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Odpovědnost podnikatele 
a členů statutárních 
orgánů

JUDr. Michal Donné

Program semináře

Blok 1

• Vymezení pojmu podnikání a podnikatel

• Postavení podnikatele jako fyzické a právnické 
osoby 

• Jednání podnikatele a statutárního orgánu

• Povinnosti podnikatele a statutárního orgánu

Blok 2

• Obecné vymezení a funkce odpovědnosti 

• Odpovědnost za škodu

• Trestně právní odpovědnost podnikatele a 
statutárního orgánu

• Trestně právní odpovědnost právnické osoby
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Podnikání

JUDr. Michal DONNÉ

Tel.: 721 308 015, e-mail: donne.michal@seznam.cz

Za podnikání obecně považujeme jakoukoliv soustavnou,
systematickou lidskou činnost, zaměřenou na dosažení
ambiciózních cílů, vyžadujících osobní nasazení,
organizační a komunikační schopnosti, invenci, sebekázeň
a podstoupení rizika neúspěchu.

Různé činnosti, které se v běžné řeči mohou označovat
jako podnikání se od sebe zásadně odlišují účelem.

Komerční podnikání

JUDr. Michal DONNÉ

Tel.: 721 308 015, e-mail: donne.michal@seznam.cz

Podnikání a podnikatel

Podnikáním se podle § 2 obchodního zákoníku rozumí soustavná činnost prováděná
samostatně podnikatelem vlastním jménem a na vlastní odpovědnost za účelem
dosažení zisku. Téměř identicky je definována živnost v § 2 živnostenského zákona.

Podnikatelem je

a) osoba zapsaná v obchodním rejstříku (obchodní společnosti jsou vždy
podnikatelem, jelikož podle § 34 odst. 1 písm. a) obchodního zákoníku se zapisují
do obchodního rejstříku bez ohledu na účel svého založení a předmět své činnosti)

b) osoba, která podniká na základě živnostenského oprávnění,

c) osoba, která podniká na základě jiného než živnostenského oprávnění podle
zvláštních předpisů,

d) osoba, která provozuje zemědělskou výrobu a je zapsána do evidence podle
zvláštního předpisu.
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Komerční podnikání

JUDr. Michal DONNÉ

Tel.: 721 308 015, e-mail: donne.michal@seznam.cz

Neoprávněné podnikání
Provozování podnikatelské činnosti, která je předmětem živnosti, bez
živnostenského oprávnění pro tuto živnost. Správní delikt stíhaný podle
živnostenského zákona.

Fyzické i právnické osobě, která neoprávněně podniká tím, že provozuje
činnost, která je předmětem živnosti volné, může živnostenský úřad uložit
pokutu až do výše 500 tisíc Kč, u živnosti řemeslné nebo vázané do výše 750
tisíc Kč a v případě živnosti koncesované až do výše 1 milión Kč. Pachatelem
tohoto deliktu může být jak každá fyzická osoba, která bez oprávnění
provozuje uvedenou činnost, tak i podnikající fyzická osoba, provozující
danou podnikatelskou činnost mimo rámec uděleného živnostenského
oprávnění.

Komerční podnikání

JUDr. Michal DONNÉ

Tel.: 721 308 015, e-mail: donne.michal@seznam.cz

Místo podnikání

Místem podnikání fyzické osoby je adresa zapsaná jako její
místo podnikání v obchodním rejstříku nebo v jiné zákonem
upravené evidenci (např. živnostenském rejstříku).
Místem podnikání právnické osoby, kterou může být pouze
některá z druhů obchodních společností rozlišovaných
obchodním zákoníkem, je její skutečné sídlo zapsané v
obchodním rejstříku.
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Komerční podnikání

JUDr. Michal DONNÉ

Tel.: 721 308 015, e-mail: donne.michal@seznam.cz

Obchodní firma

Obchodní firma (dále jen "firma") je název, pod kterým je podnikatel zapsán
do obchodního rejstříku. Podnikatel je povinen činit právní úkony pod svou
firmou.
Firmou fyzické osoby musí být vždy její jméno a příjmení. Firma fyzické
osoby může obsahovat dodatek odlišující osobu podnikatele nebo druh
podnikání vztahující se zpravidla k této osobě nebo druhu podnikání.
Firmou obchodní společnosti nebo družstva a dalších právnických osob,
které vznikají zápisem do obchodního rejstříku, je název, pod kterým jsou
zapsány v obchodním rejstříku. Součástí firmy právnických osob je i dodatek
označující jejich právní formu.

Komerční podnikání

JUDr. Michal DONNÉ

Tel.: 721 308 015, e-mail: donne.michal@seznam.cz

Obchodní firma (pokračování)

Firma nesmí být zaměnitelná s firmou jiného podnikatele a nesmí působit
klamavě. K odlišení firmy nestačí rozdílný dodatek označující právní formu. U
fyzické osoby postačí zpravidla k odlišení uvedení jiného místa podnikání. Má-li
fyzická osoba stejné jméno s jiným podnikatelem působícím v témže místě, je
povinna ve firmě doplnit údaj o jménu o dostatečně odlišující dodatek.

Podnikatel nezapsaný v obchodním rejstříku je povinen činit právní úkony pod
svým jménem a příjmením (jeli FO) nebo názvem (jeli PO). U svého jména a
příjmení nebo názvu, může při podnikání užívat odlišující dodatek nebo další
označení za předpokladu, že nepůsobí klamavě a jeho užívání je v souladu s
právními předpisy i dobrými mravy soutěže; takový dodatek nebo označení není
firmou a je chráněn právem proti nekalé soutěži.
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Komerční podnikání

JUDr. Michal DONNÉ

Tel.: 721 308 015, e-mail: donne.michal@seznam.cz

Neoprávněné užití firmy

Proti neoprávněnému užití firmy je podnikatel chráněn ustanoveními § 12 odst. 1
obchodního zákoníku – právo domáhat se proti neoprávněnému uživateli, aby se
takového jednání zdržel a odstranil závadný stav. Dále může požadovat vydání
bezdůvodného obohacení a poskytnutí přiměřeného zadostiučinění, které může
mít i peněžitou formu.
Mimo to se dotčený podnikatel může vůči neoprávněnému uživateli domáhat
náhrady škody.
§ 47 písm. a) obchodního zákoníku - užití firmy či jiného názvu již užívaného po
právu jiným soutěžitelem způsobem, který je s to vyvolat u obchodních partnerů
a spotřebitelů záměnu s tímto jiným soutěžitelem a tak jej poškodit, je
nekalosoutěžním jednáním.

Př.: ASKO vs. ASKO NÁBYTEK, Miss ČR vs. Česká MISS

Komerční podnikání

JUDr. Michal DONNÉ

Tel.: 721 308 015, e-mail: donne.michal@seznam.cz

Neoprávněné užití firmy (pokračování)

Ve spojení s § 47 písm. b) Obchz je ochrana rozšířena i na neoprávněné užití
zvláštního označení podniku užívaného již po právu jiným soutěžitelem a
označení, která platí v zákaznických kruzích pro určitý podnik anebo závod
za příznačná. Takto je chráněna nejen firma, ale např. i různé zkratky,
přídomky nezapsané v obchodním ani jiném rejstříku, slogany a loga.

Doplňkovou speciální ochranou jsou ochranné známky (slovní označení a
grafická vyjádření registrovaná ve speciálním rejstříku) a internetové
domény.



28.11.2012

6

Komerční podnikání

JUDr. Michal DONNÉ

Tel.: 721 308 015, e-mail: donne.michal@seznam.cz

Podnik

Podnikem, v souladu s § 5 obchodního zákoníku, rozumíme soubor
hmotných, jakož i osobních a nehmotných složek podnikání. K podniku náleží
věci, práva a jiné majetkové hodnoty, které patří podnikateli a slouží k
provozování podniku nebo vzhledem k své povaze mají tomuto účelu sloužit.

Podnik je spojen s podnikatelem bez ohledu na to, zda je osobou fyzickou
nebo právnickou. Jelikož podnik je zvláštním druhem věci hromadné, lze
s ním právně disponovat stejně jako s jinými věcmi. Lze jej tedy např. prodat,
pronajmout nebo zastavit k zajištění závazků podnikatele nebo jiných osob.

Jednání podnikatele

JUDr. Michal DONNÉ

Tel.: 721 308 015, e-mail: donne.michal@seznam.cz

Přímé

Podnikatel - fyzická osoba, jedná osobně nebo prostřednictvím svého
zástupce.

Jménem podnikatele - právnické osoby (obchodní společnosti), jedná její
statutární orgán nebo stanovený zástupce. Právní úkony učiněné
statutárním orgánem jsou právními úkony právnické osoby.

Nepřímé

Nepřímé jednání podnikatele, a to jak fyzické, tak i právnické osoby, je
jednání, při kterém projevuje vůli podnikatele jeho zástupce, a to jménem
a s právními následky (na účet) pro zastoupeného podnikatele.

Oprávnění zástupce jednat za podnikatele může být dáno buď ze zákona,
z rozhodnutí státního orgánu (tzv. zákonné zastoupení), nebo z udělené
o plné moci (tzv. smluvní zastoupení).
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Jednání podnikatele

JUDr. Michal DONNÉ

Tel.: 721 308 015, e-mail: donne.michal@seznam.cz

Nepřímé jednání podnikatele zmocněnou osobou

Udělení plné moc je právním úkonem, který podnikatel adresuje třetím
osobám, aby jim dal na vědomí, že jím zmocněná osoba (zástupce) je
oprávněna jej ve vymezených záležitostech zastupovat.

Plná moc je tedy dokladem, kterým se zmocněnec (zástupce) prokazuje
vůči třetím osobám, se kterými za zmocnitele (zastoupeného) jedná. Ve
zvláštních případech musí být podpisy účastníků na plné moci ověřeny
notářem či jiným orgánem pověřeným ze zákona k ověřování podpisů (např.
při zcizování nemovitostí a následném jednání ve správním řízení s katastrem
nemovitostí, nebo u návrhů souvisejících s řízením u obchodního rejstříku).

Jednání podnikatele

JUDr. Michal DONNÉ

Tel.: 721 308 015, e-mail: donne.michal@seznam.cz

Překročení zmocnění

Při překročení rozsahu oprávnění osobou jednající na základě plné
moci je podnikatel takovým jednáním zavázán, jen pokud jej schválí.
V zájmu ochrany dobré víry třetí osoby, se kterou zmocněnec
(zástupce) nad rámec svých oprávnění jednal, jí musí zastoupený
podnikatel oznámit svůj nesouhlas s předmětným jednáním bez
zbytečného odkladu potom, co se o překročení oprávnění dozvěděl,
jinak platí, že překročení schválil.
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Jednání podnikatele

JUDr. Michal DONNÉ

Tel.: 721 308 015, e-mail: donne.michal@seznam.cz

Plná moc mezi členy statutárních orgánů

K rozšířenému omylu dochází při zplnomocňování mezi členy
kolektivních statutárních orgánů, zejména představenstva akciové
společnosti. Vyplývá-li ze stanov nebo společenské smlouvy, že
písemné právní úkony jsou za představenstvo jménem společnosti
oprávněni činit pouze někteří členové představenstva, např. pouze
předseda představenstva, je nepřípustné, aby toto jednatelské
oprávnění svěřené stanovami výlučně pouze jednomu členu
představenstva mohlo být prostřednictvím generální plné moci
rozšiřováno i na dalšího člena (další členy) představenstva.

Jednání podnikatele

JUDr. Michal DONNÉ

Tel.: 721 308 015, e-mail: donne.michal@seznam.cz

Prokura

Prokura je zvláštním typem smluvního zastoupení. Rozsah plné moci udělené
prokuristovi je stanoven zákonem. Prokurista je zmocněn ke všem právním
úkonům, k nimž dochází při provozu podniku, včetně těch, ke kterým by bylo
jinak potřeba zvláštní plné moci. V prokuře však není obsaženo oprávnění
zcizovat a zatěžovat nemovitosti. Podnikateli však nic nebrání rozšířit
zákonného rozsah prokury i o tato oprávnění.

Prokura vzniká písemným udělením a tak jako u plné moci ji musí předcházet
uzavření dohody o plné moci, která již předepsanou písemnou formu nemá.
Prokura je účinná zápisem do obchodního rejstříku. Proto je jí oprávněn
udělit pouze podnikatel zapsaný do obchodního rejstříku.
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Jednání podnikatele

JUDr. Michal DONNÉ

Tel.: 721 308 015, e-mail: donne.michal@seznam.cz

Zvláštní plná moc bez nutnosti výslovného pověření 

Zvláštním druhem plné moci mající povahu zákonného zastoupení je tzv.
obchodní plná moc ve smyslu § 15 obchodního zákoníku. V záležitostech
běžného provozu podniku může podnikatele zastoupit i ten, kdo je pověřen
soustavným výkonem určitých činností vyplývajících z pracovní náplně dané
vnitřním organizačním řádem podniku. Musí se jednat o typické činnosti,
které jsou s výkonem určité funkce obvykle spojovány. Taková osoba je
potom ze zákona pověřena k provádění úkonů za podnikatele, které
pravidelně souvisejí s výkonem té které činnosti, aniž by k tomu potřebovala
zvláštní plnou moc. Příkladem takových funkci, se kterými je spojeno
uvedené zákonné zmocnění jednat za podnikatele jsou prodavači
v podnikové prodejně, nákupčí, pracovníci v oddělení příjmu zboží apod.

Jednání podnikatele

JUDr. Michal DONNÉ

Tel.: 721 308 015, e-mail: donne.michal@seznam.cz

Odvolání plné moci

Udělenou plnou moc je zmocnitel (zastoupený) oprávněn kdykoliv odvolat i
bez uvedení důvodu. Účinky odvolání plné moci vůči zmocněnci (zástupci)
nastávají okamžikem, kdy se o projevu vůle zmocnitele (zastoupeného)
odvolat plnou moc dozví. Byla-li udělena písemná plná moc, musí mít i její
odvolání písemnou formu.

Smluvní plnou moc je stejně tak oprávněn vypovědět zmocněnec (zástupce).
Je však při zařizování záležitostí pro zmocněnce, ke kterým byl plnou mocí
oprávněn, nejdříve povinen provést veškeré úkony, které nesnesou odkladu
a úkony jejichž neprovedení by mohlo způsobit zmocniteli újmu.



28.11.2012

10

Jednání právnické osoby

JUDr. Michal DONNÉ

Tel.: 721 308 015, e-mail: donne.michal@seznam.cz

Statutární orgán

Právnická osoba je fiktivní osobou, jejíž materiální podstatou je relativně trvalé účelové
sdružení majetku a fyzických osob.

Její způsobilost vlastními právními úkony nabývat práv a zavazovat se k povinnostem je
odvozená od určitého okruhu fyzických osob.

Jelikož schopnost jednání mají jen skutečně existující (fyzické) osoby, mohou právnické
osoby jednat jen prostřednictvím fyzických osob. Předepsanou procedurou se určené
fyzické osoby stávají součástí (členy) zvláštního orgánu (statutárního), který je vytvořen
právnickou osobou za účelem neomezeného a vůči třetím osobám neomezitelného
jednání jejím jménem a na její účet, a to ve všech věcech týkajících se činnosti právnické
osoby v mezích zakládacích listin a zákona. Takové jednání má stejné právní účinky jako
jednání individuální fyzické osoby.

Statutárním orgánem je tedy osoba nebo kolektiv oprávněný činit právní úkony jménem
a na účet právnické osoby neomezeně ve všech věcech na základě smlouvy o zřízení
právnické osoby, zakládací listiny nebo zákona.

Právnická osoba

JUDr. Michal DONNÉ

Tel.: 721 308 015, e-mail: donne.michal@seznam.cz

Vztah mezi statutárním orgánem a společností (1)

Vztah mezi právnickou osobou vytvořenou podle obchodního zákoníku a členy jejího
statutárního orgánu se řídí úplatnou smlouvou o výkonu funkce, která má povahu
mandátní smlouvy. Obsahem této smlouvy je obchodní vedení společnosti a jednání
jejím jménem. Nejde tedy o pracovní vztah a není ani přípustné, aby člen
statutárního orgánu vstoupil do pracovněprávního vztahu se společností, ve kterém
by vykonával činnost, která jinak patří pod obchodní vedení společnosti. V případě, že
statutární orgán současně vykonává některou z vedoucích funkcí ve společnosti na
základě pracovněprávního vztahu, měli by vnitřní předpisy společnosti přesně
vymezit, jaké činnosti spadají pod obchodní vedení společnosti a jaké pod výkon
pracovněprávního vztahu. Případné překrývání náplně práce v pracovním poměru
s působností statutárního orgánu může vést k neplatnosti pracovního poměru.

Závazek, vyplývající z výkonu funkce statutárního orgánu je osobní povahy a jako
takový nelze přenést na smluvního zástupce.
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Právnická osoba

JUDr. Michal DONNÉ

Tel.: 721 308 015, e-mail: donne.michal@seznam.cz

Vztah mezi statutárním orgánem a společností (2)

Člen statutárního orgánu vykonává podle § 566 odst. 1
obchodního zákoníku svou funkci za úplatu. Příjem člena
statutárního orgánu patří podle zákona o daních příjmů mezi
příjmy ze závislé činnosti a funkční požitky fyzických osob podle
§ 6 zákona. Plátcem této daně je společnost, v níž člen
statutárního orgánu působí, pokud výše odměny převýší
měsíčně 5.000,- Kč.

Právnická osoba

JUDr. Michal DONNÉ

Tel.: 721 308 015, e-mail: donne.michal@seznam.cz

Vznik a zánik funkce statutárního orgánu
Funkce člena statutárního orgánu vzniká jmenováním
nejvyšším orgánem obchodní společnosti (valná hromada)
a zaniká jeho odstoupením či odvoláním. Odstoupení
z funkce musí statutární zástupce oznámit orgánu, který ho
zvolil nebo jmenoval, nebo jehož je členem. Odstoupení je
pak účinné okamžikem, kdy jej příslušný orgán na svém
nejbližším zasedání projednal nebo mohl projednat,
případně následně po uplynutí určité lhůty.
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Právnická osoba

JUDr. Michal DONNÉ

Tel.: 721 308 015, e-mail: donne.michal@seznam.cz

Další orgány

Vedle statutárního vytváří právnická osoba též další
orgány plnící vymezené funkce. Nejvyšším orgánem
obchodních společností je pak valná hromada, která je
shromážděním společníků, v rámci nějž uplatňují svá
práva a kvalifikovaným způsobem utvářejí společnou
vůli v zásadních otázkách existence a činnosti
společnosti.

Právní odpovědnost

JUDr. Michal DONNÉ

Tel.: 721 308 015, e-mail: donne.michal@seznam.cz

Soukromoprávní vztah mezi dvěma subjekty, ve kterém na straně jednoho z nich je povinnost plnit v
důsledku porušení právní povinnosti a na straně druhého pak právo domáhat se jak plnění primární
porušené povinnosti tak povinnosti odvozené (sekundární) zahrnující obnovení původního
(narušeného) stavu a případné odškodnění.

Odpovědnost vzniká v důsledku porušení právních povinností sjednaných smlouvou, stanovených
zákonem, nebo vnitřními předpisy právnických osob a rozhodnutími jejich orgánů.

Odpovědnost statutárního orgánu je soukromoprávním vztahem, jehož obsahem jsou právní
následky porušení právních povinností v souvislosti s výkonem funkce, statutárního orgánu. Účelem
odpovědnosti je zajištění plnění právních povinností. Nejen z hlediska odpovědnosti členů statutárních
orgánů je nejpodstatnějším druhem odpovědnosti odpovědnost za škodu a trestněprávní
odpovědnost.

Obchodní zákoník stanovuje pro jednotlivé druhy korporací konkrétní (specifické) statutární orgány.
Např. u společnosti s ručením omezeným je statutárním orgánem jednatel, nebo jednatelé. U akciové
společnosti a družstva je to představenstvo, jakožto kolektivní statutární orgán.

Obdobná, byť užší odpovědnost, vzniká též členům dozorčí rady s.r.o., a.s. a kontrolní komise družstva.
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Právní odpovědnost

JUDr. Michal DONNÉ

Tel.: 721 308 015, e-mail: donne.michal@seznam.cz

Odpovědnost statutárního orgánu

Právnická osoba si může stanovit, zda budou členové jejího statutárního orgánu jednat
samostatně nebo společně (s tím je také spojená odpovědnost – kolektivní či individuální).

U a.s., s.r.o. a družstva platí výslovně, že ti členové statutárního orgánu, kteří způsobili
společnosti porušením právních povinností při výkonu své působnosti škodu, odpovídají za
tuto škodu společně a nerozdílně. Odpovědnost ostatních členů statutárního orgánu
založena není.

Odpovědnost statutárního orgánu není dána, pokud se řídí zásadami nebo plní pokyny
schválené valnou hromadou společnosti (usnesení členské schůze družstva). Pozor! To
neplatí u pokynů, které jsou v rozporu s právními předpisy a pokynů, které by zasahovaly
do záležitostí obchodního vedení společnosti.

Pouze u představenstva a.s. není dána odpovědnost za škodu, vzniklou splněním
rozhodnutí dozorčí rady, kterým buď nedá souhlas k určitému jednání (nabytí nebo zcizení
majetku přesahující svou hodnotou 1/3 vlastního kapitálu), nebo určité jednání
představenstvu zakáže. V těchto případech nese odpovědnost sama dozorčí rada.

Právní odpovědnost

JUDr. Michal DONNÉ

Tel.: 721 308 015, e-mail: donne.michal@seznam.cz

Vztah mezi statutárním orgánem a společností je vztahem obchodněprávním a řídí se úpravou
závazkových vztahů podle obchodního zákoníku, vč. odpovědnosti za škodu.

Podnikatel – fyzická osoba nevstupuje do odpovědnostního vztahu se společností, ale přímo se
svými obchodními partnery a veřejnoprávními institucemi (finanční a jiné orgány).

Obecné předpoklady vzniku odpovědnosti za škodu:

(i) porušení právní povinnosti odpovědnou osobou při výkonu její funkce statutárního orgánu

(ii) vznik škody na straně poškozeného (majetková újma vyjádřitelná v penězích)

(iii) příčinná souvislost mezi porušením povinnosti a vznikem škody

(iv) neexistence okolnosti vylučující odpovědnost



28.11.2012

14

Odpovědnost za škodu

JUDr. Michal DONNÉ

Tel.: 721 308 015, e-mail: donne.michal@seznam.cz

Obecná odpovědnost člena statutárního orgánu je konstruována jako odpovědnost za
porušení právních povinností při výkonu funkce. Jedná se o odpovědnost objektivní,
bez ohledu na zavinění, kterou nelze předem smluvně vyloučit ani omezit.

Objektivní charakter má také odpovědnost podnikatele – fyzické osoby za porušení
povinností vyplývajících z obchodně závazkových vztahů. Odpovědnost za škodu je
možné předem vyloučit pouze pro případy neúmyslného jednání.

Odpovědnosti se lze obecně zprostit prokázáním, že porušení povinností bylo
způsobeno okolnostmi vylučujícími odpovědnost (např. spoluzavinění poškozeného).
Důkazní břemeno nese strana, která škodu způsobila.

Za okolnosti vylučující odpovědnost se obecně považuje překážka, jež nastala
nezávisle na vůli nositele právní povinnosti a která zabránila ve splnění její
povinnosti. Připuštěna může být pouze taková překážka, která nemůže být povinnou
osobou předvídána a její následky odvráceny nebo překonány. Člen statutárního
orgánu může být také zproštěn odpovědnosti za škodu v případě, že prokáže, že při
výkonu funkce jednal s péčí řádného hospodáře. To se netýká porušení povinnosti
mlčenlivosti a zákazu konkurence.

Odpovědnost za škodu

JUDr. Michal DONNÉ

Tel.: 721 308 015, e-mail: donne.michal@seznam.cz

Předcházení uplatnění odpovědnosti
Archivovat veškeré podklady, které vedly k samotnému obchodnímu rozhodnutí
náležejícímu do působnosti statutárního orgánu (obchodní vedení společnosti).
Nechávat si schvalovat významné obchodní záležitosti dozorčí radou (je-li
zřízena), případně valnou hromadou. Pro posouzení záležitostí, které jsou mimo
rozsah jejich odborných znalostí členů statutárních orgánů a mohou mít závažné
důsledky pro společnost, sjednávat poskytnutí odborných stanovisek advokáty,
daňovými poradci, znalci pro oceňování majetku, případně dalšími experty.

Náhrada škody (1)
Nahrazuje se veškerá skutečná škoda materiálního i nemateriálního charakteru a
ušlý zisk (skutečný nebo zpravidla dosahovaný v rámci poctivého obchodního
styku) s výjimkou nepředvídatelné škody. Nepředvídatelná je taková škoda, která
převyšuje škodu, kterou v době vzniku závazkového vztahu povinná strana jako
možný důsledek porušení své povinnosti předvídala, nebo kterou bylo možno
předvídat s přihlédnutím ke skutečnostem, jež v uvedené době povinná strana
znala nebo měla znát při vynaložení obvyklé péče.
Rozlišujeme škodu smluvní a škodu deliktní.
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Odpovědnost za škodu

JUDr. Michal DONNÉ

Tel.: 721 308 015, e-mail: donne.michal@seznam.cz

Náhrada škody (2)

Rozsah škody prokazuje poškozená osoba (společnost nebo smluvní strana).
Existenci okolností vylučujících odpovědnost za škodu prokazuje škůdce.
Škoda se nahrazuje v penězích. Jestliže však o to oprávněná strana požádá, a
je-li to možné a obvyklé, nahrazuje se škoda uvedením v předešlý stav.
Nároku na náhradu škody se nelze vzdát, ani jej nelze omezit před porušením
povinnosti, z něhož může škoda vzniknout. Vzdát se lze až nároku na náhradu
škody po okamžiku porušení povinnosti, ze které škoda vznikla, i kdyby nebyl
jistý její rozsah nebo její výše.

Poškozenou osobou a oprávněným subjektem v právním vztahu
odpovědnosti statutárních orgánů je společnost, jejímž jménem statutární
orgán jedná a které byla tímto jednáním škoda způsobena.
Poškozenou osobou v odpovědnostním vztahu podnikatele – fyzické osoby je
smluvní strana dotčeného obchodně závazkového vztahu, jíž byla škoda
způsobena, případně státní orgán.

Odpovědnost za škodu

JUDr. Michal DONNÉ

Tel.: 721 308 015, e-mail: donne.michal@seznam.cz

Náhrada škody (3)

Každý společník s.r.o. má právo podat jménem společnosti proti jednateli, který
společnosti způsobil nějakou škodu a odpovídá za ní, žalobu o náhradu škody u
příslušného krajského soudu.
U a.s. je nositelem tohoto práva dozorčí rada, nebo ve vymezených případech
minoritní akcionáři.

Členové statutárního orgánu, kteří odpovídají společnosti za škodu, ručí za
závazky společnosti společně a nerozdílně, jestliže některý odpovědný člen
představenstva škodu neuhradil a věřitelé nemohou dosáhnout uspokojení své
pohledávky z majetku společnosti pro její platební neschopnost, nebo z důvodu,
že společnost zastavila platby. Rozsah ručení je omezen rozsahem povinnosti
odpovědných členů statutárního orgánu k náhradě škody. Ručení člena
statutárního orgánu zaniká, jakmile způsobenou škodu uhradí.
Ručení platí i pro případ, že se společnost nároku na náhradu škody vůči
statutárnímu orgánu vzdá.

Právo na náhradu škody se promlčuje v obecné čtyřleté promlčecí lhůtě.
Objektivní promlčecí lhůta činí 10 let.
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Odpovědnost statutárního orgánu

JUDr. Michal DONNÉ

Tel.: 721 308 015, e-mail: donne.michal@seznam.cz

Odpovědnost statutárních orgánů je odvozena od jejich specifických i obecných povinností
stanovených zákonem (ObchZ, Žz), vnitřními předpisy společnosti (stanovy, společenská
smlouva), mandátní smlouvou o výkonu funkce a usneseními valné hromady (resp. členské
schůze) a dozorčí rady (platí pouze u a.s.).

Základní povinnosti statutárních orgánů (1)

Člen statutárního orgánu musí jednat při výkonu své funkce s péčí řádného hospodáře,
zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech společnosti, jejichž
prozrazení by mohlo společnosti způsobit škodu. Pokud by došlo k jejich prozrazení,
odpovídal by společnosti za škodu tím způsobenou.
Člen statutárního orgánu nese důkazní břemeno v případném sporu o tom, zda jednal při
vyřizování záležitostí společnosti s péčí řádného hospodáře. Pod pojmem péče řádného
hospodáře si lze představovat takovou péči, s jakou by běžný hospodář, který je vybaven
potřebnými znalostmi a dovednostmi, a chová se odpovědně a svědomitě, věnoval
svému vlastnímu majetku s cílem tento majetek zachovat a chránit před ohrožením,
případně jej dále navyšovat. Do této péče náleží i schopnost rozeznat, kdy již hospodář na
řešení určité situace již svými odbornými znalostmi a zkušenostmi nestačí a musí ji proto
v nezbytném rozsahu svěřit podřízeným pracovníkům s příslušnou kvalifikací nebo třetím
osobám.

Odpovědnost statutárního orgánu 

JUDr. Michal DONNÉ

Tel.: 721 308 015, e-mail: donne.michal@seznam.cz

Základní povinnosti statutárních orgánů (2)

Statutární orgán má dále povinnost zabezpečovat obchodní vedení
společnosti a zajistit řádné vedení předepsané evidence a účetnictví,
předkládat valné hromadě ke schválení účetní závěrku, vést seznam
společníků a akcionářů, pokud společnost vydala akcie na jméno, informovat
společníky o záležitostech společnosti.

Statutární orgán se zprostí odpovědnosti za škodu, za případné porušení
povinnosti vést předepsanou evidenci a účetnictví, pokud prokáže zajištění
jejich vedení v potřebném rozsahu kvalifikovanou osobou, které vytvořil pro
tuto činnost potřebné podmínky a poskytl ji nutnou součinnost a její činnost
efektivně kontroloval. Za případnou škodu pak odpovídají právě ty osoby,
které se při vedení účetnictví pochybení dopustily.
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Odpovědnost statutárního orgánu 

JUDr. Michal DONNÉ

Tel.: 721 308 015, e-mail: donne.michal@seznam.cz

Základní povinnosti statutárních orgánů (3)

Statutární orgán svolává v předepsaných případech a termínech valnou hromadu
společnosti, a to nejméně jednou za rok. Valná hromada, která schvaluje řádnou
účetní závěrku, se musí konat nejpozději do šesti měsíců od posledního dne
účetního období.
Statutární orgán je též povinen zajistit ověření účetní závěrky auditorem v
případech, kdy tak požaduje zákon a uložit účetní závěrku, resp. výroční zprávu
do sbírky listin obchodního rejstříku (sankce zrušení společnosti).
V případě podnikatelských seskupení (koncernů) je statutární orgán povinen
vypracovat zprávu o vztazích ve skupině a uložit jí do sbírky listin OR.
Statutární orgán akciové společnosti (představenstvo) je ve dle výše uvedených
povinností povinen svolat valnou hromadu bez zbytečného odkladu v případě,
že se dozví o celkové ztrátě společnosti takové výše, že při jejím uhrazení
z možných zdrojů společnosti by neuhrazená ztráta dosáhla poloviny základního
kapitálu.

Odpovědnost statutárního orgánu 

JUDr. Michal DONNÉ

Tel.: 721 308 015, e-mail: donne.michal@seznam.cz

Základní povinnosti statutárních orgánů (4)

Statutární orgán má povinnost podat soudu tzv. insolvenční návrh bez
zbytečného odkladu poté, co se dozvěděl nebo při náležité pečlivosti měl
dozvědět o úpadku své společnosti. Po prohlášení konkurzu na majetek
společnosti je pak statutární orgán povinen poskytnout insolvenčnímu
správci nebo předběžnému správci při zjišťování majetkové podstaty
všestrannou součinnost, zejména dbát pokynů insolvenčního správce nebo
předběžného správce. S ohledem na paralelní trestně právní následky se
ještě k této záležitosti vrátím u trestněprávní odpovědnosti.
Při rozhodování statutárního orgánu by měl každý jeho člen upřednostňovat
zájmy společnosti nad zájmy společníků. Členové statutárního orgánu
odpovídají za škodu, kterou způsobili společnosti plněním pokynu valné
hromady, který je v rozporu s právním řádem.
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Odpovědnost statutárního orgánu 

JUDr. Michal DONNÉ

Tel.: 721 308 015, e-mail: donne.michal@seznam.cz

Základní povinnosti statutárních orgánů

– zákaz konkurence (1)
Pro členy statutárních orgánů platí zákaz konkurence. To znamená, že pokud
společenská smlouva nebo stanovy neurčují nějaká další omezení, členové
statutárních orgánů nesmí podnikat ve stejném nebo obdobném oboru v
jakém podniká společnost, ani vstupovat s jinou společností, která podniká
ve stejném nebo obdobném oboru do obchodních vztahů.
Členové statutárních orgánů dále nesmí zprostředkovávat nebo obstarávat
pro jiné osoby obchody společnosti. Nesmí být společníkem v.o.s nebo
komplementářem k.s., a nesmí také konkurovat společnosti, ve které jsou
členem prostřednictvím ovládané osoby. Rozsah zákazu konkurence
stanovený zákonem nelze společenskou smlouvou ani stanovami zúžit.

Odpovědnost statutárního orgánu 

JUDr. Michal DONNÉ

Tel.: 721 308 015, e-mail: donne.michal@seznam.cz

Základní povinnosti statutárních orgánů

– zákaz konkurence (2)
Členové statutárních orgánů nesmí vykonávat činnost jako statutární orgán
nebo člen statutárního nebo jiného orgánu jiné právnické osoby se stejným
nebo obdobným předmětem podnikání. Obchodní zákoník z tohoto zákazu
stanovuje výjimku, a to v případě, že by dotčená akciová společnost tvořila
s uvedenou „konkurenční“ společností koncern.
Poruší-li obecně člen statutárního orgánu společnosti zákaz konkurence, má
od něj společnost právo požadovat, aby jí vydala prospěch z obchodu, při
kterém porušila zákaz konkurence, anebo aby na společnost převedla
neoprávněně nabytá práva. Společnost musí uplatnit toto právo do tří
měsíců ode dne, kdy se o této skutečnosti dozvěděla, nejpozději do jednoho
roku ode dne, kdy byl osobou zákaz konkurence porušen.
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Odpovědnost statutárního orgánu 

JUDr. Michal DONNÉ

Tel.: 721 308 015, e-mail: donne.michal@seznam.cz

Základní povinnosti statutárních orgánů

Obchody společnosti se členy jejího statutárního orgánu

Statutární orgán nesmí uzavřít jménem společnosti smlouvu o úvěru nebo půjčce s členem představenstva,
dozorčí rady, prokuristou nebo jinou osobou, která je oprávněna jménem společnosti takovou smlouvu uzavřít,
nebo osobami jim blízkými nebo na ně bezplatně převést majetek společnosti, bez předchozího souhlasu valné
hromady a za jiných podmínek než obvyklých v obchodním styku. To platí i vůči jiným osobám jejímž jménem
je člen statutárního orgánu společnosti oprávněn jednat.

Obchody společnosti se zakladateli, akcionáři nebo osobami jednajícími s nimi ve shodě anebo členy
statutárních orgánů nebo osobami jimi ovládanými anebo osobami, se kterými tvoří koncern

Pokud se týkají majetkových hodnot ve výši alespoň jedné desetiny upsaného základního kapitálu společnosti,
musí být hodnota nabývaného nebo zcizovaného majetku stanovena na základě posudku znalce jmenovaného
soudem.

Jakékoliv obchody jimiž má společnost nabýt nebo zcizit majetek v hodnotě přesahující jednu třetinu
vlastního kapitálu

Statutární orgán nesmí uzavřít smlouvu, jejímž předmětem by byl uvedený obchod, bez souhlasu dozorčí rady.

Odpovědnost statutárního orgánu 

JUDr. Michal DONNÉ

Tel.: 721 308 015, e-mail: donne.michal@seznam.cz

Povinnosti statutárních orgánů z dalších zvláštních právních předpisů (1)

Vedle obchodního zákoníku, který je základním právním předpisem upravujícím
primární i odpovědnostní vztahy mezi statutárním orgánem a společností je nutné
poukázat na speciální úpravu odpovědnosti statutárního orgánu zákonem č. 128/2008
Sb. o přeměnách obchodních společností a družstev.

Členové statutárního orgánu, dozorčí rady a další osoby zúčastněné na přeměně
(znalci) odpovídají společně a nerozdílně za škodu, která vznikla porušením jejich
povinností při přeměně osobě zúčastněné na přeměně, jejím společníkům nebo
členům a věřitelům.

Osoba odpovídající za škodu se zprostí své odpovědnosti, jestliže prokáže, že jednala s
právem předepsanou péčí.

Právo na náhradu škody se promlčuje ve lhůtě 5 let ode dne, kdy se zápis přeměny do
obchodního rejstříku stal účinným vůči třetím osobám. Na ni navazuje dvouletá
promlčecí lhůta počínající od právní moci rozhodnutí soudu, jímž se přiznává právo na
náhradu škody.
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Odpovědnost statutárního orgánu 

JUDr. Michal DONNÉ

Tel.: 721 308 015, e-mail: donne.michal@seznam.cz

Povinnosti statutárních orgánů z dalších zvláštních právních předpisů (2)

Zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon)

V souvislosti s odpovědností za škodu upozorním pouze na striktní úpravu provedenou
ustanoveními § 99, podle nichž statutární orgán, který nesplnil svoji povinnost podat
insolvenční návrh neprodleně poté, co se dozvěděl nebo se při náležité pečlivosti měl
dozvědět o svém úpadku, odpovídá věřiteli za škodu nebo jinou újmu, kterou způsobí
porušením této povinnosti.

Škoda nebo jiná újma vzniklá porušením výše uvedené povinnosti spočívá v rozdílu mezi v
insolvenčním řízení zjištěnou výší pohledávky přihlášené věřitelem k uspokojení a částkou,
kterou věřitel v insolvenčním řízení na uspokojení této pohledávky obdržel.

Statutární orgán se uvedené odpovědnosti za škodu nebo jinou újmu zprostí, jen prokáže-
li, že porušení povinnosti podat insolvenční návrh nemělo vliv na rozsah částky určené k
uspokojení pohledávky přihlášené věřitelem v insolvenčním řízení, nebo že tuto povinnost
nesplnila vzhledem ke skutečnostem, které nastaly nezávisle na její vůli a které nemohla
odvrátit ani při vynaložení veškerého úsilí, které lze po ní spravedlivě požadovat.

Odpovědnost statutárního orgánu 

JUDr. Michal DONNÉ

Tel.: 721 308 015, e-mail: donne.michal@seznam.cz

Povinnosti statutárních orgánů podle obecných právních předpisů

V souvislosti s odpovědností statutárních orgánů je nutné upozornit i na
celou řadu dalších povinností vůči správním orgánům, které vyplývají z
právních předpisů, které platí obecně pro podnikatelské subjekty
(živnostenských, daňových, zdravotního, sociálního a nemocenského
pojištění apod. Na tomto místě poukážu zejména na povinnosti podle
živnostenského zákona, které jsou společné jak podnikateli – fyzické osobě,
tak statutárnímu orgánu jejímž prostřednictvím jedná podnikatel – právnická
osoba.
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Odpovědnost statutárního orgánu a podnikatele 

JUDr. Michal DONNÉ

Tel.: 721 308 015, e-mail: donne.michal@seznam.cz

Základní povinnosti podnikatele dle živnostenského zákona – 1

(1) Účast odpovědného zástupce při provozování živnosti
Pokud neprovozuje podnikatel svou živnost sám, obvykle proto že nesplňuje
zvláštní podmínky předepsané pro provozování živnosti, musí si smluvně
sjednat odpovědného zástupce pro získání a výkon živnostenského oprávnění
jeho prostřednictvím. V tomto případě je pak podnikatel povinen zajistit
účast odpovědného zástupce při provozování živnosti v potřebném rozsahu.
Z toho vyplývá, že nepostačuje pouze formální účast odpovědného zástupce.
(2) Příjem písemností a označení místa podnikání, resp. sídla pro účely
doručování
Podnikatel je povinen v místě podnikání, resp. v sídle, zajistit trvale přijímání
písemností. Pro tyto účely je dále povinen viditelně označit místo podnikání
(pokud se liší od bydliště), resp. své sídlo, obchodní firmou, nebo názvem,
nebo jménem a příjmením a identifikačním číslem.

Odpovědnost statutárního orgánu a podnikatele 

JUDr. Michal DONNÉ

Tel.: 721 308 015, e-mail: donne.michal@seznam.cz

Základní povinnosti podnikatele dle živnostenského zákona – 2

(3) Prokazování způsobu nabytí prodávaného zboží nebo materiálu
Podnikatel je povinen na požádání předložit kontrolnímu orgánu doklady
prokazující způsob nabytí prodávaného zboží nebo materiálu používaného k
poskytování služeb.
Podnikatel je tedy např. povinen doložit přímo na prodejně kontrole nabývací
doklady (např. faktury) od prodávaného zboží. Ustanovení je směřováno k
zamezení prodeje pašovaného či jinak nelegálně získaného zboží.
(4) Přítomnost osoby se znalostí českého nebo slovenského jazyka
Podnikatel je povinen zajistit, aby v provozovně určené pro prodej zboží nebo
poskytování služeb spotřebitelům byla v prodejní nebo provozní době přítomna
osoba se znalostí českého nebo slovenského jazyka.
(5) Prokázání totožnosti
Podnikatel provozující činnost, která je předmětem živnosti, osoby jednající jeho
jménem a odpovědný zástupce jsou povinni pracovníkům živnostenského úřadu
prokázat svoji totožnost.
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Odpovědnost statutárního orgánu a podnikatele 

JUDr. Michal DONNÉ

Tel.: 721 308 015, e-mail: donne.michal@seznam.cz

Základní povinnosti podnikatele dle živnostenského zákona – 3

(6) Oznámení o přerušení a pokračování provozování živnosti
Hodlá-li podnikatel přerušit provozování živnosti na dobu delší než 6 měsíců,
je povinen tuto skutečnost předem písemně oznámit živnostenskému úřadu.
Stejně tak opětovné zahájení provozování činnosti je podnikatel povinen
předem písemně oznámit.
(7) Povinnost vydat zákazníkovi na vyžádání "účtenku"
Podnikatel je povinen vydat na žádost zákazníka doklady o prodeji zboží nebo
o poskytnutí služby. Na dokladu musí být uvedeno označení podnikatele
obchodní firmou, popřípadě názvem nebo jménem a příjmením, a
identifikačním číslem, datum prodeje zboží nebo poskytnutí služby, druh
zboží nebo služby a cena, pokud zvláštní právní předpis nestanoví jinak.

Odpovědnost statutárního orgánu a podnikatele 

JUDr. Michal DONNÉ

Tel.: 721 308 015, e-mail: donne.michal@seznam.cz

Základní povinnosti podnikatele dle živnostenského zákona – 3

(6) Oznámení o přerušení a pokračování provozování živnosti
Hodlá-li podnikatel přerušit provozování živnosti na dobu delší než 6 měsíců,
je povinen tuto skutečnost předem písemně oznámit živnostenskému úřadu.
Stejně tak opětovné zahájení provozování činnosti je podnikatel povinen
předem písemně oznámit.
(7) Povinnost vydat zákazníkovi na vyžádání "účtenku"
Podnikatel je povinen vydat na žádost zákazníka doklady o prodeji zboží nebo
o poskytnutí služby. Na dokladu musí být uvedeno označení podnikatele
obchodní firmou, popřípadě názvem nebo jménem a příjmením, a
identifikačním číslem, datum prodeje zboží nebo poskytnutí služby, druh
zboží nebo služby a cena, pokud zvláštní právní předpis nestanoví jinak.
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Trestní odpovědnost 

JUDr. Michal DONNÉ

Tel.: 721 308 015, e-mail: donne.michal@seznam.cz

Ze stávající judikatury českých soudů vyplývá, že pokud je skutková
podstata trestného činu naplněna jednáním kolektivního orgánu
společnosti, jsou za tento trestný čin odpovědni jednotliví členové
statutárního orgánu, kteří se svým jednání podíleli na rozhodnutí
společnosti, které skutkovou podstatu trestného činu naplnilo.
V praxi bývá obvyklé, že statutární orgán nevykonává svou působnost
sám, ale prostřednictvím zaměstnanců společnosti, popř. dalších
pověřených osob, kteří jim připravují podklady a konají podle jejich
pokynů. Míra osobní faktické a vědomé účasti statutárního orgánu na
jednání společnosti, resp. přípravě a rozhodování, jehož je jednání
důsledkem, není na venek vždy zřejmá. Tak je tomu např. u
komplikovanějších smluv, vedení účetnictví a vypracování daňových
přiznání.
Pokud dojde ke spáchání některého trestného činu, je nutné podrobně
zkoumat subjektivní stránku tohoto trestného činu, tedy dostatečně
prokázat úmysl pachatele spáchat trestný čin, přičemž tento úmysl musí
zahrnovat všechny složky zmíněného trestného činu.

Trestní odpovědnost 

JUDr. Michal DONNÉ

Tel.: 721 308 015, e-mail: donne.michal@seznam.cz

Subjektivní stránka trestní odpovědnosti (1)

V trestním právu platí obecná zásada, podle které je k trestnosti činu třeba
úmyslného zavinění jeho pachatelem, nestanoví-li zákon výslovně, že postačí
zavinění z nedbalosti. V případě hospodářských trestních činů je tomu tak
pouze v případě porušování povinnosti při správě cizího majetku dle § 255a
trestního zákona, u které postačuje pouze prokázání vědomé nedbalosti.

Zavinění je psychický vztah pachatele k následkům jeho jednání a má složku
vědomostní a volní. V rámci posouzení vědomostní složky se člen
statutárního orgánu jako pachatel trestného činu nemůže dovolávat svého
přesvědčení o právní dovolenosti určitého jednání, resp. nevědomosti o jeho
zákonném zákazu, ačkoliv o něm měl být, z titulu svého postavení a funkce,
obeznámen, byť v hrubých rysech.



28.11.2012

24

Trestní odpovědnost 

JUDr. Michal DONNÉ

Tel.: 721 308 015, e-mail: donne.michal@seznam.cz

Subjektivní stránka trestní odpovědnosti (2)

Kombinací uvedené vědomostní a volní složky jsou konstruovány základní formy
zavinění:

a) úmysl

- přímý (pachatel je si vědom jakým způsobem je jeho jednání zaměřeno a jaké může
mít následky a chce jich dosáhnout)

- eventuální (jednání pachatele je sice vědomě zaměřeno na jiný cíl, nicméně
pachatel je srozuměn i s jinými možnými následky)

a) nedbalost (porušení obvyklé míry opatrnosti, péče a svědomitosti)

- vědomá (pachatel je si vědom možných následků svého jednání či nečinnosti,
kterých sice nechce dosáhnout, ale bez přiměřených důvodů se spoléhá na to, že
nenastanou)

- nevědomá (pachatel si není vědom a tudíž ani nechce způsobit škodlivé následky,
ale jedná se nevědomost neomluvitelnou)

Trestní odpovědnost 

JUDr. Michal DONNÉ

Tel.: 721 308 015, e-mail: donne.michal@seznam.cz

Subjektivní stránka trestní odpovědnosti (3)

Právní praxe ukazuje, že orgány činné v trestním řízení, zejména policie, se
subjektivní stránkou odpovědnosti podrobně nezabývají a k podání obžaloby
jim postačí naplnění skutkové podstaty trestného činu. Ta bývá zkoumána až
v navazujícím trestním řízení, a to někdy až ve vyšších instancích, čímž jsou
obžalovaní často zbytečně traumatizováni a stigmatizováni.
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Trestní odpovědnost 

JUDr. Michal DONNÉ

Tel.: 721 308 015, e-mail: donne.michal@seznam.cz

Možné delikty (1)

Rozsah trestní odpovědnosti statutárních orgánů je dán vymezením
trestných činů, jejichž skutkovou podstatu lze v souvislosti s výkonem funkce
naplnit.

Jde typicky o trestné činy hospodářské, jak je upravuje druhá hlava zvláštní
části trestního zákona. Do této skupiny deliktů ale nepochybně náleží také
např. trestné činy porušování povinností při správě cizího majetku (§ 255 a
§ 255a trestního zákona), poškozování věřitele (§ 256 trestního zákona),
zvýhodňování věřitele (§ 256a trestního zákona) nebo předlužení (§ 256c
trestního zákona).

Všechny uvedené delikty, připadají v úvahu i pro podnikatele – fyzické osoby.

Trestní odpovědnost 

JUDr. Michal DONNÉ

Tel.: 721 308 015, e-mail: donne.michal@seznam.cz

Možné delikty (2)

Porušování povinností při správě cizího majetku (§ 255 a § 255a trestního
zákona)

Zřejmě nejčastější případ deliktu statutárních orgánů i podnikatelů –
fyzických osob. Předpokládá, že potenciální pachatel má buď zákonem
uloženou anebo smluvně převzatou povinnost opatrovat nebo spravovat cizí
majetek a v případě § 255 trestního zákona jinému úmyslně způsobí škodu
nikoliv malou porušením výše zmíněné povinnosti, v případě § 255a pak tuto
povinnost poruší z vědomé nedbalosti a jinému tím způsobí značnou škodu.
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Trestní odpovědnost 

JUDr. Michal DONNÉ

Tel.: 721 308 015, e-mail: donne.michal@seznam.cz

Možné delikty (3)

Poškozování věřitele (§ 256 trestního zákona)

se dopustí ten, kdo i jen částečně zmaří uspokojení svého věřitele tím, že a)
zničí, poškodí, zatají, zcizí, učiní neupotřebitelnou nebo odstraní část svého
majetku, b) předstírá nebo uzná neexistující právo nebo závazek, c) svůj majetek
zdánlivě zmenšuje, nebo d) v řízení před soudem odmítne splnit zákonnou
povinnost učinit prohlášení o svém majetku nebo o majetku právnické osoby, za
kterou je oprávněn jednat, nebo v takovém prohlášení uvede nepravdivé nebo
hrubě zkreslené údaje.

Zvýhodňování věřitele (§ 256a trestního zákona)

se dopustí ten, kdo jako dlužník, který není schopen plnit své splatné závazky,
zmaří, byť i jen částečně, uspokojení svého věřitele tím, že zvýhodní jiného
věřitele.

Trestní odpovědnost 

JUDr. Michal DONNÉ

Tel.: 721 308 015, e-mail: donne.michal@seznam.cz

Možné delikty (4)

Předlužení podnikatelů – fyzických osob (§ 256c trestního zákona)

se dopustí ten, kdo, byť i z vědomé nedbalosti [§ 5 písm. a)], si přivodí
předlužení tím, že a) činí vydání hrubě nepřiměřená svým majetkovým
poměrům, b) spravuje svůj majetek způsobem, který neodpovídá zákonem
mu uloženým nebo smluvně převzatým povinnostem nebo je s nimi v
hrubém nepoměru, c) užívá poskytnutý úvěr v rozporu nebo hrubém
nepoměru s jeho účelem, d) poskytuje ze svého majetku půjčky nebo úvěry
jiným osobám, ač to je v hrubém nepoměru k jeho majetkovým poměrům,
nebo e) učiní nad rámec obvyklého podnikatelského rizika obchod nebo
operaci, která nenáleží k jeho pravidelné podnikatelské činnosti nebo je v
hrubém nepoměru k jeho majetkovým poměrům.
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Trestní odpovědnost 

JUDr. Michal DONNÉ

Tel.: 721 308 015, e-mail: donne.michal@seznam.cz

Možné delikty (5)

Při výkonu působnosti člena statutárního orgánu, jakož i při podnikání
fyzických osob se lze ale dopustit i obecných kriminálních deliktů, např.
obecného ohrožení (§ 180 trestního zákona), nebo častěji ohrožení a
poškození životního prostředí (§ 181a či § 181b trestního zákona),
poškozování lesa těžbou (§ 181c trestního zákona), nakládání s
nebezpečnými odpady (§ 184e trestního zákona) atd. V úvahu připadá i
spáchání trestného činu zpronevěry (§ 248 trestního zákona),
neoprávněného užívání cizí věci (§ 249 trestního zákona), ačkoliv jsou jimi
stíhány častěji osoby v zaměstnaneckém poměru. Pominout nelze ani i
trestný čin podvodu (§ 250 trestního zákona), páchaný zejména v jeho
speciální variantě - pojistného či úvěrového podvodu (§ 250a a § 250b
trestního zákona). V poslední době nabývá na aktuálnosti i trestný čin
legalizace výnosu z trestné činnosti (§ 252a trestního zákona).

Trestní odpovědnost 

JUDr. Michal DONNÉ

Tel.: 721 308 015, e-mail: donne.michal@seznam.cz

Možné delikty (6)

autorská práva
Vzhledem k rozsahu využívání moderních technologií a počítačového
software v podnikání upozorňuji též na trestný čin porušování autorského
práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi (§ 152
trestního zákona). Nejčastějšími způsoby porušování autorských práv je
užívání ilegálně získaných počítačových programů v obchodní společnosti a
produkce zvukově obrazového záznamu či jiného díla.

Pokud jde o ilegální užívání počítačových programů, pak - stejně jako v
případě jakéhokoliv jiného úmyslného trestného činu - musí být prokázáno,
že statutární orgán byl informován o existenci ilegálních programů v
počítačích či počítačové síti své obchodní společnosti a že je s úmyslem
užívat, či jejich užívání připustit, v této síti ponechal, respektive jejich užívání
strpěl.
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Trestní odpovědnost 

JUDr. Michal DONNÉ

Tel.: 721 308 015, e-mail: donne.michal@seznam.cz

Možné delikty (7)

insolvenční řízení
Až 70% nově zakládaných podniků (startups) končí podnikatelským neúspěchem,
který má ve významném počtu případů podobu bankrotu (úpadku).

Novela insolvenčního zákona z roku 2008 přinesla zpřísnění majetkových sankcí
ukládaných statutárním orgánům za porušení povinnosti podání návrhu na zahájení
insolvenčního řízení v situaci hrozícího úpadku společnosti. K této občanskoprávní
odpovědnosti přistupuje i odpovědnost trestněprávní. Je známo mnoho případů, kdy
statutární orgány v dobré snaze udržet podnik v provozu a zajistit tržby pro úhradu
závazků objednávali zboží a služby i v situaci, kdy si musely být vědomy, že se
dostanou přinejmenším do prodlení s jejich úhradou. To vedlo po prohlášení
konkurzu na majetek společnosti k zahájení trestního řízení proti členům těchto
statutárních orgánů pro obvinění z trestného činu podvodu. Ve stejně míněné snaze
statutární orgány vyjednávají s věřiteli podmínky úhrady závazků v závislosti na
závažnosti důsledků na činnost podniku, čímž se dopouštějí trestného činu
zvýhodňování věřitele (§ 256a trestního zákona).

Trestní odpovědnost 

JUDr. Michal DONNÉ

Tel.: 721 308 015, e-mail: donne.michal@seznam.cz

Možné delikty (8)

insolvenční řízení (pokračování)
Odsuzujícím rozsudkem trestních soudů skončily i některé případy 
cestovních kanceláří, jejichž statutární orgány připustily pokračování příjmu 
plateb od klientů za budoucí turistické pobyty, ač ekonomická situace 
cestovní kanceláře byla velmi špatná. 

Trestní zákoník dále upravuje i trestný čin porušení povinnosti v řízení o
konkurzu (§ 126) postihující relativně častá jednání statutárních orgánů
spočívající v maření nebo ztěžování výkonu funkce správce konkursní
podstaty po prohlášení konkurzu na majetek dlužníka obvykle tím, že
odmítají spolupracovat a zejména vydat účetní a další doklady společnosti.
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Trestní odpovědnost právnických
osob

JUDr. Michal DONNÉ

Tel.: 721 308 015, e-mail: donne.michal@seznam.cz

S účinností od 1. ledna 2012 byla rozšířena trestně právní odpovědnost i na
právnické osoby. Od nynějška tak mohou být stíhány všechny právnické
osoby s výjimkou České republiky a omezeně i územně správních celků.
Vedle obchodních společností a družstvem mezi ně patří např. politické
strany, vysoké školy, církevní instituce, či společenství vlastníků bytových
jednotek.

Odlišné tresty vzhledem ke specifičnosti právnických osob – např. zrušení
právnické osoby, propadnutí majetku a zákaz podílení se na veřejných
zakázkách, státních dotacích a subvencích.

S ohledem na značné překrývání trestních podstat může dojít k souběžnému
trestnímu stíhání i potrestání právnické i fyzické osoby za stejný trestný čin.

Zřizuje se Rejstřík trestů i pro právnické osoby, který je na rozdíl od osob
fyzických veřejný.




