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1 Úvod 

Pro svou diplomovou práci jsem si vybrala téma neoprávněné podnikání. Je to 

téma velice aktuální, jelikož neoprávněně podnikajících osob je v České republice 

spousta, bez ohledu na to, zda o tom sami vědí, avšak v drtivé většině případů toto 

protizákonné jednání zůstává neodhaleno.  

Právo podnikat je již zakotveno v Listině základních práv a svobod. Je jedním 

z ústavních práv občanů České republiky a toto právo může být omezeno pouze zá-

konem.  

V ekonomice se nachází neformální sektor, který kopíruje společenské problé-

my státu. Společensko-ekonomický jev, který nazýváme stínovou ekonomikou. Tato 

stínová ekonomika značně narušuje ekonomickou situaci, jelikož způsobuje odliv fi-

nančních prostředků, které by jinak patřily státu. Neoprávněné podnikání je jedním 

z prvků stínové ekonomiky. 

Podle platné legislativy může podnikat každý, kdo získá oprávnění k podnikání. 

Pokud je podnikání provozováno v rozporu se zákonem, dochází k neoprávněnému 

podnikání. Tohoto neoprávněného podnikání se může dopustit osoba, která podniká 

ve smyslu obchodního zákoníku, aniž by měla oprávnění k podnikání, nebo také oso-

ba již podnikající, která má oprávnění k podnikání, avšak svou činností překračuje 

rámec svého oprávnění. Ve své práci se budu zabývat neoprávněným podnikáním 

teoreticky s využitím dostupné literatury a také prakticky, popisem případů, které se 

objevily v praxi.  

Cílem mé diplomové práce je vymezit neoprávněné podnikání, jeho ekonomické 

a právní příčiny, dále popsat důsledky neoprávněného podnikání, nastínit trestně 

právní úpravu neoprávněného podnikání a na závěr navrhnout opatření vedoucí 

k omezování tohoto jevu.  

Ve své práci nejdříve vymezím základní pojmy, které používá trestní zákoník 

v ustanovení § 251 a to zejména ve vztahu k obchodnímu zákoníku. Jedná se hlavně 

o podnikání, dále podnikání podle živnostenského zákona včetně podmínek, druhů, 

apod. Následně vymezím základní definici neoprávněného podnikání, a budu se vě-

novat přestupkům a správním deliktům podle živnostenského zákona. Popíši, co se 
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považuje z trestněprávního hlediska za neoprávněné podnikání, které znaky takové 

jednání musí splňovat a hlavně jaké sankce za toto protizákonné jednání pachateli 

hrozí. Následně popíši jednotlivé příčiny neoprávněného podnikání, které podněcují 

lidi, aby neoprávněně podnikali, místo toho, aby podnikali legálně v oficiální ekono-

mice.  

Další kapitolu věnuji ekonomickým a jiným důsledkům neoprávněného podni-

kání. Zde bych chtěla zmínit škody způsobené neoprávněným podnikáním v České 

republice v letech 2009 a 2010.  

Od roku 2010 se řídíme novým trestním zákoníkem. Ve své čtvrté kapitole se 

budu věnovat trestně právní oblasti neoprávněného podnikání, analyzuji předchozí 

úpravu § 118 trestního zákona z roku 1961 a porovnám s novou úpravou § 251 trest-

ního zákoníku z roku 2009.  

V poslední kapitole se budu snažit nastínit možnosti předcházení neoprávně-

nému podnikání. Je jasné, že se tomu úplně zabránit nedá, ale účinnými preventivními 

opatřeními by se mohlo zabránit rozrůstání tohoto ekonomicky škodlivého jevu.  
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2 Vymezení neoprávněného podnikání, ekonomické 

a právní příčiny neoprávněného podnikání 

Dříve, než vymezím neoprávněné podnikání a jeho příčiny, chtěla bych vysvětlit 

pojmy, které se týkají podnikání samotného. Znalost právní úpravy podnikání 

a související problematiky je nezbytná k tomu, abych se mohla fundovaně zabývat 

neoprávněným podnikáním. Jde především o pojmy jako podnikání, podnikatel, živ-

nost a mnoho souvisejících.  

2.1 Podnikání 

Podnikání je vymezeno a upraveno především v obchodním zákoníku (Zákon 

č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník), a dále také v živnostenském zákoně (Zákon 

č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání). Těmito dvěma základními úpravami se 

budu zabývat v následující kapitole. Podnikání je samozřejmě upraveno i mnoha ji-

nými předpisy (zákon o bankách, zákon o burze cenných papírů, zákon 

o pojišťovnách, zákon o investičních fondech atd.), jedná se však o tak specifické pří-

pady, že se jimi ve své práci konkrétně zabývat nebudu.  

Podnikání je podle § 2 odst. 1 ObchZ definováno jako soustavná činnost prová-

děná samostatně podnikatelem, vlastním jménem a na vlastní odpovědnost, za úče-

lem dosažení zisku. 

Než osoba začne podnikat, potřebuje získat oprávnění k podnikání. Podle právní 

úpravy podnikání v ČR to může být živnostenské nebo jiné oprávnění. 

V praxi byl řešen problém, zda znalecká činnost, upravená zákonem o znalcích 

a tlumočnících je podnikatelskou činností, přičemž bylo bráno v úvahu také to, že slouží 

mimo jiné i k tomu, aby zabezpečovala pro státní orgány odborné podklady pro rozho-

dovací činnost. Z toho však nutně nevyplývá, že cílem osob, které znaleckou činnost pro-

vádějí, není dosahování zisku. Znalci jsou za svoji znaleckou činnost honorováni a dostá-

vají tedy zisk, který je zcela nepochybně jedním z motivů výkonu znalecké činnosti. Proto 

bylo uzavřeno, že znalecká činnost je při splnění dalších dvou podmínek stanovených 

v ObchZ podnikatelskou činností.  
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2.1.1 Podnikatel 

Podnikatelé jsou subjekty, které se zabývají soustavně podnikáním. Úprava 

podnikání jako druhu majetkoprávních vztahů je systematicky řazena do oblasti sou-

kromého práva a řídí se především občanským zákoníkem jako obecnou (generální) 

úpravou soukromoprávních vztahů a obchodním zákoníkem jako speciální normou 

vycházející ze zásadní úpravy občanského zákoníku a upravující specifické otázky 

týkající se podnikatelů a majetkoprávních vztahů souvisejících s podnikáním (vztahy 

obchodní). Občanský zákoník označuje subjekty soukromoprávních vztahů jako oso-

by. [1] 

Podnikateli mohou být fyzické osoby a podnikat samostatně, nebo právnické 

osoby.  

Pro samostatné podnikání fyzické osoby postačí zřízení živnosti dle živnosten-

ského zákona. Podnikatel za závazky své firmy ručí neomezeně i celým osobním ma-

jetkem.  

V praxi je ovšem často výhodnější, pokud několik podnikatelů spojí síly a kapitál 

a podnikají společně. Úprava tohoto podnikání je zakotvena v obchodním zákoníku, 

který upravuje vznik a podnikání právnických osob. Založením právnické osoby také 

podnikatelé snižují rizika svého podnikání, protože v některých případech společníci 

ručí za závazky firmy omezeně nebo vůbec ne.  

Podnikatele členíme na: 

a) protokolované; 

b) neprotokolované. 

Protokolovanými jsou podnikatelé zapsáni v obchodním rejstříku. Tito nabývají 

oprávnění k podnikání dnem, k němuž jsou v obchodním rejstříku zapsáni. 

Neprotokolované podnikatele dělíme na ty, kteří podnikají na základě živnos-

tenského oprávnění, a podnikatele, podnikající podle zvláštních předpisů (jiné než 

živnostenské podnikání). [1] 

Podnikatel je dle § 2 odst. 2 obchodního zákoníku definován jako: 
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1. osoba zapsaná v obchodním rejstříku, přičemž nezáleží na tom, zda je za-

psaná povinně či dobrovolně, a zákon ani nevyžaduje, aby skutečně podnika-

la; 

2. osoba, která podniká na základě živnostenského oprávnění;  

3. osoba, která podniká na základě jiného než živnostenského oprávnění, tj. 

podnikání, které je vyloučeno z působnosti ŽivZ; 

4. fyzická osoba, která provozuje zemědělskou výrobu a je zapsána do evidence 

podle zvláštních předpisů, nevyžaduje se žádné zvláštní oprávnění. 

2.1.2 Podnik 

Podnik je věc hromadná. Podnik je soubor hmotných, nehmotných a osobních 

složek podnikání. Z této definice vyplývá, že podnik netvoří jen jeho hmotný majetek, 

ale i penězi ocenitelná nehmotná práva a statky, kvalita a schopnosti lidské pracovní 

síly v podniku zaměstnané. Podnik nelze dát do zástavy ve smyslu ustanovení o zá-

stavním právu k věci podle občanského zákoníku. [1] 

2.2 Podnikání na základě živnostenského oprávnění 

Živnostenské podnikání (živnost) je upraveno ŽivZ a představuje specifickou 

oblast podnikání v oblasti výroby, obchodu a poskytování služeb. Provozovat jakou-

koliv činnost, která má charakter živnosti, lze pouze na základě získaného živnosten-

ského oprávnění. Jiné formy podnikatelské činnosti vyplývají ze zvláštních právních 

předpisů a jedná se zejména o činnosti vyloučené ze ŽivZ, jejichž provozování je zpra-

vidla upraveno zvláštními právními předpisy. [2] 

Zákon č. 455/1991 Sb. o živnostenském podnikání neupravuje podmínky pro 

všechny druhy podnikatelské činnosti, ale pouze pro podnikání, které má charakter 

podnikání živnostenského. Vedle podmínek potřebných pro získání oprávnění 

k podnikatelské činnosti upravuje tento zákon i kontrolu nad jejich dodržováním, 

vztahy mezi podnikateli a státem. [2] Tento zákon prošel za dobu své existence od 

roku 1991 řadou novel. Poslední významná novela vstoupila v platnost v polovině 

roku 2008 a řadu ustanovení a procedur zjednodušila. [3] 
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2.2.1 Živnost 

Živnost je podnikání za podmínek stanovených živnostenským zákonem. Živ-

nost můžeme chápat v širším smyslu jako specifickou část podnikatelské činnosti vy-

mezené v ObchZ nebo v užším smyslu definovanou ŽivZ, který definuje živnostenské 

podnikání pozitivně tím, že stanoví jednotlivé znaky provozování živnosti, a negativ-

ně vymezením vyloučených činností. Samotný pojem „živnost“ se používá v ŽivZ ve 

významu legislativní zkratky označující živnostenské podnikání. [2] 

Živnost je zákonem definovaná obdobně jako podnikání, a to jako soustavná 

činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, za úče-

lem dosažení zisku a za podmínek stanovených ŽivZ. Živnostenský zákon jednotlivé 

znaky živnosti blíže nespecifikuje, a je proto nutné je chápat v jejich obvyklém smyslu 

a významu.  

Soustavností se rozumí stálý výkon určité činnosti, který trvá určité časové ob-

dobí nebo se tato činnost pravidelně opakuje. Živností obecně nemůže být činnost 

jednorázová nebo nahodilá, i kdyby v ostatních znacích splňovala podmínky uvedené 

v ŽivZ. Za soustavnou se považuje i činnost vykonávána sezóně s úmyslem činnost 

opakovat každoročně. Pro zachování soustavnosti je třeba, aby se činnost opakovala 

alespoň jednou za rok. 

Praxe živnostenských úřadů se kloní k názoru, že pro zachování soustavnosti je 

třeba, aby osoba stejnou činnost opakovala alespoň jednou za rok. Pokud by například 

osoba každoročně prodávala vánoční ozdoby na tržnici, byl by znak soustavnosti splněn. 

Ovšem na druhé straně, pokud by prodávala na stejném místě ozdoby v zimě roku 2008 

a potom až v roce 2010, jednalo by se o delší časový úsek a požadavek soustavnosti by 

splněn nebyl.  

Podmínka samostatnosti znamená, že osoba provozující živnost má živnosten-

ské oprávnění, sama o své činnosti rozhoduje a současně práci organizuje a zajišťuje 

v ekonomickém i právním smyslu. 

V praxi by se mohlo jednat o případ, kdy si podnikatelka otevřela kosmetický a ka-

deřnický salon a získala dvě živnostenská oprávnění na živnost kadeřnictví a živnost 

kosmetické služby. Ve svém podniku zaměstnává celkem pět kadeřnic a dvě kosmetičky. 
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Dvě kosmetičky a dvě kadeřnice pracují na základě pracovní smlouvy uzavřené s podni-

katelkou a tři kadeřnice pracují v salonu a současně mají vlastní živnostenská oprávně-

ní. V tomto případě je znak samostatnosti naplněn pouze tam, kde podnikatelka uzavře-

la se svými zaměstnanci pracovní smlouvu.  

Provozováním živnosti vlastním jménem se rozumí, že podnikatel činí právní 

úkony při své podnikatelské činnosti pod svou obchodní firmou, popř. pod svým ná-

zvem nebo pod svým jménem a příjmením. 

Podmínka provozování živnosti na vlastní odpovědnost vyjadřuje skutečnost, 

že podnikatel odpovídá za své závazky v souvislosti s jeho podnikatelskou činností 

celým svým majetkem. Rozumí se tím odpovědnost podnikatele za dodržování závaz-

ků a právních předpisů a odpovědnost za výsledky hospodaření podnikatelské čin-

nosti. U fyzických osob to znamená i osobní majetek, u právnických osob pak obchod-

ní majetek.  

Podmínka účelu, jímž je dosažení zisku, neznamená, že účelu, tedy zisku musí 

být skutečně dosaženo, ale postačí, že ten, kdo podnikatelskou činnost vykonával, 

chtěl zisku dosáhnout. Dále není rozhodující, pro jaké účely bude zisk použit.  

Aby bylo možno posoudit, zda určitá činnost spadá nebo nespadá do režimu Ži-

vZ a zda její výkon může být případně považován za neoprávněné podnikání a ná-

sledně postihován, musí být všechny výše uvedené znaky splněny současně. [2] 

Pokud osoba splňuje všechny podmínky pro provozování živnosti a zároveň 

provádí výdělečnou činnost soustavně, musí na živnostenském úřadě ohlásit živnost 

nebo požádat o udělení koncese a zaplatit příslušné poplatky. Pokud tak neučiní, pro-

vádí neoprávněné podnikání a vystavuje se nebezpečí vysokých pokut a případně 

i trestnímu stíhání.  

Překročení stanoveného rozsahu živnostenského oprávnění je porušením záko-

na a vede k neoprávněnému podnikání a následně k možnosti uložení sankce ze stra-

ny živnostenského úřadu. V takovém případě však musí jít o činnost, která vykazuje 

znaky živnosti a je provozována bez živnostenského oprávnění nebo nad rozsah toho-

to oprávnění. [2] 
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Živnost může vykonávat osoba, která se povinně zapisuje do obchodního 

rejstříku i osoba, která se do obchodního rejstříku zapisovat nemusí. Živnostenským 

podnikáním je tedy i činnost obchodní společnosti, družstva, státního podniku i jiných 

osob, které se zapisují do OR a vykonávají činnosti se znaky živnosti.  

Příslušná ustanovení ŽivZ upravují, jaké činnosti je podnikatel oprávněn prová-

dět v rámci živnosti a v jakém rozsahu, aby nedošlo k neoprávněnému podnikání. Po-

kud nastanou pochybnosti o rozsahu předmětu podnikání, rozhoduje o tom na žádost 

podnikatele příslušný živnostenský úřad, popř. si vyžádá stanovisko orgánů uvede-

ných v zákoně, které má ovšem pouze konzultační a doporučující povahu. [2] 

2.2.2 Činnosti vyloučené 

Živností je podnikatelská činnost, která má stejné pojmové znaky jako podnika-

telská činnost obecně uvedená v ObchZ. Jde však o činnosti provozované na základě 

živnostenského oprávnění a za podmínek uvedených v ŽivZ. Z toho vyplývá, že jiná 

činnost, která nesplňuje podmínky, nemůže být živností. Řada specifických činností je 

také z působnosti ŽivZ vyloučena, i když jejich provozování samo o sobě splňuje zá-

kladní znaky živnosti uvedené výše. 

ŽivZ nepodléhají činnosti zákonem vyhrazené státu nebo související se správou 

a využíváním výsledků duševní tvůrčí činnosti, profesní činnost fyzických osob 

a okruh dalších činností upravených zvláštními zákony. [2] 

V podstatě je můžeme rozdělit do čtyř základních skupin: 

a) Činnosti vyhrazené zvláštními zákony státu či určené právnické osobě, 

činnosti související s výkonem hromadné správy autorských práv a práv 

autorskému právu příbuzných a činností realizované podle zákona o vy-

nálezech, průmyslových vzorech, zlepšovacích návrzích, restaurování 

kulturních památek a jejich částí, které jsou díly výtvarných umění nebo 

uměleckořemeslnými pracemi a provádění archeologických výzkumů;  

b) profesní činnosti vybraných fyzických osob v rozsahu zvláštních zákonů, 

a to povolání lékařů, veterinářů, advokátů, notářů, znalců, auditorů, da-

ňových poradců, burzovních dohodců a makléřů apod.; 
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c) specifické činnosti upravené zvláštními zákony, jako činnost bank, pojiš-

ťoven, penzijních fondů, spotřebních družstev (kampeliček), burz, pořá-

dání loterií, hornická činnost, výroba a rozvod elektřiny, plynu a tepla, 

zemědělství, provoz drah, telekomunikační sítě, výroba léčiv, provozová-

ní rozhlasového a televizního vysílání, nabízení nebo poskytování služeb 

směřujících bezprostředně k uspokojování sexuálních potřeb, zprostřed-

kování zaměstnání, provozování jaderných zařízení, výchova a vzdělává-

ní ve školách, apod.; 

d) pronájem nemovitosti, bytu a nebytových prostor. 

Tyto činnosti nejsou živnosti, ale neznamená to, že nemohou být podnikáním. 

Pokud to dovolí příslušný zákon, který upravuje činnost jako podnikání, pak je to 

podnikání podle jiného, než živnostenského zákona. 

Živností nemůže být ani činnost, která není zákonem dovolena nebo je zákonem 

zakázána. V našem právním řádu existuje celá řada činností (jednání), která sice vý-

slovně zakázána nejsou, ale přesto zákon za ně ukládá tresty. Jedná se tudíž o činnosti 

nedovolené. [2] 

V praxi civilních soudů byl řešen problém, zda znalecká činnost, upravená záko-

nem o znalcích a tlumočnících, je podnikatelskou činností. Při posuzování bylo bráno 

v úvahu také to, že tato činnost slouží mimo jiné i k tomu, aby zabezpečovala pro státní 

orgány odborné podklady pro rozhodovací činnost. Z toho však nutně nevyplývá, že cí-

lem osob, které znaleckou činnost provádějí, není dosahování zisku. Znalci jsou za svou 

znaleckou činnost honorováni a dosahují tedy zisku, který je zcela nepochybně jedním 

z motivů výkonu znalecké činnosti. Proto bylo uzavřeno, že znalecká činnost je při spl-

nění dalších podmínek podnikatelskou činností.  

2.2.3 Překážky provozování živnosti 

V ŽivZ jsou stanoveny tři překážky živnostenského podnikání, které mohou na-

stat během provozování živnosti nebo už před nabytím živnostenského oprávnění. 

První překážka spočívá v prohlášení konkursu soudem ve smyslu zákona 

o úpadku a způsobech jeho řešení. Osoba, na jejíž majetek byl prohlášen konkurs 
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a došlo k prodeji podniku v rámci zpeněžení majetkové podstaty nebo soud rozhodl 

o ukončení provozování podniku, nemůže provozovat živnost. Rozhodnutí soudu je 

objektivním důvodem pro zrušení živnostenského oprávnění a tuto překážku nelze 

prominout. 

Další překážkou provozování živnosti je zákaz činnosti, vyslovený v trestním 

nebo správním řízení. Zákaz se vztahuje na obor, nebo příbuzný obor, na něhož byl 

zákaz činnosti vysloven, a na dobu, po kterou tento zákaz trvá. Tuto soukromoprávní 

překážku živnostenský úřad prominout nemůže. V jiných oborech podnikat může. 

Poslední překážka je zrušení živnostenského oprávnění živnostenským úřa-

dem z důvodu závažného porušování povinností stanovené rozhodnutím o udělení 

koncese, živnostenským zákonem nebo zvláštním právním předpisem. [2] 

2.2.4 Druhy živností a jejich členění 

ŽivZ rozlišuje dva druhy živností: 

 ohlašovací; 

 koncesované. 

Pro základní rozdělení živností na ohlašovací a koncesované je rozhodující 

vznik živnostenského oprávnění. 

Ohlašovací živnosti se člení na řemeslné, vázané a volné. Oprávnění 

k provozování vzniká, jakmile podnikatel splní zákonem stanovené podmínky a ohlásí 

živnost příslušnému živnostenskému úřadu. Pokud však jde o osoby, které se povinně 

zapisují do OR, vzniká oprávnění pro všechny živnosti až dnem zápisu do OR. [3] 

Řemeslné živnosti – jsou vyjmenované v příloze 1 ŽivZ. Podnikatel provozující 

řemeslnou živnost musí splňovat všeobecné i zvláštní podmínky provozování živnos-

ti.  

Vázané živnosti – jsou uvedeny v příloze 2 ŽivZ, a u každé vázané živnosti jsou 

uvedeny podmínky odborné způsobilosti. 
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Volné živnosti – po poslední novele ŽivZ z roku 2008 zákon rozlišuje pouze 

jednu živnost volnou, a to „Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živ-

nostenského zákona“. V příloze 4 ŽivZ jsou uvedeny obory činností živnosti volné. Pro 

provozování této živnosti zákon nevyžaduje žádnou odbornou ani jinou způsobilost, 

pouze musí podnikatel splňovat všeobecné podmínky či mít odpovědného zástupce. 

Koncesované živnosti – jsou uvedeny v příloze 3 ŽivZ. Koncesované živnosti 

vyžadují koncesi (povolení). U každé koncese jsou jmenovitě uvedeny požadované 

podmínky pro odbornou a zvláštní způsobilost. Povolení ke koncesované živnosti 

uděluje formou správního rozhodnutí živnostenský úřad. Živnostenský úřad vydá 

výpis z živnostenského rejstříku o udělení koncese, až jakmile rozhodnutí o udělení 

koncese nabude právní moci. [3] 

Živnostenský zákon člení živnosti z hlediska předmětu podnikání na [4]: 

 živnosti obchodní; 

 živnosti výrobní; 

 služby. 

Za živnost obchodní se rozumí koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje 

a prodej (maloobchod a velkoobchod), provozování čerpacích stanic s paliva a mazivy 

a provádění dražeb mimo výkon rozhodnutí.  Maloobchod je v tomto případě nákup 

a prodej zboží za účelem jeho prodeje přímému spotřebiteli, kdežto velkoobchod je 

nákup a prodej zboží za účelem jeho prodeje k další podnikatelské činnosti. [4] 

Za výrobní živnost se považuje jakékoli zhotovení výrobku či zboží. Podnikatel 

provozující výrobní živnost má právo v rámci živnostenského oprávnění výrobky 

nejen vyrábět, ale i dále prodávat a opravovat, zůstane-li zachována povaha živnosti.  

Za služby se ve smyslu zákona považuje poskytování oprav a údržby věcí, pře-

prava osob a zboží, provozování cestovních kanceláří, poskytování ubytování, hostin-

ská činnost, zastavárenská činnost a jiné práce a výkony k uspokojování dalších po-

třeb, zůstane-li zachována povaha živnosti. 

Jiné podnikání ve smyslu trestního zákoníku je jakékoli jiné podnikání zejména 

podnikání osob na základě jiného než živnostenského podnikání, podle zvláštních 

právních předpisů a osob, které provozují zemědělskou výrobu. [5] 
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2.2.5 Živnostenské oprávnění 

Pro živnosti ohlašovací – pokud ohlašovatel splňuje zákonné podmínky provo-

zování živnosti, ohlášení je řádné a bez závad, nebo jsou závady ve lhůtě odstraněny, 

pak oprávnění vzniká dnem ohlášení na živnostenský úřad. [2] Podnikatel může začít 

podnikat dnem ohlášení živnosti. Průkazem živnostenského oprávnění je výpis z živ-

nostenského rejstříku. [3] 

Pro živnosti koncesované – podnikatel může začít podnikat teprve dnem naby-

tí právní moci rozhodnutí o udělení koncese. Prokazuje se taktéž výpisem 

z živnostenského rejstříku. 

Subjektům, které se povinně zapisují do obchodního rejstříku, vzniká živnosten-

ské oprávnění až dnem zápisu. [2] 

Živnostenské úřady vedou živnostenský rejstřík. Tento rejstřík je v elektronické 

podobě, má evidenční funkci. Velká část živnostenského rejstříku je veřejná. Do neve-

řejné části rejstříku mohou nahlédnout pouze osoby, které prokážou právní zájem. 

2.2.6 Subjekty živnostenského podnikání 

Živnostníkem, podnikatelem je každá fyzická nebo právnická osoba, která má 

živnostenské oprávnění k podnikatelské činnosti.  

Pojem FO a PO vymezuje Zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ale vtahy me-

zi nimi v oblasti živnostenského podnikání určuje ŽivZ.  

Obecné vymezení způsobilosti osob k právům a povinnostem a k právním úko-

nům je v ObčZ. Tuto způsobilost však v některých případech může specificky upravit 

veřejnoprávní předpis. [2] 

2.2.7 Podmínky provozování živnosti 

Předpoklady 

Zákon určuje základní podmínky provozování živnosti. Pro vznik živnostenské-

ho oprávnění a provozování živnosti je třeba splnění těchto podmínek. Jakmile pod-
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nikatel tyto podmínky přestane splňovat, je to důvod k pozastavení jeho živnosti a ke 

zrušení živnostenského oprávnění. 

ŽivZ rozlišuje všeobecné a zvláštní podmínky provozování živnosti. Všeobecné 

musí splňovat každý, kdo chce provozovat živnost, zvláštní podmínky musí být splně-

ny u některých skupin živností nebo u některých jednotlivých živností. [2] 

Všeobecné podmínky provozování živnosti 

Všeobecnými podmínkami jsou: [3] 

a) věk 18 let; 

b) způsobilost k právním úkonům; 

c) bezúhonnost, (dle výpisu z trestního rejstříku, který není starší než 

3 měsíce, od roku 2008 lze i v elektronické podobě). 

Zvláštní podmínky 

Zvláštními podmínkami provozování živnosti chápe ŽivZ jako splnění odborné 

způsobilosti u některých druhů živností.  

U fyzických osob musí podnikatel podmínky splnit sám. Pokud nesplňuje, je 

podnikatel povinen ustanovit osobu odpovědného zástupce, který požadovanou způ-

sobilost splňuje.  

U právnických osob musí tyto požadavky splňovat odpovědný zástupce osoby, 

většinou to bývá člen statutárního orgánu.  

Při posuzování odborné způsobilosti živnostenské úřady používají zákon 

o uznávání odborné kvalifikace. [2] 

2.2.8 Odpovědný zástupce 

Odpovědný zástupce je fyzická osoba ustanovená podnikatelem, která odpovídá 

za řádný provoz živnosti a dodržování živnostenskoprávních předpisů.  

Odpovědný zástupce musí splňovat všeobecné a zvláštní podmínky provozování 

živnosti, musí mít bydliště na území ČR a musí prokázat pohovorem před živnosten-

ským úřadem znalost českého nebo slovenského jazyka, pokud není občanem ČR. Po-
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kud má osoba trvající překážky provozování živnosti, nemůže být ustanovena odpo-

vědným zástupcem.  

Odpovědného zástupce je povinen ustanovit:  

a) podnikatel – FO, který nesplňuje zvláštní podmínky provozování živnosti; 

b) podnikatel – zahraniční FO, který nemá na území ČR povolen pobyt; 

c) podnikatel – PO se sídlem v ČR; 

d) podnikatel – zahraniční PO. 

Pokud odpovědný zástupce přestane vykonávat funkci, musí podnikatel do 

15 dnů ustanovit nového odpovědného zástupce a nahlásit změnu na příslušný živ-

nostenský úřad. Jedna osoba může vykonávat funkci odpovědného zástupce maxi-

málně pro čtyři podnikatele. [2] 

2.2.9 Zánik živnostenského oprávnění 

Živnostenský zákon rozlišuje dva způsoby zániku živnostenského oprávnění 

a to zánik ze zákona nebo rozhodnutím živnostenského úřadu.  

Živnostenské oprávnění k provozování živnosti jsou v zásadě vázány na osobu 

podnikatele a s tím souvisejí i důvody jeho zániku. 

U fyzických osob živnostenské oprávnění obecně zaniká smrtí podnikatele. 

V provozování živnosti však mohou pokračovat dědicové, pozůstalý manžel, partner 

nebo správce dědictví. 

Živnostenské oprávnění právnických osob zaniká při zániku podnikatele, 

s výjimkou, kdy dochází k přeměně obchodní společnosti nebo družstva. Dále zaniká 

uplynutím doby, pokud bylo oprávnění vydáno na dobu určitou.  

Dalším důvodem zániku oprávnění může být skutečnost, že se změní druh živ-

nosti, na které bylo vydané živnostenské oprávnění. V tomto případě původní živnos-

tenské oprávnění zaniká a vzniká nové. Také může oprávnění zaniknout úplným vy-

loučením živnosti ze zákona.  

V případě zániku živnostenského oprávnění rozhodnutím živnostenského úřadu 

zákon rozlišuje zrušení obligatorní a fakultativní. [2] 
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Obligatorně, tj. povinně, ruší živnostenský úřad oprávnění pokud: [2] 

 podnikateli vznikly překážky provozování živnosti, tj. pozbude bezúhon-

nosti, dále jestliže je na podnikatele vyhlášen konkurs podle zákona 

o konkursu a vyrovnání, nebo jestliže je soudem podnikateli uložen zá-

kaz činnosti provozování živnosti; 

 dále živnostenský úřad povinně zruší živnost, pokud o to podnikatel po-

žádá.  

Fakultativně rozhoduje živnostenský úřad o zrušení jestliže: [2] 

 zjistil, že podnikatel závažným způsobem porušil nebo porušuje pod-

mínky stanovené rozhodnutím o udělení koncese, ŽivZ nebo zvláštními 

předpisy; 

 podnikatel nesplní závazky vůči státu v oblasti sociálního zabezpečení. 

Živnostenský úřad rozhoduje na návrh příslušné správy sociálního za-

bezpečení, avšak postupuje na základě vlastního uvážení podle okolností 

konkrétního případu; 

 podnikatel neprovozuje živnost po dobu delší než čtyři roky; 

 podnikateli vznikla povinnost odstranit závady při zastavení provozu ur-

čitého zařízení a podnikatel do jednoho roku závady neodstranil.  

2.2.10 Kontrola 

Kontrolu nad dodržováním ŽivZ provádí živnostenské úřady u podnikatelů, kte-

ří podnikají podle ŽivZ. Kontrolní činnost v rámci kontroly uskutečňují zaměstnanci 

živnostenských úřadů. Tato činnost spočívá v kontrole zejména dodržování povinnos-

tí stanovených ŽivZ, ustanoveními zvláštních právních předpisů vztahující se na živ-

nostenské podnikání, poskytování služeb a na podmínky provozování živnosti ulože-

né v rozhodnutí o udělení koncese. 1 

Výkon živnostenské kontroly se řídí zákonem o živnostenských úřadech.  

Živnostenský úřad má možnost ukládání sankcí. Při zjištění nedostatků může 

formou rozhodnutí uložit podnikateli jejich odstranění, pozastavit provozování živ-
                                                        
1 Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání 
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nosti nebo zrušit živnostenské oprávnění. Podnikatel se proti rozhodnutí může odvo-

lat. Odvolání však nemá odkladný účinek. 

 Živnostenský úřad dále smí ukládat pokuty za porušení zákona od 100 Kč až do 

1 000 000 Kč. 

V praxi byl řešen případ, kdy při kontrole podnikatelské činnosti zjistil živnosten-

ský úřad, že podnikatel provozuje vázanou živnost „Podnikání v oblasti nakládání s ne-

bezpečnými odpady“. Současně v rámci této činnosti prováděl i výběr žump a různých 

septiků, které jsou činnostmi, při kterých nedochází k nakládání s nebezpečnými odpady. 

K této činnosti ovšem neměl podnikatel žádné živnostenské oprávnění. Živnostenský 

úřad tedy vydal rozhodnutí, kterým udělil podnikateli, aby ohlásil do 15 dnů ode dne 

doručení rozhodnutí volnou ohlašovací živnost k této činnosti, pokud hodlá tuto činnost 

nadále provozovat. [2] 
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2.3 Neoprávněné podnikání 

Neoprávněného podnikání se dopouští každý, kdo poskytuje služby nebo provo-

zuje obchodní, výrobní či jinou výdělečnou činnost v rozporu s živnostenským záko-

nem nebo v rozporu s jinými právními předpisy, které upravují podmínky podnikání. 

Jedná se o případy, kdy někdo podniká např. bez živnostenského oprávnění nebo 

provádí advokátní činnost, aniž by splnil podmínky pro výkon advokacie, k čemuž je 

zapotřebí povolení České advokátní komory v Praze, ale také tehdy, pokud podnikatel 

překročí při svém podnikání rozsah oprávnění, bez ohledu na to, zda se podnikatel 

zapisuje či nezapisuje do OR. V případě, že k určité podnikatelské činnosti je třeba 

speciální povolení ústředního orgánu státní správy a podnikatel toto povolení nemá, 

jedná se také o neoprávněné podnikání. [4] 

Obchodní zákoník v § 3a definuje neoprávněné podnikání jako uskutečňování 

činnosti bez ohlášení nebo povolení, k níž se podle zvláštních právních předpisů ohlá-

šení nebo povolení vyžaduje. Dále zákon za neoprávněné podnikání považuje jednání 

osoby, která tuto výše uvedenou protiprávní činnost uskutečňuje jménem jiné osoby 

anebo na její účet. Osoba neoprávněně podnikající odpovídá za škodu tímto jednáním 

způsobenou. 2 

Dále obchodní zákoník stanoví, že povaha nebo platnost úkonu, spáchaného ne-

oprávněným podnikatelem, není dotčena tím, že tomuto je zakázáno podnikat nebo že 

nemá oprávnění podnikat. Z povahy ObchZ vyplývá, že se jejími ustanoveními řídí 

pouze podnikatelé podle § 2 odst. 2. – tedy osoby, které mají veřejnoprávní oprávnění 

k uskutečňování činnosti. Obecně bychom mohli dojít k názoru, že právní jednání uči-

něné osobou neoprávněně podnikající je neplatné, jelikož spadá pod ustanovení § 39 

ObčZ,3 a také, že právní úkon uskutečněný neoprávněným podnikatelem nemůže pod-

léhat režimu ObchZ. Ovšem povahou právního úkonu musíme rozumět především 

právní režim, typ úkonu. Znamená to, že např. kupní smlouva uzavřená osobou nema-

jící živnostenské oprávnění bude platnou obchodní kupní smlouvou a bude se řídit 

                                                        
2 Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník 
3 Neplatný je právní úkon, který svým obsahem nebo účelem odporuje zákonu nebo jej obchází 

anebo se příčí dobrým mravům. 
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obchodním zákoníkem, jestliže vadou právního jednání byl právě a pouze nedostatek 

živnostenského oprávnění smluvní strany.4 

2.3.1 Správní delikty podle živnostenského zákona 

Živnostenský zákon již nedefinuje pojem neoprávněné podnikání, ale provozo-

vání živnosti bez živnostenského oprávnění. Toto jednání je u některých fyzických 

osob považováno za přestupek, u právnických osob za správní delikt. Ustanovení 

o přestupcích a správních deliktech nalezneme v § 61-64 ŽivZ. [2] 

Přestupky 

Přestupku se dopustí FO tím, že provozuje živnost, aniž by pro tuto živnost měla 

živnostenské oprávnění. Navíc jsou v živnostenském zákoně taxativně vymezeny pří-

pady, kdy se dále FO dopouští přestupku, např. když neoznámí, že hodlá pokračovat 

v provozování živnosti, když neprodleně neustanoví odpovědného zástupce apod. 

Sankce za přestupek, který má charakter neoprávněného podnikání, jsou od-

stupňovány podle toho, v jakém druhu živnosti se FO přestupku dopustila a při určení 

pokuty se přihlíží zejména k rozsahu, závažnosti, způsobu, době trvání a následkům 

protiprávního jednání. [2] 

Za tyto přestupky hrozí fyzické osobě pokuta5: 

a) do výše 500 000 Kč, provozuje-li živnost volnou bez živnostenského opráv-

nění; 

b)  do výše 750 000 Kč, provozuje-li živnost řemeslnou nebo vázanou bez živ-

nostenského oprávnění; 

c) do výše 1 000 000 Kč, provozuje-li živnost koncesovanou, aniž by pro tuto 

živnost měla živnostenské oprávnění.  

Sankce za přestupek se ukládají fakultativně. Při porušení uvedených povinností 

lze za přestupek uložit pokutu v blokovém řízení do výše 5 000 Kč.  

                                                        
4 PELIKÁNOVÁ, Irena. Komentář k § 3a odst. 1 zák. č. 513/1991 Sb. ASPI, 2003, ASPI ID: 

LIT16926CZ 
5 Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání 
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„V praxi se objevil případ, kdy podnikatelka provozovala řemeslnou živnost „Kos-

metické služby“ a současně jako součást uvedené živnosti provozovala solárium. Tímto 

způsobem mohla podnikatelka tyto činnosti provozovat nejdéle do 1. 3. 2001. V této do-

bě musela pro vykonávání činnosti „Provozování solária“ získat samostatnou vázanou 

živnost, jinak se dopouštěla neoprávněného podnikání v živnosti vázané, neboť „Provo-

zování solárií“ je samostatná vázaná živnost, a proto musí mít živnostenské oprávnění 

na každou výše uvedenou činnost zvlášť.“ [2] 

Správní delikty 

Za správní delikt se pro účely ŽivZ rozumí protiprávní jednání PO a podnikají-

cích FO. 

Právnická osoba se dopustí správního deliktu tím, že provozuje živnost, aniž by 

pro tuto živnost měla živnostenské oprávnění. Skutkové podstaty dalších jednotlivých 

správních deliktů, za které je možné uložit pokutu, jsou v ŽivZ přímo vymezeny, např. 

porušení povinnosti ustanovit odpovědného zástupce, když je podnikatel povinen, 

nebo neoznámí ukončení funkce a ustanovení nového, neoznačí provozovnu, atd.  

Za správní delikty úřad uděluje pokuty obligatorně.  

Řízení o uložení pokuty za správní delikt může živnostenský úřad zahájit do 

jednoho roku ode dne, kdy se o správním deliktu dozvěděl, nejpozději do 3 let od 

spáchání deliktu. [2] 

Výše pokut za správní delikty spáchané podnikatelskými osobami je také od-

stupňována podle toho, o jakou živnost se jedná. Za správní delikt uloží ŽivU pokutu:6 

d) do výše 500 000 Kč, provozuje-li živnost volnou bez živnostenského opráv-

nění; 

e)  do výše 750 000 Kč, provozuje-li živnost řemeslnou nebo vázanou bez živ-

nostenského oprávnění; 

f) do výše 1 000 000 Kč, provozuje-li živnost koncesovanou, aniž by pro tuto 

živnost měla živnostenské oprávnění.  

                                                        
6 Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání 
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PO a podnikajícím FO lze také v některých případech uložit pokutu v blokovém 

řízení do výše 5 000 Kč. Tuto pokutu může uložit pouze pověřený zaměstnanec živ-

nostenského úřadu. [2] 

„V praxi bylo řešeno několik případů. Podnikatel provozoval živnost ohlašovací, 

volnou „Pořádání kulturních a společenských akcí“. Dne 6. 4. 2010 mu bylo pozastaveno 

provozování živnosti na dobu jednoho roku ve smyslu § 58 odst. 3 ŽivZ, neboť závažným 

způsobem porušil ustanovení ŽivZ. Podnikatel dne 10. 6. 2010 uspořádal dětský zábavný 

den. Jmenovaný se svým jednáním dopustil správního deliktu ve smyslu ŽivZ.  

V dalším případu šlo o to, že podnikatel měl živnostenské oprávnění na živnost 

„Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej“ od roku 1998. Předmětem jeho 

činnosti byl dovoz použitých aut, která prodával, ale také opravoval. Živnostenský úřad 

uložil podnikateli dne 6. 6. 2010 pokutu ve výši 400 000 Kč za neoprávněné podnikání 

v živnosti řemeslné. Důvodem bylo, že podnikatel nemůže provádět opravu vozidel 

v rámci uvedené živnosti, ale na tuto činnost musí mít samostatné živnostenské opráv-

nění na živnost volnou s předmětem podnikání „Údržba motorových vozidel a jejich pří-

slušenství“.“ [2] 

2.3.2 Neoprávněné podnikání podle trestního zákoníku 

Pojem neoprávněné podnikání jsem již vymezila. Je to tedy podnikání nad rámec 

příslušného povolení. Aby se však neoprávněné podnikání stalo trestným činem, je 

třeba, aby bylo prováděno ve větším rozsahu. Znamená to, že musí jít o činnost srov-

natelnou s výkonem řádného podnikání či povolání, s cílem získat dlouhodobý zdroj 

finančních prostředků. 

Kritérií, zda se jedná o větší rozsah, budou tedy zejména délka neoprávněného 

podnikání nebo poskytování služeb, rozsah takové činnosti, její objem, včetně finanč-

ního vyjádření hrubého obratu, ceny použitého materiálu nebo předmětů určených 

k prodeji, ceny pracovní síly použité v tomto podnikání apod. 7[14] 

Neoprávněnému podnikání jako trestnému činu se budu věnovat více v kapitole 

4 Trestně právní důsledky neoprávněného podnikání 

                                                        
7 Usnesení KS v Českých Budějovicích ze dne 28. 7. 1995, sp. zn. 4 To 499/95. 



23 
 

2.4 Příčiny neoprávněného podnikání 

V následující kapitole bych chtěla popsat hlavní příčiny, které podněcují lidi, aby 

neoprávněně podnikali, místo toho, aby podnikali legálně v oficiální ekonomice.  

Abychom mohli alespoň teoreticky uvažovat nad opatřeními vedoucími k ome-

zování tohoto jevu, je třeba vymezit si jeho hlavní příčiny. Právě poznání důvodů ve-

doucích pachatelé k neoprávněnému podnikání je důležité pro vytváření účinných 

a efektivních preventivních opatření. Pachatelé neoprávněného podnikání bývají veli-

ce přizpůsobiví společenským a ekonomickým změnám a jsou schopni stále vymýšlet 

nové způsoby porušování či obcházení zákonů. Z tohoto důvodů je velice obtížné určit 

příčiny jejich přesným výčtem, navíc pachatelé většinou nejsou vedení pouze jedinou 

příčinou, ale jsou ovlivnění několika různě se prolínajícími příčinami. 

Ve své publikaci Stínová ekonomika a práce na černo[6] se M. Fassmann zmiňu-

je o příčinách stínové ekonomiky. Jelikož neoprávněné podnikání je součástí stínové 

ekonomiky, mám za to, že některé příčiny stínové ekonomiky jsou zároveň příčinami 

neoprávněného podnikání. 

Podstata podnikání, a vlastně veškeré tržní ekonomiky je snaha maximalizovat 

zisk a snaha uspět v konkurenčním boji. Mezi lidmi a v ekonomice nebývá měřítkem 

úspěchu výše oficiálně přiznaného dosaženého zisku nebo čistý trestný rejstřík a tedy 

předpoklad férového jednání, avšak opravdový dosažený zisk a vytvořený kapitál. 

V silném konkurenčním boji se firmy snaží především tlačit náklady co nejníže a tím 

i ceny svých výrobků, a to mnohdy bohužel i za cenu porušení zákona.  

Prvotním důvodem pro neoficiální aktivity je touha po rychlém zbohatnutí, po 

rychlém nahromadění kapitálu. Většinou zároveň platí, že vidina zisku převyšuje 

obavu z trestu.  

Za základní příčinu neoprávněného podnikání by se také dalo považovat naru-

šení tržního mechanismu státem, a to zejména ve formě regulace ekonomických čin-

ností a regulace podnikání. V tržní ekonomice České republiky jsou ekonomické čin-

nosti ovlivněny především daňovým systémem.[9] 

Každý ekonomický subjekt má přirozenou nechuť k omezování svobody, byť to-

to omezení jednotlivce ze strany státu je realizováno v zájmu společnosti a za účelem 
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ochrany jednotlivců či společnosti jako celku. Tato nelibost se projevuje zejména 

v oblasti daní, kde bývají přirozené snahy placení daní se vyhnout.  

2.4.1 Daně 

Tato příčina bývá mnohdy považována za nejdůležitější. Pro existenci státu 

a veřejných statků jsou daně nezbytně nutné. Většina lidí si uvědomuje nutnost platit 

daně, avšak je spousta takových, kteří odmítají daně platit, neboť je to finančně znač-

ně zatěžuje. Obdobná situace je i s odvody na sociální a zdravotní pojištění, které mají 

v tomto případě charakter daně.  

V případě, že jsou daňové zákony a související předpisy komplikované a nepře-

hledné, pak se mnohdy daňový poplatních v těchto ustanoveních nevyzná a není 

schopen stanovit svou daňovou povinnost. Musí tedy využít služeb daňových poradců 

či právníků, aby měl jistotu, že své daně odvádí ve správné výši. Ceny služeb poradců 

a právníků snižují zisky podnikatelů a prodražují plnění daňové povinnosti v oficiální 

ekonomice. Toto může být považováno za jeden z důvodů, proč se osoba úmyslně 

rozhodne vyhýbat se placení daní i za cenu nelegálního jednání. [8] 

Neoprávněné podnikání může být způsob, jak se účinně placení daní vyhnout, 

tedy alespoň některých daní, zejména daně z příjmů a silniční daně. Placení daní 

předchází povinnost složitě vyplnit a podat daňové přiznání. Neoprávněně podnikají-

cí osoba nejen že se nezatěžuje vypisováním, podáním daňového přiznání a placením 

daní, ani mu nehrozí žádné sankce za pozdě či chybně vyplněné daňové přiznání, ale 

zároveň nemůže být stíhána pro trestný čin krácení daně, poplatku a podobné povin-

né platby podle § 240, jelikož souběh těchto trestných činů je vyloučen, neboť po pa-

chateli trestného činu neoprávněného podnikání podle § 251 nelze žádat, aby se tím, 

že by podal daňové přiznání, vlastně ve vztahu ke správci daně jako státnímu orgánu, 

přiznal, že neoprávněně podniká. Podle praxe soudů proto nelze zatajení příjmu docí-

leného trestným činem posuzovat jako zkrácení daně, poplatku a podobné povinné 

platby, poněvadž pachatel by se tím nepřímo nutil k oznámení své vlastní trestné čin-

nosti, což je v rozporu se zásadnou, že k doznání nesmí být obviněný donucován žád-

ným způsobem. [4] Navíc se tato osoba také nemusí obávat daňové kontroly a pří-

padných sankcí.[7] 
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Mohlo by se zdát, že řešení je ve snížení daní a odvodů, avšak je třeba si uvědo-

mit fakt, že ač budou daně či sociální a zdravotní pojištění jakkoliv sníženy, ve stínové 

ekonomice budou vždy nulové.  

2.4.2 Odvody na sociální a zdravotní pojištění 

Odvody na sociální a zdravotní pojištění jsou pro podnikatele další povinnou 

platbou. Na rozdíl od daně však tyto odvody podnikatel musí odvádět od prvního dne 

podnikání a bez ohledu na to, jakého hospodářského výsledku dosahuje. I v případě 

nízkého zisku či ztráty platí pro podnikatele minimální výše odvodů. Zálohy musí od-

vádět každý měsíc. 

Z finančních prostředků vybraných na sociálním a zdravotním pojištění jsou stá-

tem financovány životní situace, kdy lidé potřebují sociální pomoc, jako penze, nemoc, 

nezaměstnanost. Většina občanů a podnikatelů odvede do sociálního systému více 

peněžních prostředků, než za celý život čerpá.  

Téměř čtyři pětiny všech OSVČ v ČR odvádí sociální a zdravotní pojištění 

v minimální výši. Pro rok 2011 je roční minimální výše odvodů na sociální a zdravotní 

pojištění: 

minimální vyměřovací základ pro sociální pojištění 74 220 Kč 
sociální pojištění za rok 2011 (74 220 Kč * 29,2 %) 

21 673 Kč 

minimální vyměřovací základ pro zdravotní pojištění 148 440 Kč 
zdravotní pojištění za rok 2011  (148 440 Kč * 13,5 %) 

20 040 Kč 

Celkem tedy zaplatí živnostník ročně minimálně na povinných odvodech za rok 

2011 41 713 Kč, což podle mého názoru pro začínající podnikatelé s nejistým výděl-

kem není málo.8  

2.4.3 Státní regulace ekonomických činností 

Regulaci se rozumí určité omezení svobody jednotlivce ze strany státu. Jsou to 

především prostředky, pomocí nichž se stát snaží ovlivňovat chování jednotlivců ne-

                                                        
8 Gola, Petr. O kolik víc odvedeme na daních? E15 FinExpet.cz [online]. 2010 [cit. 2011-4-19]. 

Dostupné z <http://finexpert.e15.cz/rubriky/o-kolik-vic-odvedeme-na-danich.> 

http://finexpert.e15.cz/rubriky/o-kolik-vic-odvedeme-na-danich
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bo skupin. Jedná se především o právní normy, zákony, vyhlášky a další předpisy, kte-

ré předepisují pravidla chování lidí ve státě. Tato pravidla jsou závazná a vynutitelná 

veřejnou mocí. [9] 

Regulace podnikání je velice rozsáhlá a může se dotýkat mnoha oblastí a oborů. 

Podnikatelů se týkají předpisy od hygienických, bezpečnostních a jiných norem až po 

předpisy upravující minimální mzdu.  

Jedna věc je, rozsah a kvantita regulace, ale druhá, o mnoho důležitější a klíčová, 

je její kvalita. S rozsahem regulace v našem právním řádu v podstatě není, avšak kva-

lita někdy trochu pokulhává. Čím je regulace rozsáhlejší, tím více otázek a problémů 

ošetřuje, ovšem čím je regulace kvalitnější, tím lépe mohou státem pověřené instituce 

kontrolovat a také stíhat případné porušování předpisů.  

Čím více stát reguluje podnikání, tím více jsou podnikatelé a jejich činnost zatí-

ženi spoustou povinností, a ve svém důsledku toto může vést k neoprávněnému pod-

nikání. Naopak kvalitní regulace a vymahatelnost práva může podnikatele odrazovat 

od neoprávněného podnikání.  

Významnou oblastí, kterou zákon reguluje je zakládání firem. Celým procesem 

založení firmy si nutně musí projít každý, kdo chce v ČR legálně podnikat. Celý postup 

bývá docela časově a finančně náročný, a proto se může tato komplikace stát jedním 

z příčin úniku podnikatelů do neoficiální ekonomiky.  

Další příčinou může být překážka na straně osoby podnikatele. Pokud je pro le-

gální podnikání v zákoně vyžadováno splnění určité podmínky, a podnikatel sám tuto 

podmínku nesplňuje a z nejrůznějších důvodů nechce určit odpovědného zástupce, 

pak se může uchýlit k podnikání nelegálnímu. Mám na mysli především jednu 

z všeobecných podmínek provozování živnosti a to bezúhonnost. Podnikatel může 

mít záznam v rejstříku trestů, což mu za normálních okolností nedovoluje v dané ob-

lasti podnikat. Z policejních statistik vyplývá, že nejvíce odsouzených za trestný čin 

neoprávněné podnikání je právě recidivistů, proto může jít o významnou příčinu. (viz 

policejní statistiky, přílohy č. 1 a 2) 
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2.4.4 Povinnosti 

Podnikatelé, kteří chtějí v našem státě legálně podnikat, čeká při svém podniká-

ní spousta povinností.  

Základní povinností podnikatele je splňovat všechny zákonem stanovené pod-

mínky. Všechny podmínky se odvíjí od toho, v jakém oboru podnikání chce osoba 

podnikat či na základě jakého oprávnění.  

Další povinností podnikatele je vedení účetnictví nebo daňové evidence. Pokud 

se tuto činnost rozhodne vykonávat sám, musí si koupit software, musí se orientovat 

v oboru apod., ale každopádně bude muset této činnosti věnovat spoustu času. Samo-

zřejmě se může rozhodnout tuto činnost delegovat jiné osobě a to buď svému za-

městnanci, nebo jinému podnikateli. Vždy jsou však s vedením účetnictví spojeny ná-

klady, které podnikatel úspěšně odbourá neoprávněným podnikáním.  

Pokud podnikatel podniká v provozovně, má další povinnosti. Provozovna musí 

být předepsaným způsobem označena, musí mít stanovenou odpovědnou osobu, dále 

musí mít v pořádku požární ochranu a také musí být v provozovně zajištěna bezpeč-

nost a ochrana zdraví při práci. Opět jsou zde skryty nemalé náklady. [7] 

Pro podnikání v oficiálním sektoru je tedy třeba znát spoustu předpisů, zákonů, 

norem, např. obchodní zákoník, občanský zákoník, živnostenský zákon, zákoník prá-

ce, zákon o dani z příjmů, zákon o silniční dani, trestní zákoník, vyhlášky ministerstva 

financí a spoustu dalších. Dále si podnikatel musí hlídat všechny lhůty pro podání da-

ňových přiznání, odvody záloh, oznámení změn údajů úřadům a další. Tyto činnosti 

může podnikatel svěřit v některých případech daňovému či jinému poradci, tím se mu 

však opět zvyšují náklady.  

Jak jsem nastínila, povinností, které jsou spojeny s podnikáním je velké množ-

ství a také jsou tyto spojeny s nemalými náklady. Proto pro některé podnikatele může 

být jednodušší riskovat sankce spojené s odhalením jeho neoprávněného podnikání 

než se zabývat dodržováním všech povinností spojených s legálním podnikáním. Rizi-

ko tedy vyrovnává náklady a čas strávený nad dodržováním všech předpisů. 
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2.4.5 Sociální dávky 

Některé jedince může motivovat i existence sociálních dávek. Pokud osoba po-

bírá sociální dávky, např. podporu v nezaměstnanosti, má určitý důchod jistý a další 

výnos, který mu plyne z podnikání bez oprávnění, je k tomuto důchodu určitý nezda-

něný bonus. Spojením těchto dvou příjmů získává osoba mnohem vyšší příjem, než 

kdyby pracovala pouze v oficiálním sektoru. Toto jednání je bohužel pouze zavržení-

hodné parazitování na sociálním systému země, avšak netýká se pouze problému ne-

oprávněného podnikání. [8] 

2.4.6 Přístup veřejnosti 

Dalším aspektem ovlivňujícím podnikání v neoficiálním sektoru je celospolečen-

ský přístup a vztah veřejnosti k tomuto jevu - neoprávněnému podnikání.  

V ČR mnohdy toto jednání není společností odsuzováno ani odmítáno, naopak 

bývá některými lidmi podporováno. V praxi jde např. o příjímání nabídky na „lepší 

cenu bez dokladu“. Toto se může zdát výhodné oběma stranám transakce. Zákazník je 

rád, že má výrobek či službu levnější, a podnikatel má příjem, který jde mimo jeho 

účetnictví, nepodléhá zdanění a také se z něj neodvádí sociální a zdravotní pojištění. 

Pokud veřejnost bude zastávat liberální postoj k těmto nelegálním aktivitám, 

a nebude tyto případy hlásit úřadům oprávněným jednat v těchto věcech, pak pacha-

telům nebudou hrozit tvrdé postihy a nakonec nikdo nebude motivován takovému 

podnikání se vyhýbat. [7] 

2.4.7 Postihy 

Mnoho osob se vědomě dopouští neoprávněného podnikání jen proto, že za ten-

to trestný čin je ročně odsouzeno pouze několik desítek pachatelů. (viz přílohy 1 a 2) 

Určitě by mnoho pachatelů svou činnost zvážilo, pokud by si byli vědomi toho, 

že za tento trestný čin hrozí přísné tresty a hlavně, že je mnoho těchto případu zjiště-

no a třeba i mediálně zveřejněno. K tomu by ovšem bylo zapotřebí, aby orgány činné 

v trestném řízení aktivně odhalovaly tyto aktivity a pohotově řešily tuto trestnou čin-

nost. Vzhledem k obvyklým průtahům v soudních procesech řešících tyto případy 
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pachatel jedná s velmi vzdálenou vidinou nějakého postihu. S tím také souvisí obtíž-

nost procesu dokazování.  

V neposlední řadě bych chtěla upozornit také na problém, který může mnoho li-

dí motivovat k neoprávněnému podnikání, a to nedostatek kladných vzorů a špatný 

příklad vedení našeho státu, našich politiků. Mnozí obyčejní, doposud poctiví lidé, 

když vidí v médiích, jak se chovají politikové, právem se cítí ochuzení a okrádáni stá-

tem, a nejsou nijak motivování k dodržování pravidel a zákonů. Mnozí si řeknou, proč 

se mají nechat okrádat státem a tiše přihlížet tomu, jak veřejné příjmy mizí v kapsách 

politiků. Proč by se potom měli cítit vinni, když si vydělají v neoficiálním sektoru ně-

jaké nezdaněné peníze.  

Ať se to někomu líbí nebo ne, politikové prostě ve státě dávají lidem příklad 

a vzor chování. A když ani oni nemají průhledné zdroje příjmů a mnohdy nedokážou 

vysvětlit původ majetku, lidé nejsou motivování k poctivému jednání a podnikání. [7] 

2.4.8 Nevědomost  

V některých případech může být příčinou neoprávněného podnikání nevědo-

most. Osoba, která se dopouští neoprávněného podnikání, o tom nemusí ani vědět, 

a ani nikoho z okolí by to nenapadlo. V tomto případě však platí, stejně jako v jiných 

případech, že neznalost zákona neomlouvá. Jedna obchodní transakce může být ještě 

v pořádku, avšak problém může vzniknout, když takové jednání začne být pravidelné 

a splní znaky trestného činu. Pak se bohužel pachatel vystavuje možnosti trestního 

stíhání, aniž by o tom věděl. [7] 
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3 Ekonomické a jiné důsledky neoprávněné podnikání 

V tržní ekonomice rozlišujeme důsledky na makroekonomické a mikroekono-

mické úrovni. Toto rozdělení je podle toho, zda důsledky ovlivňují preference jednot-

livců nebo hospodářskou politiku státu jako celku.  

3.1 Makroekonomické důsledky 

3.1.1 Zkreslení HDP 

Jedním z nepříznivých důsledků hospodářských trestných činů obecně v tržní 

ekonomice zkreslení hrubého domácího produktu (dále jen „HDP“). 

HDP je klíčový ukazatel vývoje ekonomiky. Představuje souhrn hodnot přida-

ných zpracováním ve všech odvětvích v činnostech považovaných v systému národ-

ního účetnictví za produktivní (tj. včetně služeb tržní i netržní povahy). Aby byl vy-

loučen vliv změn cen, je vyjádřen ve stálých cenách9 - reálné HDP. Jinak řečeno, HDP 

vyjadřuje souhrn statků a služeb vyjádřený v penězích vytvořený za určité období 

(např. za rok) výrobními faktory (práce, přírodní zdroje, kapitál) na území státu, bez 

ohledu na to, zda jsou vlastněny občany státu nebo cizinci. [3] 

Pokud si rozdělíme hospodářský proces na jeho fáze – výroba, rozdělování 

a přerozdělování, směna a spotřeba, pak z pohledu měření celkového produktu nás 

budou zajímat pouze první dvě fáze, jelikož směna a spotřeba už je pouze přelévání 

téhož a na velikosti produkce nic nezmění.  

Hrubý domácí produkt je peněžním vyjádřením celkové hodnoty statků a služeb 

nově vytvořených v daném období na určitém území; používá se pro stanovení vý-

konnosti ekonomiky. Může být definován, resp. spočten třemi způsoby:10  

1. výrobní metodou,  

2. výdajovou metodou  

3. důchodovou metodou.  

                                                        
9 http://www.czso.cz/csu/csu.nsf/aktualniinformace#11 ČSÚ vychází z průměrných cen roku 

2000. Pokud by HDP nebylo vyjádřeno ve stálých cena, nýbrž v cenách nominálních, pak by se mohlo 
stát, že by vypočtené HDP rostlo, přičemž množství produkce by zůstalo stejné nebo dokonce klesalo.  

10 http://apl.czso.cz/pll/rocenka/rocenkavyber.makroek_vydaj  

http://www.czso.cz/csu/csu.nsf/aktualniinformace#11
http://apl.czso.cz/pll/rocenka/rocenkavyber.makroek_vydaj
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Měřením HDP a dalších makroekonomických ukazatelů se zabývá systém ná-

rodních účtů. 

Výdajová (zbožová, produkční) metoda vychází z výroby a sčítá všechny vy-

robené finální statky a služby, které firmy za dané období prodaly domácnostem, vlá-

dě, jiným firmám (pouze dlouhodobý majetek a zásoby) a čisté vývozy.[3] Pokud pou-

žijeme tuto metodu, pak produkt měříme nepřímo.  

 𝐻𝐷𝑃 = 𝐶 + 𝐼 + 𝐺 + 𝑁𝑋 /3.1/ 

kde: C spotřeba domácností 

  I investice soukromých domácích firem 

  G vládní nákupy 

  NX čistý vývoz 

Spotřebními výdaji domácností se rozumí výdaje na konečné produkty (zboží) 

uskutečněné občany za daný rok. Tyto výdaje bývají největší položkou a tvoří zpravi-

dla 2/3 HDP. Patří sem dlouhodobá spotřeba, nákup dlouhodobého majetku 

s životností delší než 1 rok (např. automobily, vybavení domácností) i krátkodobá 

spotřeba (např. potraviny) a služby (např. vzdělání, kadeřnictví), s výjimkou koupě 

nových bytů, které se započítávají mezi investice domácích firem.  

Investicemi se rozumí investic podnikatelských subjektů, tedy výdaje na stroje, 

zařízení, budovy, technologie, změny stavu zásob11.[3]  

Vláda nakupuje nejrůznější výrobky a služby, patří sem výdaje na infrastruktu-

ru, obranu státu, školství, zdravotnictví, ochranu životního prostředí apod. Při vý-

počtu HDP se sem nezahrnují transferové platby (tedy přerozdělování peněz ze stát-

ního rozpočtu pro obyvatelstvo ve formě důchodů, nemocenských dávek, podpory 

v nezaměstnanosti atd.). Tyto výdaje jsou již zahrnuty v první složce vzorce, spotřeba 

domácností, a kdybychom je nevynechali, došlo by ke dvojímu započítání.  

Čistý vývoz představuje výdaje zahraničních subjektů. Je dán rozdílem mezi ex-

portem a importem. Tím na jedné straně nezapomeneme na statky a služby vyrobené 

                                                        
11 Firmy vyrábí nejen pro konečné spotřebitele, ale i pro potřeby jiných firem (a jsou to investice 

představující v hospodářství nemalé výdaje), proto je musíme připočítat, chceme-li mít objektivní 
představu o tom, co se v ekonomice podařilo za rok vyprodukovat. 
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u nás, ale prodané do zahraničí, a zároveň eliminujeme výdaje domácností, firem 

a vlády za zboží a služby vyrobené v jiném státu.  

Důchodová metoda vychází z fáze rozdělování, kdy každý z účastníků výroby 

získá svůj podíl na vyrobených statcích a službách jako odměnu za vynaložení svých 

výrobních faktorů. [3] 

Při použité této metody se vychází z důchodů (příjmů) ekonomických subjektů, 

které jim plynou za poskytnutí služeb výrobních faktorů, jež tyto subjekty vlastní 

a které jsou k produkci výrobků a služeb nezbytné.[10] Zaměstnanci dostávají mzdy 

a platy, majitelé půdy dostávají rentu, majitelé kapitálu dostávají čistý úrok (finanční 

kapitál) a zisky (reálný kapitál). Všechny tyto položky jsou zároveň nákladem firem, 

které si takto kupují výrobní faktory nutné pro výrobu (práce, půda, kapitál). [3] 

V zásadě je důchodová metoda výpočtu HDP založena na součtu důchodů (pří-

jmů) plynoucích z vlastnictví výrobních faktorů, jež byly na tvorbu HDP použity. [10] 

U této metody však do výpočtu nesmíme zahrnout platby firem jiným firmám na poří-

zení materiálu apod., neboť by docházelo k mnohonásobnému započítávání.  

 𝐻𝐷𝑃 = 𝑁𝐼 + 𝑎 + 𝑇𝑁  /3.2/ 

Kde:  HDP hrubý domácí produkt 

  NI národní důchod 

  a opotřebení investic (amortizace) 

  TN nepřímé daně 

Celkový součet všech důchodů plynoucích ze služeb výrobních faktorů nazývá-

me národní důchod (NI). 

 𝑁𝐼 = 𝑤 + 𝑖 + 𝑧 + 𝑠 + 𝑛 /3.3/ 

Kde: w mzdy a platy (hrubé mzdy plus další náklady firem na práci) 

  i čisté úroky (rozdíl mezi úroky přijatými a zaplacenými) 

  z zisky (hrubý zisk firem) 

  s příjmy ze samozaměstnání (příjmy živnostníků, rolníků)  

  n renty z půdy a nemovitostí 

 𝐻𝐷𝑃 = 𝑤 + 𝑖 + 𝑧 + 𝑠 + 𝑛 + 𝑎 + 𝑇𝑁  /3.4/ 
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Veličina mzdy (w) obsahuje veškeré náklady firem spojené s jejich zaměstnanci, 

tj. hrubé mzdy, pojistné na sociální a zdravotní pojištění, penzijní připojištění a různé 

další příspěvky zaměstnancům. Tato veličina může být neoprávněným podnikáním 

zkreslena, a to tak, že podnikatel podniká neoprávněně, a navíc zaměstnává jiné oso-

by. Zaměstnance podnikatel může nalákat na příslib vyšších mezd a zároveň na mož-

nost pobírat přitom sociální dávky či podporu v nezaměstnanosti, či zaměstnávat ci-

zince bez vyřizování potřebných pracovních povolení. Zpravidla za tyto osoby neod-

vádí státu daně z příjmů, sociální a zdravotní pojištění, a v neposlední řadě se ani 

mzdy těchto zaměstnanců nedostanou do evidence pro výpočet HDP.  

Tímto však nechci tvrdit, že zaměstnávání načerno je pouze problémem neo-

právněných podnikatelů, ale také firem, které jsou řádně registrovány, mají oprávně-

ní k podnikání a řádně platí daně a odvádí jiné povinné platby, avšak chtějí se vy-

hnout platbám daní, sociálního a zdravotního pojištění za své zaměstnance. Práce na 

černo je však nebezpečná pro obě strany. Zaměstnavatel je reálně vystaven trestnímu 

stíhání za toto zaměstnávání a zaměstnanec je ochuzen o možnost započítání mzdy 

pro pozdější nárok na podporu v nezaměstnanosti či důchod.  

Další veličiny, které neoprávněné podnikání negativně ovlivňuje, jsou zisky 

a příjmy (z a s). Jedná se o zisky firem či příjmy osob samostatně výdělečně činných. 

Pokud ale podnikatel podniká bez oprávnění, není tedy nikde veden, a ani jeho pří-

jmy, či zisky nejsou nikde registrované a tudíž se neobjeví ani v HDP.  

Výrobní (odvětvová) metoda neboli HDP jako přidaná hodnota. Přidaná hod-

nota je hodnota, kterou jednotliví výrobci postupně v průběhu výrobního procesu 

přidávají svým úsilím k hodnotě nakupovaných surovin, polotovarů a služeb.  

V praxi přidanou hodnotu zjišťujeme tak, že od příjmů z prodeje daného pro-

duktu odečteme náklady na zakoupení vstupů (surovin, materiálů, paliv, polotovarů, 

služeb) nezbytných k výrobě tohoto produktu. Sečteme-li hodnoty přidané všemi fir-

mami v ekonomice, dostaneme hodnotu všech finálních produktů, tzn. hodnotu 

hrubého domácího produktu. Je logické, že HDP vypočtený sumarizací přidaných 

hodnot se musí rovnat HDP vypočtenému jako součet cen finálních statků. [10] 

Velikost zisků a příjmů získaných neoprávněným podnikáním snižuje hodnotu 

HDP. Pokud by příjmy z této činnosti byly započítány do hodnoty HDP, byla by výraz-
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ně vyšší, než je nyní. Jelikož je však téměř nemožné zmapovat tuto činnost a vyčíslit 

zisky, není možné tyto hodnoty do HDP zahrnout.  

Z tohoto vyplývá jednoznačný důsledek neoprávněného podnikání – nižší HDP. 

Skutečná hodnota HDP je však důležitá, a to hned z několika důvodů. Podle HDP 

odhadujeme vývoj zaměstnanosti jakožto veličiny na HDP závislé, dále můžeme vyvo-

zovat a srovnávat ekonomickou vyspělost země. Tyto ukazatele jsou pak bez příjmů 

z neoprávněného podnikání zkreslené.  

Do výpočtu HDP nezahrnujeme nelegálně produkované výrobky a služby (šedá 

a černá ekonomika), výrobky produkované ve volném čase pro svou potřebu, a dopa-

dy hospodářské činnosti na kvalitu našeho života (především dopady na životní pro-

středí). [3] 

Výše uvedené nedostatky vedly ke snahám o vytvoření ukazatele, který by měl 

lepší vypovídací schopnost. V roce 1972 definovali ekonomové James Tobin a William 

Nordhaus ukazatel čistý ekonomický blahobyt (NEW – Net Economic Welfare), který 

by měl tento požadavek splňovat. K HDP jsou připočítány odhady aktivit s pozitivní 

hodnotou a odpočítány odhady aktivit s negativní hodnotou. [11] 

𝑁𝐸𝑊 = 𝐻𝐷𝑃 + ℎ𝑜𝑑𝑛𝑜𝑡𝑎 𝑣𝑜𝑙𝑛éℎ𝑜 č𝑎𝑠𝑢 + 𝑝𝑟á𝑐𝑒 𝑣 𝑑𝑜𝑚á𝑐𝑛𝑜𝑠𝑡𝑖

+ 𝑙𝑒𝑔á𝑙𝑛í čá𝑠𝑡 𝑝𝑜𝑑𝑧𝑒𝑚𝑛í𝑐ℎ 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡 − š𝑘𝑜𝑑𝑦 𝑛𝑎 ž𝑖𝑣𝑜𝑡𝑛í𝑚 𝑝𝑟𝑜𝑠𝑡ř𝑒𝑑í

− 𝑛𝑒𝑙𝑒𝑔á𝑙𝑛í 𝑑𝑜𝑝𝑎𝑑𝑦 ℎ𝑜𝑠𝑝𝑜𝑑ář𝑠𝑘é č𝑖𝑛𝑛𝑜𝑠𝑡𝑖 

  /3.4/ 

Hodnota NEW bývá většinou vyšší než hodnota HDP, nicméně v průměru roste 

mnohem pomaleji. Důvodem je především to, že rozsah volného času roste pomaleji 

než rozsah škod na životním prostředí.  

Jedná se o veličiny těžko měřitelné a sledovatelné, proto je a odhady NEW jsou 

pochopitelně velmi hrubé, a proto diskutabilní, a jsou spíše ve fázi teoretických úvah 

než praktického uplatňování. Nicméně připomínají nám, že ukazatele typu HDP jsou 

relativně nedokonalým měřítkem ekonomického blahobytu.[3] 
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3.1.2 Růst stínové ekonomiky 

Dalším ekonomickým důsledkem je stínová, neoficiální, podpovrchová, nefor-

mální či podzemní ekonomika. Za stínovou je označována ta část ekonomiky, jejíž 

činnost je zatajována, a která se vymyká státnímu usměrňování a zdaňování. S tím 

také souvisí skutečnost, že tento sektor ekonomiky není podchycen, anebo je podchy-

cen jen nepřesně, ve statistikách HDP. [10]  

Stínová ekonomika je soustava nejrůznějších pololegálních hospodářských čin-

ností, které prolínají celým hospodářským životem země. Neoprávněné podnikání je 

také jednou ze složek stínové ekonomiky. [10] Stínová ekonomika může mít mnoho 

podob, a liší se zejména stupněm nebezpečnosti pro společnost. Do stínové ekonomi-

ky řadíme: 

Produkce domácností – ta, kterou nejde statisticky zachytit. Patří sem např. 

pěstitelství, oprava a údržba, drobná domácí výroba, hlídání dětí, úklidové práce, do-

učování apod. Tyto činnosti nejsou pro společnost nebezpečné a nikoho neohrožují. 

Většinou jsou na úrovni přátelské, rodinné či sousedské výpomoci.  

„Šedá ekonomika“ – nelegální nebo na hranici legality a nelegality konané, 

avšak produktivní činnosti, porušující etické a morální normy společnosti - může jít 

o nehlášenou, neregistrovanou a daním vyhýbající se výrobu, zaměstnávání ilegálních 

přistěhovalců, ilegální výrobu nebo dovoz lihovin, neregistrované služby, úplatkář-

ství, daňové úniky.  

„Černá ekonomika“ – vyloženě kriminální a společenský blahobyt snižující ak-

tivity, - „černý“ obchod s ukradeným zbožím, prostituci, výrobu a prodej drog, vybírá-

ní „výpalného“, vraždy na objednávku.  

Jednoznačně tedy můžu zkonstatovat, že neoprávněné podnikání způsobuje růst 

stínové ekonomiky v zemi.  

3.1.3 Snížení příjmů do státního rozpočtu 

Daň z příjmů fyzických a právnických osob je důležitým zdrojem příjmů státního 

rozpočtu České republiky.  
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Daňovým únikem se rozumí minimalizace (popř. až nulace) daňové povinnosti. 

Daňový únik může být buď legální, nebo nelegální. 

Legální daňový únik je takový, kdy daňový subjekt využije nedostatků v záko-

nech způsobem, který nebyl záměrem zákonodárce. Obrana proti legálním daňovým 

únikům je ve zkvalitňování zákonů a dalších právních předpisů. Pokud daňový sub-

jekt využije k optimalizaci své daňové povinnosti možnosti dané právními předpisy 

úmyslně (např. volbou mezi povolenými způsoby odpisů), pak se toto nepovažuje za 

daňový únik. 

V případě, že daňový subjekt však získá daňovou výhodu v rozporu se zákonem, 

pak se jedná o nelegální daňový únik. Může jít o daňové úniky neúmyslné, způsobené 

neúplnou informovaností daňového subjektu, nepochopením právních předpisů 

apod., a daňové úniky úmyslné, jejichž rozsah je obvykle největší. Úmyslné daňové 

úniky bývají často trestným činem. Obrana proti těmto nelegálním daňovým únikům 

je v posílení kontrolní a vyhledávací činnosti správců daně, vč. posílení jejich pravo-

mocí, zkvalitňováním právních předpisů, trestními postihy atd. Ke snižování neú-

myslných daňových úniků napomáhá zjednodušování daňových předpisů, informo-

vanost subjektů apod. 12 

Příjmy vzniklé z neoprávněného podnikání nejsou nikde registrovány, tudíž 

nejsou ani předmětem zdanění a ve svém důsledku snižují daňové výnosy státu. Jak 

jsem již uvedla dříve v kapitole příčiny neoprávněného podnikání, souběh trestných 

činů neoprávněné podnikání podle § 251 a krácení daně, poplatku a podobné povinné 

platby podle § 240 je nepřípustný, vznikají tím nemalé daňové úniky.  

Kromě daňových úniků v oblasti daní z příjmů jsou pravděpodobné i úniky 

v oblasti silniční daně, spotřebních daní a daně z  přidané hodnoty.  

Stejně tak jako státní rozpočet díky neoprávněnému podnikání přichází o nema-

lé příjmy z daní, přichází i o část příjmů na sociální zabezpečení, které také tvoří ne-

malou část rozpočtu. Tak, jak se subjekt vyhýbá placení daní, tak se také vyhýbá pla-

cení sociálního pojištění.  

                                                        
12 http://www.sagit.cz/pages/lexikonheslatxt.asp?cd=74&typ=r&levelid=DA_109.HTM 
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Dopad se však neprojeví pouze na snížených příjmech státu, ale zároveň i na 

ostatních účastnících sociálního zabezpečení (např. nižší důchody, nižší podpory 

v nezaměstnanosti apod.) 

Neoprávněné podnikání snižuje příjmy do státního rozpočtu o výši škod tímto 

trestným činem způsobených. 

3.2 Mikroekonomické důsledky 

Jedním z důsledků na mikroekonomické úrovni je nerovnost na trhu a negativní 

vliv na konkurenční prostředí.  

Zcela určitě má neoprávněně podnikající osoba na trhu konkurenční výhodu 

před podnikatelem oprávněným. Legální podnikatel je zatížen placením sociálního, 

zdravotního pojištění, daněmi, vedením účetnictví či daňové evidence, zajištěním 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a dalšími povinnostmi již dříve zmiňovanými. 

Pokud podnikatel nemusí provádět tyto činnosti, de facto má výhodu i v tom, že ušetří 

čas, který by nad jejich prováděním strávil.  

S těmito povinnostmi jsou spojeny samozřejmě náklady či výdaje, které se musí 

projevit v ceně výrobků či služeb. Jelikož neoprávněnému podnikateli nevznikají, mů-

že si dovolit snížit ceny svých výrobku až pod úroveň tržních cen obdobných výrobků 

a zde spočívá konkurenční výhoda. Těmto nízkým cenám se říká dumpingové ceny. 

O dumpingových cenách se hovoří převážně v souvislosti s mezinárodním obchodem. 

Avšak v tomto případě je situace obdobná. Cena výrobků je nižší, než cena tržní. Neo-

právněnému podnikateli tedy při použití těchto cen vzniká cenová konkurenční vý-

hoda a také lze obecně říct, že dumpingové ceny negativně ovlivňují hospodářství celé 

země. V důsledku tohoto nemají tedy tito podnikatelé rovné postavení v hospodářské 

soutěži.  

V neposlední řadě musím zmínit i to, že pokud podnikatel nemá oprávnění a ne-

ní nikde registrován, ostatní subjekty na trhu o něm nemohou zjistit žádné informace, 

které by jako registrovaný podnikatel musel zveřejnit např. základní kapitál 

v obchodním rejstříku.  
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3.3 Způsobené škody 

Důsledky hospodářské trestné činnosti a neoprávněného podnikání lze i kon-

krétně vyjádřit a to např. vyčíslením škod způsobených touto činností.  

Pro toto vyjádření jsem použila statistiky Ministerstva vnitra resp. Policejního 

prezídia ČR, Statistické přehledy kriminality za roky 2009 a 2010. 

Ze statistiky v příloze č. 1 vyplývá, že v roce 2009 bylo na celém území ČR 

spácháno 29 774 hospodářských trestných činů, avšak z toho bylo zjištěno pouze 133 

případů trestného činu neoprávněného podnikání. Škody způsobené všemi hospodář-

skými trestnými činy byly vyčísleny na 15 696 310 tis. Kč. Škody způsobené trestným 

činem neoprávněné podnikání byly však pouze 47 751 tis. Kč. Z toho můžeme vyvo-

dit, že v roce 2009 trestný čin neoprávněné podnikání tvořil 0,45 % celkového počtu 

případů hospodářských trestných činů a škody jim způsobené tvořily 0,3 % celkových 

škod způsobených hospodářskými trestnými činy.  

V roce 2010 bylo zjištěno na celém území ČR 28 371 hospodářských trestných 

činů, z toho bylo zjištěno pouze 101 případů trestného činu neoprávněného podniká-

ní (viz příloha č. 2). Škody způsobené všemi hospodářskými trestnými činy byly vy-

čísleny na 14 153 834 tis. Kč. Škody způsobené trestným činem neoprávněné podni-

kání byly však opět pouze 22 269 tis. Kč. Z toho vyplývá, že v roce 2010 trestný čin 

neoprávněné podnikání tvořil 0,36 % celkového počtu případů hospodářských trest-

ných činů a škody jim způsobené tvořily 0,16 % celkových škod způsobených hospo-

dářskými trestnými činy.  

Počet případů i škody jimi způsobené se meziročně snížily. Nyní však je možné 

uvažovat o tom, zda je toto snížení způsobeno opravdovým snížením trestné činností, 

nebo zda je to způsobeno pouze menší úspěšností odhalování trestné činnosti.  

Dále jsem porovnávala škody způsobené hospodářskou kriminalitou 

v regionech hlavní město Praha a v Moravskoslezském kraji. V roce 2009 bylo v Praze 

zjištěno téměř o 2000 hospodářských trestných činu více než v Moravskoslezském 

kraji (6 855vs. 4 861), případů neoprávněného podnikání však o 6 méně (18 vs. 12). 

Avšak porovnání škod je o mnoho zajímavější. Zatímco škody způsobené celkovou 

hospodářskou trestnou činností docela odpovídají počtu zjištěných případů 
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(5 271 081 tis. Kč vs. 3 024 222 tis. Kč), u samotného trestného činu neoprávněné 

podnikání je škoda způsobená na území Prahy o mnoho nižší než na celém území Mo-

ravskoslezského kraje, avšak počet případů je téměř na stejné úrovni: 

Hl. město Praha - 12 případů – škoda 62 tis. Kč 

Moravskoslezský kraj – 18 případů – škoda 1 351 tis. Kč 

V roce 2010 bylo v Praze opět zjištěno téměř o 3 000 hospodářských trestných 

činu více než v Moravskoslezském kraji (6 274 vs. 3 114), případů neoprávněného 

podnikání bylo na území hl. města Prahy zjištěno pouhých 5, na území Moravskoslez-

ského kraje 14. Porovnání škod je opět velice překvapivé. Zatímco škody způsobené 

celkovou hospodářskou trestnou činností opět docela odpovídají počtu zjištěných 

případů (4 660 262 tis. Kč vs. 1 570 432 tis. Kč), u samotného trestného činu neo-

právněné podnikání je škoda způsobená na území Prahy překvapivě při malém 

množství případů hodně vysoká oproti hodně nízké škodě na území Moravskoslez-

ského kraje: 

Území hl. města Prahy - 5 případů - škody 3 326 tis. Kč. 

Území Moravskoslezského kraje – 14 případů - škody 50 tis. Kč. 

Opět je na místě uvažovat, zda zjištěné případy a škody kopírují skutečnost, ne-

bo jsou statistické údaje pouze výsledkem schopností orgánů činných v trestním říze-

ní na daném území.  

3.4 Jiné důsledky 

Neoprávněné podnikání přináší i jiné než ekonomické důsledky.  

Mohou to být důsledky psychologické. Pokud se legálně podnikající osoba na tr-

hu setká s neoprávněně podnikajícím konkurentem, který nejenže má nespornou 

konkurenční výhodu, ale také zisky plynoucí z takového podnikání jsou nezdaněné 

a tedy mnohem vyšší, než kdyby jich dosáhl legálním podnikáním. Pro onoho legální-

ho podnikatele toto může působit jako značný demotivující prvek k jeho další podni-

katelské činnosti, když vidí, že nelegální cestou lidí mnohem rychleji bohatne, vlastní 

drahá auta, staví domy apod.  
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3.4.1 Právní důsledky 

Neoprávněné podnikání je jednání protiprávní a porušení práva představuje pro 

pachatele sankční důsledky. Neoprávněné podnikání lze ve svém důsledku kvalifiko-

vat jako porušení živnostenského zákona podle § 61 - 64, porušení přestupkového 

zákona (Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích) podle § 24 nebo porušení trestního 

zákoníku podle § 251. 

Fyzické osobě hrozí za neoprávněné podnikání podle živnostenského zákona 

peněžitý trest až do výše 1 000 000 Kč, právnické osobě nebo za neoprávněné podni-

kání hrozí taktéž peněžitý trest do výše až 1 000 000 Kč. Podrobně jsem jednotlivé 

sankce popsala již v kapitole 2. Při určení výše pokuty se přihlíží zejména k rozsahu, 

závažnosti, způsobu, době trvání a následkům protiprávního jednání.  

Podle přestupkového zákona za neoprávněné provozování obchodní, výrobní či 

jiné výdělečné činnosti lze pachateli uložit peněžitou pokutu do 10 000 Kč.  

Pokud fyzická osoba neoprávněně podniká ve větším rozsahu, její jednání může 

naplnit skutkovou podstatu trestného činu a hrozí jí až trest odnětí svobody. Podrob-

ně se však těmito důsledky budu zabývat v další kapitole.  

Trestní odpovědnost právnických osob za neoprávněné podnikání v ČR zatím 

není, proto právnickým osobám hrozí postih pouze podle živnostenského zákona, 

avšak trestně odpovědná by mohla být fyzická osoba jednající za společnost.  
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4 Trestně právní důsledky neoprávněného podnikání  

Kriminalita, související s podnikáním, se vyskytuje v mnoha různorodých oblas-

tech a zahrnují celé spektrum podnikatelských aktivit, ale rovněž oblasti jiné, které 

poněkud přesahují běžné chápání hospodářské činnosti. 

Trestní právo je ve své podstatě pouze sekundárním prostředkem k eliminaci 

antisociálních jevů. Mnohé skutkové podstaty trestných činů obsahují právní pojmy 

definované v jiných předpisech, jako občasný, obchodní, a další. 

Dne 1. 1. 2010 vstoupil v účinnost zákon č. 40/2009 Sb. (dále jen „trestní záko-

ník 2009“). Na základě § 421 TrZ 2009 je také dnem účinnosti trestního zákoníku 

2009 zrušen dosavadní trestní zákon č. 140/1961 Sb., ve znění pozdějších předpisů 

(dále jen „trestní zákon 1961“).  

Zrušení trestního zákona 1961 však nikterak neznamená, že nebude aplikován 

i po 1. 1. 2010 na trestné činy spáchané za účinnosti tohoto zákona, tedy do 1. 1. 2010. 

Důvodem takového postupu je ustanovení § 2 odst. 1 tr. zák. 2009, podle kterého „se 

trestnost činu posuzuje podle zákona účinného v době, kdy byl čin spáchán“. Avšak 

i v situaci, kdy bude nepochybné, že příslušný trestný čin byl spáchán za účinnosti 

trestního zákona 1961, bude třeba zkoumat, zda není na místě aplikovat pozdější 

právní úpravu. Jak § 16 TrZ 1961, tak § 2 odst. 1 TrZ. 2009 ve svém návětí totiž stano-

ví i druhé pravidlo: „Podle pozdějšího zákona se (trestnost činu) posuzuje jen tehdy, 

jestliže to je pro pachatele příznivější.“ Z toho plyne, že v případě příznivější právní 

úpravy obsažené v trestním zákoníku 2009 bude třeba postupovat podle tohoto zá-

kona i u trestných činů spáchaných do 1. 1. 2010.13  

Trestnost neoprávněného podnikání byla upravena již v předchozím trestním 

zákoně z roku 1961. Základní vymezení skutkové podstaty tohoto trestného činu se 

v novém trestním zákoníku příliš neliší od předchozí úpravy, přesto několik změn 

nová úprava přinesla.  

Účelem trestního zákoníku je chránit zájmy společnosti, ústavní zřízení České 

republiky, práva a oprávněné zájmy fyzických osob a právnických osob. Trestní záko-

                                                        
13 BERAN, Karel. Zpětná působnost nového trestního zákoníku na trestné činy spáchané před 1. 1. 

2010. Bulletin advokacie, 2009, č. 10/2009, ASPI ID: LIT33168CZ 
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ník vymezuje, která společensky závadná jednání jsou trestnými činy, jaké jsou pod-

mínky trestní odpovědnosti a jaké tresty či jiné sankce lze za jejich spáchání uložit. 

[12] 

Cílem nové trestněprávní úpravy měla být kultivace podnikatelského prostředí 

a posílení spolehlivosti rozhodování vlastníků, statutárních orgánů a managementu. 

Dále byla potřeba v trestním zákoně stanovit podmínky dovoleného hospodářského 

rizika jako okolnosti vylučující protiprávnost („přípustné riziko“).14 

4.1 Trestné činy hospodářské 

I v demokratické společnosti, s ekonomikou založenou na tržním hospodářství 

je třeba zajistit adekvátní trestněprávní ochranu ekonomiky před trestnou činností, 

a tím i ochranu nového hospodářského mechanismu a systému ekonomických vztahů. 

Proto Hlava 6 Trestné činy hospodářské tvoří významnou část trestního zákoníku. 

V ní je zakotvena ochrana před trestnou činností a tím i ochrana fungování hospodář-

ského mechanismu a systém ekonomických vztahů.  

Hospodářská kriminalita je v zemích s vyspělou tržní ekonomikou považována 

za závažný společenský i trestně-politický problém, což vyplývá nejen ze vznikajících 

materiálních škod, ale také z ohrožení fungování společnosti jako celku, neboť eko-

nomická situace v každém státě může být na jedné straně zdrojem blahobytu a na 

druhé straně i zdrojem krizí, které ohrožují stabilitu dané společnosti. Významná je 

v tomto směru probíhající globalizace a internacionalizace ekonomiky a její celosvě-

tové fungování, což vyžaduje spojení sil proti nadnárodnímu organizovanému zločinu, 

který se snaží stále více proniknout do jednotlivých sfér ekonomického světa. [4] 

Hospodářská kriminalita je trestná činnost, která je motivována dosažením vyš-

ších neoprávněných či přímo protizákonných zisků, jež útočí proti ekonomickým in-

dividuálním či kolektivním zájmům. Často napadá přímo tržní hospodářský systém 

v jeho základech, a to ať už jde o trh výrobků nebo služeb anebo finanční trhy. Hospo-

dářská kriminalita je také nebezpečná svou latencí, sofistikovaností a obtížnou proka-

zatelnosti, která je do značné míry dána také inteligencí a vzděláním pachatelů, a čas-

                                                        
14 Nett, Alexander. Ke změnám trestního práva na úseku hospodářské trestné činnosti a k zásadě 

ultima ratio, Bulletin advokacie, 2009, č.10/2009. ASPI ID: LIT33173CZ 
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to i jejich významným postavením ve společnosti, v důsledku čehož je i dovedně zastí-

rána.  

Hospodářské trestné činy mnohdy páchají vysoce kvalifikovaní pachatelé 

z vyšších společenských vrstev, mluví se zde o tzv. kriminalitě bílých límečků, o tzv. 

kavalírských deliktech apod., a škoda způsobená těmito pachateli bývá mnohem větší 

než u obecné kriminality, nebo velice obtížně vyčíslitelná.  

Hospodářská kriminalit může mít mnoho forem, od podnikání bez oprávnění, 

zpronevěry, přes počítačovou kriminalitu, padělání peněz, uplácení, padělání značko-

vého zboží až po zkreslování hospodářských údajů. 

Pro hospodářské trestné činy je charakteristické, že se objevují stále nové formy 

negativních jevů, na něž musí zákonodárci pružně reagovat.  

V oblasti hospodářských trestných činů je třeba zdůraznit zásadu pomocné úlo-

hy (subsidiarity) trestní represe, protože trestní zákoník neposkytuje ochranu před 

negativními důsledky podnikatelské činnosti, které je součástí samotného podnika-

telského rizika, a proto se zásahy státu pomocí trestněprávních prostředků omezují 

v podstatě na: [4] 

a) postih pro nesplnění povinností vůči státu, zejména finančních (daňových, 

celních, devizových atd.); 

b) postih pro nedodržení důležitých předpisů vymezujících podnikání a zá-

vazná pravidla podnikání, vč. zajištění rovnosti na trhu (neoprávněné pod-

nikání, porušování předpisů o nakládání s kontrolovaným zbožím a techno-

logiemi, porušování závazných pravidel hospodářského styku apod.); 

c) postih různých jednání podvodného charakteru (poškozování spotřebitele, 

pletichy při veřejné soutěži a veřejné dražbě apod.); 

d) ochrana proti zneužití informací a účetní evidence (zneužívání informací 

v obchodním styku, zkreslování údajů o stavu hospodaření atd.); 

e) ochrana měny a platebních prostředků, v návaznosti na závazky vyplývající 

z mezinárodních smluv a úmluv (padělání a pozměňování peněz, neopráv-

něná výroba peněz, padělání a pozměňování platebního prostředku apod.); 

f) ochrana práv k nehmotným statkům (porušení práv k ochranné známce, po-

rušení chráněných průmyslových práv, porušování autorského práva atd.)  
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Trestní právo by mělo být krajní resp. poslední prostředek určený k ochraně ob-

jektů před útoky pachatelů. Pomocná úloha trestní represe se uplatňuje za situace, 

kdy mimotrestněprávní či mimotrestní prostředky nepostačují. 15 

Při tvorbě nové koncepce hlavy šesté zvláštní části trestního zákoníku o hospo-

dářských trestných činech bylo mimo jiné vycházeno ze závěrů a doporučení předne-

sených Mireile Delmas-Marty na 13. kongresu Mezinárodní společnosti pro trestní 

právo v Káhiře s přihlédnutím k příslušným dokumentům Rady Evropy a Organizace 

spojených národů, podle kterých je[4]: 

 intervence státu do ekonomiky opodstatněna jen tam, kde selže její auto-

regulace; 

 nutno korigovat disfunkčnost ekonomického systému působením trest-

ních sankcí při dodržování zásad spravedlnosti, humanity a přiměřenos-

ti, přičemž je však třeba mít na paměti i společenskou prospěšnost a uži-

tečnost takového trestněprávního zásahu; 

 nezbytné omezit se na sankciování excesů, tj. nebrzdit jinak počínání 

subjektů v tržním hospodářství, kde je naopak třeba podporovat zdravou 

hospodářskou soutěž.  

Hlava šestá Trestné činy hospodářské zvláštní části se člení na: [4] 

 Díl první (§ 233 – 239) - Trestné činy proti měně a platebním prostřed-

kům  

 Díl druhý (§ 240 – 247) - Trestné činy daňové, poplatkové a devizové  

 Díl třetí (§ 248 – 267) - Trestné činy proti závazným pravidlům tržní 

ekonomiky a oběhu zboží ve styku s cizinou  

 Díl čtvrtý (§ 268 – 271) - Trestné činy proti průmyslovým právům a proti 

autorskému právu 

Škoda se obecně chápe jako újma, která nastala v majetkové oblasti poškozené-

ho, je objektivně vyjádřena všeobecným ekvivalentem, tj. penězi a je tedy napravitel-

ná poskytnutím majetkového plnění, především peněz.  

                                                        
15 Nett, Alexander. Ke změnám trestního práva na úseku hospodářské trestné činnosti a k zásadě 

ultima ratio, Bulletin advokacie, 2009, č.10/2009. ASPI ID: LIT33173CZ 
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Hospodářské zájmy jsou chráněny i v dalších hlavách zvláštní části trestního zá-

kona, zejména v hlavě páté Trestné činy proti majetku, jestliže tu je výrazný prvek 

majetkové škody, a v hlavě deváté, pokud má pachatel úmysl poškodit ústavní zřízení 

nebo obranyschopnost republiky, a v hlavě desáté Trestné činy proti pořádku ve vě-

cech veřejných, kde zejména úplatkářství má souvislost s podnikáním, organizovaný 

zločin či neoprávněné zaměstnávání cizinců. [4] 

4.2 Neoprávněné podnikání (§ 251 trestního zákoníku vs. 

§ 118 trestního zákona) 

Neoprávněné podnikání je trestný čin hospodářský, proti závazným pravidlům 

tržní ekonomiky a oběhu zboží ve styku s cizinou. 

Trestného činu neoprávněné podnikání podle § 251 trestního zákoníku se podle 

základní skutkové podstaty nového trestního zákoníku dopustí ten, kdo neoprávněně 

ve větším rozsahu poskytuje služby nebo provozuje výrobní, obchodní nebo jiné pod-

nikání.  

Předchozí úprava, bývalý § 118 trestního zákona, definoval neoprávněné podni-

kání jako poskytování služeb nebo provozování výrobního nebo jiného výdělečného 

podnikání v rozporu s živnostenským zákonem nebo jinými právními předpisy, které 

regulují podnikání, např. zákon o advokacii, zákon o znalcích a tlumočnících.  

Podle důvodové zprávy byl trestný čin neoprávněné podnikání z původní úpra-

vy převzat jen s drobným upřesněním základní skutkové podstaty, kde je výslovně 

doplněno i „obchodní“ podnikání, a se zavedením přísněji postižitelných okolností 

podmiňujících použití vyšší trestní sazby. 16 

Trestní postih nesmí suplovat nedostatečné využívání jiných prostředků. 

V tomto směru se sem tam soudy setkávají s velmi nežádoucí praxí některých podni-

katelů, kteří zneužívají pohrůžku trestním postihem vůči svým obchodním partne-

rům. Někdy dokonce účelově iniciují zahájení trestního stíhání ve věci, která nepře-

kračuje hranice obchodního sporu. Ovšem činí tak s vědomím, že v trestním řízení 

jednak nemusí platit soudní poplatek na rozdíl od občanskoprávního řízení, a rovněž 

                                                        
16 Nett, Alexander. Ke změnám trestního práva na úseku hospodářské trestné činnosti a k zásadě 

ultima ratio, Bulletin advokacie, 2009, č.10/2009. ASPI ID: LIT33173CZ 
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nemusí snášet důkazní břemeno, a to ani v případě, že by ho díky své nedbalosti neu-

nesli (např. když mají nepořádek v účetnictví či neúplnou obchodní dokumentaci). 

Orgány činné v trestním řízení jsou povinny shromažďovat a provádět důkazy samy 

z úřední povinnosti, aniž by vyčkávaly návrhů stran. Toto samozřejmě zatěžuje orgá-

ny policie, vyšetřovatelů a pak se nedostává času a prostředků k vyšetřování skutečné 

trestné činnosti.  

Pachatelem trestného činu neoprávněného podnikání bývá v praxi nejčastěji fy-

zická osoba, která provozuje podnikatelskou činnost.  

Aby bylo neoprávněné podnikání posouzeno jako trestný čin, musí být prová-

děno ve větším rozsahu. Výkladové pravidlo z ustanovení § 138 odst. 1, pro stanovení 

výše škody, zde nelze pro stanovení většího rozsahu použít. Při posuzování rozsahu u 

trestného činu neoprávněné podnikání se přihlíží zejména, zda šlo o činnost srovna-

telnou s výkonem zaměstnání, provozovanou s cílem získat trvalý zdroj příjmů. 

Z tohoto důvodu musí jít o soustavnou činnost provozovanou takřka po „živnosten-

sku“. Případně činnost s povahou drobného podnikání, jímž pachatel dosahuje příjmy 

srovnatelné s běžným výdělkem z pracovního poměru pro splnění trestnosti, musí 

podle soudní judikatury trvat alespoň šest měsíců.17 

Zpravidla se jedná o více akcí, avšak může jít i o jednu rozsáhlou akci trvající 

delší dobu s velkým rozsahem a objemem podnikání. Je třeba však odlišit rozsáhlou 

akci, která se skládá z více jednotlivých aktů od jednorázového aktu, např. jednorázo-

vý prodej většího počtu věcí nebo jednorázové služby, který nesplňuje tento znak, 

neboť se nejedná o soustavnou činnost.  

Neoprávněným podnikáním však není tzv. občanská, resp. sousedská výpomoc. 

Na vesnicích je naprosto běžné, že si lidé po své řádné pracovní době vypomáhají na-

vzájem např. při stavbě či opravách rodinných domů. I kdyby za tuto činnost jakousi 

odměnu dostali, v žádném případě se nemůže jednat o trestný čin neoprávněné pod-

nikání, ani o jiný, neboť je toto jednání tak málo společenský nebezpečné, že nenapl-

ňuje materiální znak trestného činu.  

                                                        
17 Podle rozsudku KS v Hradci Králové ze dne 12. 4. 1995, sp. zn. 9 To 118/95 
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Podnikání, včetně neoprávněného, bývá většinou prováděno za účelem dosažení 

zisku. Avšak neznamená to, že by při splnění ostatních znaků trestného činu nebylo 

možno postihovat neoprávněné podnikání, které je díky neschopnosti podnikatele 

ztrátové. 18 

V praxi se pachatel neoprávněného podnikání dopustí když: 

 podniká, i když nemá žádné oprávnění k tomuto podnikání, tedy živnosten-

ské oprávnění, nebo oprávnění podle zvláštních právních předpisů. Tento 

pachatel buď oprávnění nikdy nezískal, nebo oprávnění mít dříve mohl, ale 

zaniklo např. uplynutím doby, na kterou bylo vydáno nebo odebráním 

oprávnění pro vyslovení zákazu provozování činnosti; 

 vlastní oprávnění k provozování podnikatelské činnosti, ale podniká nad 

rámec tohoto oprávnění, např. tím, že překročí rozsah oprávnění; 

 provozuje činnost vyhrazenou státu nebo zákonem stanovené osobě, např. 

provozování poštovních služeb; 

 provozuje zemědělskou činnost, aniž by byl zapsán do evidence zeměděl-

ského podnikatele; 

 podniká, aniž by byl zapsán v obchodním rejstříku, nebo v jiné evidenci, 

i když mu vznikla povinnost do této evidence se zapsat (např. seznam advo-

kátů, auditorů a další), nebo podniká nadále ve stejném oboru, i když byl 

z výše uvedené evidence vyřazen; 

 provozuje činnost, k níž je třeba speciální povolení vydané ústředním orgá-

nem státní správy, aniž by toto povolení vlastnil.  

V praxi byl řešen případ podnikatele, který za úplatu prováděl nábor pracovních 

sil pro práci v cizině, tedy zprostředkování zaměstnání, které je třeba považovat za jiné 

výdělečné podnikání ve smyslu § 251 TrZ, neboť je lze provádět i za účelem dosažení 

zisku. Konkrétně se jednalo o to, že měl sjednáno, že za každou získanou osobu pro nele-

gální práci v USA, která se dostaví za účelem konání práce na místo určení v USA, obdrží 

od organizace zabývající se takovým náborem se sídlem v USA prostřednictvím konkrét-

ní osoby 250 dolarů. K podnikání, jehož podstatou je zprostředkování zaměstnání za 

úplatu, je třeba povolení. Toto povolení se vydává na základě žádosti FO nebo PO, která 

                                                        
18 Usnesení NS ČR ze dne 13. 1. 2008, sp. zn. 5 Tdo 1605/2008 
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splňuje podmínky vyplývající ze zákona. Toto povolení vydává Ministerstvo práce a so-

ciálních věcí. Vzhledem k tomu, že obviněný v této věci uvedené povolení neměl a podni-

kal ve větším rozsahu, dopustil se trestného činu neoprávněného podnikání podle § 251. 

[4] Dále u tohoto případu při posuzování, zda neoprávněné podnikání bylo provozováno 

ve větším rozsahu, byl významný nejen výsledek provozované činnosti (např. počet osob, 

jimž pachatel zprostředkoval zaměstnání, výše skutečně dosaženého zisku), ale také celý 

souhrn dílčích jednání, která směřovala k dosažení zamýšleného výsledku (např. délka 

doby zprostředkování zaměstnání, forma a četnost provádění náboru pracovních sil). 

[15] 

Některé činnosti, které nejsou podle ŽivZ živností, např. využívání výsledků du-

ševní tvůrčí činnosti, chráněných autorským zákonem, zpracování rostlinných a živo-

čišných výrobků z vlastní drobné pěstitelské a chovatelské činnosti FO, nabízení nebo 

poskytování služeb k uspokojování sexuálních potřeb, byť některé jsou chráněny 

z hlediska využívání jejich výsledků, nejsou z hlediska jejich provádění regulovány 

žádným jiným předpisem a vzhledem k tomu, pokud FO provádí, a to dokonce i způ-

sobem, který by jinak bylo možno považovat za „podnikatelský“, nelze ji postihnout za 

trestný čin neoprávněného podnikání. V této souvislosti je třeba uvést, že pokud vý-

dělečná činnost není žádným způsobem právně regulována (není k ní třeba žádného 

povolení, registrace, koncese, licence apod.), pak ji nelze podřadit pod neoprávněné 

podnikání ve smyslu ustanovení § 251 TrZ. [4] 

Trestné není ani vlastní bezprostřední poskytování tzv. sexuálních služeb - pro-

stituce. Pokud nedojde k vzbuzení veřejného pohoršení, nelze toto jednání považovat 

ani za přestupek podle přestupkového zákona. Trestná je však osoba, která jiného 

přiměje, zjedná, najme, zláká nebo svede k provozování prostituce nebo kořistí 

z prostituce provozované jiným, a to pro trestný čin kuplířství. Pokud tedy majitelé 

různých nočních klubů někoho přimějí (např. odejmutím dokladů, bitím), zjednají, 

najmou, zlákají nebo svedou (sliby snadného života, cestováním do zahraničí, vyso-

kého výdělku apod.) k provozování prostituce v jejich podniku, anebo vybírají za pro-

vozování prostituce platby v jakékoli formě (např. za pronájem pokojů), dopouštějí se 

trestného činu. V tomto případě však nebudou odpovědní za trestný čin neoprávněné 

podnikání podle § 251 TrZ, ale za trestný čin kuplířství podle § 189 TrZ. [4] 
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V oboru bankovnictví by se mohlo posuzovat jako neoprávněné podnikání jed-

nání banky v případech, kdy předmět činnosti banky byl omezen jen na některé čin-

nosti, a to ať již při vydání bankovní licence, nebo dodatečně zásahem bankovního 

dohledu. Konkrétně může jít například o provádění směnárenské činnosti, obchodo-

vání na vlastní účet nebo na účet klienta s devizovými hodnotami a se zlatem nebo 

poskytování investičních služeb v rozporu s poskytnutou bankovní licencí [4] 

S tímto úzce souvisí i možnost trestního postihu podle § 251 v případech, kdy 

podnikatel provádí činnosti vyhrazené pouze bankám či obchodníkům s cennými pa-

píry, zejména více či méně skryté přijímání vkladů od veřejnosti, shromažďování pe-

něžních prostředků, kolektivní investování nebo obchodování s CP. Jestliže by tímto 

způsobem podnikala právnická osoba, bylo by možné stíhat její odpovědné pracovní-

ky (tedy zástupce společnosti).  

V praxi se také vyskytnul případ, kdy se posuzovaly možnosti trestního stíhání 

za trestný čin neoprávněné podnikání osobu, která poskytovala úvěry, ač nebyla ban-

kou. Poskytování úvěrů je sice jednou z hlavních podnikatelských činností bank a čin-

nost bank je vyňata z režimu živnostenského zákona, avšak ze samotné právní úpravy 

poskytování úvěrů v ObchZ nelze dovodit, že ve formě podnikatelské činnosti tak mů-

že činit jen banka. ObchZ umožňuje, aby věřitelem byla i jiná osoba, PO či FO, která 

nemusí být ani podnikatelem, jelikož smlouva o úvěru patří mezi tzv. absolutní ob-

chody – řídí se ObchZ bez ohledu na povahu účastníků vztahu. Poskytování úvěrů 

z vlastních volných prostředků tedy není právně omezeno a nevyžaduje žádné povo-

lení ČNB, nejde-li o banku. U osoby jiné než banky by však mělo jít spíše o jednorázo-

vé smlouvy než o pravidelnou činnost. Avšak i když jsou společnosti, např. s.r.o., které 

poskytují úvěry v rámci svého podnikání, nemohou být v zásadě stíhány za neopráv-

něné podnikání podle § 251. Podle stanoviska ČNB má možnost poskytovat úvěry 

kterákoliv osoba, pokud není toto poskytování spojeno s přijímáním vkladů od veřej-

nosti a pokud má osoba poskytující úvěry živnostenské oprávnění.[4] 

V praxi byl řešen případ, kdy advokát byl pravomocně vyškrtnut ze seznamu advo-

kátů vedeného Českou advokátní komorou, avšak nadále ve větším rozsahu poskytoval 

stejné právní služby jako advokát. Tím se dopustil trestného činu neoprávněného podni-

kání. Rozhodnutí o vyškrtnutí advokáta ze seznamu advokátů je obligatorním důsled-

kem toho, že advokát za stanovených podmínek nezaplatil příspěvek na činnost České 
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advokátní komory nebo jinou platbu. K tomu, aby rozhodnutí o vyškrtnutí ze seznamu 

advokátů České advokátní komory nabylo právní moci, postačí, aby bylo doručeno na 

adresu zapsaného sídla jeho advokátní kanceláře.  

Také poskytování služeb nebo provozování výdělečného ve větším rozsahu po zru-

šení živnostenského oprávnění příslušným správním orgánem podle ŽivZ může být po-

souzeno jako trestný čin neoprávněné podnikání podle § 251, nikoliv však také jako 

trestný čin maření výkonu úředního rozhodnutí podle § 337 TrZ, neboť nejde o vykoná-

vání činnosti, která byla rozhodnutím soudu nebo jiného státního orgánu zakázána 

a ustanovení § 251 je speciální k ustanovení § 337. 19 

4.2.1 Subjektivní stránka 

Ve vztahu k neoprávněnému podnikání musí být prokázán pachateli úmysl, kte-

rý musí naplňovat i znak neoprávněně, neboť tento znak je v popisu skutkové podsta-

ty výslovně vyjádřen. Zjišťování úmyslu zpravidla nebývá obtížné, neboť potřebné 

oprávnění k podnikání je zpravidla dobře zjistitelné z příslušného dokladu (výpis 

z živnostenského rejstříku, osvědčení o zapsání v seznamu advokátů, apod.). [4] 

4.2.2 Pachatel 

Pachatelem trestného činu nemůže být právnická osoba (a.s. nebo s.r.o.), a to 

z toho důvodu, že pachatelem trestného činu podle našeho trestního zákoníku může 

být pouze fyzická osoba. Za neoprávněné podnikání však může být stíhána osoba, 

která je členem statutárního orgánu společnosti nebo jiná fyzická osoba zastupující 

společnost nebo jinou právnickou osobu. Přičemž by však bylo nutno prokázat úmysl 

fyzické osoby. V tomto případě by se ji přičítaly i tzv. kvalifikační okolnosti (např. 

právnická osoba jednáním získala značný prospěch). Stíhání fyzické osoby, jako člena 

statutárního orgánu či jiného zástupce obchodní společnosti nebrání postihu práv-

nické osoby podle příslušného právního předpisu ve správním řízení, zpravidla pro 

správní delikt podle ŽivZ pro neoprávněné podnikání pokutou až do výše 

1 000 000 Kč. [4] 

                                                        
19 Podle rozsudku Krajského soudu v Českých Budějovicích, sp. zn. 3 To 365/98. [15] 
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V praxi je pachatelem nejčastěji FO, která provozuje podnikání. Pokud by však FO 

neoprávněně podnikala na úkor společnosti, byla by za takové jednání trestně odpověd-

ná. V judikatuře nalezneme případ, kdy obchodní společnost platně nevznikla podle ob-

chodního zákoníku a pachatelé jen její existenci předstírali. V takovém případě se při 

naplnění všech znaků skutkové podstaty tohoto trestného činu může jednat o trestný čin 

neoprávněné podnikání podle § 251. Stejně by bylo nutno řešit trestní odpovědnost za-

městnanců právnické osoby, které by pod jejím jménem nebo jinak podnikali na svůj 

účet, tzv. melouchařili.  

4.2.3 Kvalifikovaná skutková podstata trestného činu neoprávně-

ného podnikání 

V novém trestním zákoníku 2009 byly mimo jiné zavedeny přísněji postižitelné 

okolnosti, které podmiňují použití vyšší trestní sazby, a to vzhledem k tomu, že 

v posledních letech dochází ve větším rozsahu k neoprávněnému podnikání spočívají-

cím v průmyslové výrobě lihu a výrobě alkoholických nápojů, z níž pachatelé získávají 

značné zisky, aniž by z takové neoprávněné výroby platili daně. 20 

S přihlédnutím k tomu se upravují trestní sazby odnětí svobody. Dále se doplňu-

jí nové okolnosti podmiňující použití vyšší trestní sazby, spočívající ve způsobení 

značné škody a škody velkého rozsahu, a v odstavci 3 okolnost spočívající v získání 

prospěchu velkého rozsahu. Tím je zajištěno, aby zmíněné, ale i další, v budoucnu se 

vyskytující trestné činy spočívající v různých formách neoprávněného podnikání 

mohly být adekvátně postiženy s přihlédnutím ke stupni jejich konkrétní závažnosti. 

Podle Miroslava Růžičky, ředitele analytického a legislativního odboru Nejvyš-

šího státního zastupitelství, patří v praxi neoprávněné podnikání k poměrně častým 

trestným činům (v řádech stovek případů) a dosavadní trestní sazby byly nedostateč-

né.  

Přísnější tresty, podle vyšší trestní sazby, hrozí pachateli za neoprávněné pod-

nikání, pokud se jeho jednání stává nebezpečnější pro společnost – jestliže se zvýší 

                                                        
20 Nett, Alexander. Ke změnám trestního práva na úseku hospodářské trestné činnosti a k zásadě 

ultima ratio, Bulletin advokacie, 2009, č.10/2009. ASPI ID: LIT33173CZ 
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stupeň nebezpečnosti jeho trestného činu pro společnost. Konkrétně půjde o případy, 

kdy[4] 

a) způsobí svým činem značnou škodu nebo 

b) získá takovým činem pro sebe nebo pro jiného značný prospěch.  

Nejvyšší trest hrozí pachateli, pokud takovým trestným činem  

a) způsobí škodu velkého rozsahu, nebo 

b) získá pro sebe nebo pro jiného prospěch velkého rozsahu. 

Předchozí úprava trestního zákona 1961 

I v předchozí úpravě trestního zákona byly určeny okolnosti podmiňující použití 

vyšší trestní sazby, a to: 

a) používá-li k činu jiného jako pracovní síly, nebo 

b) získá-li takovým činem značný prospěch. 

Používání jiného jako pracovní síly bylo přísněji trestáno proto, že takový za-

městnanec může být neoprávněným podnikatelem nalákán na příslib vyšších mezd, 

případně na možnost pobírat vedle tohoto příjmu i např. podporu v nezaměstnanosti, 

nebo u cizinců či uprchlíků na možnost vyhnout se potřebě obstarat pracovní povole-

ní.  

Neoprávněný podnikatel může mít při zaměstnávání jiného jako pracovní síly 

podstatně vyšší zisk, může používat tzv. dumpingových cen, neboť nemusí odvádět 

daň z příjmů svých zaměstnanců, platby na sociální a zdravotní pojištění, nemusí do-

držovat podmínky bezpečnosti při práci u takových zaměstnanců apod. 

Znak používání jiného jako pracovní síly není naplněn v případě pouhého spo-

lupachatelství několika osob na trestném činu neoprávněné podnikání. 

Ve vztahu k této okolnosti podmiňující použití vyšší trestní sazby je třeba úmys-

lu, přičemž postačí úmysl nepřímý.  

Používání jiného jako pracovní síly je jakýkoli způsob zaměstnávání cizí osoby 

rozdílné od podnikatele. Taková osoba může být zaměstnána k jakýmkoli pracím, ne-

záleží na tom, zda jde o práce povahy fyzické (např. výkopové práce, zednické práce, 
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práce prodavače apod.) či duševní (např. vedení účetnictví apod.). Není podstatné, 

zda jde o zaměstnávání na kratší dobu (např. sezónní zaměstnanci), nebo jde o dlou-

hodobý pracovní poměr. Zaměstnávání má zpravidla charakter pracovního nebo ob-

dobného poměru. [4] 

Při posuzování druhého znaku podmiňujícího použití vyšší trestní sazby, a to 

dosažení značného prospěchu, platil stejný postup jako při nynější úpravě.  

4.2.4 Způsobení značné škody a získání značného prospěchu 

Z výkladového pravidla v § 138 odst. 1, 2 pro určení hranic výše škody vyplývá, 

že značnou škodou je škoda ve výši nejméně 500 000 Kč, a taktéž značný prospěch 

činí nejméně 500 000 Kč. Značný prospěch může pachatel získat jak sám, tak pro ji-

ného. Další vyšší hranicí je škoda velkého rozsahu a prospěch velkého rozsahu. [4] 

4.2.5 Škoda velkého rozsahu a získání prospěchu ve velkém rozsahu 

Škoda velkého rozsahu je nevyšší hranicí škody a prospěchu podle trestního zá-

koníku. Škodou velkého rozsahu se rozumí škoda ve výši nejméně 5 000 000 Kč. Pro-

spěch velkého rozsahu činí nejméně 5 000 000 Kč. Pachatel prospěch velkého rozsa-

hu může získat pro sebe nebo pro jiného. Opět to vyplývá z výkladového pravidla 

v § 138 odst. 1, 2.  

Při určování prospěchu je třeba vycházet z tzv. čistého prospěchu, což je čistý 

výtěžek z podnikání. Tento čistý prospěch získáme odečtením ceny spotřebovaného 

materiálu, energie, mzdy pracovníků i cenu vlastní pracovní síly podnikatele od výno-

sů podnikání.  

Zpravidla pro určování značného prospěchu jako čistého výtěžku podnikatele je 

třeba přizvat znalce z oboru ekonomiky. 

Pokud jde o zavinění, u těchto následků postačí nedbalost. [4] 
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Při spolupachatelství činu neoprávněného podnikání se při určování prospěchu 

spolupachatelé vychází nejen z jeho prospěchu, ale ze součtu prospěchů všech spolu-

pachatelů. 21 

4.2.6 Postihy 

Zákon stanoví za trestný čin neoprávněné podnikání trest odnětí svobody až na 

dvě léta nebo zákaze činnosti. 

Přísnější trest, odnětí svobody na šest měsíců až pět let nebo peněžitá trest hro-

zí, jestliže způsobí svým činem značnou škodu nebo získá takovým činem pro sebe 

nebo pro jiného značný prospěch.  

Nejvyšší trest odnětí svobody na dvě léta až osm let hrozí pachateli, pokud tako-

vým trestným činem způsobí škodu velkého rozsahu, nebo získá pro sebe nebo pro 

jiného prospěch velkého rozsahu.22 

Méně závažné případy neoprávněného podnikání je možno postihnout jako pře-

stupek na úseku podnikání podle § 24 Zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích (Pře-

stupkového zákona).  

Neoprávněné podnikání je jedním z trestných činů, u nichž zákoník výslovně 

zmiňuje možnost uložení peněžitého trestu. Prostor pro jeho uložení se však otevírá 

i v jiných případech – a to tehdy, jestliže pachatel úmyslným trestným činem získal 

nebo se alespoň snažil získat majetkový prospěch. Peněžitého trestu se týká i další 

změna. Zatímco jeho maximální výměra činila až do konce roku 2009 „pouhých“ pět 

milionů korun, od letošního roku je to více než sedmkrát tolik – 36,5 milionu korun.23 

4.2.7 Statistiky  

Pro porovnání statistických údajů jsem si našla statistiky Ministerstva vnitra ČR, 

resp. Policejního Prezidia ČR (policejní statistiky) a také statistiky Ministerstva spra-

vedlnosti ČR (soudní statistiky a statistiky státních zastupitelství). Při porovnávání 

                                                        
2121 Podle rozsudku NS ČSR ze dne 29. 5. 1981, sp. zn. 4 Tz 7/81. [14] 
22 Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník 
23 Sýkorová, Petra. Co je od ledna trestné a co už nikoli? Profit.cz, 23. února 2010 dostupné z 

<http://www.profit.cz/clanek/co-je-od-ledna-trestne-a-co-uz-nikoli.aspx> 
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údajů za hospodářské činy celkem, resp. trestné činy hospodářské jsem však narazila 

na zásadní problém. Zatímco soudní statistiky pod hospodářské trestné činy zahrnují 

pouze trestné činy uvedené v hlavě druhé TrZ,24 policejní statistiky mají pod celko-

vými hospodářskými činy zahrnuty nejen trestné činy z hlavy druhé, resp. šesté, ale 

i jiné trestné činy, které souvisí s hospodářskou trestnou činností (majetkové trestné 

činy). 

Ze statistik v přílohách č.1, 2, 3 a 4 vyplývá, že podle údajů státních zastupitel-

ství bylo v roce 2009 na území ČR spácháno 2631 hospodářských trestných činů, a 

podle policejních statistik hospodářských činů bylo celkem zjištěno 29 774. Zde je 

jasně vidět rozdílnost tvorby těchto statistik.  

Dále podle soudních statistik vidíme, že celkem za hospodářské trestné činy by-

lo stíháno 2059 osob, avšak odsouzeno pouze 1018 osob, nejčastěji podmíněným 

trestem.  

Pokud se podíváme pouze na trestný čin neoprávněné podnikání, tak vidíme, že 

podle statistiky údajů státních zastupitelství celkem bylo spácháno 112 případů toho-

to trestného činu, stíhaných osob bylo celkem 92, obžalovaných 72. Statistiky soudů 

uvádí 62 případů trestného činu neoprávněné podnikání, pravomocně odsouzených 

bylo pouze 48, z toho 35 byly tresty podmíněné, 7 peněžitých trestů a pouze 4 přípa-

dy tresty nepodmíněné.  

Celkově policejní i soudní statistiky (tab. 4.1 a 4.2) uvádějí kolem sta případů 

neoprávněného podnikání ročně avšak odsouzených je pouze přibližně polovina.  

Tab. 4.1 Trestný čin Neoprávněné podnikání § 118 

 2009 2008 2007 2006 2005 2004 

Počet trestných činů 112 108 87 140 173 162 

Celkem osob 111 108 87 136 169 153 

Stíháno osob 92 92 81 127 151 146 

Obžalováno osob 72 71 59 96 119 118 

Odsouzeno osob 48 35 38 52 55 57 

Pramen: Podle statistik Ministerstva spravedlnosti ČR 

                                                        
24 Poslední statistiky za rok 2009, účinnost předešlé úpravy trestního zákona z roku 1961. 
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Tab. 4.2 Trestný čin Neoprávněné podnikání § 118 resp. § 251 

 2010 2009 2008 

Počet zjištěných činů 101 133 133 

Případy v prověřování 31 47 50 

Ukončeno prověřování 74 88 84 

Objasněné případy 89 107 95 

Stíháno osob 77 89 86 

Pramen: Podle statistik Policejního prezidia ČR 

Nedovolím si odhadovat, kolik případů neoprávněného podnikání se ročně sta-

ne ve skutečnosti, ale jsem si jistá, že je to mnohonásobně více, než jich je zjištěno.  
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5 Opatření vedoucí k omezování neoprávněného 

podnikání 

V této kapitole bych chtěla nastínit opatření vedoucí k omezování neoprávněné-

ho podnikání. Teoretickou cestou v boji proti tomuto jevu je odstranění, oslabení či 

neutralizace příčin, již dříve popsaných, s cílem především zastavit růst nebo docílit 

snížení počtu případů neoprávněného podnikání. Asi by bylo příliš přehnané myslet 

si, že je možné úplně vymýtit kriminalitu ze společnosti, cílem těchto opatření by pro-

to měly být spíše snahy zabránit jejímu dalšímu šíření. 

Neoprávněné podnikání a hospodářská kriminalita je jev, který představuje zá-

važný problém, jehož řešení je značně náročné. Tento problém je však do určité míry 

řešitelný důsledným uplatňováním preventivních opatření a důraznými kontrolními 

mechanismy. Vytváření preventivních opatření k zabránění páchání kriminality je 

obecně důležitější, než následné trestání pachatelů.  

Daně 

Nedomnívám se, že pro řešení neoprávněného podnikání by bylo vhodné snižo-

vat daně, neboť jak jsem již zmínila, v nelegálním sektoru budou daně vždy nulové 

bez ohledu na sazbu daně v oficiálním sektoru, a snížení daní by mohlo ohrozit exis-

tenci státu a veřejných statků. Někteří lidé mohou považovat existenci daní za nemo-

rální, mohou se domnívat, že jsou okrádáni, že jejich peníze, a tedy daňové příjmy 

jsou nevhodně přerozdělovány, a mohou tak pro sebe ospravedlňovat jednání, kdy se 

dopouštějí trestného činu neoprávněného podnikání. Pokud se někdo úmyslně neo-

právněným podnikáním vyhýbá placení daní, bude se mu vyhýbat při jakékoliv výši 

sazby daně.  

Spíš než snižování daní bych jako určitý přínos viděla zjednodušení daňového 

systému. Co to však znamená složitý daňový systém? Světová banka vypracovává in-

dex složitosti daňové soustavy. Do tohoto indexu se zahrnuje především: 

 celkový počet vybíraných daní (čím více, tím hůř); 

 časová náročnost splnění všech daňových povinností; 

 počet výjimek a rozdílných přístupů; 
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 rozsáhlost právních norem, upravujících daňové záležitosti; 

 zdali je daň odváděna pouze do centrálního rozpočtu, nebo i do místních. 

Mnohé země v posledních letech přistoupily k úpravám svých daňových systé-

mů. Daňovými reformami chtějí placení daní zjednodušit. Slabinou našeho daňového 

systému je administrativní náročnost. Nejvíce času na splnění daňové povinnosti ze 

zemí EU potřebují české firmy. Zjednodušení daňových systémů a snížení administra-

tivní zátěže je vhodné nejen pro samotné plátce, ale i pro vládu. Daňový systém totiž 

bývá jedním z nejdůležitějších kritérií při rozhodování o umístění zahraničních inves-

tic. Administrativní náročnost placení daní je pro podniky velkou zátěží. V celosvěto-

vém průměru potřebuje jedna společnost každý rok téměř dva měsíce na splnění 

svých daňových povinností. Tuzemské firmy na splnění daňových povinností potře-

bují 930 hodin ročně25. Daňové přiznání je velice složité a bez pomoci je pro běžné 

podnikatelé téměř nemožné jej bezchybně vyplnit.  

Zjednodušením daňového systému by se navíc mohlo docílit úbytku neúmysl-

ných daňových úniků, které vznikají z nevědomosti či nepozornosti podnikatele, 

a také by byla snazší kontrola finančních úřadů.  

Odvody na sociální a zdravotní pojištění 

Jako další příčinu jsem označila vysoké odvody na sociální a zdravotní pojištění. 

Tyto odvody jsou podle mého názoru tak vysoké, že snížení těchto odvodů by bylo 

jistě pro některé neoprávněné podnikatele motivací zapojit se do oficiální ekonomiky 

jako legální podnikatel. Snížení pouze o několik procent ale nic neřeší. Největší fi-

nanční zátěž tyto odvody představují pro malé či střední živnostníky, a hlavně začína-

jící podnikatelé.  

Osobně bych navrhla určitou ochrannou lhůtu, např. po dobu jednoho roku od 

začátku prvního samostatného podnikání, kdy by nemusel podnikatel hradit sociální 

a zdravotní pojištění. Byla by to jakási forma podpory malého a středního podnikání.  

Dalším řešením by mohlo být zrušení odvodů na sociální a zdravotní pojištění. 

Tento systém funguje např. v Dánsku. Tam jsou penze, nemocenská, podpora 

                                                        
25 Buřík, Lukáš. Český daňový systém patří k nejsložitějším. Finance.cz, 23. 11. 2007. Dostupné 

z <http://www.finance.cz/zpravy/finance/138800/> 
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v nezaměstnanosti či zdravotní péče hrazeny z vybrané daně z příjmu fyzických osob. 

Tento systém přináší značnou úsporu. Podnikatelé nemusí každý měsíc provádět tolik 

různých plateb (platby na OSSZ, zdravotní pojišťovnu, finanční úřad). V Dánsku se 

provede pouze jedna platba a finanční úřad potom peníze sám rozděluje na jednotlivé 

účty. Přestože by bylo potřeba poté zvýšit samotnou sazbu daně z příjmů fyzických 

osob, ale celý systém by se velice zjednodušil. 26 

Státní regulace ekonomických činností 

Zjednodušit systém regulace při tendencích zákonodárné moci v naší republice 

asi nebude jednoduché, ne-li zcela nemožné. Momentální situace je taková, že se čers-

tvě vydané zákony okamžitě novelizují a to většinou hned několikrát. Pro změnu by 

bylo potřeba změnit celý zákonodárný systém.  

V posledních dvou letech podle mého názoru se v oblasti podnikání a zároveň 

neoprávněného podnikání událo několik změn.  

V červenci roku 2008 nabyla účinnosti zřejmě největší novela živnostenského 

zákona. Uvedená novela přinesla řadu změn a přínos měla především pro začínající 

podnikatele. Zavedla se pouze jedna živnost volná. Tato živnost pod sebe zahrnula 80 

oborů činností. Další přínosnou změnou bylo zrušení živnostenských listů a konces-

ních listin, místo kterých se začal vydávat výpis z živnostenského rejstříku. Tyto dvě 

novinky měly především znamenat úsporu peněz při získávání příslušných oprávnění 

k podnikání. V praxi je stažení elektronicky ověřeného výpisu ze živnostenského 

rejstříku mnohem snazší cestou než skenování či úřední ověřování kopie živnosten-

ského listu. 27 

I když je ještě mnoho věcí, které by se měly zlepšit a zjednodušit, novelu živnos-

tenského zákona hodnotím jako kladný přínos pro podnikání. 

V boji proti celé hospodářské kriminalitě je nejen důležité vydávat kvalitní zá-

kony, ale bohužel také efektivně postihovat porušování zákonů. V této souvislosti 

bych zmínila opět kladný přínos jak novely živnostenského zákona z roku 2008, tak 

                                                        
26 Gola, Petr. Sociální pojištění v Evropě „zdražuje“ cenu práce. Finance.cz, 14. 4. 2009. Dostupné z 

< http://www.finance.cz/zpravy/finance/216315-socialni-pojisteni-v-evrope-zdrazuje-cenu-prace/> 
27 Morávek, Daniel. Dva roky od novely živnostenského zákona, komu skutečně prospěla? Podnika-

tel.cz, 5. 8. 2010. Dostupné z < http://www.podnikatel.cz/clanky/dva-roky-od-novely-zivnostenskeho-
zakona/> 
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nový trestní zákoník 2009. Tresty za neoprávněné podnikání se zpřísnily a zvýšila se 

maximální možná hranice trestů. Tuto úpravu trestů taktéž hodnotím kladně, neboť 

škody trestného činu neoprávněného podnikání mnohdy dosahují vysokých částek a 

tak by hrozící tresty měly kopírovat výši škod.  

Povinnosti  

Byrokracie bývá někdy jistou brzdou v podnikání. Myslím si, že propracovaným 

informačním systémem propojujícím více úřadů (finanční úřad, pracovní úřad, OSSZ 

apod.) by se dala zefektivnit práce úředníků a zatížení podnikatelů by bylo mnohem 

menší.  

V praxi již takový systém zčásti funguje a to eGovernment. Tento projekt je plně 

v kompetenci Ministerstva vnitra České republiky. Jeho cílem je především usnadnit 

styk veřejnosti s úřady, zejména z hlediska úspory času, ať už se to týká občanů nebo 

podnikatelů. Měl by také zajistit větší efektivitu fungování úřadů a tím (teoreticky) 

ušetřit finance potřebné na výplatu později zbytečných úředníků. Další peníze, jak na 

straně veřejnosti, tak na straně úřadů, ušetří i zmiňovaná možnost uchovávání veške-

ré agendy pouze v elektronické podobě.28 

Sociální dávky 

Je veřejně známo, že je mnoho takových, kteří parazitují na sociálním systému 

země, pobírají sociální dávky či podpory v nezaměstnanosti a k tomu neoprávněně 

podnikají. Bylo by přínosné více kontrolovat subjekty pobírající sociální dávky, aby 

opravdu nedocházelo ke zneužívání těchto dávek. Důkladná kontrola, ze strany států 

resp. státních orgánů, které tyto dávky vyplácejí, by znemožnilo toto neoprávněné 

jednání.  

Sociální dávky by teoreticky neměly být příliš vysoké a snadno dosažitelné, aby 

lidé nebyli motivování k jejich pobírání zároveň s podnikáním bez příslušného povo-

lení.  

                                                        
28 Internetové stránky eGovernment. Dostupné z <http://egovernment.euweb.cz/>.[cit 

20.4.2011] 

http://egovernment.euweb.cz/
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Přístup veřejnosti 

Přístup veřejnosti vidím jako jeden z největších problémů, jelikož dlouhodobý 

postoj lidí k neoprávněným aktivitám se dá jen těžko měnit za krátkou dobu. Změna 

chování lidí a návyků není jednoduchá. Nejúčinnější by bylo, přesvědčit samotné ob-

čany, že protizákonné jednání je špatné, nemorální a že ve svém důsledku je nevý-

hodné pro ně samotné. Vhodným opatřením by byla výchova a vštěpování morálních 

hodnot již od dětství a vedení obyvatelstva k maximálně morálnímu jednání již na 

školách, kde se formují názory a zásady lidí.  

Lidé by také měli změnit svůj přístup při nakupování. Měli by důsledně vyžado-

vat doklady za transakce. 

Zde se objevuje velký prostor pro média. Důležitý je postoj médií, která 

v současné době sleduje většina lidí, a jsou jimi ve velké míře ovlivněni. Je třeba upo-

zorňovat na společenskou závažnost tohoto problému. Publicita se může stát klíčo-

vým faktorem. Zveřejňování odhalených případů může preventivně působit, a proto 

je třeba média informovat o případech, popřípadě podporovat práci investigativních 

žurnalistů. Musí být zdůrazňováno riziko odhalení a hrozící tresty. Někdy mohou tito 

žurnalisté najít více důkazů než vyšetřovací orgány a mohou být tedy přínosní i při 

vyšetřování a odhalování případů a následně oznamovat a upozorňovat na páchání 

těchto trestných činů. 

Postihy  

Když se podíváme na statistiky, je jasné, že množství odsouzených osob za 

trestný čin neoprávněné podnikání je každoročně velice málo. I když případů neo-

právněného podnikání bývá odhaleno každoročně málo, škody způsobené těmito činy 

bývají vysoké.  

Důležité je, aby orgány činné v trestním řízení aktivně odhalovaly tyto nelegální 

aktivity. Proto by měly být důkladnější a častější kontroly finančních úřadů.  

Asi by nebylo efektivní všechny případy řešit před soudem, přesto jsem pře-

svědčena, že případů neoprávněného podnikání je mnohem více, než na které se roč-

ně přijde a pro potenciální pachatele to nemá odstrašující vliv. A pokud už je případ 

řešen soudní cestou, nemělo by docházet k přílišným průtahům těchto řízení.  
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Opět se dostávám k tomu, že pokud by média informovala o následcích proti-

právního jednání, mohlo by to působit jako odstrašující případ pro potenciální podni-

katele bez oprávnění, ale k tomu je potřeba efektivního stíhání. 

Možná je tato situace způsobena tím, že pachatelé těchto činů mají náskok před 

orgány činnými v trestním řízení, které postihují jejich nelegální jednání. Tito pacha-

telé mohou mít o dost lepší technické vybavení, bývají velice vzdělaní a výborně znají 

problematiku svého oboru, a také mohou mít značné finanční prostředky. Orgány 

činné v trestním řízení mohou mít také nedbalé pracovníky, nebo může jejich práce 

být ovlivněna či zatěžována právními přepisy. Na odpovědné pozice je třeba zaměst-

nance důkladně vybírat. V neposlední řadě je třeba dát orgánům potřebné pravomoci, 

aby mohly jednat operativně, např. zajišťovat důkazy či zbavovat svědky mlčenlivosti.  

Nevědomost  

V případech, kdy je neoprávněné podnikání způsobeno nevědomostí, by taktéž 

mohly z části pomoct média. Kdyby televize vytvořila pravidelný odborný pořad, za-

bývající se nově vydanými zákony, novelami různých zákonů, mohla by podnikatelům 

přibližovat složitou problematiku a poskytovat určitý druh poradenství a tím by se 

zvýšila informovanost obyvatel.  

V České republice je nejeden výhradně publicistický kanál (např. veřejnoprávní 

ČT24), a nebylo by podle mého názoru složité takto nově vytvořený pořad zařadit do 

jeho programu, a věřím, že lidé, kteří by potřebovali radu v oblasti legislativy, by si jej 

jistě našli.  

Návrh řešení 

Ze statistik vyplývá, že pouze malá část pachatelů je za tento čin odsouzena. 

Nemyslím si, že by byla legislativa špatně nastavena, jen je třeba posílit její uplatňo-

vání. Podle mého názoru, podle platné legislativy orgány mají široké možnosti sank-

ciování neoprávněných podnikatelů.  

Navrhovala bych posílení kontrolní činnosti, důkladné a časté kontroly finanč-

ních úřadů a jiných orgánů činných v trestním řízení. Tyto orgány bohužel nesou dů-

kazní břemeno, proto je neméně důležité posílit jejich pravomoci, aby mohly jednat 

operativně a aby se zbytečně neprodlužovala fáze dokazování. Ne vždy je bohužel 
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dokazování této činnosti jednoduché. Je třeba prokázat, že pachatel neoprávněně jed-

ná ve větším rozsahu, zde je nutné zkoumat, zda je činnost vykonávána např. dlouho-

době. Neoprávnění podnikatelé nemívají o své činnosti mnoho listinných důkazů, jako 

účtenky, proto se těžce dokazuje jejich dlouhodobé jednání.  

Dále bych navrhovala, aby se medializovaly všechny větší případy, aby lidé 

o nich byli informování a měli odstrašující případ, popřípadě medializovat vyšetřova-

né případy, aby mohli případní svědci poskytnout důkazy.  

Postihy za trestný čin by měl být až jako poslední řešení, proto by případy neo-

právněného podnikání měly být řešeny hlavně v živnostenskoprávní rovině a pouze 

nejzávažnější případy trestněprávní cestou.  



64 
 

6 Závěr 

Cílem a postatou mé diplomové práce bylo vymezit neoprávněné podnikání, je-

ho ekonomické a právní příčiny, dále popsat důsledky neoprávněného podnikání, na-

stínit trestně právní úpravu neoprávněného podnikání a na závěr navrhnout opatření 

vedoucí k omezování tohoto jevu.  

Na začátku mé práce jsem vymezila důležité pojmy z oblasti podnikání ve smys-

lu obchodního zákoníku a živnostenského zákona. Pro pochopení otázky, co se pova-

žuje za neoprávněné podnikání, bylo třeba popsat, co je podnikání oprávněné, legální, 

kdo je může provozovat, za jakých podmínek, které zákony oblast podnikání ošetřují 

apod. Dále jsem provedla základní rozbor neoprávněného podnikání, popsala sankce 

za porušení zákona na živnostenskoprávní úrovni a popsala základní příčiny. Pře-

stupku resp. správního deliktu se může osoba dopustit dvěma způsoby. První případ 

je, že podniká, aniž by vlastnila příslušné živnostenské oprávnění. Její činnost tedy 

naplňuje veškeré znaky živnosti, ale nemá na tuto činnost živnostenské oprávnění. 

Druhým případem je situace, kdy osoba sice vlastní živnostenské oprávnění, avšak 

svou činností překračuje rámec oprávnění, které vlastní, a prováděné úkony náleží do 

jiné živnosti. Pokud se o takovém jednání dozví živnostenský úřad, zahájí správní ří-

zení o uložení sankce.  

Prvotní příčinou neoprávněného podnikání je touha lidí po rychlém zbohatnutí, 

po rychlé akumulaci kapitálu. Hlavní příčinou neoprávněného podnikání je narušení 

tržního mechanismu státem a právní regulace ekonomických činností. Za největší re-

gulaci podnikání považuji povinnost platit daně a jiné povinné platby, regulaci vstupu 

do podnikání, špatný postoj veřejnosti k páchání trestné činnosti, nízké postihy pa-

chatelů a nevědomost některých jedinců o nezákonnosti jejich jednání.  

Důsledky jsem rozdělila na ekonomické, které v sobě zahrnují makroekonomic-

ké, mikroekonomické důsledky, a jiné, především právní a psychologické. Makroeko-

nomické důsledky mají vliv na celou společnost. Mezi ně řadím zkreslení HDP, jelikož 

nezachycuje skryté, neoficiální činnosti, tudíž ani neoprávněné podnikání. Dalším 

makroekonomickým důsledkem je logicky růst stínové ekonomiky státu. Mezi mikro-

ekonomické důsledky zahrnuji získání konkurenční výhody na trhu především pro-

dáváním výrobků a služeb za nižší ceny, než jsou tržní, a dosahováním vyšších zisků, 
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než v oficiální ekonomice, kde by byly zatíženy daní. V neposlední řadě důsledkem 

protiprávního jednání je sankce za nedodržení zákona. Současná právní úprava nabízí 

několik možností trestání, od nejmírnějších trestů jako je např. peněžitý trest, až po ty 

nejpřísnější, což je bezesporu trest odnětí svobody. Důsledky hospodářské trestné 

činnosti a neoprávněného podnikání jsem konkrétně vyjádřila vyčíslením škod způ-

sobené touto činností v letech 2009 a 2010. 

Ve čtvrté kapitole jsem definovala pojem neoprávněné podnikání z pohledu 

trestného činu podle ustanovení § 251 trestního zákoníku. Dne 1. 1. 2010 vstoupil 

v účinnost nový trestní zákoník, a tím byl zrušen dosavadní trestní zákon z roku 

1961. Základní vymezení skutkové podstaty trestného činu neoprávněné podnikání 

se v novém trestním zákoníku příliš neliší od předchozí úpravy, přesto několik změn 

nová úprava přinesla. V této kapitole popisuji novou i předchozí úpravu neoprávně-

ného podnikání a na závěr uvádím pár údajů ze soudních a policejních statistik.  

Při konstrukci možností, jak předcházet neoprávněnému podnikání jsem vychá-

zela z příčin, které tento jev způsobují. Mým názorem je, že aktuální legislativa je 

dobře nastavena, existují velké možnosti postihu porušování práva, avšak problém je 

s uplatňováním práva. Osobně navrhuji zpřísnění kontrol, posílení pravomocí kont-

rolních orgánů a orgánů činných v trestním řízení a častou medializaci případů pro 

preventivní působení na potenciální pachatele.  

Ve své práci se zabývám neoprávněným podnikáním teoreticky s využitím do-

stupné literatury a také prakticky, popisem případů, které se objevily v praxi, a také 

porovnám policejní a soudní statistiky.  

Tato práce podává ucelený přehled o neoprávněném podnikání. Teoretický pře-

hled jsem doplnila řadou případů z praxe pro lepší pochopení daného problému. Vě-

řím, že se mi podařilo naplnit cíl této práce. 
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Seznam zkratek 

PO  právnická osoba 

FO  fyzická osoba 

ŽivZ Živnostenský zákon 

ObchZ Obchodní zákoník 

ObčZ Občanský zákoník 

TrZ Trestní zákoník 

ČR  Česká republika 

NP  neoprávněné podnikání 

OSVČ osoba samostatně výdělečně činná 

HDP hrubý domácí produkt 

CP  cenný papír 

ČNB Česká národní banka 

a. s. akciová společnost 

s. r. o. společnost s ručením omezeným 

OSSZ Okresní zpráva sociálního zabezpečení 
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