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criminal liability of legal persons in the context 
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Abstrakt
Příspěvek je věnován vybraným otázkám problematiky trestněprávní odpovědnosti 
právnických osob v kontextu s doktrinálními přístupy k pozitivně právní úpravě této velmi 
diskutované otázky. Příspěvek se soustřeďuje na jednu z klíčových otázek trestněprávní 
odpovědnosti právnických osob, kterou je přičitatelnost konkrétního jednání právnické 
osobě, resp. podmínky přičitatelnosti. Tuto otázku pak zkoumá v kontextu s teoreticko-
právními východisky diskutovanými doktrínou trestního práva v souvislosti s pozitivně 
právním řešením problematiky trestněprávní odpovědnosti právnických osob v ostatních 
členských státech EU. Po zkoumání mechanismu přičitatelnosti a jejích podmínek, zejmé-
na požadavku mens rea, se věnuje teoretickým základům přístupů k přičítání trestněprávní 
odpovědnosti právnickým osobám, když stručně charakterizuje hlavní existující teorie 
v rámci trestněprávní doktríny v zemích EU – teorie zástupné odpovědnosti, teorie alter 
ego, teorie agregační a organizační model (self-identity doctrine) a uvádí příklady jejich 
uplatnění v pozitivním právu vybraných členských zemí Unie.

Klíčová slova
právnická osoba, trestní odpovědnost právnických osob, přičtení viny, mens rea, zástupná 
odpovědnost 

Abstract
The present article deals with selected issues of the criminal liability of legal persons in the 
context of the legal doctrine approaches to the valid legal rules concerning this now as 
before very discussed topics. The paper focuses on one of the crucial questions regarding 
the criminal liability of legal person, i.e. attribution mechanisms of criminal acts to legal 
persons and/or the conditions therefore. The latter is examined in context with theoretical 
approaches of various authors of the legal doctrine in the EU countries serving for estab-
lishment of valid legal rules in national laws. After examining the requirements for the 
attribution, especially the mens rea requirement, the paper characterises briefly the theo-
retical framework of different attribution models in the EU Member States - the theory of 
vicarious liability (respondeat superion), the alter ego theory (identification model), the ag-
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gregation model theory and the organisational model (self-identity doctrine). In this con-
nection it quotes examples of their reflection in the positive law of selected EU countries
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1. Úvod

Trestní odpovědnost právnických osob byla a  stále je předmětem mnoha diskuzí. Jde 
o značně kontroverzní otázku a v české odborné literatuře bylo jejímu k samotnému za-
vedení mnoho výhrad.2 Česká republika byla posledním státem Evropské unie, kde se 
příslušné právní úpravy stále nedostávalo. To se změnilo teprve roku 2011, kdy byl po opa-
kovaném hlasování Poslanecké sněmovny přijat nový zákon, jenž zavedl do  českého 
právního řádu pravou trestní odpovědnost právnických osob. Jedná se o zákon č. 418/2011 
Sb., o  trestní odpovědnosti právnických osob a  řízení proti nim. I  po  zavedení trestní 
odpovědnosti právnických osob do našeho právního řádu existuje mnoho argumentů pro 
i proti jejímu uplatňování v podobě úpravy de lege lata. S nabytím účinnosti zákona vyvsta-
la řada problému, které zmiňuje právní doktrína, a které se zákonodárce snaží řešit.3 Tento 
příspěvek se zaměřuje na jednu z klíčových otázek trestněprávní odpovědnosti právnick-
ých osob, kterou je přičitatelnost konkrétního jednání právnické osobě, resp. podmínky 
přičitatelnosti. Tuto otázku však zkoumá v širším, tj. evropském kontextu, zohledňujícím te-
oreticko-právní východiska diskutovaná doktrínou trestního práva v souvislosti s pozitivně 
právním řešením problematiky trestněprávní odpovědnosti právnických osob v ostatních 
členských státech EU. Tento celoevropský pohled má své opodstatnění, neboť zejména 
v posledních letech v rámci legislativních aktivit EU dochází stále častěji k přijetí právních 

2 K této otázce viz např. Jelínek, J. a kol. Trestní odpovědnost právnických osob. Linde, Praha 2007, JELÍNEK 
J. Trestní odpovědnost právnických osob jako předmět zkoumání, Kriminalistika, 1/2008, dostupné 
online na  www.mvcr.cz/clanek/trestni-odpovednost-pravnickych-osob-jako-predmet-zkoumani.
aspx+&cd=3&hl=cs&ct=clnk&gl=cz,

3 Zákon v účinnosti již více než 4 roky a na jeho adresu se objevila řada kritických či přinejmenším skeptických 
názorů – viz např. JELÍNEK, J. a J. HERZOG, Zákon o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim. 
Komentář s judikaturou. 2. aktualiz. vydání. Praha: Leges, 2013. s. 112. FENYK, J. Modely trestní odpovědnosti 
právnických osob v  různých právních systémech. In: Trestná zodpovednost právnických osob. Zborník 
príspevkov z medzinárodnej konferencie konanej 9. novembera 2009, eds. ZÁHORA, J. a R. KERT, Eurokodex, 
Bratislava, 2009 ŠÁMAL, P. a kol. Trestní odpovědnost právnických osob. Komentář, 1. vyd. C. H. Beck, 2012, 
GŘIVNA, T. Dva a půl roku účinnosti zákona o trestní odpovědnosti právnických osob. Parlamentní listy30.6. 
2014, online http://www.parlamentnilisty.cz/arena/nazory-a-petice/Tomas-Grivna-Dva-a-pul-roku-ucin-
nosti-zakona-o-trestni-odpovednosti-pravnickych-osob-325194, VIDRNA, J. Rozšíření trestní odpovědnosti 
právnických osob. 27. 6. 2014. online http://www.epravo.cz/top/clanky/rozsireni-trestni-odpovednosti-
pravnickych-osob-94524.html. Přijetí zákona odbornou veřejností bylo nejednoznačné, jeho dílčí novelizace 
proběhly zákony zákona č. 105/2013 Sb. (účinnost od 1. ledna 2014), a č. 141/2014 Sb. (účinnost od 1. srpna 
2014), prozatím poslední novelizace je projednávána parlamentem ČR od dubna 2016.
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aktů vedoucích k europeizaci dílčích aspektů trestněprávní odpovědnosti právnických 
osob v členských zemích EU.4 

2. Mechanismus přičitatelnosti a trestně právní 
odpovědnost

Jelikož právnická osoba nemá vlastní vůli, kterou by mohla manifestovat, jsou jádrem 
přičitatelnosti právnické osobě podmínky, za kterých může být korporace kriminalizována 
za jednání osoby fyzické. Rozdíly v pojímání trestní odpovědnosti právnických osob pra-
mení, mimo jiné, z různých názorů ohledně toho, v kterých případech zavinění lze zavinění 
přičíst právnické osobě. 

Stejně jako v případě nejasností ve významu koncepce a pojmu právnické osoby, nalez-
neme terminologické odlišnosti i různé koncepce řešení u zkoumání mechanismu přičtení 
konkrétního jednání právnickým osobám za účelem jejich trestněprávní odpovědnosti. 
Jsou používány různé pojmy k  označení podmínky stanovící, že k  trestně právní 
odpovědná konkrétní osoby musí být identifikován určitý „mravní“ či „psychický“ prvek. 
V této souvislosti literatura hovoří o „vině“, „zločinném úmyslu“, „provinění“ nebo „mens 
rea“ (actus reus non facit reum nisi mens sit rea).5 Posledně uvedený pojem znamená 
stanovení určitého stupně úmyslného zavinění jako podmínky pro existenci subjektivní 
stránky trestněprávní odpovědnosti.

Požadavek volního (morálního) prvku jako podmínka trestněprávní odpovědnosti 
je pravděpodobně jednou z  nejcitlivějších otázek, spojených s  uplatněním trestní 
odpovědnosti i  vůči fyzické, tím spíše pak vůči právnické osobě.6 Mens rea – alespoň 
v kontinentálním trestním právu -  není většinou explicitně předepsána zákonem. Např. 
v Belgii se i přes absenci výslovného zákonného ustanovení uznává, že belgické trest-
ní právo je systém založený na vině a nikoliv na pouhé "shodě nepříznivých okolností". 
Čistě materiálně chápané jednání (bez psychického prvku), představující porušení trest-

4 Jen z posledních deseti let možno zmínit jako nové unijní legislativní akty např. směrnici č. 2008/99/ES Ev-
ropského parlamentu a Rady 19. listopadu 2008 o ochraně životního prostředí prostřednictvím trestního 
práva, rámcové rozhodnutí Rady 2003/568/SVV 22 července 2003 o boji proti korupci v soukromém sek-
toru, rámcové rozhodnutí Rady ze dne 25 října 2004 kterým se stanoví minimální ustanovení o prvku prvky 
z trestných činů a sankcí v oblasti nedovoleného drogy drogami, rámcové rozhodnutí Rady ze dne 21. února 
2005 o útocích proti informačním systémům, rámcové rozhodnutí Rady ze dne 24. října 2008 v boji proti 
organizované trestné činnosti či rámcové rozhodnutí Rady ze dne 29. listopadu 2008 o boji proti některým 
formám a projevům rasismu a xenofobie prostřednictvím trestního práva.

5 Tento pojem je užíván zejména v souvislosti s koncepcí trestněprávní odpovědnosti, zastávané v oblasti    
commom law. Viz např.  MARTIN, E. A. (ed.), Oxford Dictionary of Law. Oxford: Oxford University Press, 2003. 
P. 889.

6 ADAM, S., BLAISE, N. a N. COLETTE-BASECQZ, Conclusions in Adam, S., Colette-Basecqz, N. e.a. (eds.), La 
responsibilité pénale des personnes morales en Europe/Corporate criminal liability in Europe, Brussels, La 
Charte, 2008, (433) 445.
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ního práva, nemůže vést k uložení trestu, pokud dotyčná osoba toto chování nezavinila.7  
Definice toho, co přesně znamená pojem viny je však předmětem stále živé diskuse.8 V úz-
kém slova smyslu se pojem viny vztahuje na  psychický vztah mezi pachatelem a  jeho 
jednáním. V širším smyslu odkazuje pojem viny k otázce, zda chování lze přičíst konkrét-
nímu pachateli. Jestliže k jednání došlo na základě určitého volního vztahu jednající osoby 
k němu a jeho následkům (volní vztah úmyslu či nedbalosti v závislosti na povaze daného 
trestného činu), nemusí to ještě nutně vést k trestněprávní odpovědnosti. I viny již stano-
veny může být osoba následně zproštěna, pokud existují okolnosti vedoucí k tomu, že 
jednání nelze klást za vinu jednajícímu pachateli. Příkladem je, když byla osoba k jednání 
přinucena - přirozeně jsou-li splněny určité podniky připouštějící zproštění viny.

Teorie, požadující existenci mens rea, dovádí v diskusi o odpovědnosti právnických osob 
k výše zmiňované úzké interpretaci, tj. k psychickému vztah mezi pachatelem a činem. 
Obvyklé argumenty proti trestněprávní odpovědnosti mají původ v myšlence, že pod-
mínka mens rea požadavek nemůže být právnickou osobou naplněna. V některých zemích 
je předpokládáno, že nemůže být nikdy naplněna právnickou osobou. Kupř. v Německu 
pojem viny je požadován k tomu, aby byl možný trestněprávní postih, a podle německého 
práva tento požadavek nelze přenést na právnické osoby.9 Argumentace stojící za tímto 
východiskem uvádí, že pokud se člověk rozhodne jednat protiprávně, způsobilost přijmout 
takové rozhodnutí předpokládá volní sebeurčení a následnou způsobilost posoudit, co je 
zákonné a co není, což zase vyžaduje určitou morální vyspělost.10 V jiných zemích, například 
v Belgii, je tomu naopak – došlo k celkovému přizpůsobení odpovědnosti právnických 
osob odpovědnosti osob fyzických a  aplikuje se obecná trestněprávní odpovědnost 
právnických osob. Totéž platí pro Dánsko: podnik spolu s jeho majitelem a zaměstnanci 
jsou považovány za jedinou jednotku.11 

Posouzení, zda právnické osoby mohou být považovány za  trestněprávně odpovědné, 
se liší v závislosti na vnitřním fungování právnické osoby. V praxi právnická osoba zprav-
idla funguje prostřednictvím rozhodování určitých orgánů, tvořících součást této osoby. 
Mnohdy je toto rozhodnutí výsledkem anonymního hlasování. Proto, s výjimkou jedno-
myslných rozhodnutí, není možné určit, které fyzické osoby přijaly konkrétní rozhodnutí.12  

7 VAN DEN WYNGAERT, C. Strafrecht en strafprocesrecht. In hoofdlijnen, Antwerpen/Apeldoorn, Maklu, 2011, 
286.

8 Podrobněji k argumentům ve prospěch trestní odpovědnosti právnických osob viz např. Sepinwall, A. J., 
Guilty by Proxy: Expanding the Boundaries of Responsibility in the Face of Corporate Crime, Hastings Law 
Journal, 63, 2011, s. 411-454.

9 STRATENWERTH, G. Strafrechtliche Unternehmenshaftung? In: Geppert, K, Bohnert J., Rengier,R. (eds.), Fest-
schrift für Rudolf Schmitt zum 70. Geburtstag, Tübingen, 1992.,s 59; Schmitt., R. Strafrechtliche Maßnahmen 
gegen Verbände. Gleichzeitig ein Beitrag zur Lehre von den strafrechtlichen Unrechtsfolgen, Stuttgart, 1958, 
s. 187.

10 SCHMITT, R.  op. cit. in 8,  s. 187.
11 TOFTEGAARD NIELSEN, G. Criminal liability of companies in Denmark. Eighty years of experience In Adam, 

S., Colette-Basecqz, N. e.a. (eds.),  op. cit. in 5, s. 10.
12 VAN DEN WYNGAERT op. cii. in 6, s. 122.



FORENZNÍ VĚDY, PRÁVO, KRIMINALISTIKA, 1/2016, ročník 1 B09

Ve Finsku např. příslušná legislativa tuto nesnáz předpokládá.13 Základním pravidlem je, že 
mens rea je předpokladem trestní odpovědnosti. Trestní odpovědnost právnických osob 
stanoví jako obecný požadavek, aby se pachatel dopustil trestného činu, což předpokládá 
úmyslné nebo nedbalostní jednání. Existují však dvě výjimky, přičemž první se týká prob-
lematiky anonymního hlasování: trestní odpovědnost může být omezena na právnick-
ou osobu na základě tzv. anonymní vině, což znamená, že pachatel není identifikován. 
Ve srovnání s úpravou v  jiných zemích EU to vypadá, že ve většině z nich je požadavek 
mens rea nezbytný. Pouze v několika zemích není třeba jeho určení.14 Jak bude uvedeno 
dále, je třeba k tomuto rozdílu přistupovat s jistou obezřetností.

Řešením, jež umožňuje částečně překonat obtíže se stanovením mens rea je začlenění 
speciálních trestných činů do zákonné úpravy, u nichž není vyžadován žádný psychický 
prvek pro určení trestněprávní odpovědnosti právnických osob. Jinými slovy řečeno, trest-
ní odpovědnost vyvolává samotné porušení zákona. Slovensko v odpovědi na otázky výz-
kumného dotazníku pro potřeby Komise EU uvedlo, že vnitrostátní právní předpis “vytvořil 
specifický druh (objektivizované) odpovědnosti právnických osob, nevyžadující psychický 
vztah osoby daný zaviněním“.15 Je třeba uvést, že v členských zemích, kde není trestní 
odpovědnost právnických osob obecně akceptována, je podobné řešení rovněž uváděno 
jako prostředek k  zavedení této úpravy, aniž by musely použít pojem "viny" přičítané 
právnickým osobám. Např. Německu získává stále větší podporu návrh vzdání se sankcí, 
které jsou závislé na vině, a namísto toho zavést normy, které, bez ohledu na vinu dotyčné 
osoby, povedou k omezení ohrožení, jež tyto osoby představují.16 

Požadavek na mens rea je třeba chápat diferencovaně. Většina členských států podob-
ný pojem jako východisko trestněprávní odpovědnosti uznává, avšak část z  nich dále 
naznačuje, že jejich zákony vztahují požadavek mens rea na právnické osoby, avšak z toho 
důvodu, nedělí trestněprávní odpovědnost na fyzické osoby a právnické osoby. To zna-
mená, že právní úprava těchto států nepředpokládá požadavek mens rea jako námitku 
proti trestní odpovědnosti právnických osob: v této souvislosti členské státy totiž považují 
požadavek mens rea za rovnocenný pro fyzické osoby jako pro právnické osoby.17 

Rozmanitost a  odchylky, týkající se uplatňování požadavku mens rea naznačují celko-
vé rozdíly v úpravě napříč členskými státy EU: zatímco země jako Německo nepokrytě 
vylučují možnost trestněprávní odpovědnosti, protože mens rea se nikdy neaplikuje vůči 
právnickým osobám, jiné země jej vůči těmto osobám uplatňují co více, upravují stejné 
posouzení tohoto požadavku u fyzických i u právnických osob. V Dánsku uplatňuje ju-

13 RONE, D. On Institute of Criminal Liability of Legal Entities In Eight Countries – Nordic Countries (Finland, 
Sweden, Norway, Iceland and Denmark). March 15, 2006, Ministry of Justice of the Republic of Latvia, p. 12 ad. 
Dostupné online na http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:cauItZ-fUckJ:at.gov.lv/files/
uploads/files/7_Resursi/Petijumi/lv_documents_petijumi_LEGAL_SCIENTIFIC_RESEARCH_07_03_2006.doc

14 Blíže biz VERMUELEN, G., DE BONDT, W. a  C. RYCKMEN. Liability of Legal Persons in the EU. Maklu, Antwer-
pen, 2012, s. 52 ad. Podle dotazníku zaslaného všem členským státům 19 % dotázaných států uvedlo, že 
jejich právní řád nevyžaduje určení mens rea u trestněprávní odpovědnosti právnické osoby.

15 Tamtéž.
16 STRATENWERTH, G. op.cit. in 8, s. 303- 305.
17 VERMUELEN, G., DE BONDT, W. a C. RYCKMEN, op. cit. in 12, s. 53.
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dikatura týkající se trestní odpovědnosti právnických osob stejné požadavky na  mens 
rea jako u fyzických osob, tedy úmysl nebo nedbalost, v závislosti na konkrétním druhu 
trestné činnosti. Žalobce nemusí dokázat, že zavinění lze přičíst jednotlivým fyzickým 
osobám. Lze-li určit, že k trestnému činu došlo tím, že právnická osoba jako takové nepl-
nila dostatečně zodpovědně své povinnosti vybrat, instruovat a dohlížet na zaměstnance 
nebo zorganizovat a rozčlenit pracovní procesy, lze takové opomenutí nebo zanedbání 
péče na základě celkového posouzení považovat za základ trestněprávní odpovědnosti.18  
I v Belgii, přestože mens rea nelze vždy s určitostí stanovit, je odůvodnění trestněprávní 
odpovědnosti právnických osob zhruba obdobná jako v Dánsku. Z toho vyplývá, že pokud 
je prokázán faktický a volní prvek, aplikují tyto země trestněprávní odpovědnost právnick-
ých osob.19 Podobně právní úprava Nizozemska nachází rozdíly v přičítání viny v povaze 
jednotlivých trestných činů, a nikoli v odlišné povaze fyzické a právnické osoby, která je 
odpovědná. V podstatě je tedy samotný princip mens rea stejnou měrou platný pro fyzické 
i pro právnické osoby.

V některých členských státech se přístup se liší v závislosti na tom, jaká která fyzická oso-
ba trestný čin spáchala. V Rakousku se požadavek mens rea může odlišovat se v závis-
losti na  tom, zda osoba má v  rámci dané právnické osoby vysoké či nízké postavení.20 
Taková argumentace je úzce propojena se samotnou existencí různých metod přičítání 
odpovědnosti, o nichž bude pojednáno dále. 

Ve Španělsku kombinace nové kodifikace zákonem 5/2010 ze dne 22. října 2010 a poněkud 
vágní znění článku 31 bis.1 španělského trestního zákoníku přispívá ke složitosti naplnění 
požadovaného volného prvku. Existuje rozdíl založený na  tom, která fyzická osoba se 
dopustila porušení. Na  jedné straně může být právnická osoba odpovědná za  trest-
né činy spáchané zaměstnanci, pouze pokud spáchání tohoto činu bylo umožněno 
z  nedostatečné kontroly či nutného dohledu nad činností zaměstnanců. Toto ustano-
vení implikuje požadavek "vinného stavu mysli" právnické osoby k  možnosti přičtení 
trestněprávní odpovědnosti, avšak je konstruována jako požadavek určité "organizační 
viny" dané právnické osoby.21 Na  druhé straně by se dalo říci - vzhledem k  tomu, že 
španělské právo odpovědnost právnické osoby za trestný čin spáchaný zástupcem nebo 
orgánem není právně závislá na chybě organizace - že v takovém případě zákon stanovil 
objektivní trestní odpovědnost právnické osoby. I tak vzhledem k tomu, že podle zásady 
odpovědnosti za  zavinění španělské právo zakazuje ve  své Ústavě princip objektivní 
odpovědnosti, je možno předpokládat, že španělské soudy budou vyžadovat jistou míru 
provinění (např. nedostatek uspokojivé organizace), aby provedly přičtení trestněprávní 
odpovědnosti právnické osobě za trestný čin spáchaný jejím zástupcem nebo orgánem. 
Lze proto tvrdit, že Španělsko vyžaduje k přičtení trestní odpovědnosti právnické osobě 
určitý druh organizační viny. Tento druh viny, se však zřetelně liší od koncepce mens rea 

18 RONE, D. op. cit. In  11, s. 26 ad.
19 VERMUELEN, G., DE BONDT, W.a C. RYCKMEN, op. cit. in 12, s. 54.
20 Blíže viz UHLÍŘOVÁ, M. Criminal Liability of Legal Persons – A Comparison of Czech and Austrian  Legisla-

tion, 17th International Conference Enterprise and Competitive Environment 2014. Procedia Economics and 
Finance. Volume 12, 2014, s. 702 ad.

21 HERNÁNDEZ, M. Spanish Criminal Code Reform 2015: corporate compliance programs. Dostupné online na  
http://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=e3dabe6e-ebc5-486b-94d3-283b3baf73c5



FORENZNÍ VĚDY, PRÁVO, KRIMINALISTIKA, 1/2016, ročník 1 B11

aplikované na trestněprávní odpovědnost fyzických osob, která ve Španělsku je založena 
na prokázaném úmyslu nebo hrubé nedbalosti. Tento model se dá zařadit do středu mezi 
teorii alter ego teorie agregační (viz dále). 

Co se týče jiných členských států, je možno uvést, že např. ve  Francii, i  přes existující 
zákonná ustanovení, pokud jde o posuzování naplnění volního prvku, je judikatura spíše 
flexibilní. V tomto existuje v aplikaci národních úprav velká variabilita: při srovnání Fran-
cie a Polska mají oba členské státy rámcovou právní úpravu obdobnou, vyžadující iden-
tifikaci konkrétního jedince jako pachatele činu přičitatelného právnické osobě, avšak 
požadavek mens rea je koncipován zcela odlišně. Ve Francii spočívá na fyzické osobě. Když 
je požadavek naplněn a jednání lze přičíst právnické osobě, určení volního prvku na úrovni 
právnické osoby není vyžadováno. V Polsku požadavek mens rea spočívá též na právnické 
osobě.22 

Závěrem této části, týkající se požadavku mens rea ve vztahu k trestněprávní odpovědnosti 
právnických osob, je možno rozdělit národní úpravy v členských státech do dvou hlavních 
skupin. V  první jsou ty země, jejichž zákony neobsahují trestněprávní odpovědnost 
právnických osob založenou na  posouzení, zda v  případě právnické osoby může být 
vůbec naplněn volní prvek. Ve druhé skupině pak jsou státy, jejichž zákony připouštějí 
trestněprávní odpovědnost právnických osob s rozdílným koncepčním pojetím. Zhruba 
se lze setkat se třemi hlavními přístupy.23 U prvního, regulačního modelu se předpokládá 
požadavek mens rea vůči právnické osobě, u druhého se vychází z přičtení zavinění fy-
zické osoby osobě právnické a u třetího úprava vychází z určení samostatného zavinění 
právnické osoby, jež může spočívat kupř. v nedostatcích v organizační struktuře. 

3. Různé modely přičítání

V další části příspěvku se budeme zabývat existujícími teoriemi či koncepcemi přičítání. 
Nutno předeslat, že neexistuje jednotná široce přijatá teorie zavinění právnických osob 
a korporací. Zpravidla jsou uváděny tři teoretické přístupy či východiska, které se v dalším 
pokusíme charakterizovat na příkladu jejich uplatnění v pozitivním právu jednotlivých 
evropských zemí. V tomto kontextu je nicméně příhodné zmínit se o vzniku a rozvoji čtvrté 
koncepce. První teorií, jež se pokusíme přiblížit, je teorie zástupné odpovědnosti (respon-
deat superior); druhou teorie identifikace a třetí pak teorie agregační. Konečně se setkáme 
autory, prosazujícími uplatnění tzv. organizačního modelu, nazývaného též „self-identity 
model“.

První z uvedených - teorie zástupné odpovědnosti (respondeat superior), se přiklání k téměř 
občanskoprávní koncepci přičítání, když uvádí, že "jakékoli" pochybení zaměstnance 
právnické osoby může vést k odpovědnosti právnické osoby. Jedinou podmínkou je, že 

22 VERMUELEN, G., DE BONDT, W. a C. RYCKMEN, op. cit. in 12, s. 55.
23 ADAM, S., N. BLAISE a  N. COLETTE-BASECQZ, op. cit. in 5, s. 446.



FORENZNÍ VĚDY, PRÁVO, KRIMINALISTIKA, 1/2016, ročník 112

šlo o jednání ve prospěch společnosti, resp. v rámci jeho předmětu činnosti (podnikání).24  
Obecně řečeno je čin přičítán zaměstnavateli v dvoustupňovém procesu. Nejprve je zk-
oumáno, zda jsou chováním zaměstnance naplněny prvky skutkové podstaty trestného 
činu či nikoliv. Následně jsou tyto prvky „zkopírovány“ a přičteny k tíži zaměstnavatele, a to 
na základě zaměstnaneckého vztahu, který mezi oběma existuje. Přirozeně existují různé 
modifikace této teorie. V angloamerickém právu byl tento model přenesen do sféry trest-
ního práva,  aby byla možná trestní odpovědnost nadřízeného či zaměstnavatele za činy 
zástupce, resp. zaměstnance.25 V některých judikátech je dokonce určována odpovědnost 
za trestné činy spáchané osobami, jež z právního hlediska nejsou zaměstnanci. V tomto 
mechanismu odpovědnosti přebírá společnost veškerou odpovědnost za chování svých 
zaměstnanců. Tento systém se používá mimo jiné v Irsku.

Druhou teorií je teorie alter ego /teorie identifikace/, která tvrdí, že trestní odpovědnost 
právnické osoby mohou přivodit pouze manažeři a zaměstnanci s určitou odpovědností. 
To platí zejména pro trestné činy, které vyžadují mens rea.26 Příčina toho, že na  rozdíl 
od teorie zástupné odpovědnosti se koncepce alter ego vyskytuje zejména v souvislosti 
s  trestnými činy vyžadujícími mens rea,27 spočívá v okolnosti, že podle teorie zástupné 
odpovědnosti zákon nestanoví podmínku, aby nadřízený či zaměstnavatel skutečně jed-
nal (či skutečně věděl) a nedochází ke ztotožnění jednání zaměstnavatele a zaměstnance. 
Tedy jinak řečeno, jedná se zde pouze o technickou otázku přičtení jednání zaměstnance 
jeho zaměstnavateli. Naopak v  případě koncepce alter ego, namísto aby jednali jmé-
nem společnosti, vystupují top manažeři (zástupci společnosti) jako společnost sama. 
Dochází k vysokému stupni ztotožnění mezi společností a určitou fyzickou osobou a toto 
představuje vhodný kontext k přičtení společnosti trestných činů, jež vyžadují přítomnost 
volního prvku -  úmyslu či nedbalosti.28 Tato teorie byla de facto vytvořena k tomu, aby 
vyvážila nedostatky teorie zástupné odpovědnosti (jež byla v mnoha případech použita 
zejména pro objektivizaci odpovědnosti), a spočívá na koncepci personifikace právnické 
osoby.29 Rozdíl od  teorie zástupné odpovědnosti je zde dán tím, že chování a myšlení 
určitého jedince lze označit jako jednání a myšlení právnické osoby jako takové. Konec 
konců – podle zastánců této teorie – při neexistenci přirozených schopností právnické os-
oby jednat sama za sebe, musí tato jednat, ať přímo či nepřímo, prostřednictvím lidských 
jedinců. Nejnovější aproximační předpisy EU, týkající se odpovědnosti právnických osob, 

24 Viz např. PELIKÁNOVÁ, I. Obchodní právo. 5 díl.: Odpovědnost (s přihlédnutím k návrhu nového občanského 
zákoníku). Praha: Wolters Kluwer, 2012, s. 54.

25 LEDERMAN, E. op. cit in 24, s. 652. K principům a uplatnění teorie zástupné odpovědnosti v trestním právu 
trestním právu  v anglosaské právní nauce viz např. Leigh, L. H., Strict and Vicarious Liability: A Study in 
Administrative Criminal Law, Sweet & Maxwell, 1982. S. 121.

26 HUBER, B. Trestní odpovědnost korporací: Požadavky v rámci mezinárodních konvencí a jejich aplikace v ev-
ropských zemích. Trestní právo. 2000, č. 9, s. 4: LEDERMAN, E. op. cit. in  24, s. 654. ad.

27 Přestože nezřídka existuje souvislost mezi modely přičítání a požadavkem mens rea, měly by být oba pojmy 
posuzování samostatně. Někdy může požadavek na mens rea vysvětlit, proč určitý model není vůbec nebo 
je jen v menší míře aplikován na tyto trestné činy, ale u dalších představují kritéria pro přičtení jednu samo-
statnou skupinou pravidel a providla pro určení mens rea tvoří jinou skupinu.

28 WELLS, C. Corporate criminal responsibility in Tully, S. (ed.), Research handbook on corporate legal respon-
sibility, Cheltenham/Northampton, Elgar, 2005, pozn. 72 na s. 151.

29 LEDERMAN, E. op. cit. in 24, s. 655.
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např. Rámcové rozhodnutí Rady EU ze dne 21. února 2005 o útocích proti informačním 
systémům či směrnice 2008/99/ES ze dne 19. listopadu 2008 o ochraně životního prostředí 
prostřednictvím trestního práva30 je rovněž možno spojit s  touto teorií. Problémem je, 
do jaké míry lze podmínit trestněprávní odpovědnost právnické osoby za jednání jejího 
vrcholného reprezentanta požadavkem, aby spáchání tohoto činu bylo autorizováno, 
vyžadováno, nařízeno, vykonáno či z nedbalosti tolerováno představenstvem nebo vy-
sokými manažery. Zde neexistuje jednotný názor na to, do jaké míry neřízení, iniciování či 
přinejmenším tolerování představenstvem společnosti tvoří nedílnou součást teorie alter 
ego. Stejně jako u teorie zástupné odpovědnosti, i zastánci této teorie jsou zajedno v tom, 
že musí být určena konkrétní fyzická osoba, která jednala (u teorie zástupné odpovědnosti 
to může být kterýkoliv zaměstnanec, u teorie identifikace by se mělo jednat o vrcholného 
představitele právnické osoby). V  tom spočívá rozdíl mezi oběma zmíněnými teoriemi 
od další teorie – teorie agregační. 

Agregační teorii vyvinula nauka31 jako alternativní model, neboť její část pociťovala 
potřebu vymezit kolektivní odpovědnost jedinců v rámci právnické osoby, místo určení 
jediného pachatele v případech, kdy předchozí postupy vedoucí k přičtení trestněprávní 
odpovědnosti nemohli vzít v úvahu složitost rozhodování v moderní společnosti.32 Proto se 
podle této novější teorie nazývané též jako teorie slučování, týká slučování kumulativního 
jednání, které ve svém výsledku vedlo ke spáchání trestného činu. Podle této teorie lze 
propojit uvažování několika zástupců či zaměstnanců právnické osoby, čímž se dosáhne 
požadovaného volního vztahu. Je tak možné, aby se - podle této teorie - zdánlivě „nev-
inné“ jednání zaměstnanců či zástupců změnilo na jednání či opomenutí společnosti, jež 
má povahu trestné činnosti. Je třeba konstatovat, že volní prvek, který je vytvořen za po-
moci agregační teorie, není nutně synonymem pro zločinný úmysl, vyžadovaný u trest-
ných činů s charakterem úmyslného zavinění (mens rea). Konec konců prvek racionality 
je spojen s věděním, zatímco úmysl lze chápat jako prvek volní, často spojovaný výlučně 
s jedinci (fyzickými osobami).33 Následkem toho vyžaduje, podle názoru některých autorů, 
agregační teorie identifikování určité firemní kultury (“corporate culture”), jejíž existence 
umožňuje, toleruje či napomáhá spáchání trestného činu. Jinou významnou podmínkou je 
zjištění skutečnosti, zda společnost podnikla dostatečná organizační opatření k tomu, aby 
spáchání trestného činu zabránila. Tyto úvahy pak nalezneme u poslední teorie, vysvětlující 
postup přičtení trestněprávní odpovědnosti právnické osobě, kterou se budeme dále za-
bývat, jíž je - teorie organizačního modelu (self-identity doctrine).34  

Tato čtvrtá teorie, teorie organizačního modelu, je založena na presumpci, že právnické 
osoby mají mechanismus k vyjádření své povahy a vlastní identity a mohou tedy nést 

30 Council Framework Decision of 21 February 2005 on attacks against information systems; Directive 2008/99/
EC of the EP and of the Council of 19 November 2008 on the protection of the environment through criminal 
law.

31 Např. FISSE, B. a J. BRAITHWAITE. Corporations, Crime and Accountability. Sydney: Cambridge University 
Press, 1993.

32 WALSH, C. a A. PYRICH. Corporate Compliance Programs as a Defense to Criminal Liability: Can a Corpora-
tion Save its Soul? Rutgers Law Review 605. 1995, s. 625.

33 LEDERMAN, E. op. cit. in 24, s. 665-669.
34 COLVIN, E. Corporate Personality and Criminal liability, Criminal Law Forum, 1995, s. 1-44.
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odpovědnost za trestné činy, aniž by tyto činy nutně musely být ztotožněny s chováním 
konkrétních jedinců. Zejména velké a  složité korporace nelze dost dobře redukovat 
na součet osob k nim přináležejících.35 Teorie organizačního modelu vychází z realismu, 
nicméně přesto, či snad právě proto, je předmětem značných diskusí. Její odpůrci ji 
odmítají pro zjevný velkou šíři a neurčitost,36 zatímco její zastánci se domnívají, že tento 
model přesněji odráží povahu korporátní odpovědnosti a rozhodování nežli předchozí tři 
teorie, které jsou v podstatě, založené na chování jedinců.37 Výběr některé z nich nemá 
jen teoretický význam a může mít v praxi dalekosáhlé následky. Jedním z nejnovějších 
a  průlomových příkladů toho, jaký dopad může mít volba organizačního modelu 
na trestněprávní odpovědnost právnických osob je britský zákon o odpovědnosti korpo-
race za úmrtí z roku 2007.38 Pětadvacet let po katastrofě britského trajektu MS Herald of 
Free Enterprise tento zákon umožnil mnohem realističtější přístup (ale jen pro odpovědnost 
firem za lidská úmrtí) ve srovnání s konzervativnější teorií alter ego.39 Zákon je nicméně 
stále částečně svázán s teorií alter ego, neboť požaduje podstatné spojení se selháním 
vrcholového managementu (ale opět bez potřeby hledání konkrétního jedince). Uvedená 
odlišnost je příznačná pro diskusi, která probíhá o této koncepci přičítání. V podstatě exis-
tují dvě hlavní možnosti jak definovat vztah mezi organizační teorií a předchozími třemi.40  
Prvním pohledem je možno na teorii nazírat jako na jako pokračování jiných modelů a ze-
jména jako progresivní rozvinutí konceptu agregace. Teoretická linie vývoje odpovědnosti 
teorií přičítání začíná představou přizpůsobení a napodobení (zástupná odpovědnost, 
resp. alter ego), pokračuje přes agregační teorii a kulminuje konceptem self-identity. Druhý 
pohled naopak zdůrazňuje, že se koncept self-identity, na  rozdíl od ostatních tří teorií, 
zaměřuje na  odpovědnost společnosti samotné, a  nikoliv na  odpovědnost následující 
přičtení trestných činů spáchaných jednotlivci.

4. Závěr

S  ohledem na  probíhající diskuse a  nejednoznačnosti organizační teorie lze shrnout, 
že v praxi se státy přiklánějí – až na výjimky – k použití teorie zástupné odpovědnosti 
a  identifikační teorie. Mnohé členské státy EU používají varianty (a  kombinace) teorie 

35 ROEF, D. a T. DE ROOS. De strafrechtelijke aansprakelijkheid van de rechtspersoon in Nederland: rechtstheo-
retische beschouwingen bij enkele praktische knelpunten” in Faure. M., Schwarz, K., De strafrechtelijke en 
civielrechtelijke aansprakelijkheid van de rechtspersoon en zijn bestuurders, Antwerp, Intersentia, 1998, s. 
91.

36 STRATENWERTH, G. op. cit in 8, .s. 183.
37 PINTO, A. a M. EVANS Corporate Criminal Liability. Sweet & Maxwell. 2003, 432; C. Wells, Corporate criminal 

responsibility” , op. cit. in  27, s.147-159.
38 SCHNEIDER, A. Corporate Liability for Manslaughter – A comparison between English and German Law, 

Zeitschrift für Internationale Strafrechtsdogmatik, 2008, s. 22-43.
39 K havárií trajektu roku 1987 a jejím právním důsledkům viz např. Wehrenberg,S., Strafrechtliche Verant-

wortlichkeit von Wirtschaftsunternehmen. Dostupné online na
      http://www.blumgrob.ch/pdfs/07_unternehmensstrafbarkeit.pdf, str. 6-31.
40 LEDERMAN, E. Models for Imposing Corporate Criminal Liability: From Adaptation and mitation toward 
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zástupné odpovědnosti a  teorie alter ego, mnohdy s modifikacemi, které jsou spojeny 
s  uplatněním prvků teorií agregační a  organizačního modelu. K  obdobnému závěru 
lze dospět i s ohledem na právní úpravu domácí, která v rámci zákona o trestněprávní 
odpovědnosti právnických osob č. 418/2011 Sb. vychází z  modelu tzv. pravé trestní 
odpovědnosti, jako modifikovaného modelu alter ego. V  něm jsou právnické osoby 
považovány za  odlišné subjekty od  osob fyzických, vytvořeny uměle, a  přesto jsou 
způsobilé k  právním a  protiprávním úkonům a  jsou odpovědny v  právních vztazích. 
Právnické osobě se dle zákona přičítají k odpovědnosti trestné činy, kterých se jejím jmé-
nem, v jejím zájmu nebo v rámci její činnosti dopustil:

a) statutární orgán, člen tohoto orgánu nebo osoba jiná, jež je oprávněna jménem 
nebo za právnickou osobu jednat, 

b) osoby, které vykonávají řídicí nebo kontrolní činnost, 
c) osoby vykonávající rozhodující vliv na řízení právnické osoby,
d) zaměstnanec nebo osoba v obdobném postavení při plnění pracovních úkolů.

Přičitatelnost právnické osobě je vázána na podmínku, že jednání některé z uvedených 
osob bylo alespoň jednou z podmínek vzniku následku zakládajícího trestní odpovědnost 
právnické osoby.
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