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30. listopadu 2020, 9.00 - 15.00

Parametry kurzu

JUDr. Mgr. Zdeněk Kopečný

Podrobná anotace kurzu

Územně samosprávní celky jsou sice dle ustanovení § 6 odst. 1 písm. b) zákona č. 418/2011 Sb., 
o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, z působnosti zákona vyloučeny, ovšem 
pouze v případech, kdy se v rámci jejich činnosti jedná o výkon veřejné moci. Jakákoliv činnost, 
kterou vykonává územně samosprávní celek v soukromoprávní rovině (ať již v samostatné 
nebo přenesené působnosti) prostřednictvím svého zaměstnance, může být podkladem pro 
trestní odpovědnost konkrétního kraje či obce. Kurz podá základní přehled o zákonu o trestní 
odpovědnosti právnických osob, objasní, v jakých situacích by jednání zaměstnance obce či 
kraje mohlo způsobit trestní stíhání obce či kraje a vysvětlí východiska trestní odpovědnosti 
právnických osob vůbec včetně trestných činů, kterých se mohou dopustit (s akcentem na ty, 
které jsou představitelné u cílové skupiny úředníků) a sankcí, které mohou být územně 

Cena    

Cíle kurzu

Cíle kurzu

Akreditace Ministerstva vnitra České republiky

Místo Lektor

Termín

Cílem kurzu je seznámit zájmovou skupinu úředníků s dopady, které může jejich počínání v rámci 
výkonu pracovní činnosti přinést územně samosprávnému celku, jehož jsou zaměstnanci. Trestní 
odpovědnost právnických osob je relativně nový institut v českém právním řádu, přičemž logicky právnické 
osoby nejsou odpovědny na základě zavinění, jak je tomu u osob fyzických, ale na základě tzv. 
přičitatelnosti, tedy kdykoliv, kdy lze jednání úředníka přičíst územnímu samosprávnému celku. 

Trestní odpovědnost právnických osob 
ve vztahu k územním samosprávným celků

Online školení (odkaz bude zaslán na 
e-mail uvedený v přihlášce)

1.590,- Kč (pro úředníky ÚSC a zaměstnance v sociálních službách osvobozeno 
od DPH, ostatní cena s 21% DPH: 1.924,- Kč)
1790

2166

4. listopadu 2022, 9:00 - 15:3016. září 2022, 9:00 - 15:30
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Obsah kurzu

Cíle kurzu

V rámci kurzu bude vymezeno, v jakých případech tomu tak je a jaké jsou typické případy trestní 
odpovědnosti právnických osob ve vztahu k územně samosprávných celkům. Přičitatelné je totiž 
i jednání zaměstnance nebo osoby v obdobném postavení při plnění pracovních úkolů, a to 
z následujících důvodů: 
• na podkladě jeho rozhodnutí, 
• schválení nebo pokynu orgánů obce/kraje,
• orgány obce/kraje neprovedly taková opatření, která měly provést podle jiného právního předpisu 
nebo která po nich lze spravedlivě požadovat (zejména neprovedly povinnou nebo potřebnou kontrolu nad 
činností zaměstnanců nebo jiných osob, jimž jsou nadřízeny, anebo neučinily nezbytná opatření k zamezení 
nebo odvrácení následků spáchaného trestného činu). 

Vzhledem k novelizaci zákona je od 1. 7. 2017 možné, aby se právnická osoba trestní odpovědnosti zprostila, 
pokud vynaložila veškeré úsilí, které na ni bylo možné spravedlivě požadovat, aby spáchání protiprávního 
činu zaměstnance zabránila. Účast zaměstnanců na tomto kurzu lze zcela jistě považovat za snahu zabránit 
protiprávnímu jednání, za které by jinak územně samosprávný celek mohl nést odpovědnost. Cílem kurzu je 
proto také seznámit zaměstnance obcí a krajů s východisky trestní odpovědnosti územně 
samosprávných celků s akcentem na rizikové situace, ve kterých se mohou jejich zaměstnanci ocitnout, 
Současně si kurz klade za cíl splnění tzv. compliance, tedy prevence, která může vést ke zproštění trestní 
odpovědnosti daného územně samosprávného celku. 

Kurz je koncipován jako praktický a konzultační. Dotazy a podněty korigující obsah kurzu jsou proto více než 
žádoucí. Účastníci mohou své dotazy posílat předem (max. 3 pracovní dny před konáním semináře) na 
kontaktní e-mail kopecny@kolumbuspm.cz (v předmětu uveďte název semináře a datum jeho konání).

1. Právní základy a východiska trestní odpovědnosti územně samosprávných celků    
• Vymezení okruhu odpovědných právnických osob – obce a kraje 
• Okruh trestných činů
• Přičitatelnost
• Vyvinění právnické osoby
• Trestní odpovědnost právního nástupce právnické osoby 
• Účinná lítost
• Tresty a ochranná opatření

2. Příklady přičitatelného protiprávního jednání     
• Trestné činy majetkové
• Trestné činy hospodářské
• Trestné činy proti pořádku ve věcech veřejných
• Statistiky odsouzených právnických osob včetně obcí a krajů

3. Compliance program
• Předpoklady vyvinění 
• Vhodná opatření

4. Diskuse, otázky a závěr
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Lektor kurzu

JUDr. Mgr. Zdeněk Kopečný
advokát specializující se na trestní právo a přestupky, lektor na 
právnických fakultách Palackého univerzity a Univerzity Karlovy, autor 
řady odborných publikací


