby (ve znění
citovaného zákona účinném do 30. 11. 2016, tj. před novelou č. 183/2016 Sb.) nebo v jejím
zájmu nebo v rámci její činnosti ve smyslu § 8 odst. 1 zákona o TOPO, nikoli od zavinění
fyzické osoby oprávněné činit v řízení úkony za právnickou osobu, jde-li o odlišné fyzické
osoby.
Z toho pak plyne, že trestní odpovědnost fyzické osoby a trestní odpovědnost
právnické osoby jsou natolik úzce propojeny a založeny prakticky na stejných
principech, že nepřichází pojmově v úvahu, že by u trestní odpovědnosti fyzických osob
mohla být aplikována zásada legality, byť s výjimkami, a u trestní odpovědnosti
právnických osob zásada oportunity.

IV.

PROCESNÍ ČÁST

1.

Problémy spojené s aplikací ustanovení trestního řádu v úzké
souvislosti s novelou č. 183/2016 Sb.
Nadále činí v praxi problémy aplikace § 34 odst. 5 zákona o TOPO.

KSZ v Ostravě opakovaně uvádí, že podle signalizace od okresních státních
zastupitelství v jeho obvodu činí v praxi problémy § 34 odst. 5 zákona o TOPO, kdy řada
oslovených advokátů s ustanovením opatrovníka nesouhlasí (signalizováno např. OSZ
v Šumperku), soud musí z uvedeného důvodu oslovovat další osoby, kdy v době
do ustanovení opatrovníka pak nelze fakticky provádět vyšetřovací úkony.
Nově se tak stalo např. ve věci vedené u OSZ v Šumperku pod sp. zn. 2 ZT 16/2017, v níž
o ustanovení opatrovníků právnickým osobám bylo žádáno s datem 27. 3. 2017, přičemž k ustanovení
posledního došlo až dnem 12. 5. 2017.

Na tuto skutečnost poukazuje i KSZ v Brně, které uvádí, že s ohledem na rozhodovací
činnost soudů a stávající tzv. „malá“ stanoviska NSZ se praxe vyvíjí tím směrem, že
obviněným společnostem s ručením omezeným, které zastupuje jediný jednatel (rovněž
trestně stíhaný), je nutné vždy ustanovovat opatrovníka podle § 34 odst. 5 zákona o TOPO
(a to již i pro účely samotného převzetí usnesení o zahájení trestního stíhání, což na rozdíl
od ustanovení obhájce v případech nutné obhajoby trvá i několik týdnů (cca 5–7 týdnů), což
výrazně prodlužuje délku trestního řízení (např. OSZ Brno-venkov).

2.

Aplikační problémy vztahující se k zrušení, zániku a přeměně
právnické osoby (§ 32 zákona o trestní odpovědnosti právnických
osob a řízení proti nim)
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VSZ v Praze nebyly sice signalizovány žádné aplikační poznatky výlučně k § 32
zákona TOPO, nicméně zaznamenány byly poznatky k úvahám o trestním řízení proti
právnickým osobám, vůči kterým probíhá insolvenční řízení, příp. lze navrhnout jejich
zrušení rejstříkovému soudu, ať již podle § 93 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních
společnostech a družstvech, ve znění pozdějších předpisů, nebo podle § 172 odst. 1
občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. Poznatky v tomto bodě tak po obsahové stránce souvisejí
s poznatky uvedenými shora pod bodem III. 4. k ukládání trestů.
Nově se objevily úvahy o účelnosti trestního řízení proti prázdným schránkám
bez majetku, bez funkčních orgánů a mnohdy i bez reálných vlastníků či v insolvenci (MSZ
v Praze, KSZ v Praze).
KSZ v Ústí nad Labem k tomuto bodu uvádí poznatek OSZ v Mostě a poukazuje
na neprovázanost nové soukromoprávní úpravy, jestliže státní zastupitelství nedisponuje
výslovným návrhovým oprávněním směřujícím ke zrušení právnických osob upravených
v občanském zákoníku č. 89/2012 Sb., jmenovitě spolků.
V praxi OSZ v Mostě byl řešen případ, kdy předseda spolku založeného za účelem profesního
sdružování osob pracujících pro rozhlas a média a osob zajímajících se o tuto činnost, jehož cílem je
zejm. poskytování zázemí projektům rozhlasového typu, podpora legálního vysílání a udržování
profesionálních standardů osob pracujících v médiích, bez živnostenského oprávnění provozoval
zařízení restauračního typu, které označoval za soukromý klub sloužící výhradně potřebám členů
s tím, že veškerý výnos z prodeje je použit na úhradu nákladů na provoz klubu a spolku, a tedy se
nemůže jednat o podnikání. Předseda tohoto spolku byl Okresním soudem v Mostě nepravomocně
odsouzen pro přečin neoprávněného podnikání dle § 251 odst. 1 trestního zákoníku. Vyvození trestní
odpovědnosti spolku nebylo možné z důvodu absence trestného činu neoprávněného podnikání dle
§ 251 odst. 1 trestního zákoníku v taxativním výčtu § 7 zákona o TOPO, ve znění před novelou
č. 183/2016 Sb., jednak z důvodu opakovaného uložení správní sankce pro obdobný správní delikt
ze strany živnostenského úřadu. Tento poznatek byl vytěžen k podání podnětu ke zrušení tohoto
spolku.
Dalším problémem, s nímž se mostecké okresní státní zastupitelství v praxi setkává, je
účelnost vyvození trestní odpovědnosti právnických osob, proti kterým je vedeno insolvenční řízení,
zejména pak po vyhlášení konkurzu. Ačkoli trestní odpovědnost vyhlášením konkurzu nezaniká,
rozsah sankcí, které lze těmto právnickým osobám uložit, aniž by došlo k poškození jejich věřitelů, je
velice omezený. V zásadě se omezuje na trest zrušení právnické osoby, jehož uložení je vázáno
na splnění poměrně přísných zákonných podmínek. Zcela v rozporu se zájmy věřitelů je pak ukládání
sankcí postihujících majetek právnické osoby. V případech, v nichž je zřejmé, že právnická osoba již
nebude vyvíjet žádnou činnost, je při ukládání sankcí zákazu činnosti, přijímání dotací a subvencí,
zákazu plnění veřejných zakázek nebo účasti ve veřejné soutěži nebo uveřejnění rozsudku jakožto
trestů ukládaných samostatně zcela zřejmé, že tyto sankce nejsou u prázdných schránek způsobilé
splnit svůj účel. V průběhu trestního stíhání právnických osob v konkurzu pak hrozí, že byť je vina
právnické osoby v řízení před soudem prokázána, neexistuje vhodná sankce, kterou by takové osobě
bylo možné uložit.

Podle KSZ v Ústí nad Labem je možno obecně konstatovat, že v případech trestního
stíhání právnických osob se jeví obzvláště problematickou otázka účelnosti. Současná právní
úprava neobsahuje prvek oportunity. Stíhány by měly být i ty právnické osoby, které jsou již
pouze tzv. prázdnými schránkami bez jakéhokoliv majetku, funkčních orgánů a v mnoha
případech i bez reálných vlastníků, u kterých je samotné vedení trestního stíhání pouze
zdlouhavějším a nepochybně nákladnějším způsobem, jak dosáhnout jejich zrušení. V tomto
směru se jeví jako účelnější postup podle § 93 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních
společnostech a družstvech (o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů, jehož
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využitím se lze na návrh státního zastupitelství domáhat zrušení právnické osoby (obchodní
korporace).
K tomu srov. to, co k danému problému uvádí odbor veřejné žaloby v netrestních
věcech NSZ (viz shora v bodě III. 4.).
KSZ v Brně poukazuje na trestní věc vedenou u OSZ v Uherském Hradišti pod sp. zn.
ZT 60/2016, kde bylo policejním orgánem rozhodnuto podle § 160 odst. 1 trestního řádu o zahájení
trestního stíhání obviněné právnické osoby – společnosti H. C., s. r. o., pro přečin neodvedení daně,
pojistného na sociální zabezpečení a podobné povinné platby podle § 241 odst. 1 trestního zákoníku.
Následně v průběhu vyšetřování policejní orgán vyslechl obviněnou právnickou osobu,
zastoupenou ustanoveným opatrovníkem, který s ohledem na výmaz právnické osoby z obchodního
rejstříku (ke kterému došlo až po vydání rozhodnutí dle § 160 odst. 1 trestního řádu) navrhl zastavení
trestního stíhání z důvodu absence právní osobnosti podle § 118 občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.
Zákon č. 418/2011 Sb. jako speciální předpis pro trestní řízení proti právnické osobě neupravuje
postup v situaci, kdy trestně stíhaná právnická osoba právně zanikla v důsledku rozhodnutí příslušného
rejstříkového soudu. Trestní řád tuto situaci rovněž neupravuje. S ohledem na skutečnost, že ke dni
7. 3. 2016, tedy v době vydání usnesení o zahájení trestního stíhání obviněné právnické osoby, byly
splněny všechny podmínky podle § 160 odst. 1 trestního řádu, státní zástupce neshledal důvody
pro postup podle § 174 odst. 2 písm. e) trestního řádu, tj. pro zrušení usnesení o zahájení trestního
stíhání. Z hlediska procesního bylo třeba vyřešit otázku, zda bylo ve věci účinně zahájeno trestní
stíhání, tedy zda byl na místě postup podle § 159a odst. 1 trestního řádu, či postup podle § 172 odst. 1
písm. b) trestního řádu. V daném případě bylo usnesení o zahájení trestního stíhání podle § 160 odst. 1
trestního řádu ze dne 7. 3. 2016 doručeno do datové schránky právnické osoby dne 18. 3. 2016,
bývalému jednateli dne 24. 3. 2016, ustanovenému opatrovníku dne 17. 5. 2016. Doručení citovaného
usnesení poškozeným není z hlediska účinků zahájení trestního stíhání právně významné. Jak již bylo
konstatováno, společnost H. C., s. r. o. byla vymazána z obchodního rejstříku a zanikla dne
22. 3. 2016. Vzhledem k tomu, že jediný jednatel společnosti byl v kolidujícím postavení obviněného
pro stejný skutek, nemohl tak za právnickou osobu činit úkony v řízení (§ 34 odst. 4 zákona o TOPO).
Současně byl jedinou osobou oprávněnou k přístupu do datové schránky této společnosti. Účinky
usnesení o zahájení trestního stíhání vůči právnické osobě, která měla jednoho jednatele, jenž byl
současně jedinou osobou oprávněnou k přístupu do datové schránky, nastaly tedy až doručením
usnesení ustanovenému opatrovníkovi. K tomuto došlo až dne 17. 5. 2016. V posuzovaném případě je
tak zřejmé, že ke dni výmazu společnosti z obchodního rejstříku, tedy ke dni jejího zániku, nebylo
vůči této právnické osobě účinně zahájeno trestní stíhání. Nebylo tedy možné rozhodnout o zastavení
trestního stíhání podle § 172 odst. 1 písm. b) trestního řádu. V návaznosti na shora uvedené státní
zástupce proto věc odložil podle § 159a odst. 1 trestního řádu.

Tento postup je třeba pokládat za zcela odůvodněný. Srov. i posléze citované
vyjádření odboru trestního řízení NSZ.
KSZ v Ostravě v této souvislosti poukazuje na „nevyřešenou“ otázku problematiky
ukládání trestu v případech tzv. „prázdných schránek“ (čili „prázdných skořápek“). V úvahu
přichází totiž ukládání toliko peněžitého trestu, který je však nevymahatelný, eventuálně
trestu zákazu činnosti se stejným efektem jako u peněžitého trestu (obdobně je to
i u zrušených právnických osob).
V daném směru je dále zmíněna trestní věc KSZ v Ostravě, pobočka v Olomouci,
zaznamenaná však již v roce 2015 a související s problematikou trestního stíhání právnické
osoby.
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Konkrétně ve věci tam evidované pod sp. zn. 2 KZV 49/2014 byla stíhána právnická osoba
pro trestný čin zkrácení daně, poplatku a podobné povinné platby podle § 240 odst. 1, 2 písm. a), 3
trestního zákoníku, u které krátce před zahájením trestního stíhání došlo k zahájení její likvidace
ze strany rejstříkového soudu. Jakmile bylo trestní stíhání této právnické osoby zahájeno, došlo
ze strany příslušného policejního orgánu ve smyslu § 30 odst. 1 zákona o TOPO, k vyrozumění
příslušného rejstříkového soudu o zahájeném trestním stíhání této osoby. I přes tuto skutečnost
v polovině roku 2015 příslušný rejstříkový soud dokončil likvidaci této právnické osoby a následně
bez jakéhokoliv vyrozumění orgánů činných v trestním řízení byla likvidace společnosti ukončena
a došlo k vymazání této právnické osoby z obchodního rejstříku. Až po provedení těchto úkonů
se o této skutečnosti vlastní činností dozvěděl policejní orgán.
Zákon č. 418/2011 Sb. tuto situaci výslovně neupravuje (tedy kroky rejstříkového soudu
týkající se likvidace a následného výmazu právnické osoby z rejstříku bez vyrozumění orgánů činných
v trestním řízení). V návaznosti na tuto skutečnost proto bylo na počátku roku 2016 přistoupeno
k zastavení trestního stíhání obviněné právnické osoby podle § 172 odst. 1 písm. d) trestního řádu
ve spojení s § 11 odst. 1 písm. e) trestního řádu per analogiam ve spojení s § 1 odst. 2 zákona o TOPO.
K tomu se dodává, že předmětné rozhodnutí o zastavení trestního stíhání bylo přezkoumáno
Nejvyšším státním zastupitelstvím pod sp. zn. 1 NZA 8002/2016 s tím, že byl učiněn závěr
o nezákonnosti usnesení o zastavení trestního stíhání, avšak z důvodu neúčelnosti nedošlo k jeho
zrušení podle § 174a odst. 1 trestního řádu. Nejvyšší státní zastupitelství zaujalo názor, že zastavení
trestního stíhání obviněné právnické osoby podle § 172 odst. 1 písm. d) trestního řádu ve spojení
s § 11 odst. 1 písm. e) trestního řádu v případě právního zániku obviněné právnické osoby není možné,
a to ani na základě analogie, neboť tento důvod zastavení trestního stíhání cílí výlučně na obviněné
fyzické osoby. V úvahu však přichází zastavení trestního stíhání právnické osoby podle § 172 odst. 1
písm. b) trestního řádu per analogiam z důvodu zániku subjektu jako jednoho z obligatorních znaků
trestného činu.

Odbor trestního řízení NSZ k této otázce uvedl, že je skutečností, že zákon
č. 418/2011 Sb. jako zvláštní předpis pro trestní řízení proti právnické osobě neupravuje
postup v situaci, kdy trestně stíhaná právnická osoba právně zanikla v důsledku rozhodnutí
příslušného rejstříkového soudu. Jako druh trestu obsahuje citovaný zákon trest zrušení
právnické osoby, který je upraven v § 16 zákona o TOPO. V rovině následků trestní
odpovědnosti (tedy v rovině rozhodování o trestech a ochranných opatřeních) se však tato věc
nenacházela. Trestní řád (jako zákon ve vztahu k zákonu č. 418/2011 Sb. subsidiární), tuto
situaci rovněž neupravuje. Může se jevit, že nejbližší posuzovanému případu byl důvod
zastavení trestního stíhání aplikovaný dozorovým státním zástupcem, tedy důvod podle § 172
odst. 1 písm. d) trestního řádu ve spojení s § 11 odst. 1 písm. e) trestního řádu. Samotná
existence tohoto důvodu zastavení trestního stíhání předpokládajícího úmrtí (smrt) fyzické
osoby (nebo její prohlášení za mrtvého) však sama o sobě neodůvodňuje (a to ani na základě
analogie), přiléhavost jeho aplikace na posuzovaný případ, tedy na situaci spočívající
v právním zániku trestně stíhané právnické osoby ve smyslu § 185 občanského zákoníku
č. 89/2012 Sb. Státní zástupce při volbě konkrétního důvodu zastavení trestního stíhání
obviněné obchodní společnosti zcela přehlédl důvod podle § 172 odst. 1 písm. b) trestního
řádu. Tento důvod zastavení trestního stíhání se uplatní v případě nedostatku některého
z obligatorních znaků trestného činu. V souvislosti s vymezením pojmu trestného činu a jeho
jednotlivých znaků je třeba připomenout, že „skutek“ je pojem procesněprávní a „trestný čin“
pojem hmotněprávní. Oba pojmy mají různý obsah. Pod pojmem „skutek“ rozumíme událost
ve vnějším světě vyvolanou zásahem člověka (čin člověka). „Trestný čin“ představuje souhrn
objektivních a subjektivních skutečností, podmiňujících trestní odpovědnost, tedy skutečností
charakterizujících individuálně určitý zásah pachatele do vnějšího světa, jestliže jsou v něm
uvedeny znaky trestného činu uvedené v trestním zákoně. Z toho vyplývá, že nikoli každý
skutek je trestným činem. Trestným činem je skutek jen tehdy, pokud vyčerpává znaky
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skutkové podstaty některého trestného činu uvedené ve zvláštní části trestního zákona. Pokud
je skutkem porušeno či ohroženo více objektů chráněných trestním zákonem, může jeden
skutek vyčerpávat znaky více trestných činů (tzv. jednočinný souběh trestných činů) – srov.
rozhodnutí publikované pod č. 33/1974 Sb. rozh. tr. V § 13 odst. 1 trestního zákoníku je
trestný čin definován jako protiprávní čin, který trestní zákon označuje za trestný a který
vykazuje znaky uvedené v takovém zákoně.
Mezi pojmové znaky trestného činu (přesněji skutkové podstaty trestného činu) tedy
patří (vedle protiprávnosti, objektu, objektivní stránky a subjektivní stránky), i znak subjektu.
Všechny tyto znaky (včetně znaku subjektu) jsou obligatorními znaky skutkové podstaty
a musí být dány u každého trestného činu, neboť bez protiprávnosti ani bez pachatele nemůže
být trestného činu [srov. Šámal, P. a kol. Trestní zákoník, § 1 až 139. Komentář. 2. vydání,
Praha: C. H. Beck, 2012, s. 143, 148. Shodně Solnař, V. Základy trestní odpovědnosti. Praha:
Academia, 1972, s. 52 až 54; shodně Solnař, V., Fenyk, J., Císařová, D. Základy trestní
odpovědnosti. Praha: Orac, 2003, s. 74 až 76; Jelínek, J. a kol. Trestní právo hmotné. Obecná
část. Zvláštní část. 3. vydání. Praha: Linde Praha, 2007, s. 137 a 138].
Subjektem trestného činu je jeho pachatel. Pachatelem trestného činu je podle § 22
trestního zákoníku osoba, která svým jednáním naplnila všechny znaky skutkové podstaty
trestného činu, jeho pokusu nebo přípravy, je-li trestná. Pachatelem je i tzv. nepřímý pachatel.
Ve smyslu § 113 trestního zákoníku je pachatelem i osoba, kterou podle trestního zákona
kvalifikujeme jako spolupachatele nebo účastníka. Podle českého trestního zákona (§ 110
trestního zákoníku) může být pachatelem buď fyzická osoba, která je v době činu příčetná
a dovršila patnáctý rok věku, anebo právnická osoba za podmínek stanovených v zákoně
č. 418/2011 Sb. Pachatele jako subjekt trestného činu a znaky ho charakterizující vymezuje
trestní zákoník takovým způsobem, že je zřejmé, že má na mysli fyzickou osobu, byť to
výslovně nevyjadřuje. Subjektem trestného činu a jeho pachatelem však může být také
právnická osoba. To stanoví zákon o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim.
Za stejný čin přitom může být současně vyvozována jak trestní odpovědnost právnické osoby,
tak trestní odpovědnost fyzické osoby jednající jejím jménem, v jejím zájmu nebo v rámci její
činnosti (§ 8 a 9 zákona o TOPO). Fakticky žádná právnická osoba totiž sama o sobě nemůže
jednat a spáchat trestný čin, a to už proto ne, že každá taková osoba je pouhou právní fikcí
a jednat za ni nebo jejím jménem mohou pouze fyzické osoby. Pachatelství trestného činu jí
však lze za zákonem stanovených předpokladů a okolností přičítat (viz § 8 zákona o TOPO).
Právnické osoby jsou tedy (vedle dospělých a mladistvých fyzických osob)
specifickými subjekty trestného činu. Citovaný zákon č. 418/2011 Sb. považuje právnické
osoby za způsobilé subjekty trestného činu přesto, že jsou toliko uměle vytvořeny právem.
S tou skutečností, že za ně nebo jejich jménem mohou jednat výlučně fyzické osoby, se zákon
vypořádává specifickou konstrukcí přičitatelnosti. O pachatelství právnických osob (tedy
o právnických osobách jako subjektu trestného činu) má přirozeně smysl mluvit pouze
u vybraných trestných činů patřících do okruhu trestných činů uvedených v § 7 zákona
o TOPO.
Jako pachatel (subjekt) trestného činu však odpovídá právnická osoba jen za zaviněné
činy, ať už spáchané úmyslně nebo z nedbalosti. Sama o sobě však jako právní fikce nemůže
jednat ani projevit vůli, takže subjektivní stránka jí přičítaného jednání může být odvozována
pouze nepřímo ze zavinění fyzických osob jednajících jejím jménem [zde srov. novelu
č. 183/2016 Sb., jež tato slova vypustila], v jejím zájmu nebo v rámci její činnosti.
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Na podporu závěru o postavení právnické osoby jako plnohodnotného a samostatného
subjektu trestného činu pak vyznívá i vzájemná nezávislost její trestní odpovědnosti na trestní
odpovědnosti konkrétně nezjištěné fyzické osoby, jejíž jednání lze právnické osobě přičítat.
Trestní odpovědnosti právnické osoby totiž nebrání, nepodaří-li se zjistit, která konkrétní
fyzická osoba naplnila znaky určitého trestného činu. Předpokladem trestní odpovědnosti
právnické osoby totiž není jednoznačné ztotožnění takových fyzických osob, jejichž jednání
a rozhodnutí jí lze přičítat (§ 8 odst. 3 zákona o TOPO). Stejně tak trestní odpovědnosti
právnické osoby ze zákona nebrání beztrestnost fyzické osoby, jejíž čin je jí přičítán [§ 8 odst.
4 písm. d) zákona o TOPO], pokud beztrestnost fyzické osoby má původ ve skutečnostech
vážících se specificky na její osobu. V této souvislosti nelze přehlédnout ani přechod trestní
odpovědnosti právnické osoby na její nástupnické právnické osoby (§ 10 zákona o TOPO).
V tom zcela vybočuje z konceptu trestní odpovědnosti ostatních subjektů trestného
činu – fyzických osob podle trestního zákoníku a zákona o soudnictví ve věcech mládeže.
Na postavení právnických osob jako subjektu trestného činu lze konečně usuzovat i v rovině
následků trestní odpovědnosti, byť okruh trestů a ochranných opatření, které je možné vůči
právnickým osobám uplatnit, je omezen na tresty a ochranná opatření odpovídající specifické
povaze právnických osob.
Z hlediska volby důvodu zastavení trestního stíhání v předmětné věci pak zůstává
bezpředmětnou otázka poměřování důvodu zastavení trestního stíhání podle § 172 odst. 1
písm. b) trestního řádu a důvodu, ze kterého vycházelo posuzované usnesení, z hlediska jejich
výhodnosti pro obviněnou právnickou osobu. Je tomu tak proto, že nemožnost zastavení
trestního stíhání obviněné právnické osoby podle § 172 odst. 1 písm. d) trestního řádu
ve spojení s § 11 odst. 1 písm. e) trestního řádu platí absolutně.
Lze tedy shrnout, že zastavení trestního stíhání obviněné právnické osoby podle § 172
odst. 1 písm. d) trestního řádu ve spojení s § 11 odst. 1 písm. e) trestního řádu v případě
právního zániku obviněné právnické osoby, není možné (a to ani na základě analogie), neboť
tento důvod zastavení trestního stíhání směřuje výlučně k obviněným fyzickým osobám.
V úvahu zde přichází zastavení trestního stíhání podle § 172 odst. 1 písm. b) trestního řádu
per analogiam z důvodu zániku subjektu jako jednoho z obligatorních znaků trestného činu.
Analogická aplikace § 172 odst. 1 písm. b) trestního řádu je odůvodněna zjištěním, že skutek
v době, kdy byl právnickou osobou – obchodní společností CH., spáchán, vykazoval všechny
obligatorní znaky zločinu zkrácení daně, poplatku a podobné povinné platby podle § 240 odst.
1, 2 písm. a), odst. 3 trestního zákoníku, tedy znaky trestného činu podle § 13 trestního
zákoníku, přičemž až v průběhu trestního řízení o tomto skutku (tedy až po spáchání trestného
činu) jeden z těchto znaků, konkrétně znak subjektu, z důvodu právního zániku trestně stíhané
právnické osoby odpadl. K uvedenému dlužno dodat, že volba tohoto důvodu zastavení
trestního stíhání samozřejmě předpokládá, že nejsou splněny podmínky aplikace důvodu
zastavení trestního stíhání podle § 172 odst. 1 písm. a) trestního řádu, který je pro obviněnou
právnickou osobu příznivější.

V.

DALŠÍ ZJIŠTĚNÍ ZVLÁŠTNÍ ZPRÁVY

Odbor závažné hospodářské a finanční kriminality VSZ v Praze ve věci sp. zn.
VZV 30/2016 (nyní již v příslušnosti krajského státního zastupitelství) konstatuje následující
poznatky:
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Policejní orgán, přestože věděl, že právnická osoba má jediného jednatele v kolizi
(sám byl trestně stíhaný), nenechal ustanovit opatrovníka, aby mohl platně a účinně převzít
usnesení o zahájení trestního stíhání právnické osoby. Místo toho zaslal usnesení podle § 160
odst. 1 trestního řádu do datové schránky právnické osoby v domnění, že když má společnost
prokuristu, tak se kolize zhojí. Když si poté uvědomil omyl, požádal soud o ustanovení
opatrovníka, který ustanovení opatrovníka odmítl s poukazem na to, že k tomu není místně
příslušný. Policejní orgán totiž nerespektoval § 26 odst. 2 trestního řádu a neobracel
se k soudu, u něhož byla pro přípravné řízení založena příslušnost. Výsledkem pak je,
že právnická osoba dosud obviněna není.
VSZ v Praze k tomu uvádí, že podle jeho názoru je právě § 34 zákona o TOPO
(a nikoliv § 7, § 8 odst. 5 zákona o TOPO) zřejmě nejspornějším bodem celého právního
předpisu, a to nejen z pohledu formulační nejednoznačnosti, nýbrž i z možného
ústavněprávního aspektu (viz např. ochrana majetku dle čl. 11 odst. 1 Listiny základních práv
a svobod především v případě uložení trestu zrušení právnické osoby dle § 16 zákona
o TOPO).
Formulační nedostatky pramení pro ilustraci již z toho, kdy už je třeba obviněné
právnické osobě ustanovit opatrovníka dle § 34 odst. 5 zákona o TOPO (praxe již dospívá
k názoru, že s ohledem na skutečnosti uvedené v § 34 odst. 4 zákona o TOPO bude osoba
opatrovníka soudem ustanovována v naprosté většině případů a opak bude výjimkou), jak
postupovat v situaci, kdy zákonem předvídané skutečnosti pro ustanovení opatrovníka ještě
nenastaly, ale je jisté, že v brzké době nastanou, jak postupovat v situaci, kdy právnická osoba
má zplnomocněného advokáta ke všem právním službám ještě z doby své bezúhonnosti,
pokud by teoreticky plná moc obsahovala i zmocnění ke konání úkonů za právnickou osobu
v trestním řízení, vedeném proti ní.
Nad rámec těchto úvah k tomu ustanovení § 35 odst. 1 zákona o TOPO dodává, že
ustanovení § 34 zákona o TOPO nemá vliv na právo obviněné právnické osoby na obhajobu
(viz k tomu též čl. 37 odst. 2 Listiny základních práv a svobod). Musí mít přesto
(arg. „(…) nemá vliv (…)“ v § 35 odst. 1 zákona o TOPO) obviněná právnická osoba
i opatrovníka? Obviněná právnická osoba si může obhájce zvolit za podmínek stanovených
v § 37 až 37a trestního řádu. Je však dané právo realizováno obviněnou právnickou osobou
přímo, nebo i takové právo obviněné právnické osoby v trestním řízení realizuje za podmínek
§ 34 odst. 4, odst. 5 zákona o TOPO až zvolený zmocněnec či soudem ustanovený
opatrovník? Je zvolení zmocněnce či obhájce obviněnou právnickou osobou úkonem
v trestním řízení, nebo jsou úkonem v trestním řízení až úkony zmocněnce či obhájce
obviněné právnické osoby dle plné moci statutárního orgánu právnické osoby, přestože je
obviněnou osobou v témže řízení? Ze zákona o TOPO pak není vyloučeno ani to, aby tentýž
obhájce v jednom trestním řízení zastupoval více spoluobviněných právnických osob nebo
i spoluobviněnou fyzickou osobu, ale zájmy těchto spoluobviněných osob si nesmí v trestním
řízení odporovat (viz § 37a odst. 2 trestního řádu). Snad k nejabsurdnější situaci pro
ustanovení opatrovníka dle § 34 odst. 5 zákona o TOPO nastává tehdy, pokud osoba,
oprávněná k činění úkonů za právnickou osobu v trestním řízení (§ 34 odst. 1 zákona
o TOPO), má mít v takovém trestním řízení toliko procesní postavení svědka (což obvykle
mít bude vždy, i kdyby měla soudu jen potvrdit, že o stíhané trestné činnosti mu není nic
známo), pročež je taktéž nutné pro trestní řízení za podmínek § 34 odst. 4, odst. 5 zákona
o TOPO právnické osobě ustanovit opatrovníka.
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Zákon č. 418/2011 Sb. také neřeší celou řadu dalších procesních situací, např. doznání
obviněného a souhlas s podmíněným zastavením trestního stíhání dle § 307 odst. 1 trestního
řádu.
Judikatura (usnesení Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 5 Tz 41/2014 ze dne 17. 9. 2014;
č. 28/2015 Sb. rozh. tr.) sice částečně odstranila vacuum iuris, nicméně neřeší situaci, pokud
by se obviněná fyzická osoba doznala (vedena např. ryzím záměrem ukončit tím jistou dobu
trvající trestní stíhání s nejistým výsledkem pro sebe i obviněnou právnickou osobu a věnovat
se nadále naplno podnikatelským aktivitám obviněné právnické osoby), avšak opatrovník
obviněné právnické osoby souhlas s podmíněným zastavením trestního stíhání právnické
osoby odmítá vydat v domnění, že stíhaný skutek není trestným činem, nebo je neprůkazný
a trestní stíhání je třeba z toho důvodu zastavit, příp. obviněnou právnickou osobu podané
obžaloby v hlavním líčení zprostit. Byť je daný rozpor ve své podstatě sporem o právní názor
a o procesní postup ve věci, může mít na odsouzení obviněné právnické osoby a důsledky
s tím spojené zásadní dopad (je z pohledu obviněné právnické osoby rozdíl, když řízení
skončí odklonem, nebo uznáním viny s uložením trestu zániku právnické osoby v situaci, kdy
soud měl dle původních představ řízení zastavit, nebo obviněnou právnickou osobu podané
obžaloby zprostit), když soudem ustanovený opatrovník obviněné právnické osoby na rozdíl
od obviněné fyzické osoby navíc ani není osobou, která do obviněné právnické osoby vložila
svůj vlastní kapitál (chráněný v čl. 11 odst. 1 Listiny základních práv a svobod) a nerealizuje
v činnosti obviněné právnické osoby své právo podnikat (čl. 26 odst. 1 Listiny základních
práv a svobod).
Častá procesní nutnost ustanovit obviněné právnické osobě opatrovníka, který
zpravidla není o činnosti právnické osoby a o stíhaném skutku detailně informován, ač má
v příslušném trestním řízení činit za obviněnou právnickou osobu úkony, je přinejmenším
procesní slabinou platné právní úpravy.
Z ústavněprávního pohledu je třeba poukázat na to, že aktuální judikatura Ústavního
soudu (viz např. v ASPI k § 34 zákona o TOPO dostupná usnesení sp. zn. I. ÚS 2491/16,
sp. zn. II. ÚS 2329/16 a sp. zn. II. ÚS 2520/16) zřejmě akceptuje, že zvolení obhájce obviněné
právnické osobě obviněnou fyzickou osobou – statutárním orgánem obviněné právnické
osoby je úkonem trestního řízení, k němuž není obviněná fyzická osoba statutárního orgánu
oprávněna. Nicméně Ústavní soud při svém rozhodování o úkonech v přípravném řízení
důsledně ctí zásadu zdrženlivosti, proto s výhradou zcela mimořádných situací, zejm.
v případech, kdy se postup orgánů činných v trestním řízení zcela vymyká ústavnímu, resp.
zákonnému procesněprávnímu rámci, a jím založené vady, případně jejich důsledky, nelze
v soustavě orgánů činných v trestním řízení, zejména obecných soudů, již nikterak odstranit.
Ústavní soud navíc opakovaně deklaroval, že je při své činnosti vázán petitem ústavní
stížnosti a není orgánem preventivní ochrany možných zásahů do ústavně zaručených práv
a svobod. V dosud známé judikatuře tak jednoznačné a spolehlivé odpovědi na výše vznesené
otázky nelze dohledat, přičemž jednotlivé judikáty ještě nelze označit ani za konstantní
a ustálenou judikaturu vyšších soudů, aby se jimi vyřčené právní názory mohly považovat
za spolehlivý pramen soudního výkladu práva. Obdobné platí i ve vztahu k dostupné
komentářové literatuře. V publikovaných rozhodnutí Ústavního soudu byla totiž podaná
ústavní stížnost jako nedůvodná zamítnuta, neboť porušení ústavně zaručených základních
lidských práv stěžovatele v nich soud nezjistil, nicméně stalo se tak především v situacích,
kdy vznesenou námitku k ne/oprávněnosti dané osoby podat stížnost proti usnesení o zahájení
trestního stíhání obviněné právnické osoby Ústavní soud zamítl z toho důvodu, že státní
zástupce přesto vydané usnesení přezkoumal a všemi vznesenými námitkami jinak
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neoprávněné osoby se i věcně zabýval, proto k odepření výkonu spravedlnosti nedošlo
a Ústavní soud se tak materiálně oprávněností konkrétní osoby k podání stížnosti proti
usnesení o zahájení trestního stíhání obviněné právnické osoby dále nezabýval.
Podle KSZ v Ústí nad Labem určitý aplikační problém, nikoli však související
s novelou č. 183/2016 Sb., se týká aplikace § 34 odst. 4 zákona o TOPO. Je-li podle tohoto
ustanovení z úkonů trestního řízení za společnost vyloučena osoba, která je v řízení
obviněným, poškozeným nebo svědkem, je třeba vzít v úvahu, že v případě společností
s ručením omezeným bývá běžné, že společnost nemá žádnou takovou jinou osobu, a je
otázkou, zda nedochází k vyloučení všech potenciálních osob už též zahrnutím svědků do
skupiny vyloučených osob. I pokud by jeden z jednatelů jménem právnické osoby páchal
trestnou činnost, nelze si představit, že ostatní jednatele k dané věci policejní orgán
nevyslechne jako svědky. Je otázkou, zda není obcházením zákona, pokud by uvedené osoby
určily osobu jednající za právnickou osobu krátce před tím, než bude nařízen jejich výslech,
který lze očekávat.
Nově KSZ v Ústí nad Labem zmiňuje aplikační problém, nesouvisející s novelou
č. 183/2016 Sb., vztahující se k výkladu § 34 odst. 4 zákona o TOPO, a to u OSZ v Děčíně.
Podle OSZ v Děčíně se jeví problematickým výklad ustanovení § 34 odst. 4 zákona
o TOPO, podle kterého nemůže činit úkony v řízení osoba, která je obviněným, poškozeným
nebo svědkem v téže věci. Pokud je v průběhu řízení zjištěna tato skutečnost, předseda senátu
a v přípravném řízení státní zástupce vyzve právnickou osobu, aby určila k provádění úkonů
v dalším řízení jinou osobu; k určení takové osoby jí stanoví lhůtu zpravidla v délce 7 dnů.
Státní zástupci jmenovaného okresního státního zastupitelství se zabývali otázkou, zda
v případě, kdy má právnická osoba jediného jednatele, který je zároveň svědkem ve věci, je
třeba právnickou osobu vyzývat, aby určila k provádění úkonů v dalším řízení jinou osobu.
Podle striktního jazykového výkladu by právnická osoba měla být vyzvána, logicky se však
jeví nadbytečným právnickou osobu vyzývat, neboť není oprávněná osoba, která by mohla
jinou osobu k provádění úkonů určit.
V této souvislosti u OSZ v Děčíně vyvstala další otázka, když jednatel zaslal
policejnímu orgánu plnou moc, kterou udělil advokátovi, aby právnickou osobu v dané věci
obhajoval. Jednatel v té době ještě nebyl formálně předvolán k výslechu, v materiálním
smyslu však již v té době svědkem byl a plná moc tak nemohla být akceptována, neboť ji
udělila osoba, která podle § 34 odst. 4 zákona o TOPO nemohla činit úkony v řízení.
Opatrovník je pak postaven před otázku, zda zvolit stejného obhájce, protože ten právnickou
osobu zná, nebo naopak tohoto obhájce nevolit, protože hrozí, že bude kromě zájmů
společnosti hájit i zájmy jejího jednatele. Nejen praxe OSZ v Děčíně ukazuje, že v naprosté
většině věcí budou osoby oprávněné jednat za společnost buď obviněnými, nebo svědky,
a v naprosté většině případů dojde k aplikaci ustanovení § 34 odst. 4 zákona o TOPO, i když
znění tohoto ustanovení však vyznívá spíše tak, že jeho aplikace bude výjimkou z pravidla.
Rovněž u KSZ v Českých Budějovicích byly zjištěny aplikační problémy u § 34
zákona o TOPO (věc sp. zn. KZV 29/2016).
Jde o situaci, kdy typicky společnost s ručením omezeným má pouze jediného jednatele, který
je však rovněž obviněným v téže věci a dle § 34 odst. 4 zákona o TOPO nemůže za právnickou osobu
v řízení činit úkony, a tato právnická osoba si podle § 34 odst. 2 zákona o TOPO zvolí zmocněnce.
Problémem je, že zmocněnce zpravidla zvolí vyloučený jednatel a takto zmocněná osoba se domáhá
oprávnění jednat za stíhanou právnickou osobu. Toto zvolení zmocněnce však je nutno považovat
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za vyloučenou reakci obviněné právnické osoby (pokud obviněný jednatel nemůže za právnickou
osobu jednat, nemůže jí ani platně zvolit zmocněnce) a takové právnické osobě je potřeba neprodleně
ustanovit opatrovníka podle § 34 odst. 5 zákona o TOPO. Tato situace je již řešena „malým“
stanoviskem analytického a legislativního odboru NSZ vydaným pod sp. zn. 1 SL 710/2016.
Nevyřešenou otázkou však zdá se zůstává, zda je i v této situaci potřeba aplikovat § 34 odst. 4 větu
druhou zákona o TOPO a právnickou osobu formálně vyzývat k určení jiné osoby k provádění úkonů
v trestním řízení (výzva by zřejmě směřovala do datové schránky, k jejímuž vybírání má oprávnění
jediný jednatel a tedy osoba vyloučená z jednání za právnickou osobu), či zda postačí rovnou podat
návrh soudci na ustanovení opatrovníka.
V trestní věci, kde se tento problém vyskytl, taková formální výzva právnické osobě byla
učiněna. Důvodem byla eventuální možnost jednatele vyloučeného z jednání za právnickou osobu
oznámit tuto skutečnost jedinému společníkovi společnosti s ručením omezeným, který mohl
postupem podle zákona o obchodních korporacích zvolit jinou osobu oprávněnou za právnickou osobu
jednat.
KSZ v Brně uvádí, že ve věci vedené na OSZ v Prostějově pod sp. zn. ZT 155/2016 bylo
policejním orgánem doručeno usnesení o zahájení trestního stíhání právnické osoby (společnosti
s ručením omezeným) do její datové schránky, přičemž zmocněnce a obhájce právnické osoby zvolil
její jednatel (rovněž trestně stíhaný). Státní zástupce poté, co tyto skutečnosti zjistil, vzhledem
ke kolizi zájmů (v souladu s níže uvedeným „malým“ stanoviskem NSZ) zvolenému zmocněnci
a obhájci sdělil, že k plné moci, kterou jim jménem právnické osoby udělil stíhaný jednatel, nebude
přihlíženo, a nechal právnické osobě soudem ustanovit opatrovníka podle § 34 odst. 5 zákona
o TOPO. Jednatelem zvolený zmocněnec s tímto postupem vyslovil nesouhlas s tím, že orgány činné
v trestním řízení uplatňují formální výklad ustanovení § 34 odst. 4 zákona o TOPO, který ale jde proti
samotnému smyslu zákona, neboť tímto výkladem je právnické osobě, jejíž jednatel je současně
obviněným, poškozeným nebo svědkem, znemožněno, aby si zvolila „svého“ zmocněnce, ačkoli § 34
odst. 4 věta druhá zákona o TOPO s tím výslovně počítá. V řízení před soudem však již žádný
z obviněných tuto argumentaci neuplatnil, takže soud se uvedenou otázkou vůbec nezabýval.
Analytický a legislativní odbor NSZ k dané problematice – jak výše naznačeno – vydal
tzv. „malá“ stanoviska ve věcech sp. zn. 1 SL 705/2016 a sp. zn. 1 SL 710/2016.
Stanovisko uvedené na prvním místě vychází z právního závěru, podle něhož „I v případě
neslučitelnosti procesního postavení fyzické osoby jako obviněného v téže věci (§ 34 odst. 4
věta první zákona o TOPO), jinak jednající za právnickou osobu, resp. v jejím zastoupení (§ 34
odst. 1 zákona o TOPO ve spojení s § 21 občanského soudního řádu, resp. § 34 odst. 2 zákona
o TOPO), a nemožnosti takové právnické osoby určit jinou osobu k provádění úkonů v dalším
řízení, je třeba obviněné právnické osobě neprodleně ustanovit opatrovníka (§ 34 odst. 5 zákona
o TOPO).
Stanovisko uvedené naposledy pak konstatuje, že „(…) V případě, že je vydáno rozhodnutí
orgánu činného v trestním řízení, jímž se v téže věci zahajuje trestní stíhání jak právnické osoby,
tak i jednatele (statutárního orgánu) takové právnické osoby, a je-li usnesení o zahájení
trestního stíhání doručováno právnické osobě, která má jednoho jednatele (statutární orgán),
jenž je současně jedinou osobou oprávněnou k přístupu do datové schránky, přičemž takové
usnesení obsahuje i výrok o zahájení trestního stíhání jednatele jako fyzické osoby, kterému
usnesení o zahájení trestního stíhání zatím nebylo doručeno, existuje střet zájmů, kdy jednatel
(statutární orgán) nemůže za takovou právnickou osobu jednat (§ 34 odst. 1 zákona o TOPO,
ve spojení s § 21 odst. 4 občanského soudního řádu). Pokud nastane takový případ střetu zájmů,
v němž je osoba jinak k tomu oprávněná – jednatel (statutární orgán) právnické osoby –
vyloučena z jednání za právnickou osobu, bude se v trestním řízení postupovat podle § 34 odst. 4
zákona o TOPO.
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Účinky usnesení o zahájení trestního stíhání vůči právnické osobě, proti níž se trestní
řízení vede, která má jednoho jednatele (statutární orgán), jenž je současně jedinou osobou
oprávněnou k přístupu do datové schránky, přičemž takové usnesení obsahuje i výrok
o zahájení trestního stíhání jednatele jako fyzické osoby, kterému usnesení o zahájení trestního
stíhání zatím nebylo doručeno, nastanou až doručením usnesení ustanovenému opatrovníkovi,
kterému se toto rozhodnutí oznamuje.
Jednatel (statutární orgán) právnické osoby, proti němuž je zahájeno trestní stíhání
jedním usnesením společně s právnickou osobou, kterou zastupuje, resp. posléze je
v neslučitelném procesním postavení obviněného v téže věci, nemůže vzhledem k existenci střetu
zájmů (§ 34 odst. 1 zákona o TOPO ve spojení s § 21 odst. 4 občanského soudního řádu) činit za
právnickou osobu úkony v trestním řízení (§ 34 odst. 4 zákona o TOPO), i když vůči němu ještě
nenastoupily účinky usnesení o zahájení trestního stíhání; a proto neakceptovatelné budou
v trestním řízení úkony jednatele (statutárního orgánu) učiněné v mezidobí, od doručení
usnesení o zahájení trestního stíhání právnické osobě do doručení téhož usnesení o zahájení
trestního stíhání tomuto jednateli (statutárnímu orgánu) jako fyzické osobě.“
KSZ v Českých Budějovicích dále uvádí, že pod sp. zn. KZV 36/2016 došlo k zahájení
trestního stíhání čtyř fyzických osob obviněných ze spáchání zločinu zkrácení daně, poplatku
a podobné povinné platby podle § 240 odst. 1, 3 trestního zákoníku. Ve věci jde o účelově vytvořený
obchodní řetězec několika obchodních společností, které mezi sebou obchodovaly s elektronikou tím
způsobem, že do tohoto řetězce byly účelově zapojeny společnosti v pozici tzv. ztracených
obchodníků (missing traderů) a dále do řetězce byla vložena další společnost v pozici
tzv. nárazníkového obchodníka (buffera), vše s cílem následně neoprávněně uplatnit nárok na odpočet
DPH. V případě některých takto do věci zapojených společností bylo zjištěno, že do nich byly
dosazeny jako statutární orgány osoby bulharské národnosti bez vazeb na ČR. Tyto společnosti, kromě
„nasazení“ do tohoto řetězce, pak fakticky nevykonávaly žádnou činnost. Postup ohledně těchto
společností byl následně vyhodnocen tak, že byl netrestnímu oddělení KSZ v Českých Budějovicích
předložen poznatek s tím, že spíše než trestněprávní řešení dle zákona č. 418/2011 Sb. se jeví
vhodnější zvážení příslušných právních kroků vedoucích k event. zrušení těchto obchodních
korporací. Přichází v úvahu podnět k postupu dle § 93 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních
korporacích, tedy k podání návrhu ze strany příslušného státního zástupce na zrušení těchto
společností, tedy zejména podle § 93 odst. 1 písm. b) uvedeného zákona. Dále se nabízí postup dle
§ 172 odst. 1 písm. a) občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., tedy podání podnětu soudu k tomu, aby
případně sám (bez návrhu) zahájil řízení o zrušení obchodní korporace, která „vyvíjí nezákonnou
činnost v takové míře, že to závažným způsobem narušuje veřejný pořádek.“

K tomu srov. již výše zmiňované vyjádření odboru veřejné žaloby v netrestních
věcech NSZ.
KSZ v Českých Budějovicích dále poukazuje na níže uvedené názory OSZ v Táboře
a OSZ v Českém Krumlově:
OSZ v Táboře sdělilo, že v roce 2016 byly sepsány záznamy o zahájení úkonů trestního řízení
ve dvou věcech, kde podezřelými byly právnické osoby. V souladu s přípisem VSZ v Praze sp. zn.
9 SPR 69/2016 bylo dotazy ze strany KSZ v Českých Budějovicích zjištěno, že příslušný soud vede
řízení směřující ke zrušení těchto společností. Vzhledem k tomu, že v obou případech se jednalo
o jednočlennou společnost, její jediný jednatel a společník byl stíhán jako fyzická osoba, společnost
neměla žádný majetek ani zaměstnance a nevykonávala žádnou činnost, nebylo trestní stíhání
zahajováno, neboť by se tento postup jevil jako zcela neúčelný a nehospodárný. Poněkud
problematickým pak bylo ukončení trestního řízení (důvod odložení).
OSZ v Českém Krumlově zmínilo jako problematický případ, kde je vedle fyzické osoby
(bývalý jednatel) stíhána právnická osoba (společnost s ručením omezeným), která však nemá
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v současnosti žádný majetek a její předchozí jednatel a jediný společník převedl obchodní podíl
na osobu rumunské národnosti, která se také stala novým jednatelem této společnosti. Formálně tato
právnická osoba má osobu jednatele, který není trestně stíhán, a tedy zřejmě i osobu způsobilou činit
úkony v trestním řízení. Ovšem osobu jednatele, který měl veden jako svůj pobyt různé adresy
v Rumunsku, na nichž se však podle zjištění policie nezdržoval, se nepodařilo žádným způsobem
kontaktovat. Současně však se dařilo doručovat písemnosti do datové schránky této právnické osoby,
takto bylo doručeno usnesení o zahájení trestního stíhání právnické osoby i předvolání k výslechu
obviněného. Na uvedené předvolání ani další výzvy policejního orgánu však nikdo nereagoval.
Okresním soudem přitom nebylo za této situace vyhověno návrhu na ustanovení opatrovníka, když pro
takový postup nebyly podle soudu splněny zákonné podmínky, neboť právnická osoba měla osobu
způsobilou činit úkony v trestním řízení a současně jí bylo možno doručovat. Vzhledem k tomu však
nebylo možno realizovat výslech obviněného (obviněné právnické osoby), neboť osoba, která měla
jménem právnické osoby jednat a hájit její zájmy, fakticky byla zcela nečinná a nekontaktní. Tato věc
dosud není skončena (ZT 295/2016).

KSZ v Praze upozornilo na případ u OSZ v Kladně, zejména pak sporný výrok
o trestu v rozhodnutí soudu, kdy trestní stíhání právnické osoby skončilo uznáním viny
a soudem byl uložen trest zákazu činnosti zformulovaný jako „trest zákazu činnosti obchodní
firmy“ (věc vedena na Okresním soudu v Kladně pod sp. zn. 1 T 169/2015). Státní zástupce
OSZ v Kladně podal proti takto zformulovanému výroku o trestu odvolání, o němž zatím
Krajský soud v Praze jako soud II. stupně nerozhodl. Takto uložený trest je možno
považovat za nezákonný, byť nelze předjímat rozhodnutí odvolacího soudu.
OSZ Praha-západ signalizovalo poznatky o posunu rozhodovací činnosti soudů
v tom smyslu, že zatímco dříve byl v jedné věci evidován požadavek soudů I. i II. stupně, aby
v rámci společného trestního stíhání vedeného proti fyzické osobě a právnické osoby byla
v obžalobě důsledně v rámci popisu skutku oddělena fyzická osoba a její jednání na
straně jedné a právnická osoba a její jednání na straně druhé (byť skutek byl páchán
fyzickou osobou v postavení statutárního orgánu právnické osoby a tím byla založena
i odpovědnost právnické osoby za podmínek § 8 odst. 1 písm. a) zákona o TOPO),
v průběhu roku 2016 došlo k posunu, kdy již soudem není vyžadován oddělený popis
skutků (v zásadě shodných jednání) jednak pro fyzickou osobu, jednak pro právnickou
osobu, ale rozlišení obou subjektů postačuje řádným vymezením v rámci jedné skutkové
věty s tím, že však je nutno důsledně při vymezení jednání v popisu skutku označit jak
fyzickou osobu, tak právnickou osobu včetně skutkových údajů zakládajících
přičitatelnost ve smyslu § 8 zákona o TOPO.
KSZ v Ostravě poukazuje na skutečnost, že v rozhodném období ve věci, v níž vykonává
dozor státní zástupce OSZ v Šumperku pod sp. zn. 1 ZT 196/2016, v rámci sledování dané trestní
věci ze strany NSZ (tam evidováno pod sp. zn. 3 NZT 215/2016) bylo přípisem ze dne 17. 5. 2017
OSZ v Šumperku informováno o nedostatcích, spočívajících v tom, že žalobní návrh neobsahoval
právní větu vztahující se k trestné činnosti trestně stíhané právnické osoby a v části popisu skutku
kladeného obžalobou za vinu právnické osobě zcela absentovalo vyjádření tzv. přičitatelnosti jako
jedné ze základních podmínek trestní odpovědnosti právnických osob. Předmětný materiál byl
přeposlán k metodickému využití všem okresním státním zastupitelstvím a pobočkám v rámci obvodu
KSZ v Ostravě. V reakci na daný materiál pak u OSZ v Novém Jičíně ve dvou trestních věcech (tam
vedených pod sp. zn. 1 ZT 85/2017 a sp. zn. 1 ZT 83/2017) z důvodu nedostatečného popisu skutku
došlo ze strany dozorového státního zástupce k postupu dle § 174 odst. 2 písm. e) trestního řádu
a ke zrušení usnesení policejního orgánu o zahájení trestního stíhání.

K problematice popisu skutku v usnesení o zahájení trestního stíhání odbor
trestního řízení NSZ upozorňuje na poměrně častá pochybení v popisu skutku obsaženém

34

ve výroku usnesení o zahájení trestního stíhání [citováno rovněž z příspěvku Z. Žďárského
publikovaného v časopisu Státní zastupitelství, 2017, č. 1].
Usnesení o zahájení trestního stíhání představuje svojí podstatou primární procesní
předpoklad nezbytný k tomu, aby trestní stíhání konkrétní fyzické nebo právnické osoby bylo
vůbec zahájeno a následně realizováno. To platí bez ohledu na skutečnost, že je nelze
srovnávat s hlediskem výhodnosti pro osobu, jíž se týkají, neboť nezpůsobují žádný okamžitý
a definitivní výsledek řízení, ale vedou toliko k volbě procesní formy řízení [k tomu
srov. i rozhodnutí NS ČR ze dne 6. 9. 2016 sp. zn. 6 Tdo 1143/2016]. Trestní stíhání jako
zákonem upravený proces poznávání, zjišťování a hodnocení skutečností, na kterých bude
následně vybudováno meritorní rozhodnutí ve věci, představuje proces sestavený
ze spolupůsobení a zároveň kontroly realizované jednotlivými orgány činnými v trestním
řízení. Důvodnost zahájení trestního stíhání je předmětem celého následně vedeného trestního
řízení. Z těchto důvodů, s přihlédnutím k zásadám vyplývajícím z principů ústavně
zakotveného práva na obhajobu, nelze proti osobě, jíž nebylo zákonným způsobem
oznámeno, že je proti ní zahájeno trestní stíhání a že je již považována za obviněnou, provádět
úkony s budoucí důkazní využitelností, neboť tím by tato osoba byla zbavena všech práv,
která zákon obviněnému dává. Fakticky by tento stav znamenal návrat před 1. 1. 1994, kdy
existovalo, alespoň co do obecně uznávané a užívané praxe, tzv. trestní stíhání „ve věci“
umožňující shromažďovat v přípravném řízení procesním způsobem veškeré důkazy, v plném
rozsahu pak použitelné vůči obviněnému v řízení před soudem, ač se obviněný nemohl jejich
provádění relevantním způsobem předpokládaným ústavními principy zúčastnit. Zahájení
trestního stíhání je tak úkonem, který má velmi závažné dopady na osobu, která takovým
procesním postupem byla obviněna, ať již se jedná o osobu fyzickou (včetně mladistvého),
nebo osobu právnickou. Včasnost zahájení trestního stíhání vyplývající ze zásady oficiality
a legality je pak důležitým momentem pro obstarávání důkazů a jejich plnohodnotné využití
v soudním stadiu řízení.
Usnesením o zahájení trestního stíhání, stejně jako opatřením (záznamem) o sdělení
podezření ve zkráceném přípravném řízení ve smyslu § 179b odst. 3 trestního řádu a jeho
řádným oznámením podezřelé fyzické nebo právnické osobě, je kromě ohraničení příslušného
stadia přípravného řízení realizováno právo na spravedlivý proces ve smyslu dále zmíněných
ustanovení Evropské úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod publikované pod
č. 209/1992 Sb. a Listiny základních práv a svobod. Podle čl. 6 odst. 3 písm. a) Úmluvy
o ochraně lidských práv a základních svobod každý, kdo je obviněn z trestného činu, má
právo být neprodleně a v jazyce, jemuž rozumí, podrobně seznámen s povahou a důvodem
obvinění proti němu. Podle čl. 6 odst. 3 písm. b) Úmluvy o ochraně lidských práv
a základních svobod každý, kdo je obviněn z trestného činu, má právo mít přiměřený čas
a možnosti k přípravě své obhajoby. Podle čl. 37 odst. 2 Listiny základních práv a svobod
každý má právo na právní pomoc v řízení před soudy, jinými státními orgány či orgány
veřejné správy, a to od počátku řízení. Podle čl. 40 odst. 3 Listiny základních práv a svobod
má obviněný právo, aby mu byl poskytnut čas a možnost k přípravě obhajoby a aby se mohl
hájit sám nebo prostřednictvím obhájce. Jestliže si obhájce nezvolí, ačkoliv ho podle zákona
mít musí, bude mu ustanoven soudem. Zákon stanoví, v kterých případech má obviněný právo
na bezplatnou pomoc obhájce.
Účinky zahájení trestního stíhání ve formě řádného sdělení obvinění právnické osobě
(ostatně stejně jako fyzické osobě) proto nemohou nastat dříve, než je jí tato skutečnost
předepsaným způsobem oznámena [srov. § 160 odst. 1, 2 a § 64 odst. 1 písm. b), odst. 5
písm. a) trestního řádu]. Řádným zahájením trestního stíhání je tedy především důsledně

35

respektováno právo vyplývající z čl. 6 odst. 3 písm. a) Úmluvy o ochraně lidských práv
a základních svobod, která ukládá orgánům činným v trestním řízení, aby už na počátku řízení
seznámily obviněného s podstatou obvinění proti němu. Ostatně § 160 odst. 2 trestního řádu,
resp. § 179b odst. 3 trestního řádu, tuto povinnost stanoví pro policejní orgán, resp. státního
zástupce, bezvýjimečně. Jde současně o nezbytnou podmínku naplnění práva na obhajobu
podle čl. 6 odst. 3 písm. b) Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod, čl. 37 odst.
2 a čl. 40 odst. 3 Listiny základních práv a svobod a podle § 33 trestního řádu. Tento názor
sdílí i konstantní judikatura Ústavního soudu a Nejvyššího soudu.
Je skutečností, že zákon č. 418/2011 Sb. způsob zahájení trestního stíhání právnické
osoby explicitně neupravuje. I v případě zahájení trestního stíhání (obvinění) právnické osoby
se proto bude postupovat v zásadě stejně, jako by se jednalo o osobu fyzickou, tedy podle
trestního řádu, což ostatně vyplývá z § 1 odst. 3 zákona o TOPO. Pokud jde o zmíněné právo
na obhajobu od počátku řízení, není důvodu, aby stejné právo nebylo poskytnuto právnické
osobě.
Jedním z kritérií významných při posuzování otázky bezvadnosti zahájení trestního
stíhání jak fyzické, tak i právnické osoby, jejíž trestní odpovědnost je dovozována ze zákona
o trestní odpovědnosti právnických osob, je nepochybně kvalita popisu skutku ve výroku
usnesení o zahájení trestního stíhání.
Nezřídka je vymezení skutku ve výroku usnesení o zahájení trestního stíhání
koncipováno tak, jako by čin spáchala výlučně fyzická osoba v postavení statutárního orgánu
obviněné právnické osoby, v lepším případě pak s uvedením, že tato fyzická osoba měla
jednat jménem (ve znění zákona č. 418/2011 Sb. účinném do 30. 11. 2016) nebo v zájmu
nebo v rámci činnosti obviněné právnické osoby. Tomu ostatně odpovídá skutečnost, že
skutek bývá popsán (výlučně) v třetí osobě jednotného čísla (ve vztahu k fyzické osobě),
včetně vyjádření následku, který je (v konkrétní části) koncipován jako následek jednání
spolupachatelů, ač v tomto postavení předpokládaném § 23 trestního zákoníku obviněná
právnická osoba a obviněná fyzická osoba (jako její statutární orgán) nemohly jednat.
V případě trestní odpovědnosti jak právnické osoby, tak i některé z osob uvedených v § 8
odst. 1 písm. a) až c) zákona o TOPO (tedy nejen fyzické osoby v postavení statutárního
orgánu osoby právnické), se totiž uplatní samostatná souběžná trestní odpovědnost každého
z těchto subjektů, kdy každý samostatně odpovídá nejen za vlastní jednání, ale i za (celý)
způsobený následek.
Vzhledem k tomu, že právnické osobě se přičítá také jednání osoby, která není trestně
odpovědná [srov. § 8 odst. 4 písm. d) zákona o TOPO], není rozhodné, zda jednající osoba
splňuje požadavky kladené na trestně odpovědný subjekt. Není ani rozhodné, zda byla
zjištěna konkrétní fyzická osoba, která jednala způsobem uvedeným v § 8 odst. 1 a 2 tohoto
zákona. Právnická osoba totiž trestně odpovídá jako zcela samostatný subjekt za podmínek
stanovených v § 8 zákona o TOPO.
V případě trestní odpovědnosti jak právnické osoby, tak i některé z osob uvedených
v § 8 odst. 1 a) až c) zákona o TOPO, se uplatní samostatná souběžná trestní odpovědnost
obou těchto subjektů, kdy každý odpovídá za celý způsobený následek. Zde nejde
o spolupachatelství s ohledem na povahu přičitatelnosti vymezené v § 8 odst. 2 zákona
o TOPO, neboť se nejedná o úmyslné společné jednání ve smyslu § 23 trestního zákoníku,
protože právě jednání některé z osob uvedených v § 8 odst. 1 a) až c) zákona o TOPO se
přímo přičítá trestně odpovědné právnické osobě. Spolupachatelství ve smyslu § 9 odst. 3 věty
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druhé zákona o TOPO by naopak nebylo vyloučeno za situace, pokud by se na trestné činnosti
právnické osoby podílela úmyslným společným jednáním osoba stojící mimo výčet osob
uvedený v § 8 odst. 1 písm. a) až c) zákona o TOPO. V případě účastenství v užším smyslu
(organizátorství, návodu a pomoci) jde, podle našeho názoru, o situaci poněkud odlišnou,
neboť zde je podstatnou existence akcesorického vztahu účastníka k hlavnímu pachateli.
Z hlediska popisu skutku, jehož se měla dopustit právnická osoba, tedy nelze
považovat za dostačující formu popisu jednání toliko současně trestně stíhané fyzické osoby
(fyzických osob), byť by tato (fyzická osoba) byla v postavení statutárního orgánu stíhané
právnické osoby, a to ani v situaci, kdy by tento popis obsahoval výslovný odkaz
na specifickou zákonnou konstrukci tzv. přičitatelnosti upravenou v § 8 odst. 1, 2 zákona
o TOPO. Pro tyto případy lze nanejvýš doporučit, a to hned z několika ryze pragmatických
důvodů, samostatný (oddělený) popis skutku obsahující dostatečné vyjádření všech
znaků příslušné skutkové podstaty jak ve vztahu k obviněné fyzické osobě, tak ve vztahu
k osobě právnické. U každé z obou kategorií těchto pachatelů (samostatných subjektů
trestného činu) pak bude namístě skutek formulovat ve třetí osobě jednotného čísla. To
samozřejmě neplatí v případech odůvodňujících závěr o spolupachatelství ve smyslu § 23
trestního zákoníku, resp. § 9 odst. 3 zákona o TOPO, v nichž přichází v úvahu popis skutku
ve třetí osobě množného čísla.
I z těchto důvodů je proto nanejvýš vhodné, aby skutek fyzické osoby a skutek
právnické osoby byl ve výroku usnesení o zahájení trestního stíhání popsán zcela
samostatně (tj. způsobem umožňujícím spolehlivé přiřazení každého z těchto popisů
konkrétní obviněné osobě). I v případě obviněné právnické osoby tedy přichází v úvahu
formulace popisu skutku ve třetí osobě jednotného čísla. Vyloučen však není ani jediný
(společný) popis skutku fyzické a právnické osoby; musí však být koncipován tak, aby z něho
bylo zřejmé, že v úvahu přicházejícího jednání se měly dopustit dvě různé osoby (dva zcela
odlišné, hmotněprávně i procesně samostatné subjekty trestného činu), a to fyzická osoby
např. v postavení statutárního orgánu osoby právnické, nikoli však ve spolupachatelství podle
§ 23 trestního zákoníku, resp. § 9 odst. 3 zákona o TOPO. Pokud jde o vztah obviněné osoby
fyzické a obviněné osoby právnické, musí být v popisu skutku (mimo dalších náležitostí
popisu skutku vyžadovaných zákonem a soudní judikaturou) dostatečně zřetelně vyjádřeny
formální a materiální podmínky přičitatelnosti vyplývající z § 8 odst. 1, 2 zákona o TOPO.
Totéž pak platí, pokud jde o popis způsobeného následku, který v případě, že obviněná
fyzická osoba je statutárním orgánem obviněné právnické osoby, nelze vyjádřit jako jediný
společně způsobený následek. Z hlediska zvoleného způsobu vyjádření je třeba v úvahu
přicházející následek dostatečně zřetelně přiřadit zvlášť obviněné fyzické osobě a zvlášť
obviněné právnické osobě. V praxi se přitom poměrně běžně vyskytují případy, kdy rozsah
jednání a jím způsobeného následku je u těchto obviněných odlišný (typicky z důvodu
limitace počátku páchání trestné činnosti právnických osob datem nabytí účinnosti zákona
o trestní odpovědnosti právnických osob, tedy 1. 1. 2012).
Problematiku popisu skutku ve výroku usnesení o zahájení trestního stíhání
v případech
tzv.
souběžného
pachatelství
(nikoli
společného
pachatelství,
resp. spolupachatelství) obviněné právnické osoby a obviněné fyzické osoby, která jednala
v postavení statutárního orgánu této právnické osoby, nelze rozhodně podceňovat.
V rámci sledování typově shodných věcí zaznamenal odbor trestního řízení NSZ
případ, kdy shora uvedené zjištění, týkající se více různých pochybení vyplývajících
ze společného popisu skutku souběžně stíhané právnické osoby a jejím jménem nebo v jejím
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zájmu nebo v rámci její činnosti jednající fyzické osoby, bylo po podání obžaloby shledáno
soudem nezákonné a stalo se důvodem pravomocného vrácení věci státnímu zástupci
k došetření podle § 188 odst. 1 písm. e) trestního řádu. Stejně tak byl zaznamenán případ, kdy
se tato pochybení stala důvodem vrácení věci odvolacím soudem soudu I. stupně podle § 259
odst. 1 trestního řádu z důvodů uvedených v § 258 odst. 1 písm. b) trestního řádu
s konstatovaným porušením práva obviněné právnické osoby na spravedlivý proces.
Odbor závažné hospodářské a finanční kriminality VSZ v Praze v průběhu
loňského roku zaznamenával obtíže (resp. nepochopení) soudu při aplikaci ustanovení § 34
odst. 5 zákona o TOPO.
Ve věci sp. zn. VZV 24/2015 soud opatrovníkem ustanovil advokátku bez jejího předchozího
souhlasu, který je nezbytnou podmínkou platného ustanovení. To bylo státním zástupcem zjištěno
víceméně náhodou, když zaznamenal minimální aktivitu této opatrovnice (např. nepodala stížnost
proti usnesení o zahájení trestního stíhání). Proto jí volal a ona mu sdělila, že ji to zatěžuje a že
souhlas nedala. Musel proto iniciovat ustanovení nového opatrovníka a úkony opakovat. Problémem je
rovněž skutečnost, že odměna za funkci opatrovníka, pokud jím je advokát (což tak ale být nemusí,
může to být kdokoli, nicméně soudy ustanovují jen advokáty), je velmi nízká. V dané věci kvůli
problémům s ustanovením osoby jednající za obviněnou právnickou osobu došlo k prodlevě 4 měsíců.
Ve věci sp. zn. VZV 3/2014 byly policejním orgánem ustanovenému opatrovníkovi
právnických osob vráceny usnesením věci podle § 80 odst. 1 trestního řádu s odůvodněním, že
„vzhledem k § 34 odst. 1 zákona o TOPO, kdy za právnickou osobu činí v řízení úkony ten, kdo je
k tomu oprávněn v řízení před soudem podle občanského soudního řádu, a k ustanovení § 34 odst. 3
zákona o TOPO, že v řízení za právnickou osobu může činit úkony současně jen jedna osoba, tedy
v tomto případě ustanovený opatrovník obviněných právnických osob a dále vzhledem ke skutečnosti,
že je zřejmé, že věcí již není k dalšímu řízení třeba a ani nepřichází v úvahu jejich propadnutí nebo
zabrání, je usnesení tak plně opodstatněné a odůvodněné“. Proti tomuto usnesení podal opatrovník
stížnost, kterou odůvodnil tím, že „opatrovník právnické osoby je podle § 34 zákona o TOPO
oprávněn pouze činit procesní úkony v řízení, tedy úkony mající za následek vznik, změnu nebo zánik
procesněprávního vztahu, ale není přímým účastníkem řízení – tím jsou obviněné právnické osoby –
a vzhledem k tomu by měly být věci vráceny těm právnickým osobám, kterým byly odňaty nebo které
věci vydaly.“ Policejní orgán po konzultaci s dozorovým státním zástupcem využil institutu
autoremedury a svá vlastní usnesení o vrácení věci dle § 80 odst. 1 trestního řádu zrušil
s odůvodněním, že opatrovník není přímým účastníkem řízení, a tudíž mu věci vrátit nejde a sám
rozhodl usneseními tak, že podle § 80 odst. 1 trestního řádu vrátil věci dotčeným obviněným
právnickým osobám.

KSZ v Ústí nad Labem poukázalo na jeden případ trestního stíhání obviněné
právnické osoby, který byl v roce 2016 zaznamenán u OSZ v Děčíně. Šlo o situaci, kdy
z důvodů uvedených v § 34 odst. 4 zákona o TOPO nebylo osoby, která by za obviněnou
právnickou osobu mohla činit úkony trestního řízení, ve svém důsledku ani osoby, která by
mohla určit k provádění úkonů za právnickou osobu jinou osobu. Této obviněné právnické
osobě byl ustanoven opatrovník podle § 34 odst. 5 zákona o TOPO. Tento opatrovník
následně učinil za právnickou osobu všechny kroky nezbytné k uzavření dohody o vině
a trestu, k čemuž následně také došlo a soud pak rozhodl rozsudkem (nyní již
i pravomocným) o schválení dohody o vině a trestu. V tomto kontextu vyvstává do popředí
otázka, zda ustanovený opatrovník může za obviněnou právnickou osobu učinit právně
relevantní doznání. V daném případě si státní zástupce, potažmo soud, na tuto otázku
odpověděl kladně (takové stanovisko je naprosto správné a důvodné). Mezi další otázky,
které momentálně platná právní úprava vyvolává, náleží např. otázka, jak takto ustanovený
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opatrovník může vypovídat za obviněnou právnickou osobu, když o okolnostech spáchání
trestného činu nic neví, apod.
KSZ v Ostravě poukazuje ještě na věc u OSZ ve Frýdku-Místku, tam evidovanou
pod sp. zn. 1 ZT 175/2016.
V této trestní věci byla stíhána jedna osoba fyzická a jedna osoba právnická, shodně pro
jednání naplňující znaky trestného činu zkrácení daně, poplatku a podobné povinné platby dle § 240
odst. 1 trestního zákoníku, ve stadiu pokusu. Přípravné řízení však bylo ukončeno paradoxně vůči
oběma subjektům odlišným způsobem. Trestní stíhání obviněné fyzické osoby bylo podmíněně
zastaveno při splnění zákonných podmínek pro daný postup, zatímco v případě obviněné právnické
osoby nemohlo být pro nesouhlas této právnické osoby, za kterou v trestním řízení jednal opatrovník,
trestní stíhání podmíněně zastaveno, a nebylo tudíž možno postupovat tzv. odklonem, i když jinak by
další podmínky pro tento postup splněny byly. Z uvedeného důvodu byla tudíž na právnickou osobu
podána u příslušného soudu obžaloba a tato právnická osoba byla taktéž následně pro vytýkanou
trestnou činnost odsouzena. Závěry vedeného trestního stíhání jsou odlišné, ačkoliv bylo zjevné, že
zájmy stíhané právnické osoby a stíhané fyzické osoby (jediného jednatele právnické osoby) byly po
celou dobu vedeného trestního řízení totožné.

Tím je vyjádřena sice určitá propojenost, ale zároveň i relativní samostatnost trestního
řízení vedeného proti fyzické osobě a trestního řízení vedeného proti právnické osobě.
Odbor trestního řízení NSZ zmínil rovněž i další pochybení, a to např. při uložení
peněžitého trestu právnické osobě je ve výroku o trestu citován pouze § 18 zákona o TOPO,
aniž by se správně odkazovalo i na subsidiární trestní zákoník upravující další (obecná)
pravidla pro stanovení konkrétního druhu a výměry trestu (v případě stanovení výměry
peněžitého trestu je v zákoně č. 418/2011 Sb. obsažena speciální úprava pouze ve vztahu
k § 68 odst. 2 trestního zákoníku, ve všech zbývajících odstavcích se trestní zákoník použije
subsidiárně). Nedodržení tohoto postupu (tedy vyslovení výroku o trestu bez odkazu na
všechna v úvahu přicházející ustanovení zvláštního i obecného zákona) pak minimálně
z formálního hlediska znamená nezákonnost výroku o trestu.
Obdobné „nebezpečí“ vyplývající z nesprávného výkladu § 1 odst. 2 zákona o TOPO nelze
vyloučit zvláště v případě trestu propadnutí majetku (§ 17 zákona o TOPO a § 66 trestního zákoníku)
a trestu zákazu činnosti (§ 20 zákona o TOPO a § 73 trestního zákoníku), které jsou právnickým
osobám poměrně často ukládány.

VI.

ZÁVĚRY

Na podkladě zcela zanedbatelného počtu trestních věcí, v nichž bylo po nabytí
účinnosti novely č. 183/2016 Sb. zahájeno trestní stíhání proti právnické osobě, lze činit
jakékoliv zobecňující závěry zatím jen velmi obtížně.
Obecně lze konstatovat, že závěry obsažené ve zvláštní zprávě o poznatcích z aplikace
zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim,
zpracované Nejvyšším státním zastupitelstvím dne 17. 12. 2014 pod sp. zn. 7 NZN 604/2014
(zejména ohledně efektivity trestního řízení proti právnickým osobám bez jakéhokoliv
majetku, které nevykonávají fakticky žádnou činnost, jakož i právnickým osobám, vůči
kterým je vedeno insolvenční řízení) jsou nadále platné a ve sledovaném období nebyly
zaznamenány žádné nové praktické poznatky při postupu podle zákona č. 418/2011 Sb.
S ohledem na dobu účinnosti novely zákona č. 418/2011 Sb. provedené zákonem
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č. 183/2016 Sb. pak nelze prozatím činit jakékoliv konkrétnější závěry o jejím dopadu
na postup orgánů činných v trestním řízení při trestním stíhání právnických osob.
Pokud se nyní některé zásadní myšlenky opakují (zejména otázky ustanovování
opatrovníků, vedení trestního řízení vůči prázdným schránkám), došlo k jejich opakovanému
zprostředkování proto, že takové poznatky byly znovu v hojné míře sděleny, což může být pro
Nejvyšší státní zastupitelství signálem toho, jaké aplikační problémy zatěžují nižší státní
zastupitelství aktuálně nejvíce.
Shora uvedené názory praxe volají po mimořádně zúžené aplikaci zásady legality
podle § 2 odst. 3 trestního řádu v případě trestního postihu právnické osoby v situaci, že je
proti právnické osobě vedeno insolvenční řízení pro nedostatek majetku, resp. jedná-li se
o prázdnou schránku bez majetku, zaměstnanců a běžné obchodní činnosti.
Na druhou stranu nelze v současné době nevidět účelově oživlé jinak prázdné schránky
(např. náhlá kapitalizace společnosti AF. C., a. s., respektive AF., a. s., a její prodej holdingu A. podle
poznatků Tomáše Perglera, publikovaných v Hospodářských novinách dne 22. 3. 2017 pod názvem
Operace Afeed CZ.

Z tohoto pohledu tak lze od trestního stíhání právnické osoby v podobě tzv. prázdné
schránky toliko výjimečně upustit, a to výlučně tehdy, pokud je řízení dle § 93 zákona
č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, ve znění pozdějších předpisů, nebo
podle § 172 odst. 1 občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., zahájeno a bylo v něm již
rozhodnuto v očekávaném směru, případně v něm bude v očekávaném směru rozhodnuto (je
již soudem nařízena likvidace a čeká se na závěrečnou zprávu likvidátora před výmazem
společnosti z obchodního rejstříku). Pouze v takovém případě je opětovné zneužití takovéto
právnické osoby k další trestné činnosti v budoucnu vyloučeno. K zaujetí definitivního názoru
však aktuální praxe nepřináší příliš poznatků, zejména pak ve vztahu k potencionálnímu
oživení prázdných schránek do budoucna, neboť opětovné prověřování stejných právnických
osob „prázdných schránek“ pro trestnou činnost páchanou s různým odstupem času není
přinejmenším žádoucí.
Za daného stavu, kdy byla vyjádřena jen jediná výjimka v ustanovení § 32 odst. 2
zákona o TOPO, je její rozšíření či změna možná pouze změnou zákona.
Jestliže by uplatnění mimotrestních prostředků směřujících ke zrušení stíhané
právnické osoby efektivně řešilo případy „prázdných“ (fiktivních) obchodních korporací, vůči
nimž je výkon trestu iluzorní, pak by tyto poznatky mohly být podkladem pro iniciování
zákonné změny, která by pro takové případy stanovila další výluku (výjimku) ze zákazu
v citovaném § 32 odst. 2 zákona o TOPO, kterou by v zájmu právní jistoty deklaroval státní
zástupce nebo v řízení před soudem předseda senátu.
Po linii netrestní by byl prostor k uplatnění návrhového oprávnění státního
zastupitelství podle § 93 zákona č. 90/2012 Sb., který je však omezen zákonnými důvody tam
uvedenými. V zájmu naplnění účelu uvažované úpravy by bylo žádoucí rozšířit návrhové
oprávnění státního zastupitelství i o oprávnění podávat návrhy na zrušení právnické osoby
z důvodů uvedených v § 172 odst. 1 občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., jak ostatně bylo
doporučováno v připomínkovém řízení o návrhu nového občanského zákoníku. Jak bylo
uvedeno shora, podle stávajícího právního stavu může dát státní zastupitelství pouze podnět
soudu k zahájení řízení o zrušení právnické osoby podle § 172 odst. 1 občanského zákoníku
č. 89/2012 Sb.
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Z pohledu praxe se dává ke zvážení zavést v rámci trestní odpovědnosti právnických
osob zásadu oportunity, popř. významně posílit výjimky ze zásady legality. V mnoha
případech je již v okamžiku, kdy trestná činnost vyjde najevo, právnická osoba prázdná
schránka. Právnické osoby jsou mnohdy spíše nástrojem k páchání trestné činnosti fyzickými
osobami, než že by šlo o samostatně jednající a fungující subjekt trestněprávní odpovědnosti.
Trestní řízení vůči takovýmto osobám je čistě formální, uznání viny a uložení trestu nemá
žádný praktický efekt. Pro pachatele je výhodnější založit novou právnickou osobu, než se
snažit zachránit již stíhanou právnickou osobu v rámci trestního řízení. Prosazení „čisté“
zásady oportunity však není zjevně možné, bylo by namístě uvažovat nad určitými formami
odklonů. Jako jistá možnost se jeví např. rozšíření možnosti odložení věci či zastavení
trestního stíhání pro „neúčelnost“, která by spočívala v nemožnosti uložit smysluplný trest,
pokud právnická osoba nemá významný majetek nebo je nečinná, nebo v možnosti přijetí
jiných „netrestních“ opatření, která lze považovat za dostatečná, kterými může být
např. iniciace zrušení korporace v rámci netrestní působnosti státního zastupitelství apod.
Je třeba postavit najisto, z jakých úkonů je vyloučen jednatel (statutární orgán)
právnické osoby, proti němuž je rovněž v téže věci zahájeno trestní stíhání. Zejména, zda jde
o osobu oprávněnou převzít usnesení o zahájení trestního stíhání právnické osoby, osobu
oprávněnou zvolit zmocněnce k zastoupení právnické osoby v trestním řízení a osobu
oprávněnou převzít výzvu ve smyslu § 34 odst. 4 zákona o TOPO a určit jinou osobu
k provádění úkonů v dalším řízení.
Praxi činí největší problém skutečnost, že za stíhanou právnickou osobu nemůže
jednat fyzická osoba, která je v téže věci obviněným nebo svědkem, což vyžaduje
komplikovaný postup spočívající v písemné výzvě právnické osobě a následném ustanovení
opatrovníka. Výsledkem takového postupu je, že za společnost jedná opatrovník (advokát),
který k věci a společnosti nemá žádné informace a fakticky tak její zájmy nehájí.
Bylo by proto vhodné přehodnotit důvody vyloučení z jednání za právnickou osobu
s ohledem na kolizi zájmu této právnické osoby a jejího statutárního orgánu například tím
způsobem, že by se jednalo o kolizi reálnou danou, nikoli formální. To však evidentně
vyžaduje legislativní změnu. Např. by bylo možné doporučit legislativní změnu spočívající
v úpravě konkrétní lhůty (přinejmenším ve formě lhůty „bez zbytečného odkladu“), kterou by
zákon č. 418/2011 Sb. v § 34 odst. 4 stanovil pro ustanovení opatrovníka právnické osobě.
Na základě poznatků z praxe je tato lhůta (byť by se nepochybně jednalo o lhůtu pořádkovou)
žádoucí ve vztahu k soudci činnému v přípravném řízení. V tomto směru NSZ osloví
Ministerstvo spravedlnosti s návrhem odpovídající legislativní změny, která by se mohla
vztahovat na všechny sporné otázky vztahující se k aplikaci § 34 odst. 4 zákona o TOPO, kdy
se lze ztotožnit s názorem, že se jedná o zřejmé „slabé místo“ této právní úpravy, neboť její
znění včetně stávající interpretace jdou v podstatě proti zájmům obviněných právnických osob
a výrazně omezují jejich právo na obhajobu – zastupuje je opatrovník, který o nich ani
o skutku nic neví a nemůže je tak fakticky účinně hájit.
JUDr. Pavel Zeman v. r.
nejvyšší státní zástupce
Za správnost vyhotovení:
Hlavinková
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Tabulka
2016

Os.
1
1
0
2
1
2
1
1
1
1
1
2
1
1
2
2
20

1 NZT 175/2012
1 NZT 70/2012
3 NZT 87/2012
3 NZT 82/2012
3 NZT 80/2012
3 NZT 79/2012
3 NZT 71/2012
3 NZT 64/2012
3 NZT 54/2012
3 NZT 51/2012
3 NZT 39/2012
3 NZT 36/2012

KSZ Ostrava, pob. Olomouc
ObSZ Praha 1
MSZ Brno
OSZ Jablonec n. Nisou
ObSZ Praha 1
KSZ Ostrava
OSZ Chomutov

2012
PO/FO
20/72
3/10

, 256/1

Os.
5
6
1
3
1
1
3
2
3
0
1
12
8
3
11
1
3
7
1
72

-

ROZSUDEK(2015)

(2014)
(2015)
(2014),
(2014)
2013-ods.
(2013),
(2013),
(2013),

(2014) 2+11 ods.,

(2014)1x PO, 18x FO
.(2013) 3x PO, 13x FO
(2014), 2xPO, 2xFO
(2014) 2x PO, 2x FO ods.

(2014)

3 NZT 12/2013
3 NZT 14/2013
3 NZT 18/2013 MSZ Brno
1 NZT 26/2013
3 NZT 23/2013
3 NZT 25/2013
3 NZT 34/2013
3 NZT 38/2013
3 NZT 41/2013
3 NZT 43/2013
3 NZT 48/2013
1 NZT 44/2013
3 NZT 51/2013
3 NZT 58/2013
3 NZT 60/2013
3 NZT 61/2013
3 NZT 67/2013
3 NZT 69/2013
3 NZT 72/2013
3 NZT 73/2013
3 NZT 75/2013
3 NZT 85/2013
3 NZT 87/2013
3 NZT 89/2013
3 NZT 94/2013
3 NZT 98/2013
1 NZT 101/2013
1 NZT 106/2013
3 NZT 101/2013
3 NZT 102/2013
3 NZT 103/2013
3 NZT 105/2013
3 NZT 106/2013
3 NZT 108/2013
3 NZT 111/2013
3 NZT 115/2013
1 NZT 119/2013
5 NZN 2900/2013
3 NZT 121/2013

KSZ Brno

KSZ Ostrava
MSZ Brno
OSZ Klatovy
ObSZ Praha 10
MSZ Brno
OSZ Teplice

MSZ Praha
KSZ Ostrava
MSZ Brno
MSZ Brno
OSZ Liberec
MSZ Brno

MSZ Brno
ObSZ Praha 1

KSZ Ostrava
MSZ Brno
MSZ Brno
MSZ Brno
OSZ Klatovy
MSZ Brno

Os.
3
1
1
1
0
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
42

, 321/1,2,3b, 329/1a,3a

240/1,2a,3

Os.
5
2
0
1
0
3
1
2
9
1
1
1
0
1
1
1
7
0
11
3
8
1
1
0
1
1
6
1
3
3
2
2
0
2
0
1
1
1
0
2

(2015 3+8), ROZSUDEK(2015)
ROZSUDEK NEPRAV(FO), post.spr.org.(PO)

(2014),

ZASTAVENO OS Klatovy,
2014),

(2014)ods.

(2014),

spis spojen do 3 NZT 11/2014
ROZSUDEK PRAV(2014)ods.,
(2015), ROZSUDEK(2015), ROZSUDEK PRAV(2016),
(2014),
(2015)
(2014)

(2014),
(2014),
(2014),
(2014),
(2014)
(2014),

(2014),
(2014)

2015)

(2014),
(2014), ROZSUDEK(2014)
(2014),
(2014),

(2014),
(2014),
(2014)
(2014)
(2014)
(2014)

2013
PO/FO
53/102
15/34
6/2

Zastaveno OS

4/3
0/2
4/1
1/0
4/12
1/1

3 NZT 1/2014
3 NZT 3/2014
3 NZT 4/2014
3 NZT 6/2014
3 NZT 7/2014
3 NZT 8/2014
3 NZT 9/2014
3 NZT 10/2014
3 NZT 11/2014
3 NZT 12/2014
3 NZT 13/2014
3 NZT 14/2014
3 NZT 15/2014
3 NZT 16/2014
3 NZT 18/2014
3 NZT 19/2014
3 NZT 20/2014
3 NZT 21/2014
3 NZT 22/2014
3 NZT 23/2014
3 NZT 24/2014
3 NZT 26/2014
3 NZT 27/2014
3 NZT 28/2014
3 NZT 30/2014
3 NZT 32/2014
3 NZT 33/2014
3 NZT 35/2014
3 NZT 36/2014
3 NZT 39/2014
3 NZT 40/2014
3 NZT 43/2014
3 NZT 44/2014
3 NZT 45/2014
3 NZT 47/2014
3 NZT 48/2014
3 NZT 51/2014
3 NZT 52/2014
3 NZT 53/2014
3 NZT 55/2014
3 NZT 56/2014
3 NZT 57/2014
1 NZT 59/2014
3 NZT 60/2014
3 NZT 61/2014
3 NZT 62/2014
3 NZT 63/2014
3 NZT 64/2014
3 NZT 65/2014
3 NZT 66/2014
3 NZT 67/2014
3 NZT 68/2014
3 NZT 69/2014
3 NZT 70/2014
3 NZT 71/2014
3 NZT 72/2014
3 NZT 73/2014
3 NZT 74/2014
3 NZT 75/2014
3 NZT 76/2014

MSZ Brno
OSZ Klatovy
KSZ Praha
MSZ Brno
MSZ Brno
ObSZ Praha 7
OSZ Teplice
KSZ Ostrava
ObSZ Praha 1
MSZ Brno
MSZ Brno

ObSZ Praha 1
OSZ Blansko
KSZ Brno, pob. Jihlava
OSZ Blansko
OSZ Teplice
MSZ Brno
OSZ louny
KSZ Ostrava
OSZ Blansko
OSZ Blansko
MSZ Brno
MSZ Brno
ObSZ Praha 1
MSZ Brno
MSZ Brno
ObSZ Praha 1
ObSZ Praha 6
OSZ Blansko
ObSZ Praha 1
MSZ Brno
ObSZ Praha 6
MSZ Brno
OSZ Louny

KSZ Ostrava
OSZ Karlovy Vary
MSZ Brno

ObSZ Praha 7

Os.
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
0
1
1
1
2
1
1

Os.
0
1
3
2
1
2
1
0
1
2
1
1
3
1
1
1
1
2
2
1
2
6
1
0
1
1
1
1
1
1
2
1
2
1
3
1
1
3
5
0
1
1
0
1
1
1
1
4
1
1
2
1
0
0
2
2
1
0
0
1

(2013),

(2013)

zah(2013)
(2013),
(2013),

(2015)

(2015),ROZS.N.
(2013),
(2013),
(zah2013),
zah(2013),

(2015)

(2015)
(2013),
2015)
ZASTAVENO(2015-PO, 172/2c), ROZSUDEK-FO(2015)
,
,
(2013),

ROZSUDEK(2015),
,
(2015)
,

,

,
,

,
PRAV. ROZSUDEK,
ROZSUDEK PRAV(PO)2015
(2015),

,

ZASTAVENO OS(2015),
(2016)
(2015),

(2016),

(2015),

(2015)

(2015),

(2016)
(2015)
(2015)
(2015)
(2016), 1xPO ZASTAVENO SOUDEM(2016)
(
(2015)

3 NZT 77/2014
3 NZT 78/2014
3 NZT 79/2014
1 NZT 73/2014
3 NZT 81/2014
3 NZT 83/2014
3 NZT 84/2014
3 NZT 85/2014
3 NZT 86/2014
3 NZT 87/2014
3 NZT 89/2014
3 NZT 90/2014
1 NZT 85/2014
3 NZT 95/2014
3 NZT 96/2014
3 NZT 97/2014
3 NZT 100/2014
3 NZT 101/2014
3 NZT 102/2014
3 NZT 104/2014
3 NZT 105/2014
3 NZT 107/2014
3 NZT 108/2014
3 NZT 109/2014
3 NZT 110/2014
3 NZT 113/2014
3 NZT 114/2014
3 NZT 115/2014
3 NZT 116/2014
3 NZT 117/2014
3 NZT 118/2014
3 NZT 119/2014
3 NZT 120/2014
3 NZT 121/2014
3 NZT 122/2014
3 NZT 123/2014
3 NZT 124/2014
3 NZT 125/2014
3 NZT 126/2014
3 NZT 127/2014
1 NZT 95/2014
1 NZT 100/2014
3 NZT 128/2014
3 NZT 130/2014
3 NZT 131/2014
3 NZT 132/2014
3 NZT 133/2014
3 NZT 134/2014
3 NZT 135/2014
3 NZT 136/2014
3 NZT 137/2014
3 NZT 138/2014
3 NZT 139/2014
3 NZT 140/2014
1 NZT 132/2014
3 NZT 141/2014
3 NZT 142/2014
3 NZT 143/2014
3 NZT 145/2014
3 NZT 147/2014
3 NZT 148/2014
3 NZT 149/2014
3 NZT 150/2014
3 NZT 151/2014

KSZ Ostrava, pob. Olomouc
OSZ Brno-venkov
MSZ Brno
OSZ Klatovy

KSZ Ostrava
KSZ Ostrava
ObSZ Praha 1
ObSZ Praha 1

KSZ Brno, pob. Jihlava

ObSZ Praha 1
ObSZ Praha 1
ObSZ Praha 1
OSZ Opava
ObSZ Praha 7

OSZ Teplice
OSZ Teplice
OSZ Kladno
ObSZ Praha 1
MSZ Brno
ObSZ Praha 1

ObSZ Praha 1
ObSZ Praha 1
ObSZ Praha 1
ObSZ Praha 1
MSZ Brno
ObSZ Praha 1
ObSZ Praha 1

OSZ Teplice
MSZ Brno
KSZ Brno
OSZ Teplice
ObSZ Praha 8
ObSZ Praha 8

OSZ Louny
ObSZ Praha 1

ObSZ Praha 3

ObSZ Praha 1
KSZ Ostrava, pob. Olomouc
OSZ Brno-venkov
OSZ Trutnov

257/1b, 2a

2
1
6
1
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1
1
1
0
1
1
0
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1
1
4
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3
1
1

10
1
9
1
1
0
1
3
1
0
3
1
0
1
1
1
1
2
1
0
1
2
7
0
0
1
1
1
2
2
1
2
0
2
0
3
2
1
1
0
1
1
4
1
2
1
9
1
0
0
1
2
3
1
1
0
1
0
1
1
1
6
1
1

2015)
2015),

(2015)

(2015)

2015),
.
(2015),ROZSUDEK P(2016),
ROZSUDEK,
,
(2015),

(2016), ROZSUDEK(2016)
(2015),

(2015),

(2016),

(2015),
(2015),

(2016),
(2016),

NEPRAV. ROZSUDEK(PO)
(2015)
(2015)
(2015)
2015)
(2015)
(2016)

(2015)
(2015)
,

,
(2015)
(2015)
ROZSUDEK PO(2015)
(2016),
(2015),
(2015),
(2016)

,
(2016)
2016),

(2015)
(2015), ZASTAVENO OS (2015),
(2015),
(2015),ROZSUDEK-

,
(2015)

FO-ROZSUDEK(2016)

2015)
(2015)
(2015)

3 NZT 153/2014
3 NZT 154/2014
3 NZT 156/2014
3 NZT 157/2014
3 NZT 159/2014
3 NZT 160/2014
3 NZT 161/2014
3 NZT 162/2014

1
1
1
1
2
1
2
1
139

OSZ Kladno
OSZ Chomutov
KSZ Ostrava

KSZ Ostrava, pob. Olomouc
KSZ Ostrava

CELKEM:

Zastaveno OS

2014
PO/FO
138/183
69/96
6/5
3/11
27/25
7/7
10/10
1/2
6/6
5/5
1/1
1/0
1/0

2
1
0
1
0
1
0
6

(2015)
(2015)
(2016)
(2015)
(2015),
(2015),
(2015-3 FO)
(2015),

(2015)
(2015)

3 NZT 1/2015
3 NZT 2/2015
3 NZT 4/2015
3 NZT 5/2015
3 NZT 6/2015
3 NZT 7/2015
3 NZT 8/2015
3 NZT 9/2015
3 NZT 10/2015
3 NZT 11/2015
3 NZT 13/2015
3 NZT 14/2015
3 NZT 15/2015
3 NZT 16/2015
3 NZT 17/2015
3 NZT 18/2015
3 NZT 19/2015
3 NZT 20/2015
3 NZT 22/2015
3 NZT 24/2015
3 NZT 25/2015
3 NZT 27/2015
3 NZT 28/2015
3 NZT 29/2015
3 NZT 32/2015
3 NZT 34/2015
3 NZT 35/2015
3 NZT 36/2015
3 NZT 39/2015
3 NZT 41/2015
3 NZT 42/2015
3 NZT 44/2015
1 NZT 35/2015
3 NZT 46/2015
3 NZT 47/2015
3 NZT 48/2015
3 NZT 49/2015
3 NZT 50/2015
3 NZT 51/2015
3 NZT 52/2015
3 NZT 53/2015
3 NZT 54/2015
3 NZT 55/2015
3 NZT 56/2015
3 NZT 57/2015
3 NZT 58/2015
3 NZT 59/2015
3 NZT 60/2015
3 NZT 62/2015
3 NZT 63/2015
3 NZT 65/2015
3 NZT 66/2015
1 NZT 46/2015
1 NZT 47/2015
3 NZT 67/2015
3 NZT 68/2015
3 NZT 71/2015
3 NZT 72/2015
3 NZT 73/2015
3 NZT 74/2015
3 NZT 75/2015
3 NZT 76/2015
3 NZT 77/2015
3 NZT 78/2015
3 NZT 79/2015
3 NZT 81/2015
3 NZT 83/2015
3 NZT 84/2015
3 NZT 85/2015
3 NZT 86/2015
1 NZT 88/2015
3 NZT 88/2015
3 NZT 89/2015
3 NZT 90/2015
3 NZT 91/2015
3 NZT 92/2015
3 NZT 93/2015
3 NZT 94/2015
3 NZT 96/2015
3 NZT 97/2015
3 NZT 98/2015
3 NZT 99/2015
3 NZT 100/2015
3 NZT 101/2015
3 NZT 102/2015
3 NZT 103/2015
1 NZT 68/2015
3 NZT 105/2015
3 NZT 106/2015
3 NZT 107/2015
3 NZT 108/2015
3 NZT 109/2015
1 NZT 75/2015
3 NZT 111/2015
3 NZT 112/2015
3 NZT 114/2015
3 NZT 115/2015
3 NZT 116/2015
3 NZT 117/2015
3 NZT 118/2015
3 NZT 119/2015
3 NZT 120/2015
3 NZT 121/2015
3 NZT 122/2015
3 NZT 123/2015
3 NZT 125/2015
3 NZT 126/2015
3 NZT 127/2015
3 NZT 128/2015

ObSZ Praha 1
OSZ Louny
MSZ Brno
MSZ Praha
OSZ Kladno

MSZ Brno

MSZ Brno
MSZ Brno
MSZ Brno
OSZ Blansko
MSZ Brno
OSZ Blansko
ObSZ Praha 7
MSZ Brno
ObSZ Praha 1
ObSZ Praha 8
ObSZ Praha 1
MSZ Brno
OSZ Kladno
ObSZ Praha 9
MSZ Brno
MSZ Brno

MSZ Brno

ObSZ Praha3
OSZ Kladno

OSZ Prachatice
MSZ Brno
ObSZ Praha 9
OSZ Klatovy
OSZ Klatovy
ObSZ Praha 1
ObSZ Praha 7
OSZ Cheb
OSZ Cheb
MSZ Brno
OSZ Kladno
ObSZ Praha 1
ObSZ Praha 1
MSZ Brno
MSZ Brno
KSZ Brno,pob. Jihlava
ObSZ Praha 1
KSZ Ostrava
KSZ Ostrava
OSZ Kladno
OSZ Brno-venkov
OSZ Brno-venkov
ObSZ Praha 3

ObSZ Praha 1
ObSZ Praha 1
ObSZ Praha 1
OSZ Kladno
OSZ Kladno

KSZ Brno, pob. Jihlava
OSZ Brno-venkov
ObSZ Praha 7
ObSZ Praha 6
ObSZ Praha 1
MSZ Brno
ObSZ Praha 6
MSZ Brno
ObSZ Praha 4
MSZ Brno

ObSZ Praha 1

OSZ Louny
OSZ Nymburk
KSZ Ostrava
MSZ Brno
OSZ Teplice
OSZ Teplice

ObSZ Praha 6
KSZ Brno

Os.
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
3

Os.
1
0
2
1
2
1
1
2
0
3
1
3
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
2
1
0
1
0
1
0
1
1
0
0
1
1
3
0
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
0
4
4
0
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
2
4
2
0
1
1
1
1
1
0
1
3
1
1
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
8
1
0
1
1
1
1
0
2
2
0
1
0
1
1
5

zah(2014),

,
,

zah(2014),
zah(2014),
zah(2014),
zah(2014),
zah(2014),

,
zah. 2016-PO,

ROZSUDEK(2016)
(2016)

zah(2014),
,

zah(2014),

(2016)

(2016)

zah(2014),

(2016)
,

zah(2014),

(2016), FO-ZASTAVENO(2016),
,

zah(2014),
TR.

,
(2016),

PODM.ZAST.(FO)
(2016)

,
2016)
,

,

(2016)

,

,
zah.,
zah.,

2016)
2016),

,

,

ZAST SOUDEM NEPR(2016),
2016)

ROZSUDEK PRAV.
(2016), ROZSUDEK(2016)
,

(2016), TP FO(2016)

(2016)
(2016),
(2016)
(2016)

(2016), ROZSUDEK NEPR(2016)

3 NZT 130/2015
3 NZT 124/2015
3 NZT 131/2015
3 NZT 132/2015
3 NZT 133/2015
3 NZT 135/2015
3 NZT 136/2015
3 NZT 137/2015
3 NZT 138/2015
3 NZT 141/2015
3 NZT 142/2015
3 NZT 143/2015
3 NZT 144/2015
3 NZT 146/2015
3 NZT 147/2015
3 NZT 150/2015
3 NZT 151/2015
3 NZT 152/2015
3 NZT 153/2015
3 NZT 155/2015
3 NZT 156/2015
3 NZT 158/2015
3 NZT 159/2015
3 NZT 160/2015
3 NZT 161/2015
3 NZT 162/2015
3 NZT 163/2015
3 NZT 165/2015
3 NZT 166/2015
3 NZT 167/2015
3 NZT 168/2015
3 NZT 169/2015
3 NZT 170/2015
3 NZT 171/2015
3 NZT 172/2015
3 NZT 173/2015
3 NZT 174/2015
3 NZT 175/2015
3 NZT 176/2015
3 NZT 180/2015
3 NZT 181/2015
3 NZT 182/2015
3 NZT 183/2015
3 NZT 184/2015
3 NZT 186/2015
3 NZT 187/2015
3 NZT 188/2015
3 NZT 189/2015
3 NZT 190/2015
3 NZT 192/2015
3 NZT 193/2015
3 NZT 194/2015
3 NZT 195/2015
1 NZT 125/2015
3 NZT 196/2015
3 NZT 198/2015
3 NZT 199/2015
3 NZT 200/2015
3 NZT 202/2015
3 NZT 203/2015
3 NZT 204/2015
3 NZT 206/2015
3 NZT 208/2015
3 NZT 210/2015
3 NZT 211/2015
3 NZT 212/2015
3 NZT 214/2015
3 NZT 216/2015
3 NZT 217/2015
3 NZT 218/2015
3 NZT 219/2015
3 NZT 220/2015
3 NZT 222/2015
3 NZT 223/2015
3 NZT 226/2015
3 NZT 227/2015
3 NZT 228/2015
3 NZT 229/2015
3 NZT 230/2015

MSZ Brno
MSZ Brno

1
1
1
2
1
1
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
191

OSZ Klatovy
ObSZ Praha 1
MSZ Brno
ObSZ Praha 8
ObSZ Praha 8
MSZ Brno

OSZ Teplice
MSZ Brno
OSZ Brno-venkov
OSZ Most
ObSZ Praha 1
OSZ Brno-venkov
OSZ Brno-venkov
KSZ Ostrava

OSZ Prachatice
MSZ Brno
MSZ Brno

MSZ Brno

OSZ Brno-venkov
MSZ Brno
OSZ Brno-venkov
MSZ Brno
MSZ Brno
OSZ Prachatice
OSZ Prachatice
OSZ Strakonice
OSZ Strakonice
OSZ Brno-venkov

ObSZ Praha 9
ObSZ Praha 4
ObSZ Praha 8
MSZ Brno
MSZ Brno
OSZ Kladno
OSZ Kladno
OSZ Kladno
ObSZ Praha 4
MSZ Brno

OSZ Olomouc
OSZ Brno-venkov
ObSZ Praha 1
OSZ Kladno

ObSZ Praha 1
ObSZ Praha 5
OSZ Brno-venkov
OSZ Teplice
OSZ Strakonice

CELKEM:

2015
PO/FO
183/196
179/236
1/1
24/39
45/47
10/12
22/17
7/9
1/0
1/0
8/6
1/0
1/0
2/2
9/6

1
1
1
0
1
1
0
1
1
1
1
1
1
1
0
1
1
2
1
0
1
1
1
0
3
1
1
0
0
0
1
1
0
1
8
1
1
0
1
1
1
1
1
2
0
0
0
2
1
1
1
2
0
0
1
2
1
1
1
1
1
0
1
3
0
1
3
4
2
1
2
1
2
2
0
1
2
0
0

(2016),
(2016),

(2016)
(2016)

2016),
,
,
,

,
NEPRAV. ROZ (2016)-

(2016), ROZSUDEK

(2016),
.
PODM. ZAST(2016) ,

.

(2016)
(2016)
(2016),
(2016),
ROZSUDEK NEPRAV. (2016)
(2016),

(2016)
(2016), ROZSUDEK NEPR.(2015)

(2016),
(2016)

(2016),

,

(2016)

,

(2016)
(2016)
(2016)
ROZSUDEK-PO(2016)

(2016),

zah(2016)
zah (2016),PODM.ZASTAVENO(2016)
(2016),
(2016)
(2016)
(2016)
(2016), ZASTAVENO OS(2016),

(2016)
(2016),
(2016),
(2016), ROZSUDEK NEPR

3 NZT 1/2016
3 NZT 2/2016
3 NZT 3/2016
3 NZT 5/2016
3 NZT 6/2016
3 NZT 8/2016
3 NZT 9/2016
3 NZT 12/2016
3 NZT 13/2016
3 NZT 16/2016
3 NZT 17/2016
3 NZT 18/2016
3 NZT 19/2016
3 NZT 23/2016
3 NZT 24/2016
3 NZT 26/2016
3 NZT 27/2016
1 NZT 20/2016
3 NZT 31/2016
3 NZT 32/2016
3 NZT 33/2016
3 NZT 34/2016
3 NZT 35/2016
3 NZT 39/2016
3 NZT 40/2016
3 NZT 41/2016
3 NZT 42/2016
3 NZT 43/2016
3 NZT 44/2016
3 NZT 47/2016
3 NZT 48/2016
3 NZT 49/2016
3 NZT 52/2016
3 NZT 53/2016
3 NZT 54/2016
3 NZT 55/2016
3 NZT 56/2016
3 NZT 57/2016
3 NZT 58/2016
3 NZT 60/2016
3 NZT 61/2016
3 NZT 62/2016
3 NZT 63/2016
3 NZT 64/2016
3 NZT 65/2016
3 NZT 66/2016
3 NZT 67/2016
3 NZT 68/2016
3 NZT 70/2016
3 NZT 71/2016
3 NZT 73/2016
3 NZT 78/2016
3 NZT 79/2016
3 NZT 81/2016
1 NZT 35/2016
3 NZT 82/2016
3 NZT 83/2016
3 NZT 84/2016
3 NZT 85/2016
3 NZT 87/2016
1 NZT 43/2016
1 NZT 45/2016
3 NZT 90/2016
3 NZT 91/2016
3 NZT 92/2016
3 NZT 93/2016
3 NZT 94/2016
3 NZT 95/2016
3 NZT 97/2016
3 NZT 98/2016
3 NZT 99/2016
3 NZT 100/2016
3 NZT 101/2016
3 NZT 102/2016
3 NZT 110/2016
3 NZT 111/2016
3 NZT 112/2016
3 NZT 113/2016
3 NZT 115/2016
3 NZT 116/2016
3 NZT 103/2016
3 NZT 104/2016
3 NZT 105/2016
3 NZT 106/2016
3 NZT 107/2016
3 NZT 117/2016
3 NZT 118/2016
3 NZT 119/2016
3 NZT 120/2016
3 NZT 121/2016
3 NZT 122/2016
3 NZT 123/2016
3 NZT 124/2016
3 NZT 125/2016
3 NZT 126/2016
3 NZT 127/2016
3 NZT 128/2016
3 NZT 129/2016
3 NZT 133/2016
3 NZT 134/2016
3 NZT 135/2016
3 NZT 136/2016
3 NZT 137/2016
3 NZT 138/2016
3 NZT 139/2016
3 NZT 140/2016
3 NZT 141/2016
3 NZT 143/2016
3 NZT 144/2016
3 NZT 146/2016

MSZ Brno
OSZ Blansko
MSZ Brno
OSZ Blansko
OSZ Chrudim

OSZ Brno-venkov

KSZ Ostrava
ObSZ Praha 4

MSZ Brno
MSZ Brno
ObSZ Praha 7
MSZ Brno
MSZ Brno
KSZ Ostrava
OSZ Jihlava
MSZ Brno
OSZ Jihlava
OSZ Most
OSZ Jihlava
MSZ Brno
MSZ Brno
MSZ Brno
MSZ Brno

OSZ Jihlava
OSZ Teplice

KSZ Brno
ObSZ Praha 8
OSZ Znojmo
OSZ Kladno
KSZ Ostrava
ObSZ Praha 9
OSZ Teplice
OSZ Louny

OSZ Ostrava
ObSZ Praha 8

ObSZ Praha 8
KSZ Brno

OSZ Jihlava
MSZ Brno
ObSZ Praha 3
OSZ Kladno
MSZ Brno
MSZ Brno
MSZ Brno
KSZ Brno, pob. Jihlava

KSZ Brno
MSZ Brno
MSZ Brno
MSZ Brno
ObSZ Praha 3
KSZ Ostrava
OSZ Teplice

OSZ Rokycany
MSZ Brno
MSZ Brno
KSZ Ostrava

MSZ Brno
KSZ Ostrava
KSZ Ostrava

MSZ Brno
OSZ Klatovy
KSZ Ostrava, pob. Olomouc

Os.
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
1
1
1
1
1
1

Os.
1
2
5
1
1
1
2
0
1
0
1
2
1
0
0
1
0
0
0
2
2
1
2
1
0
1
1
0
3
2
0
0
0
0
1
1
1
1
1
0
0
0
1
0
1
3
0
2
1
1
2
1
1
0
1
1
1
0
1
0
0
0
1
0
2
1
2
1
1
1
0
1
1
4
1
1
2
0
0
1
0
3
0
1
1
1
0
0
1
1
1
1
0
1
5
1
0
1
1
2
1
1
1
2
0
0
0
2
1
1

zah(2015),
zah(2015),
zah(2015),
zah(2015),
zah(2015),
zah(2015),
zah(2015),
zah(2015)

,
NEPRAV. TP, PRAV. ROZSUDEK,

zah(2015),
zah(2015),
zah(2015),
,

,
,

,

ZASTAVENO 172/1f,

ZASTAVENO 172/1f

ZASTAVENO 172/1f,
zah(2015),

,

,

ZASTAVENO OS

,

3 NZT 147/2016
3 NZT 149/2016
3 NZT 150/2016
3 NZT 151/2016
3 NZT 152/2016
3 NZT 154/2016
3 NZT 155/2016
3 NZT 156/2016
3 NZT 157/2016
3 NZT 158/2016
3 NZT 160/2016
3 NZT 161/2016
3 NZT 162/2016
3 NZT 163/2016
3 NZT 164/2016
3 NZT 167/2016
3 NZT 168/2016
3 NZT 170/2016
3 NZT 171/2016
3 NZT 172/2016
3 NZT 173/2016
3 NZT 174/2016
3 NZT 177/2016
3 NZT 178/2016
3 NZT 179/2016
3 NZT 180/2016
3 NZT 181/2016
3 NZT 182/2016
3 NZT 184/2016
3 NZT 186/2016
3 NZT 189/2016
3 NZT 190/2016
3 NZT 191/2016
3 NZT 192/2016
3 NZT 193/2016
3 NZT 194/2016
3 NZT 199/2016
1 NZT 85/2016
3 NZT 200/2016
3 NZT 201/2016
3 NZT 202/2016
3 NZT 203/2016
3 NZT 204/2016
3 NZT 206/2016
3 NZT 207/2016
3 NZT 209/2016
3 NZT 212/2016
3 NZT 213/2016
3 NZT 214/2016
3 NZT 215/2016
3 NZT 216/2016
3 NZT 217/2016
3 NZT 218/2016
3 NZT 219/2016
3 NZT 220/2016
3 NZT 221/2016
3 NZT 222/2016
3 NZT 223/2016
3 NZT 224/2016
3 NZT 226/2016
3 NZT 227/2016
3 NZT 229/2016
3 NZT 230/2016
3 NZT 231/2016
3 NZT 232/2016
3 NZT 233/2016
3 NZT 234/2016
3 NZT 235/2016
3 NZT 236/2016
3 NZT 237/2016
3 NZT 238/2016
3 NZT 239/2016
3 NZT 240/2016
3 NZT 243/2016
3 NZT 245/2016
3 NZT 247/2016
3 NZT 248/2016
3 NZT 249/2016
3 NZT 251/2016
3 NZT 252/2016
3 NZT 253/2016
3 NZT 255/2016
3 NZT 256/2016
3 NZT 258/2016
3 NZT 259/2016
3 NZT 260/2016
3 NZT 261/2016
3 NZT 262/2016
3 NZT 263/2016
3 NZT 265/2016
3 NZT 266/2016
3 NZT 267/2016
3 NZT 268/2016
3 NZT 269/2016
3 NZT 270/2016
3 NZT 272/2016
3 NZT 273/2016
3 NZT 274/2016
3 NZT 275/2016
3 NZT 276/2016
3 NZT 277/2016
3 NZT 278/2016
3 NZT 279/2016
3 NZT 281/2016
3 NZT 282/2016
3 NZT 283/2016
3 NZT 284/2016
3 NZT 285/2016
3 NZT 286/2016
3 NZT 288/2016
3 NZT 289/2016
3 NZT 290/2016
3 NZT 292/2016

ObSZ Praha 5
MSZ Brno
MSZ Brno

OSZ Brno-venkov
MSZ Praha
KSZ Brno
OSZ Prachatice
KSZ Ostrava
MSZ Brno
ObSZ Praha 8
MSZ Brno
KSZ Ostrava
OSZ Teplice
MSZ Brno
MSZ Brno
MSZ Brno
ObSZ Praha 7
MSZ Brno
MSZ Brno
OSZ Tachov
MSZ Brno
OSZ Znojmo
KSZ Praha

MSZ Brno

OSZ Brno-venkov
MSZ Praha
MSZ Brno
MSZ Brno

KSZ Brno, pob. Jihlava
OSZ Brno-venkov
OSZ Teplice
OSZ Znojmo

OSZ Ostrava

OSZ Teplice
KSZ Brno, pob. Jihlava
MSZ Brno
MSZ Brno
MSZ Brno
OSZ Teplice
OSZ Opava
MSZ Brno

MSZ Brno

KSZ Ostrava
MSZ Brno

MSZ Brno
OSZ Jablonec nad Nisou
MSZ Brno
OSZ Znojmo

MSZ Brno
OSZ Teplice
OSZ Prachatice
OSZ Teplice
OSZ Brno-venkov
MSZ Brno
KSZ Ostrava, pob. Olomouc
MSZ Praha
MSZ Brno

OSZ Louny

OSZ Brno-venkov

0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3
2
1
3
1
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0

0
1
1
1
0
1
2
1
2
3
1
2
1
1
1
1
0
2
3
0
1
1
1
3
1
1
1
1
1
1
0
1
1
0
0
1
0
0
0
1
2
0
1
1
1
0
1
2
1
1
1
1
1
1
1
4
0
1
5
1
1
2
0
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
0
4
0
9
0
5
1
1
1
1
0
1
0
1
1
1
1
1
1
1
0
1
1
0
0
0
4
3
1
1
1
1
2
1
1
0
0
0

zah. +
, ZASTAVENO OS,

ZASTAVENO OS

,

PODM.ZAST.
T

zah

PODM.ZAST-FO,

),

,

3 NZT 293/2016
3 NZT 294/2016
3 NZT 295/2016
1 NZT 112/2016
3 NZT 296/2016
3 NZT 297/2016

MSZ Brno

1
1

MSZ Praha
KSZ Ostrava
MSZ Brno

Zastaveno OS
Postoupeno OS

1
0
1
2
1

1

2016
PO/FO
256/220
187/236
4/4
47/81
56/54
24/29
12/10
5/6
1/1
11/6
12/14
12/7
1/1

3/1
1/1

1
0
2
1

