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1 Úvod 

 

Česká republika prošla v historii mnoha stádii hospodářské politiky, od prvorepublikové 

až po dnešní podobu tržního hospodářství. I samotné obyvatelstvo se vyvíjelo ve vnímání a 

v ekonomickém myšlení. Podle mého názoru je prvořadým cílem člověka, jako jedince, 

zabezpečit sebe a své blízké dostatečným množstvím finančních prostředků pro život. Ať už 

legálním způsobem nebo způsobem nelegálním. Tato práce si klade za cíl především přiblížit 

způsob nelegálního zbohatnutí na úkor podniků, který definuje §255 odst. 2 Trestního 

zákoníku
1
. Přesněji obchodování „sama na sebe“ neboli „selftrading“. 

 

Téma jsem si vybral, jelikož zneužití informací a postavení v obchodním styku je paragraf 

se zajímavou historií vzniku, spjatou s problematikou implementace tohoto paragrafu do 

novelizovaného kodexu trestního zákoníku, který byl ukotven roku 2009 po téměř 17 letech 

vývoje. Paragraf se poprvé objevil v trestním zákoně roku 1991, kdy jsem ještě nebyl schopný 

vnímat všechny sounáležitosti spojené s tímto paragrafem s ohledem na můj věk, a proto je i 

pro mne zajímavá rekapitulace vývoje selftradingu do dnešní podoby. V současné době je 

nejčastěji spojováno znění skutkové podstaty §255 s kauzou privatizace Mostecké uhelné 

společnosti v roce 1999, která proběhla za doposud nevyjasněných okolností. 

 

Ekonomická kriminalita je v dnešní době celosvětovým problém, který nás obklopuje 

dennodenně a je předmětem neustálých tahanic a diskuzí o kvalitě trestní vymahatelnosti a 

trestních postihů účastníků ekonomické kriminality s nemalými finančními dopady na 

společnost. To byl také jeden z důvodů, proč jsem si vybral práci na toto zajímavé téma. 

Problematika ekonomické kriminality jde ruku v ruce s politickou situací a podle ekonomické 

kriminality lze také posuzovat právní vyspělost státu. 

 

Především období po revoluci bylo bohaté na ekonomickou kriminalitu, kdy nebyly 

nastaveny mantinely trestním zákoníkem pro fungování trhu a především pro přechod státních 

podniků do osobního vlastnictví. Bylo tedy nutné novelizovat a přizpůsobit trestní zákoník 

hospodářskému stavu. Stěžejním pro tuto práci je dnešní §255 Trestního zákoníku. Tento 

paragraf vymezuje skutkové podstaty, jak už název napovídá, proti jakémukoliv zneužití 

informací, které má k dispozici společník či zaměstnanec dříve než ostatní účastníci 

obchodního styku, a zneužití postavení společníka v obchodním styku, směřující k obohacení 

                                                             
1 Zákon č. 40/2009 Sb., Trestní zákoník 
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sebe sama
2
 na úkor nebo ve prospěch. Institut selftradingu je důležitou součástí trestního 

zákoníku, jelikož se snaží omezit hospodářské delikty páchané vrcholovým vedením podniku, 

které v minulosti byly takřka nepostihnutelné.  

 

Cílem práce bude analýza problematiky institutu selftrading od roku 1991 do současné 

doby v našem trestním řádu, se zaměřením se na vývoj a dopady selftradingu na jednotlivé 

odvětví státu spojené nejen s ekonomikou, ale také s politickou a právní tématikou v České 

republice (dále jen „ČR“). Co se týče metod, které použiji v práci, tak se bude jednat o 

srovnání znění z roku 1991 se zněním ze současnosti a popíšu vzniklé rozdíly. V druhé 

kapitole se pokusím zaměřit na skutkovou podstatu trestného činu a použiji komparativní 

metodu, kdy porovnám právní úpravu v České a Slovenské republice, dále v práci logickou 

metodou rozeberu ve třetí kapitole příčiny a dopady selftradingu na společnost. Ve čtvrté 

kapitole popíšu historický vývoj selftradingu, na což navážu celkovou syntézou v páté 

kapitole zkoumaného jevu s tím, že se pokusím přinést možné řešení pro ČR. 

  

                                                             
2 Selftrading 
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2 Vymezení selftradingu a jeho skutkové podstaty 

 

 

2.1 Vymezení pojmu selftrading 

 

Trestný čin (zločin) zneužití informace a postavení v obchodním styku (dříve 

zneužívání informací v obchodním styku) dle ustanovení § 255 odst. 2 Trestního zákoníku je 

v právní teorii i praxi běžně pojmově definován jako „obchodování na sebe“ nebo 

„obchodování ve svůj prospěch“, a to v přímé vazbě na zneužití postavení konkrétní fyzické 

osoby ve dvou nebo více subjektech ekonomického charakteru. Není rozhodné, zda jde u 

podnikatelského subjektu o osobu fyzickou nebo o osobu právnickou, tyto podnikatelské 

subjekty však musí mít stejný nebo podobný předmět činnosti (podnikání). Tato konkrétní 

osoba, jakožto trestněprávně způsobilý subjekt (pachatel), pak z titulu svého zvláštního 

postavení musí uzavřít nebo alespoň dát podnět k uzavření smlouvy či smluv na úkor jednoho 

nebo více takto definovaných subjektů. Právě označená hmotněprávní norma má především v 

oblasti konkurence v obchodní činnosti poskytnout ochranu zájmu na zajištění rovného 

postavení konkurujících si subjektů na trhu. Touto stručnou formou lze alespoň rámcově 

vymezit obsah pojmu selftrading, přičemž pojem „trading“ je třeba vykládat jako 

obchodování, uzavření smluv apod. 

 

Pokud jde o pozitivní právní úpravu, je trestný čin zneužití informace a postavení v 

obchodním styku normován v ustanovení § 255 odst. 2 Trestního zákoníku tak, že jej spáchá 

trestně odpovědný subjekt, který v postavení „podnikatele, společníka, člena orgánu, 

zaměstnance nebo účastníka na podnikání dvou nebo více podnikatelů se stejným nebo 

podobným předmětem činnosti v úmyslu definovaném v odst. 1 této normy, tj. v úmyslu 

opatřit sobě nebo jinému výhodu nebo prospěch, uzavře nebo dá popud k uzavření smlouvy 

na úkor jednoho nebo více podnikatelů nebo jejich podniků.“
3
 Dle předchozí právní úpravy 

účinné do 31. 12.2009 byl tento trestný čin zakotven v § 128 odst. 2 trestního zákona č. 

140/1961 Sb. Dikce této hmotněprávní normy byla poněkud odlišná, avšak z hlediska obsahu 

a aplikace práva nedošlo k žádným podstatnějším změnám. Výklad odlišností předchozí a 

aktuální právní úpravy bude prezentován v další části této bakalářské práce.  

 

                                                             
3 Zákon č. 140/1961 Sb.  
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Nyní si dovolím provést stručný výklad jednotlivých znaků skutkové podstaty 

trestného činu zneužití informace a postavení v obchodním styku: 

 

2.2 Skutková podstata trestného činu podle §255 

Objekt trestného činu 

„Jsou jím společenské vztahy, hodnoty a zájmy, proti nimž trestný čin směřuje (např. 

vlastnické vztahy, život, zdraví, důstojnost člověka, jeho osobní či domovní svoboda, 

občanské soužití ap.) Fakultativním znakem skutkové podstaty trestného činu může být 

předmět útoku např. konkrétní člověk nebo věc. Porušení tohoto konkrétního předmětu 

útoku se pak nazývá účinek trestného činu“
4
. V §255 odst. 2 Trestního zákoníku je to 

konkrétně: 

 

 individuálním objektem, tj. chráněným zájmem, je zákaz konkurence, druhovým objektem 

je hospodářská kázeň 

 obojí je nutno pojímat z pohledu reálné možnosti konkurence a ochrany rovného přístupu 

a rovných možností na trhu  

 zúčastněné osoby musí být z tohoto titulu reálně si konkurujícími subjekty  

 předmětem obchodu - smlouvy může být jakýkoliv obligačněprávní vztah s důsledky, 

které předvídá skutková podstata trestného činu (tj. získání výhody či prospěchu na úkor 

jednoho nebo více podnikatelů nebo jejich podniků)  

 uzavřeným obchodem nemusí být reálně porušena ustanovení normující zákaz 

konkurence, neboť se nejedná o normu s tzv. blanketní dispozicí. Původní komentář 

k trestnímu zákonu Beckovy edice autorů Šámal/Púry/Rizman na porušení těchto 

ustanovení obchodního zákoníku při výkladu této skutkové podstaty výslovně odkazuje. 

Je třeba však mít na zřeteli, že v případě obchodního zákoníku se jedná o normu 

soukromého práva, přičemž důsledky porušení zákazu konkurence jsou rovněž v rovině 

civilněprávní
5
 

                                                             
4 HALFAR, Bohuslav. Právo. 3., přeprac. a dopl. vyd. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2008, 166 

s. ISBN 978-80-248-1906-8. 
5 ŠÁMAL, Pavel, et al. Trestní zákon II - Komentář, 1. vyd. Praha: C.H.Beck, 2010. 2500 s. ISBN 978-80-7400. 
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 právní úpravu zákazu konkurence, jakožto primárně soukromoprávního institutu 

normovaného obchodním zákoníkem, je třeba chápat jako úpravu rodově totožnou  

 s úpravou nekalé soutěže, kdy převažuje ochranné působení práva postihující zejména 

jednání narušující čistotu hospodářské soutěže. Tyto znaky je třeba považovat v aktuální i 

v rozhodné době platné právní úpravě za základní a určující praktickou interpretaci 

institutu zákazu konkurence v praxi
6
 

 

Objektivní stránka trestného činu 

Zpravidla náleží k objektivní stránce tohoto trestného činu způsob jednání, následek 

trestného činu a příčinný vztah mezi jednáním a následkem. Konkrétně: 

 

 jednání spočívá v uzavření nebo v popudu k uzavření smlouvy 

 skutkovou podstatu lze naplnit i v případě, že pachatel uzavře nevýhodnou smlouvu v 

úmyslu definovaném v prvním odstavci předmětné právní normy, a to se třetím 

subjektem, na jehož činnosti se sám reálně nepodílí, za situace, že uzavřená smlouva s 

třetím subjektem je na úkor některé z podniků, v nichž pachatel působí a motivem a 

úmyslem je opatřit prospěch druhé z nich
7
 

Subjekt trestného činu 

 Jedná se o znak skutkové podstaty trestného činu charakterizující pachatele. V případě 

§255: 

 pachatelem je podnikatel, společník, člen orgánu, zaměstnanec nebo účastník na 

podnikání dvou a více podnikatelů se stejným nebo podobným předmětem činnosti 

 Podnikatelem, pokud jde o pachatele, se zde míní pouze podnikatel jako fyzická osoba, 

jinak však pro něj platí obecné vymezení podnikatele podle obchodního zákoníku 

 Společníkem je osoba, která uzavřela společenskou smlouvu o vzniku některé obchodní 

společnosti (zakladatel) nebo se jinak stala společníkem obchodní společnosti (např. 

děděním nebo koupí obchodního podílu). Společníkem (taktéž akcionář) jako pachatelem 

ve smyslu § 255 odst. 2 je míněna jen fyzická osoba 

                                                             
6 Šámal, Pavel, et al. Trestní zákon II – Komentář, 1. vyd. Praha: C.H.Beck, 2010. 2500 s. ISBN 978-80-7400- 
7 Tamtéž 
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 Orgánem, jehož členem je pachatel se rozumí statutární orgán nebo jiný orgán obchodní 

společnosti (valná hromada, představenstvo, dozorčí rada, případně jednatel s.r.o. apod.), 

družstva nebo jiné právnické osoby. Takovým členem orgánu není zaměstnanec státního 

orgánu (např. Ministerstva financí) 

 Zaměstnancem je zaměstnána fyzická osoba ve smyslu § 6 Zákoník práce. Zaměstnanec 

k trestní odpovědnosti podle § 255 odst. 2 nemusí mít vedoucí postavení 

 Účastníkem na podnikání je fyzická osoba, která se v jakékoli funkci nebo jakýmkoliv 

způsobem podílí na podnikání určitého podnikatelského subjektu, může to být např. 

manažer provádějící práce na základě manažerské smlouvy nebo externí spolupracovník 

vykonávající aktivity na základě smlouvy o dílo, mandátní smlouvy nebo 

zprostředkovatelské smlouvy 

 Podmínka spočívající v tom, že pachatel trestného činu podle § 255 odst. 2 je 

podnikatelem, společníkem, členem orgánu, zaměstnancem nebo účastníkem na podnikání 

dvou nebo více podnikatelů, nevyžaduje, aby měl v oboru (ve všech) subjektech stejné 

postavení, např. v jednom může být členem orgánu a v druhém, společníkem nebo 

zaměstnancem. Není rovněž třeba, aby měli podnikatelé, u nichž působí stejnou právní 

formu 

Subjektivní stránka trestného činu 

 K této stránce náleží jednak zavinění, jednak ostatní znaky tuto stránku 

charakterizující, zejm. pohnutka. Zavinění je psychický vztah člověka k určitým 

skutečnostem, jež zakládají trestný čin. Konkrétně: 

 kromě primárního úmyslu definovaného v odst. 1. § 255 Trestního zákoníku je třeba 

prokazovat úmysl získat pro sebe nebo jiného prospěch nebo výhodu – tzv. “druhý 

úmysl”, včetně prokázání, že zákonem předvídaným úmyslným zaviněním byly pokryty 

všechny znaky objektivní stránky trestného činu, tj. úmysl dosáhnout výhody nebo 

prospěchu na úkor jednoho nebo více podnikatelů nebo jejich podniků
8
 

 ze samotné dikce této normy je zřejmé, že na rozdíl od jiných trestných činů obdobného 

charakteru (např. porušení povinností při správě cizího majetku apod.) nelze tento trestný 

čin spáchat z nedbalosti 

                                                             
8 Šámal, Pavel, et al. Trestní zákon II – Komentář, 1. vyd. Praha: C.H.Beck, 2010. 2500 s. ISBN 978-80-7400- 
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Stejný nebo podobný předmět činnosti 

Tato problematika byla předmětem sporů při tvoření novely. Dnes má tuto podobu: 

 

 selftrading je považován za konkurenční činnost, proto je vždy důležité zkoumat, jaký 

předmět podnikání mají dotčené hospodářské subjekty, na jejich právní formě však v 

tomto kontextu nezáleží 

 veškeré právnické osoby (či fyzické osoby) musí být v postavení subjektů si reálně 

konkurujících 

 pojmem “podnikání ve stejném oboru” je nutno rozumět takový obor podnikání, který je 

z hlediska soutěžního práva konkurence schopným oborem oboru podnikání jiné 

společnosti. Toto stanovisko je již všeobecně uznáváno i v komentáři zvláštní části 

trestního zákoníku s tím, že nelze vycházet z formálního pojetí spočívajícího v pouhém 

srovnání předmětu podnikání zapsaného v obchodním rejstříku
9
 

 za shodný nebo podobný předmět činnosti je třeba zásadně posuzovat každý předmět 

činnosti, v němž jsou zúčastněné ekonomické subjekty oprávněny podnikat a je 

nepodstatné, zda v době spáchání trestného činu ve shodném nebo podobném předmětu 

činnosti reálně podnikají a zda jsou ve skutečném konkurenčním vztahu na trhu. Trestné 

může být jednání, které ve svém důsledku vede např. k tomu, že znevýhodněné 

společnosti nebude umožněno v konkrétním předmětu činnosti vůbec zahájit 

podnikatelskou činnost, případně ji nebude moci rozvinout v rozsahu, který by byl bez 

existence protiprávního jednání možný, eventuálně takto definované protiprávní jednání 

povede k tomu, že znevýhodněný subjekt je nucen konkrétní podnikatelskou činnost 

utlumit či zcela zastavit
10

 

 

Znak “dvou nebo více podniků”. Tento znak bývá po formální stránce zpravidla naplněn, 

avšak je třeba prokazovat naplnění dalších znaků této skutkové podstaty, zejména že by se 

jednalo o obchodně závazkový vztah porušující chráněný zájem - objekt trestného činu 

(možnost konkurence a ochrany rovného přístupu a rovných možností na trhu), dále že by 

obchody byly uzavřeny v úmyslu získat výhodu či prospěch a zejména že by smlouvy byly 

uzavřeny na úkor jednoho z podniků. 

 

                                                             
9 Šámal, Pavel, et al. Trestní zákon II – Komentář, 1. vyd. Praha: C.H.Beck, 2010. 2500 s. ISBN 978-80-7400- 
10 Tamtéž 
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 Je nezbytná existence tzv. kvalifikovaného neboli speciálního subjektu, tj. subjektu 

současně činného ve dvou nebo více podnicích. Konstrukce skutkové podstaty může do 

určité míry připomínat právní úpravu zákazu konkurence upraveného obchodním 

zákoníkem, avšak samotná skutečnost, že dotčené osoby vykonávají funkci zakázanou 

institutem zákazu konkurence, podle obchodního zákoníku neznamená, že jsou naplněny 

znaky trestnosti. Pachatelem podle judikatury může být i jiná osoba, než je ve své podstatě 

transparentně vymezena ve skutkové podstatě (zaměstnanec, společník, člen orgánu 

zaměstnance nebo účastníka na podnikání dvou nebo více podnikatelů se stejným nebo 

podobným předmětem činnosti) a to výkladem především pojmu „účastník na podnikání 

dvou nebo více podnikatelských subjektů“ V tomto kontextu tak může být pachatelem 

např. i tichý společník, osoba činná ve prospěch společnosti na základě smlouvy o dílo a 

zejména mandátní smlouvy.
11

 

 

Znak “na úkor“: pokud hodláme vyložit pojem „úkor“ v kontextu českého spisovného 

jazyka, existuje ve slovníku vysvětlení pojmu jakožto „příkoří“ nebo „křivda“. Pojem „úkor“ 

je často používán v mimotrestních právních normách, a to i přes jeho neurčitost. Pojem úkor 

je třeba vždy logicky vykládat ve vztahu nebo ve spojení k výhodě, tj. v nějaké přednosti nebo 

jiné neoprávněné výhodě.  

Úkor je tedy vymezován jako neoprávněná výhoda, která byla dosažena porušením práva, 

přičemž forma výhody by však de lege ferenda měla být v zákoně výslovně uvedena, a to 

alespoň formou demonstrativního výčtu.  

 

V judikatuře je normováno, že výhoda nebo prospěch mohou mít materiální i nemateriální 

povahu, např. zákonem předvídané jednání pachatele ve svém důsledku vede k ukončení 

smluvního vztahu znevýhodněné organizace apod. Nevýhodnost smlouvy může spočívat ke 

zmenšení či zbavení majetku sloužícího k nosnému a reálně fungujícímu podnikání a tím i k 

znemožnění samotného podnikání, z jehož výnosu znevýhodněná organizace fungovala. 

Nevýhoda se dále může projevit v záměrně sjednané nižší smluvní ceně, než za kterou mohl 

být majetek jedné z dotčených organizací skutečně prodán, případně i prodej s dlouhou dobou 

splatnosti kupní ceny apod. Zdrojem úkoru proto může být zcela logicky pouze výhoda nebo 

prospěch a mezi pojmy „výhoda“ a „úkor“ existuje jasná souvislost. Znevýhodnění, jak již 

bylo konstatováno, nemusí spočívat primárně ve finančním hledisku, byť toto bude z pravidla  

                                                             
11 Šámal, Pavel, et al. Trestní zákon II – Komentář, 1. vyd. Praha: C.H.Beck, 2010. 2500 s. ISBN 978-80-7400- 
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pro posouzení konkrétní kauzy rozhodné. Rovněž může znevýhodnění spočívat v tom, že 

pachatel neoprávněně a bezdůvodně přenáší riziko a případnou ekonomickou ztrátu na jeden 

ze subjektů, v nichž působí.
12

  

 

Úkor může být roven prospěchu či výhodě, případně úkor může být menší než prospěch a 

výhoda nebo opačně. Pojem “výhoda” musí v daném čase a místě představovat výhodu, tj. 

něco, co by dotčená osoba jinak nezískala či čeho by jinak nedosáhla 

2.3 Porovnání úpravy selftradingu se Slovenskou republikou 

 

Po rozdělení Československa roku 1993 na stát České a Slovenské republiky (dále „SR“) 

se právní vývoj obou států začal také mírně lišit. Znění trestného činu zneužívání postavení a 

informací v obchodním styku je podobné a vychází z novely trestního zákona č. 557/1991 Sb. 

Ve Slovenské republice je selftrading zakotven v ustanovení §265 odst. 2 Trestného zákona, 

dle kterého „sa tohto trestného činu dopúšťa ten, kto ako zamestnanec, člen štatutárného 

orgánu, spoločník, podnikateľ alebo účastník na podníkaní dvoch alebo viacerých podnikov 

alebo právnických osob rovnakým alebo podobným predmetom činnosti v úmysle uvedenom 

pri trestnom čine insider trading uzavrie alebo dá podnet na uzavretie zmluvy na úkor jednej 

alebo viacerých z nich“
13

. V českém ustanovení §255 odst. 2 Trestního zákoníku se používá 

pojem „dvou nebo více podnikatelů“, kdežto ve slovenském znění „dvoch alebo viacerých 

podnikov alebo právnických osob“.  

 

Při naplnění skutkových podstat je možné pachateli uložit trest odnětí svobody do tří let, 

jak v SR, tak v ČR. Avšak v SR není u vyšších sazeb nutný vznik prospěchu, nýbrž škody, 

kterou pachatel způsobil. Odnětím svobody na tři až osm let je pachatel potrestaný v případě 

způsobení větší škody než 2660 Eur, nebo způsobením trestného činu z osobního motivu, 

nebo závažným způsobem provedení trestného činu. Odnětím svobody na sedm až dvanáct let 

je pachatel potrestán, pokud způsobí škodu velkého rozsahu (což představuje sumu 133 000 

Eur a vyšší) anebo jako člen nebezpečného seskupení. 

 

 

                                                             
12 Šámal, Pavel, et al. Trestní zákon II – Komentář, 1. vyd. Praha: C.H.Beck, 2010. 2500 s. ISBN 978-80-7400- 
13 Zákon č. 300/2005 Z.z. Trestný zákon 
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Problematická je úprava úmyslu u selftradingu v Slovenské republice. I když je v obou 

trestných činech
14

 nutné úmyslné zavinění, tak v SR nastává problém ve výkladu §265 odst. 2 

Trestného zákona, který odkazuje na úmysl vyjádřený v §265 odst. 1 (insider trading), 

přestože se tento úmysl v onom odstavci nenachází, čímž je celé ustanovení o Selftradingu 

bezpředmětné a těžko postihnutelné, protože není úmysl vyjádřený a není ho možné 

relevantně odvodit. Za doby účinnosti nového trestného zákona od 1. 1. 2006 nebyl nikdo v 

SR za trestní čin zneužívania informácií a postavenia v obchodnom styku odsouzen. 

 Podle mého názoru se jedná na Slovensku o jednoznačnou legislativní vadu, ze které 

vyplývá již zmíněný nulový počet odsouzených. Co se týká počtu odsouzených, ČR jich má 

více
15

, avšak úspěšnost je i tak dosti nízká oproti celkovému počtu trestných činů. Tento 

trestný čin je z pohledu policejních složek téměř nevystopovatelný, pokud poškozená strana 

sama nepodá trestní oznámení příslušnému státnímu orgánu. I z tohoto důvodu je nízký 

stupeň obžalovaných v této problematice. Podle mého neodborného názoru je tato 

problematika během na dlouhou trať, než se vybalancují různé nedostatky v ustanoveních 

týkajících se hospodářských kriminalit.  

  

                                                             
14

 Insider trading (§265 odst.1) a selftrading (§265 odst.2) 
15 Ve spojitosti s §255 
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3 Příčiny selftradingu a jeho právní, ekonomické a politické 

dopady ve společnosti 

 Selftrading, jak jsem již zmiňoval v předcházející kapitole, je ve volném překladu 

„obchodování na sebe“, který zpravidla poškozuje jednu nebo více společností, v nichž 

především osoba v postavení manažera (selftrading je zjednodušeně označován jako 

„manažerský delikt“) uplatňuje svůj vliv tím, že na úkor jedné nebo více z nich „na sebe 

stahuje“ obchody, které měly a mohly být realizovány přímo poškozenou společností. 

3.1 Příčiny selftradingu v ČR 

 

 Základním aspektem úspěchu v obchodování je uzavírat na jedné straně výhodné 

smlouvy s nejvyšším možným ziskem a na druhé straně s co možná nejnižšími náklady. Podle 

§2 odst. 1 Obchodního zákoníku se podnikáním rozumí soustavná činnost prováděná 

samostatně podnikatelem vlastním jménem a na vlastní odpovědnost za účelem dosažení 

zisku
16

. Jak tedy rozeznat selftrading od běžného obchodování? 

Selftrading je typickým manažerským deliktem, který vznikl pro ochranu hospodářské 

kázně a zabraňoval, v době svého vzniku (1991), především tehdejším vedoucím 

pracovníkům státních podniků obchodovat se svými, již existujícími a fungujícími 

soukromými společnostmi
17

. Vede v primárním případě k využití svého postavení 

v obchodním styku k nelegálnímu obohacení na úkor zákonem definovaného subjektu v 

postavení konkurenta. Jde především o ochranu společnosti před zneužitím postavení 

některého z potencionálních pachatelů v podniku, který má zákonem předvídané postavení i v 

jiném podniku se stejným předmětem činnosti a tyto podniky jsou si v přímé či možné 

konkurenci na trhu. Nepřiléhavě je selftrading v praxi často označován za „tunelování“, neboť 

tento pojem relevatní formou nevystihuje zákonodárcem předvídanou podstatu selftradingu.  

 Pokud jde o samotné příčiny selftradingu, dovolím si je označit a v obecných rysech 

rozdělit na objektivní a subjektivní. Jsem si přitom vědom toho, že nemohu postihnout 

veškeré aspekty tohoto rozdělení a dle mých poznatků v odborné literatuře se nikdo přímo 

takto koncipovaným zadáním nezabývá.  

                                                             
16

 Zákon č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník 
17

 TERYNGEL, Jiří. Nad trestní odpovědností podnikatele. 1. vyd. Novinářská 7, Ostrava: Orac, 1998. Knihovnička 
Orac 98. ISBN 80-901938-9-7. 
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 Mezi objektivní příčiny potencionálního páchání selftradingu, dle mého názoru, patří 

již mnou na jiném místě bakalářské práce popisovaný přechod společnosti po roce 1989 z 

centrálně řízené na ekonomiku tržní s následně uskutečněnou privatizací především státních 

podniků. K tomu přistoupilo i postupné „otevření“ se společností a ekonomiky do zahraničí, 

především do států tzv. západní Evropy. Před rokem 1989 fyzické osoby prakticky nemohly 

podnikat v právnických osobách na bázi soukromých vlastnických vztahů a samostatného 

rozhodování o jednotlivých obchodních či podnikatelských aktivitách. Zejména v období 60., 

ale i následných let minulého století, byla hospodářská kriminalita charakterizována zákonem 

tak, že primárním celospolečenským zájmem definovaným v trestním zákoně byla ochrana 

tzv. socialistického vlastnictví. Za trestný čin pak bylo v této době považováno jakékoliv 

soukromé podnikání, tj. jakýkoliv obchod se ziskem. Tyto principy se vztahovaly na téměř 

veškeré ekonomické aktivity, počínaje stavebnictvím a konče zemědělskou produkcí. Např. 

stavby rodinných domů nebyly prakticky realizovány žádnými tehdejšími stavebními 

organizacemi, ale za pomocí tzv. „melouchářů“, což tehdejší stát poněkud licoměrně následně 

označil za vzájemnou občanskou výpomoc, aby alespoň touto formou "legalizoval" faktický a 

všeobecně známý stav věci. 

 K určitému uvolnění soukromého podnikání, především v oblasti prodeje zboží a 

služeb, došlo až velmi krátce před rokem 1989. Vláda tehdejší České socialistické republiky 

vydala v roce 1988 pod č. 1/1988 Sb. nařízení o prodeji zboží a poskytování jiných služeb 

občany na základě povolení národního výboru, obdobné nařízení pak vydala i vláda 

Slovenské socialistické republiky. Ještě před tím pak vláda České socialistické republiky pod 

č. 63/1984 Sb. vydala nařízení o poskytování dočasného ubytování v soukromí, rovněž se 

souhlasem národního výboru. Jak je zřejmé, jednalo se o „uvolnění“ soukromého podnikání 

pouze v omezeném rozsahu a pod dohledem tehdejších národních výborů.  

 V roce 1989 pak tehdejší Federální shromáždění České a Slovenské Federativní 

republiky přijalo s účinností od 1. 5. 1990 průlomový zákon o soukromém podnikání občanů, 

a to pod č. 105/1990 Sb. V tomto zákoně pak již bylo definováno, že občané mohou 

individuálně provozovat podnikatelskou činnost v rozsahu a za podmínek stanovených tímto 

zákonem a k případnému společnému provozování podnikatelské činnosti mohou vytvářet 

obchodní společnosti, tichou společnost nebo tzv. konsorcium. Podnikání bylo vymezeno jako 

trvalé provozování výroby, obchodu nebo poskytování služeb, prací anebo jiných činností za 

účelem získávání trvalého zdroje peněžních příjmů (blíže § 1 odst. 1, 2 tohoto zákona). V té 

době ještě nebyl používán pojem „dosahování zisku“. Citovaný zákon oproti minulosti 
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výslovně stanovil, že podnikateli nelze ukládat povinnosti ve státním plánu hospodářského a 

sociálního rozvoje, čímž byla ve své podstatě konstituována autonomnost podnikatelských 

aktivit (blíže § 3 tohoto zákona). Za pozornost stojí, že navazující ustanovení, konkrétně § 4 a 

§ 5 tohoto zákona, stanovily, že podnikatel může při podnikání zaměstnávat neomezený počet 

pracovníků a že podnikatel je oprávněn za účelem podnikání nabývat majetek v neomezeném 

rozsahu. Je tedy zřejmé, že velmi krátce po revoluci v roce 1989 byly přijaty na tehdejší dobu 

nesporně průlomové právní normy, které se zcela zásadně odlišovaly od předchozí právní 

úpravy. Pro úplnost je třeba dodat, že s účinností rovněž k 1. 5. 1990 došlo k podstatné změně 

tehdejšího hospodářského zákoníku, který byl původně v roce 1964 přijat pod č. 109/1964 Sb.  

K této změně došlo přijetím novely hospodářského zákoníku z 18. 4. 1990 zákonem č. 

103/1990 Sb. Z tohoto pohledu je významná ČÁST ČTVRTÁ A, označená jako OBCHODNÍ 

SPOLEČNOSTI. V této části byla provedena právní úprava veřejných obchodních 

společností, společností s ručeným omezeným, komanditní společnosti, komanditní 

společnosti na akcie a v další části novely hospodářského zákoníku pak byla provedena 

úprava tiché společnosti a konsorcia. Současně byl pod č. 104/1990 Sb. přijat zákon o 

akciových společnostech.  

 S poukazem na výše uvedené je třeba korigovat poněkud zavádějící názor, že by 

právní podmínky pro zakládání obchodních společností byly konstituovány až přijetím zákona 

č. 513/1991 Sb., tj. obchodního zákoníku, který nabyl účinnosti od 1. 1. 1992. Tedy již od 

měsíce května 1990 byl vytvořen právní rámec pro soukromé podnikání, a to jak v rámci 

právnických osob, tak i při podnikání fyzických osob dle výše identifikovaných právních 

norem. K tomu přistupuje následně přijatá legislativa upravující privatizaci státních podniků a 

jiných institucí. Lze tedy shrnout, že objektivní, především legislativní, podmínky pro činnost 

soukromých subjektů souběžně s činností tehdy převažujících státních podniků byly 

vytvořeny již v popisovaném období. Je proto logické, že zakotvení právní úpravy 

selftradingu do zvláštní části tehdejšího trestního zákona bylo provedeno bez přímé 

souvislosti s přijetím obchodního zákoníku. Kromě naznačených právních příčin vzniku a 

potencionálního páchání jednání definovaného jako selftrading k tomu přistupovaly již v 

úvodu zmiňované další objektivní příčiny, tj. společenskopolitické změny, otevření osobních i 

ekonomických kontaktů do zahraničí apod.  

 Pokud jde o mnou zmiňované subjektivní příčiny selftradingu, je třeba předeslat, že 

tyto bezprostředně souvisí s příčinami objektivními, neboť bez výše popsaných společensko-

ekonomických změn a změny legislativy by podmínky pro jednání formou selftradingu byly 
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prakticky nemožné. Jádro tzv. subjektivních příčin selftradingu pak lze do značné míry 

ztotožňovat s pohnutkami či motivem zákonem předvídaného okruhu možných pachatelů, 

které tuto skupinu osob vedly k uskutečnění tohoto jednání charakterizovaného jako 

„obchodování na sebe“. V období roku 1990 a i později ještě převážně byly podnikatelské 

aktivity provozovány státními podniky. Celá řada z nich se pak následně stala předmětem 

různých forem privatizace. Vedoucí pracovníci (domnívám se, že tato právě skutečnost mohla 

být podnětem k tomu, že selftrading je označován jako „manažerský delikt“) těchto státních 

podniků i z dob před listopadem 1989 měli proti jiným fyzickým osobám „nesporný náskok“, 

neboť se na rozdíl od ostatních orientovali v problematice podnikání. Při změně legislativy 

popsané v předchozím textu této části bakalářské práce byli schopni „pružně“ reagovat na 

změnu společenskoekonomických podmínek ve vlastní prospěch. Vzhledem k praktickým 

skutečnostem a vesměs i k předpokládanému vyššímu stupni odborného vzdělání proto pro 

tyto vedoucí pracovníky nebyl problém se zorientovat v nové problematice, založit si pro 

účely podnikání soukromé obchodní společnosti, které reálně ovládali, případně jiné 

podnikatelské subjekty, které by měly stejný či podobný předmět podnikání jako státní 

podniky. Logickým, byť nemravným a společensky neakceptovatelným, motivem těchto 

vedoucích pracovníků činných v obou takto definovaných podnikatelských subjektech bylo 

realizovat zisk z jednotlivých obchodů nikoliv ve prospěch státu prostřednictvím jiného 

řízeného státního podniku, ale ve prospěch jimi ovládaných soukromých, především 

právnických osob. Jde sice o poněkud zjednodušené pojetí, domnívám se však, že vystihuje 

samotnou podstatu popisované problematiky. 

          Jsem si vědom toho, že na téma objektivních i subjektivních příčin selftradingu by bylo 

možno ještě dále rozvádět jiné aspekty. Myslím si však, že i vzhledem k rozsahu mnou 

získaných poznatků jsem popsal nejpodstatnější příčiny, které vedly nebo lépe řečeno mohly 

vést dotčené osoby k páchání tohoto protiprávního jednání. Tímto však nechci nic zobecňovat 

či paušalizovat, aby nevznikl dojem, že obdobným způsobem uvažovali všichni tehdejší 

vedoucí pracovníci, především státních podniků.  

3.2 Právní dopady 

  

Ustanovení selftradingu je poznamenáno dobou svého vzniku v roce 1991 novelou 

zákona č. 557/1991 Sb., trestní zákoník. V praxi se ukázalo, že některé znaky byly 

formulovány natolik obecně, že umožňují do okruhu trestního bezpráví zahrnout i vztahy, 
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jejichž ochrana trestním právem původně zamýšlena nebyla
18

. Jak už jsem zmínil, mnohdy je 

dle mého názoru nesprávně selftrading ztotožňován s obecně frekventovaným termínem 

„tunelování“, které lze daleko přiléhavěji ztotožnit spíše s trestnými činy krádeže, zpronevěry, 

podvodu apod.  

 Zmiňovaná obecnost formulace některých znaků selftradingu tak mnohdy umožňovala 

policejním orgánům zahájit trestní stíhání, i když společnost, resp. její vlastníci, společníci, 

atd. neměli proti dopadu uzavřené smlouvy námitek. Stačilo, že policie dospěla k závěru, že 

pro některou z těchto společností byla smlouva nevýhodná. Přitom většina těchto trestních 

stíhání nekončila pravomocným odsouzením, ale zastavením trestního stíhání po určité době, 

případně zprošťujícím rozsudkem
19

. 

 Úloha práva v ekonomice byla často v minulosti zpochybňována. Obecně se 

předpokládalo, že problémy, jež vzniknou, vyřeší neustále se vyvíjející tržní prostředí. 

Historický vývoj tržní ekonomiky po roce 1989 nás ovšem přesvědčil o opaku. Podceňování 

práva, jež by vytvářelo, během vývoje ekonomiky, mantinely pro úspěšný rozvoj hospodářské 

sféry, se promítalo do některých negativních jevů v ekonomice po dlouhé roky. Neustálý 

rozvoj podnikání musí být provázen neustálými změnami velkého množství právních předpisů 

regulujících podnikání. „Z hlediska právní jistoty je dobré, aby byly zákonné znaky trestných 

činů vymezeny co nejpřesněji, úplným a podrobným výčtem, a pokud možno v návaznosti na 

ustanovení jiné mimotrestní právní normy, která upravuje určitý typ podnikatelské činnosti. 

Správně, přesně a jasně stanovené zákonné definice trestných činů jsou zárukou občanských 

práv a svobod.“
20

  

 „V období jen od listopadu roku 1989 do srpna roku 2002 byl trestní zákon č. 

140/1961 Sb. novelizován celkem osmatřicetkrát.“
21

 Dnešní podoba zákona č. 40/2009 Sb. 

trestního zákoníku s ustanovením o §255 odst. 2 Trestního zákoníku nepřinesla víceméně 

žádné razantní změny ve znění skutkové podstaty, oproti původnímu znění §128 odst. 2 

trestního zákoníku. Rozbor rozdílu v jednotlivých zněních skutkových podstat selftradingu 

provedu v další části práce, náměty z pohledu de lege ferenda pak v páté kapitole. 

                                                             
18

 TERYNGEL, Jiří. K výkladu některých znaků skutkové podstaty zneužívání informací v obchodním styku - 
sebeobchodování: Selftrading. Trestní právo: odborný časopis pro trestní právo a obory související. 2005, X., 
12/2005, s. 4-7. ISSN 1211-2860. 
19 Statistika Ministerstva vnitra a spravedlnosti 
20 NEČADA, Václav. Přehled vývoje trestněprávní úpravy hospodářské kriminality v České republice po listopadu 
1989. Trestní právo: odborný časopis pro trestní právo a obory související. 2003, roč. VIII, č. 1, s. 21-23. ISSN 
1211-2860. 
21 Tamtéž 
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3.3 Ekonomické dopady 

  

Pokud bych měl posuzovat ekonomické dopady selftradingu, domnívám se, že tyto 

nelze objektivně identifikovat a především kvantifikovat. V odborné ani jiné dostupné 

literatuře jsem se s touto problematikou přímo nesetkal. Obecně lze dovodit, že jednání 

posuzované jako selftrading může vést až k samotnému ohrožení dalších podnikatelských 

aktivit konkurujícího podnikatelského subjektu, na jehož úkor bylo trestné jednání spácháno. 

Důsledky pak mohou být pro tento podnikatelský subjekt více méně „fatální“, tj. od omezení 

rozsahu podnikatelských aktivit, až po vyvolání stavu, který vede k insolvenčnímu řízení se 

všemi z tohoto titulu vyplývajícími důsledky, tj. včetně propouštění stávajících zaměstnanců a 

tomu korespondujícícmi všeobecně známými sociálními a ekonomickými dopady. Pokud jde 

o majetkovou újmu, vyčíslitelnou v peněžní podobě, tato primárně vzniká tímto jednáním 

především poškozenému podniku či podnikateli. Další důsledky ekonomického charakteru lze 

pak označit jako sekundární, neboť selftradingem poškozené společnost není schopna v 

dosavadním či předpokládaném rozsahu podnikat, vytvářet zisk, což má bezprostřední dopady 

v oblasti daní, sociálního či zdravotního pojištění apod. Obdobné problémy pak vznikají např. 

u subdodavatelů, což může v určitém regionu vyvolat tzv. dominový efekt. Samotná ztráta 

zaměstnání se pak projevuje nejenom ve sféře materiální, ale především pak ve sféře sociální, 

mnohdy psychologické a logicky i rodinné. 

 Selftrading, jak jsem již zmínil, slouží k ochraně hospodářské kázně. Je součástí prvku 

zvaného hospodářská kriminalita, která zřejmě zaznamenala největší rozmach během velké 

privatizace, která měnila tehdejší centrálně plánovanou ekonomiku na dnešní ekonomiku 

tržní. Hospodářská kriminalita má mimořádný ekonomický dopad na vnitřní stabilitu státu. 

Spolu s dalšími aspekty se dotýká základních příjmových složek státu, jejichž ohrožení 

zpochybňuje dlouhodobé a kvalitní fungování státního mechanismu. Značná část jejich 

projevů je složitým ekonomickým, trestněprávním a občanskoprávním problémem, jehož 

řešení vyžaduje stále inovování znalostí jak u pracovníků legislativních orgánů, tak i u 

pracovníků příslušných orgánů státní správy a orgánů činných v trestním řízení. Jedná se však 

spíše o obecnější úvahy, které se spíše dotýkají korupčního jednání, problematiky zadávání 

veřejných zakázek apod.   
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3.4 Politické dopady 

  

Trestní zákon je zákonem, který stojí nebo aspoň by měl stát nad politickými stranami, 

jeho schválení by mělo jít napříč politickým spektrem. Z odborného hlediska je tedy 

lhostejné, zda novelu trestního zákona předloží vláda nebo opozice, neboť obě strany pociťují 

potřebu zvýšené ochrany ekonomických vztahů i potřebu vnášet alespoň minimum morálních 

principů. Na jiném místě jsem popisoval snahu poslanců kolem Marka Bendy dosáhnout 

vypuštění skutkové podstaty selftradingu ve zvláštní části trestního zákona. Do jaké míry se v 

této souvislosti mohlo jednat o lobbing jednotlivých selftradingem postižených či ohrožených 

osob, se lze pouze dohadovat.  

 Politické dopady selftradingu mají i svou psychologickou stránku, která se projevuje u 

široké občanské společnosti. Některé tyto aspekty byly naznačeny v předchozím textu 

kapitoly bakalářské práce. Domnívám se, že mnohé publikované trestní kauzy, které lze 

posuzovat jako selftrading, vyvolávají v podvědomí občanů negativní vnímání podnikání jako 

nějaké nepatřičné, podezřelé a nepoctivé činnosti.  Tento mnohdy zkreslený a zjednodušený 

pohled jistě nepřispívá k objektivnímu hodnocení úsilí a snahy celé řady poctivých 

podnikatelů, zejména v aktuální době, kdy se nejenom mnohé evropské státy potýkají s 

problémy, ohrožujícímu jejich samotné fungování. Pojem "podnikatel", bez ohledu na 

konkrétní osobu, činnost či výsledky, je mnohdy vnímán velmi pejorativně. Tato okolnost 

jistě nepřispívá ke zmiňovanému objektivnímu vnímání činností jednotlivých podnikatelských 

subjektů a větší majetkové hodnoty v rukou jednotlivců (na rozdíl např. od některých 

sportovců) jsou posuzovány jako krajně podezřelé a nespravedlivé. K tomu přistupují četná 

vyjádření politických subjektů, které mnohdy bez jakéhokoliv reálného základu některé kauzy 

využívají ve svůj politický prospěch.  

 Shrnuji tedy, že hospodářská kriminalita, včetně selftradingu, reálně a bezprostředně 

vyvolává celou řadu politicko-psychologických dopadů, nejenom těch, které jsem se pokusil 

nastínit v předchozím textu. Projednávání konkrétních trestních kauz by mělo být zcela 

odděleno a nezávislé na stávající politické reprezentaci. Vládnoucí politické subjekty mají 

totiž celou řadu přímých či nepřímých nástrojů, jak činnost dotčených orgánů činných v 

trestním řízení ovlivnit. V tomto kontextu nejtransparentnější se situace týkající se 

personálního obsazení Vrchního státního zastupitelství v Praze, které vykonává dozor v celé 

řadě závažných hospodářských kauz, které zjevně zasahují do oblasti tzv. "vysoké politiky". 
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V této souvislosti se přikláním k opakovaně deklarovaným snahám o to, aby systém státního 

zastupitelství byl vyňat do určité míry z oblasti či režimu výkonné moci, zejména z přímé 

vazby či podřízení vlády. 
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4  Vývoj právní úpravy selftradingu a jeho výskyt v ČR 

 

4.1 Vývoj právní úpravy 

 

Nová skutková podstata trestného činu zneužívání informací v obchodním styku byla 

zakotvena do zvláštní části tehdejšího trestního zákona v roce 1991, a to novelou 

č.557/1991Sb. V době přijetí této novely ještě nenabyl účinnosti obchodní zákoník, schválený 

v měsíci listopadu 1991 tehdejším Federálním shromážděním České a Slovenské Federativní 

Republiky. 

 

Dle důvodové zprávy byla impulsem pro přijetí této trestní hmotněprávní normy 

okolnost, že po roce 1990 se začalo uvolňovat soukromé podnikání a soukromé obchodní 

společnosti tak začaly působit souběžně s činností státních podniků, které dosud vedle 

některých jiných ekonomických subjektů představovaly téměř výlučnou právní formu. Jak již 

bylo konstatováno, obchodní zákoník v té době nebyl nejenom účinný, ale ani zákonodárcem 

schválen a primárně byla činnost podnikatelských subjektů podřízena režimu hospodářského 

zákoníku, zákona o státním podniku, zákona o akciových společnostech a dalších. Vedoucí 

pracovníci především státních podniků byli často činní v naznačených obou typech 

ekonomických subjektů, tj. v soukromých obchodních společnostech (eventuálně podnikatelé, 

jako FO) a ve státních podnicích, které měly stejný či obdobný předmět podnikání. Své 

postavení či informace získané v rámci činnosti státních podniků se logicky v daném 

historickém období snažili využít ve svůj vlastní (soukromý) prospěch.
22

 

V literatuře jsou uváděny dva typické příklady tohoto zneužití v roce 1990, a to případ 

z dnešního území České republiky spočívající v tom, že ředitel státního podniku po založení 

vlastní soukromé společnosti jí prodal zboží, o němž věděl, že bude od 1. 1. 1991 vyňato z 

cenové regulace a tedy po tomto datu bude jeho reálná cena vyšší. Zboží přitom při této 

transakci neopustilo sklad státního podniku a hned v měsíci lednu 1991 bylo prodáno za cenu 

                                                             
22

 HERCZEG, Jiří. Trestní postih zneužívání postavení a informací v obchodním styku. Trestněprávní revue. 2006, 
č. 12, s. 361. ISSN 1213-5313 
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o 50 % vyšší, než byla cena původní. Nešlo o podvod, protože nikdo nebyl uveden v omyl a 

koneckonců chyběl i znak škody, neboť v tomto i v následném zmiňovaném případě se zboží 

prodávalo za skutečnou cenu. Neoprávněný zisk však šel na úkor státního podniku. Obdobný 

případ byl zaznamenán ve stejném období na území dnešní Slovenské republiky, přičemž se 

jednalo o obchod s jinou komoditou zboží, a to cukrem. 
23

 

Důvodová zpráva k zákonu č. 557/1991 Sb. vycházela z toho, že v raných podmínkách 

zavádění a fungování tržní ekonomiky je třeba chránit hospodářskou soutěž před jednáním, 

která by narušovala z výše naznačených titulů rovnost subjektů v hospodářské soutěži. 

Primárním záměrem zákonodárce neměla být tedy ochrana majetku obchodních společností a 

jiných ekonomických subjektů, ale ochrana konkurenčního prostředí proti nedovolenému 

konkurenčnímu jednání zvláštního druhu (sui generis). Objektem se tedy stala ochrana 

hospodářské kázně v oblasti zneužívání zákazu konkurence v obchodních vztazích, aniž by 

zde byla bezprostřední souvislost s institutem zákazu konkurence, tak jak jej následně 

koncipoval tehdy ještě neúčinný obchodní zákoník. Lze tedy shrnout, že předmětná právní 

úprava je ve své podstatě autonomní a neměla tak bezprostřední vztah k zákazu konkurence 

vymezeném v obchodním zákoníku. Takto koncipovaná právní úprava pak měla svůj reálný 

význam do 1. 7. 1996, kdy vstoupila v účinnost tzv. první velká novela obchodního zákoníku, 

provedená zákonem č. 142/1996 Sb.
24

, neboť do té doby fakultativní úprava o zákazu 

konkurence byla nahrazena obligatorní úpravou, kdy společenské smlouvy nemohly po tomto 

datu režim zákonné úpravy vyloučit. 

Nad rámec lze dodat, že přijetí ustanovení § 128 odst. 2 do trestního zákona mělo svůj 

význam i v rámci probíhající tzv. velké privatizace
25

. V roce 1991 byl tehdejším Federálním 

shromážděním České a Slovenské Federativní Republiky přijat zákon č. 92/1991 Sb., o 

podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby. V této souvislosti probíhalo jak tzv. 

kuponová privatizace, tak i v řadě případů tzv. přímý prodej akcií privatizovaných státních 

podniků dosavadnímu managementu těchto státních podniků. Tyto osoby zpracovaly tzv. 

privatizační projekty s tím, že po splnění zákonem předvídaných podmínek byl na jimi 

založené obchodní společnosti (vesměs se jednalo o společnosti s ručením omezeným se 

                                                             
23

 TERYNGEL, Jiří. Nad trestní odpovědností podnikatele. 1. vyd. Novinářská 7, Ostrava: Orac, 1998. Knihovnička 
Orac 98. ISBN 80-901938-9-7. 
24 NEČADA, Václav. Přehled vývoje trestněprávní úpravy hospodářské kriminality v České republice po listopadu 
1989. Trestní právo: odborný časopis pro trestní právo a obory související. 2003, roč. VIII, č. 1, s. 21-23. ISSN 
1211-2860. 
25

 Tato souvislost není v odborné literatuře příliš zmiňována, byť reálně mnohdy ve víceletém časovém odstupu 
se tyto kauzy opakovaně vyskytly 
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základním kapitálem 100.000,-Kč) proveden převod např. 30 a více % akcií privatizovaného 

státního podniku. Pokud došlo ke kombinaci privatizace státních podniků formou kuponové 

privatizace a souběžně i přímým prodejem části akcií, byl mnohy vzhledem k roztříštěné 

akcionářské struktuře balík akcií opatřený přímým prodejem balíkem kontrolním (pozn. 

tehdejší investiční společnosti či investiční fondy, které se kromě jiného podílely na realizaci 

tzv. kuponové privatizace, mohly mít ve svém majetku nejvýše část akcií/podílu na 

privatizovaném podniku v rozsahu, který sám o sobě neumožňoval učinění jakýchkoliv 

zásadních rozhodnutí - hranice byla kolem 10 % základního kapitálu). Na zakoupení akcií byl 

této soukromé obchodní společnosti, která z pravidla neměla žádné vlastní finanční 

disponibilní zdroje, poskytnut financující bankou úvěr, přičemž splnění závazku z úvěrové 

smlouvy bylo zpravidla zajištěno majetkem privatizované - cílové společnosti. Tyto nově 

založené obchodní společnosti po získání kontrolního balíku na valných hromadách 

privatizovanou společnost ovládly, a to prostřednictvím statutárních či jiných orgánů. V této 

době pak jediné reálné finanční zdroje byly generovány samotnou privatizovanou společností 

a byly používány nikoliv k rozvoji dalších podnikatelských aktivit, ale ke splácení úvěru 

poskytnutého na nákup akcií. Přitom tyto nově vzniklé společnosti mohly získávat finanční 

zdroje k zaplacení úvěru pouze formou rozdělení zisku privatizované společnosti, tj. výplatou 

dividend. Tento stav však byl zjevně nereálný, neboť celá řada privatizovaných podniků byla 

sice do určité míry „očištěna“ od předchozích závazků, avšak nebyly z hlediska 

ekonomického v takovém stavu, že by byly schopny produkovat zisk použitelný k výplatě 

dividend. Mezi privatizovanou společností a jejím rozhodujícím akcionářem pak byla 

uzavírána celá řada smluv o půjčkách či úvěrech, přičemž finanční zdroje byly vesměs 

použity jednak ke splnění závazků z úvěrové smlouvy v souvislosti s přímým prodejem akcií 

a jednak získávání dalších akcionářských podílů s cílem takto dosáhnout alespoň hranici 

prosté většiny hlasů (optimálně kvalifikované 2/3 většiny) tak, aby v rozhodování o veškerých 

podstatných záležitostech nebyly tyto osoby nijak omezovány. Bylo zaznamenáno více 

případů tohoto druhu financování „nákupu“ akcionářských podílů, čemuž ostatně 

korespondoval nastavený systém privatizace (zejména přímý prodej podílů) tak, jak je 

zmiňován shora. V současné době se ve sdělovacích prostředcích nejvíce hovoří o privatizaci 

Mostecké uhelné společnosti, a.s. 

Pokud jde o samotnou právní úpravu ustanovení § 128 odst. 2 trestního zákona 

účinného k 1. 1. 1992, znělo: „Kdo jako pracovník, člen orgánu, společník, podnikatel nebo 

účastník na podnikání dvou nebo více podniků nebo organizací se stejným nebo podobným  
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předmětem činnosti v úmyslu uvedeném v odstavci 1 uzavře nebo dá popud k uzavření 

smlouvy na úkor jedné nebo více z nich…“. Pro úplnost je třeba dodat, že v trestním zákoně 

účinném do 30. 6. 1990 existoval trestný čin, který byl označen totožným § 128 a jednalo se o 

trestný čin „Dodávka výrobků a prací zvlášť vadné jakosti“. Toto ustanovení pak bylo 

zrušeno k datu 30. 6. 1990 a zákonodárce této „mezery“ u trestných činů dle Hlavy druhé 

Oddílu druhého „Trestné činy proti hospodářské kázni“ využil k zařazení nového trestného 

činu do této části zákona. I z tohoto pohledu lze dovozovat úmysl zákonodárce, jaký zájem 

byl předmětem ochrany u této hmotněprávní normy a že se tedy primárně nejednalo o ochranu 

majetkových hodnot jednotlivých společností či podniků, zjednodušeně označenou jako 

„ochranu proti tunelování“. 

4.2 Modifikace selftradingu v trestním zákoně 

 

Zvláštní pozornost zasluhuje snaha některých zákonodárců vypustit ze zvláštní části 

trestního zákona ustanovení postihující selftrading. Při zpracování novely trestního zákona 

byl z podnětu poslance Marka Bendy z návrhu při schvalování vypuštěn v září 2005 odstavec 

druhý § 128 trestního zákona. Marek Benda zjevně právem kritizoval odstavec 2 tohoto 

ustanovení pro jeho příslušnou neurčitost, zejména také proto, že umožňuje ingerenci orgánů 

činných v trestním řízení do operací koncernového typu, které jsou ekonomicky neutrální. 

Oprávněnost této kritiky lze dokumentovat na následujícím konkrétním případu uvedeného 

JUDr. Jiřím Teryngelem: 

„Skutkově měla trestná činnost podle §128 odst. 2 trestního zákoníku obviněného Ing 

S. P. spočívat v tom, že dne 30. 12. 2002 v Ch. uzavřel Ing. S. P. jménem společnosti L., a.s. a 

Ing. J. J. jménem společnosti P., s.r.o. kupní smlouvu, na jejímž základě bylo z majetku 

společnosti L., a.s. převedeno do majetku společnosti P., s.r.o. 152 ks akcií společnosti E. G., 

a.s. v nominální hodnotě 76 000 000 Kč za sjednanou kupní cenu 76 000 000 Kč, ačkoliv 

obvyklá úhrnná cena těchto akcií v době uzavření smlouvy činila 29 336 000 Kč, a dne 

31.12.2002 v Ch. uzavřeli Ing. J. J. jménem společnosti P., s.r.o. a Ing. S..P. jménem 

společnosti E. G., a.s. smlouvu, na jejímž základě se společnost E. G., a.s. zavázala zaplatit za 

společnost P., s.r.o. 76 000 000 Kč ve prospěch společnosti L., a.s. společnost P., s.r.o. se 

zavázala zaplatit za to společnosti E.G., a.s. 76 000 000 Kč, ačkoliv obvyklá cena pohledávky 

společnosti E. G., a.s. vůči společnosti P., s.r.o. založená za touto smlouvou byla v době 

uzavření této smlouvy 24 978 100 Kč, čímž společnost L., a.s. měla získat majetkový  
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prospěch 46 644 000 Kč na úkor společnosti E.G., a.s. se stejným předmětem činnosti, které 

v důsledku takto uzavřených smluv vznikla škoda ve výši 51 021 900 Kč. Přitom všechny 

zúčastněné společnosti byly ovládány jedinou osobou, a to Ing. J. J., a ve smyslu obchodního 

zákoníku tvořily koncern, který je definován ustanovením §66a) odst. 7 obchodního zákoníku. 

Podle uvedeného ustanovení: „Jestliže jsou jedna nebo více osob podrobeny jednotnému 

řízení (dále jen řízená osoba) jinou osobou (dále jen řídící osoba), tvoří tyto osoby s řídící 

osobou koncern (holding) a jejich podniky včetně podniku řídící osoby jsou koncernovými 

podniky. Není-li prokázán opak, má se za to, že ovládající osoba a osoby jí ovládané tvoří 

koncern.“  

 Bylo prokázáno, že obvinění uvedenou transakci provedli se záměrem zjednodušit 

vlastnické vztahy uvnitř koncernu před tím, než provedou fúzi všech zúčastněných 

společností, a znalecky bylo prokázáno, že na ekonomické postavení subjektů ve vztahu 

k třetím osobám se nic nemění, z hodnotového hlediska a z hlediska konsolidovaného 

účetnictví koncernu šlo o operaci ekonomicky neutrální.  

 Podle JUDr. J. Teryngela jde o příklad, který dokumentuje, jak si policejní orgány 

osobují právo určovat správnost ceny sjednané mezi dvěma svrchovanými soukromými 

subjekty a shledají-li z jakéhokoli důvodu, že tato cena správná není, je příslušné jednání 

bezdůvodně kriminalizováno
26

.  

 Z hlediska smyslu operace byla zvolená cena za převod akcií „evidenční pomůckou“
27

, 

v zásadě mohla být cena zvolená libovolná. Přesto byli účastníci transakce pravomocně 

odsouzeni k nepodmíněným trestům odnětí svobody. To, že uvedený postup při přípravě fúze 

bude kriminalizován, nemohli předvídat.  

 Bez podrobnějšího přečtení soudního rozhodnutí si však z mé pozice netroufám 

objektivněji hodnotit tento případ. 

Návrh poslance Bendy o vypuštění §233 odst. 2 nového trestního kodexu byl schválen 

30. 9. 2005 ústavněprávním výborem sněmovny a pak v hlasování celou tzv. dolní komorou 

parlamentu. Následně se pak proti tomuto zvedla z více stran kritika, která nakonec vedla k  

  

                                                             
26 TERYNGEL, Jiří. Jak dál při postihu vybraných hospodářských trestných činů: Zneužívání informací v 

obchodním styku. Trestní právo: odborný časopis pro trestní právo a obory související. 2007, XII., 11/2007, s. 

8-11. ISSN 1211-2860. 
27 Evidenční pomůcku používají Finanční úřady, jako interní doklady, při kontrole 
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tomu, že toto ustanovení zůstalo nadále součástí tehdy platného trestního zákona a stalo se ve 

své podstatě příčinou zamítnutí celé předlohy.  

Dalším námětem byla úprava ustanovení tehdejšího §128 odst. 2 tak, aby byl 

zvýrazněn charakter „odcizení obchodního případu“, tedy faktický výsledek zneužití zákazu 

konkurence. Ustanovení mělo znít: „Stejně bude potrestán, kdo v úmyslu uvedeném 

v odstavci 1 jako podnikatel, společník, zaměstnanec nebo jiný pracovník nebo člen 

statutárního nebo jiného orgánu, prokurista nebo jiný zástupce dvou nebo více obchodních 

společností, jiných právnických osob nebo jiných subjektů, které navzájem soutěží ve stejném 

nebo podobném předmětu činnosti, zneužije svého postavení a uzavře nebo dá popud 

k uzavření smlouvy na úkor jedné nebo více z nich.“  

Důvodová zpráva k tomu námětu uváděla, že v navrhovaném ustanovení skutková 

podstata chrání před pachateli jak v obchodních společnostech, tak i v jiných právnických 

osobách, nebo i v subjektech, například sdruženích podle občanského zákoníku, pokud si 

konkurují. Zneužití postavení spočívá v uzavření smlouvy, která poškozuje jeden ze subjektů 

a pachatel touto smlouvou získá neoprávněný prospěch nebo výhodu pro sebe či jiného. 

Kromě jednoznačného vymezení okruhu osob, které se mohou tohoto trestného činu dopustit, 

byla také zpřesněna terminologie tak, aby odpovídala současným ekonomickým podmínkám a 

pojmům. Na rozdíl od tehdejšího znění skutkové podstaty v §128 odst. 2 trestního zákona je 

zvýrazněna protiprávnost tohoto jednání, když se vyžaduje zneužití speciálního postavení 

pachatele, čímž je vyloučen postih v případech, na které poukazoval poslanec Marek Benda 

(když šlo o přesun činností nebo majetku v rámci koncernu způsobem, který obchodní 

zákoník připouští). Rovněž příliš široké vymezení podniků nebo jiných hospodářských a 

podnikatelských subjektů tím, že šlo o subjekty se stejným nebo podobným předmětem 

činnosti, umožňovalo postihovat jednání, které ve skutečnosti nebyla selftradingem, neboť 

uvedené hospodářské subjekty si fakticky nekonkurovaly, stejnost nebo obdobnost byla 

posuzována jen podle toho, že měly například v předmětu činnosti prodej zboží. To je 

předmětem činnosti u naprosté většiny právnických osob zapsaných v obchodním rejstříku. Je 

zvýrazněno, že musí jít o faktické soutěžitele v užším slova smyslu a ne o například prodej 

zdravotnických potřeb a prodej automobilů. Tím mělo být dosaženo zpřesnění a zúžení  
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skutkové podstaty na ty případy, před nimiž má skutečné chránit. Touto úpravou mělo být 

docíleno, aby ustanovení nerozšiřovalo neúměrně okruh trestního bezpráví.
28

 

Zmiňovaný námět zůstal nevyužit a navrhované ustanovení §233 trestního zákoníku 

kopíruje doslova původní znění osnovy trestního zákona, jak byl koncipován §128 odst. 2 

trestního zákona. 

4.3 Problematika definování účastníků na podnikání 

  

Jiný účastník na podnikání byl dalším znakem, který nebyl dostatečně určitý 

v připravovaném znění skutkové podstaty a to především ve spojitosti s akciovou společností 

a akcionáři. Trestní zákon mezi speciální subjekty řadil výslovně společníka. Společníky však 

má jen veřejná obchodní společnost, komanditní společnost a společnost s ručením 

omezeným. Kdežto u akciové společnosti, kdy jsou akcie vydané buď na majitele, kdy je 

vztah anonymní, nebo na jméno, u kterých je vztah těsnější a stanovami může být upraven 

tak, že se bude taková akciová společnost podobat společnosti s ručením omezeným. K tomu 

je třeba pro úplnost dodat, že samotný obchodní zákoník především v obecných ustanoveních 

o obchodních společnostech nerozlišuje právní postavení společníka a akcionáře, neboť 

výkladem lze dovodit, že zákon v tomto kontextu považuje za společníka i akcionáře 

 Akcionář podle množství akcií svou vlastnickou vůli vyjadřuje na valných hromadách, 

tudíž rozhoduje o kterékoli otázce, která se týká chodu společnosti a má rozhodovací 

pravomoc i ve vztahu ke statutárním orgánům společnosti. Což je důvod, proč vyžadovala 

skutková podstata určitého zpřesnění v tom smyslu, že by měl být akcionář mezi účastníky 

podnikání výslovně uveden, případně stanovit za jakých podmínek se bude považovat za 

účastníka na podnikání.  

 Uvedl bych příklad, který zmínil J. Teryngel a to: „Prosperující akciová společnost A, 

a.s., jejíž akcie byly původně veřejně obchodovatelné, zrušila jejich obchodovatelnost a 

uvažovala o navýšení základního kapitálu upisováním nových akcií. Odmítla nabídku na 

zprostředkování vstupu zahraničního investora a v tu chvíli se začaly dít podivné věci. V tisku 

se objevily inzeráty, jimiž zcela bezvýznamná společnost s ručením omezeným, která měla 

v předmětu činnosti galerii, nabízela odkoupení pohledávek za A, a.s. Následně podala návrh  

                                                             
28 TERYNGEL, Jiří. Jak dál při postihu vybraných hospodářských trestných činů: Zneužívání informací v 

obchodním styku. Trestní právo: odborný časopis pro trestní právo a obory související. 2007, XII., 11/2007, s. 

8-11. ISSN 1211-2860. 
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na konkurs a v tisku se objevily nepřátelsky naladěné články o jejích hospodářských 

poměrech. V té chvíli strategický investor, který podnikal ve stejném oboru a společnost A, 

a.s., chtěl jako další dceřinnou společnost, učinil další nabídku k převzetí za velmi 

nevýhodnou cenu. Bylo podáno trestní oznámení s tím, že jde o podnět k uzavření smlouvy 

jedním akcionářem, který má akcie podniků nejen s obdobným předmětem činnosti, ale které 

si dokonce navzájem i reálně konkurují, přičemž jde o nabídku na úkor jiných akcionářů, tedy 

nákup pod reálnou cenou.“
29

  

Trestní oznámení však bylo odloženo s tím, že akcionář není účastníkem na podnikání, 

stížnost zmocněnce poškozeného byla proto odložena.  

Tabulka 4.1 - Přehled o počtu stíhaných osob a počtu trestných činů podle 

§128 trestního zákona dle Ministerstva spravedlnosti 

Zvolil jsem data, které jsou k dispozici a to počet stíhaných osob a počtu 

obžalovaných osob. Z hlediska statistik Ministerstva spravedlnosti jsou vybrané údaje 

nejaktuálnější z dostupných. 

30
 

 V tabulce je vyznačen trestný čin §128 Trestního zákona o zneužívání informací 

v obchodním styku souhrnně
31

, jelikož v poskytnutých statistikách Ministerstva spravedlnosti 

nebyly tyto odstavce rozlišeny a byly uváděny souhrnně. Tabulka obsahuje celkový počet 

stíhaných a obžalovaných osob. Z tohoto důvodu nelze rozlišit, o kolik jednotlivých trestních 

věcí se jedná, neboť je u této formy kriminality obvyklé, že selftrading je páchán v 

                                                             
29 TERYNGEL, Jiří. K výkladu některých znaků skutkové podstaty zneužívání informací v obchodním styku - 

sebeobchodování: Selftrading. Trestní právo: odborný časopis pro trestní právo a obory související. 2005, X., 

12/2005, s. 4-7. ISSN 1211-2860. 
30Portal.justice.cz. MINISTERSTVO SPRAVEDLNOSTI. Portal.justice.cz [online]. 2008 [cit. 2012-02-12]. 

Dostupné z: http://portal.justice.cz/Justice2/MS/ms.aspx?o=23&j=33&k=400&d=35214 
31 Jako odstavec 1) o insidertradingu, tak odstavec 2) o selftradingu 

 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Stíhané osoby  

59 

 

78 
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59 
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53 

 

46 
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25 

Obžalováno osob  

30 

 

50 

 

56 

 

58 

 

40 

 

39 

 

48 

 

43 

 

38 

 

11 
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součinnosti (spolupachatelství více osob). Vzhledem k délce vyšetřování jednotlivých věcí, 

které bývají vesměs velmi složité, pak logicky v jednotlivých letech nelze ztotožňovat počet 

stíhaných osob s počtem obžalovaných osob. Proto například zvyšující se trend obžalovaných 

osob ve vztahu k počtu stíhaných osob od roku 2002 do roku 2007 nelze objektivně posuzovat 

jako důsledek účinnější práce či činnosti orgánů činných v trestním řízení, mimo jiné i proto 

že právě od roku 2002 je evidentní sestupný trend počtu stíhaných osob. Rok 2008 se pak z 

dosavadních dlouhodobějších trendů, vymyká zcela. Dodávám, že v rámci veřejně 

dostupných zdrojů se mi nepodařilo získat relevantní informace o počtu odsouzených osob v 

období, které je uvedeno v tabulkovém přehledu. Zřejmě i vhledem k celkové délce řízení pak 

tento údaj nemá v kontextu stíhaných a obžalovaných osob potřebnou vypovídající schopnost.  

 

Tabulka 4.2 – Grafické znázornění počtu stíhaných a obžalovaných osob 

celkem 
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Tabulka 4.3 - Přehled trestné činnosti §128 trestního zákona dle Policie ČR 

za rok 2008 

 

 Zjištěno TČ Objasněno Stíháno     Škoda 

  celkem Dodatečně  (v tisíc. Kč) 

Zneužití 

informací 

v obchodním 

styku 

 

 

40 

 

 

17 

   

 

4 

 

 

21 

 

 

165 645 

 

32
 

Pokud porovnám obě tabulky, došel jsem ke zjištění, že přestože Policie ČR (dále jen 

„PČR“) během roku 2008 zahájila stíhání v celkem 21 případech zneužití informací, 

obžalováno bylo pouze 11 osob. Jedním z již zmiňovaných důvodů těchto rozdílů je fakt, že 

některé případy spojené s touto tématikou se táhnou i po několik let a proces obžaloby je 

zdlouhavý.  

4.4 Úprava selftradingu v novém trestním zákoníku 

 

V mezidobí právní úprava tohoto trestného činu přes zmiňované náměty nedoznala po 

dobu 17 let žádných podstatnějších změn, a to až do doby zrušení trestního zákona k 31. 12. 

2009.  

 Trestněprávní postih za zneužití postavení v obchodním styku byl hlavním důvodem 

zamítnutí trestního zákoníku v Poslanecké sněmovně a Senátu Parlamentu v roce 2006. 

Tehdejší ustanovení §128 odst. 2 Trestního zákona mělo negativní vliv na legislativní proces 

týkající se rekodifikace trestního práva. Po dlouhé odborné diskuzi byl předložen do 

Poslanecké sněmovny vládní návrh nového trestního zákoníku. Projednání v Poslanecké 

sněmovně trvalo velmi dlouhou dobu, a to od 21. 7. 2004 do 31. 3. 2006, a výsledkem bylo, 

                                                             
32 Statistické přehledy kriminality. Policie.cz [online]. 2009 [cit. 2012-04-06]. Dostupné z: 

http://www.policie.cz/clanek/statisticke-prehledy-kriminality-725362.aspx 
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že Poslanecká sněmovna těsnou nadpoloviční většinou všech poslanců (106) schválila nový 

trestní zákoník, a to dne 30. 11. 2005
33

. Jak jsem již zmínil v jiné části této bakalářské práce, 

na základě návrhu poslance Marka Bendy byl vypuštěn z trestního zákoníku mnou zkoumaný 

odst. 2 o selftradingu, jenž byl obsahově totožný s tehdejší úpravou ustanovení §128 odst. 2 

Trestního zákona. Senát Parlamentu tento schválený aktualizovaný trestní zákoník zamítl dne 

8. 2. 2006, když jedním z důvodů bylo také vypuštění ustanovení odstavci o selftradingu. 

Následně byla věc projednána opět v Poslanecké sněmovně a tato návrh nového trestního 

zákoníku zamítla, a to dne 21. 3. 2006
34

, když pro schválení tohoto zákona se vyslovilo pouze 

20 poslanců.  

 Kolem skutkové podstaty zneužívání informací a postavení v obchodním styku, který 

byl v osnově uveden v navrhovaném trestním zákoníku §233 odst. 2 Trestního zákoníku, se 

odehrály zvlášť ostré spory. Toto ustanovení bylo prezentováno jako nástroj proti tzv. 

„tunelování podniků“.
35

 K nepřijetí trestního zákoníku nevedly věcné důvody, ale 

bezprostřední příčinou byla nepochybně diskuze související právě s vypuštěním §233 odst. 2 

Trestního zákoníku. Faktickou příčinou nepřijetí trestního zákoníku, bylo mj. i vypuštění 

navrhovaného znění §233 odst. 2 trestního zákoníku, přičemž na této skutečnosti se velmi 

negativním způsobem projevila politizace uvedeného problému, aniž by byla jakýmkoliv 

způsobem provedena právně politická analýza této záležitosti.
36

 

Poté co Poslanecká sněmovna zamítla 21. 3. 2006 návrh trestního zákoníku, začala 

probíhat opět odborná diskuze a vláda ČR předložila trestní zákoník Poslanecké sněmovně 

dne 25. 2. 2008. V Poslanecké sněmovně byl návrh schválen dne 11. 11. 2008. Poté byl 

předložen Senátu Parlamentu dne 12. 12. 2008, schválen Senátem byl dne 8. 1. 2009 a po 

podpisu prezidentem republiky dne 27. 1. 2009 nabyl tento trestní zákoník platnosti dne 

9.2.2009.
37

 

S účinností od 1. 1. 2010 v novém trestním zákoníku pak byla skutková podstata 

tohoto trestného činu označena v záhlaví nikoliv jako „Zneužívání informací v obchodním 

styku“, ale jako trestný čin „Zneužití informace a postavení v obchodním styku“. Došlo tedy k 

                                                             
33 Parlament České republiky: Digitální repozitář [online]. 2011 [cit. 2012-04-06]. Dostupné z: 

http://www.psp.cz/sqw/hp.sqw?k=82 
34 tamtéž 
35 Musil, J. Česká reforma trestního práva hmotného na rozcestí – bilance a perspektiva. Plzeň : ZČU, 2006, s.23 
36 KOCINA, Jan. Nad některými otázkami zneužívání postavení v obchodním styku ve světle trestního zákoníku. 
Trestněprávní revue. 2009, roč. 7, č. 10/2009, s. 309. ISSN 1213-5313. 
37

 Parlament České republiky: Digitální repozitář [online]. 2011 [cit. 2012-04-06]. Dostupné z: 
http://www.psp.cz/sqw/hp.sqw?k=82 
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doplnění samotného označení tohoto trestného činu logicky vyplývající z toho, že jak v 

ustanovení § 128 Trestního zákona, tak v ustanovení § 255 Trestního zákoníku, jde o dvě 

samostatné skutkové podstaty, přičemž u obou dotčených trestních norem v prvních 

odstavcích se jednalo o Insider trading, tedy o zneužití informací, přičemž dle druhého 

odstavce se spíše jedná o protiprávní postup, jehož základem je určité „postavení pachatele“ v 

podnicích, které jsou v konkurenčním postavení. 

  Pokud jde o samotnou skutkovou podstatu, v následujícím textu jsem tučně zvýraznil 

slova, v nichž došlo ke změně. 

„Kdo jako podnikatel, společník, člen orgánu, zaměstnanec nebo účastník na podnikání dvou 

nebo více podnikatelů se stejným nebo podobným předmětem činnosti v úmyslu uvedeném v 

odstavci 1 uzavře nebo dá popud k uzavření smlouvy na úkor jednoho nebo více 

podnikatelů nebo jejich podniků.„
38

 

Jak je zřejmé z předchozího textu, nově koncipovaná skutková podstata tohoto 

trestného činu, která se stala součástí zvláštní části trestního zákoníku účinného od 1. 1. 2010, 

nedoznala po stránce obsahové a významové podstatnějších změn. V souladu se změnou 

terminologie v zákoníku práce a v navazujících normách došlo ke změně pojmu „pracovník“ 

na pojem „zaměstnanec“ a pojem „podniků nebo organizací“ byl nahrazen pojmem 

„podnikatelů“. Rovněž tak nahrazení textu „ na úkor jedné nebo více z nich“ textem „ na úkor 

jednoho nebo více podnikatelů nebo jejich podniků“ představuje pouze zpřesnění textu v 

souvislosti s nahrazením původní dikce „podniků nebo organizací“ dikcí „podnikatelů“. I z 

toho lze učinit závěr, že je zachována v tomto kontextu u této hmotněprávní normy jasná 

kontinuita, což by nemělo činit jakékoliv výkladové potíže, neboť judikaturu přijatou a 

publikovanou v rámci účinnosti již zrušeného trestního zákona lze i po datu 1. 1. 2010 plně 

převzít. Tyto poznatky lze dovodit i z více než dvouleté právní praxe při rozhodování o těchto 

trestných činech za účinnosti aktuálně platného trestního zákoníku.  

 Ustanovení §255 odst. 2 Trestního zákoníku stanoví vlastní znaky charakterizující 

porušení zákazu konkurence, včetně postavení pachatele, typu jednání a specifického úmyslu. 

Přestože skutková podstata §255 odst. 2 Trestního zákoníku navrhuje trest u některých 

případů porušování zákazu konkurence v hospodářské soutěži, neodkazuje na ustanovení 

                                                             
38 Zákon č. 40/2009 Sb., Trestní zákoník 
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obchodního zákoníku upravující zákaz konkurence a nepodmiňuje trestní odpovědnost 

porušením takového zákazu stanoveného v obchodním zákoníku.
39

  

 Z hlediska trestní odpovědnosti za trestný čin §255 nezáleží na tom, zda pro pachatele 

platil zákaz konkurence i podle obchodního zákoníku nebo jiného předpisu
40

 a zda porušil 

takový zákaz, jelikož znaky skutkové podstaty jsou přímo popsány v §255 odst. 2 Trestního 

zákoníku. O této problematice jsem se zmiňoval podrobněji v jiné části této práce. 

 Co se týče kvalifikované skutkové podstaty, tak ta je naplněna v případě zneužití 

informace a postavení v obchodním styku podle §255, při činu, kdy pachatel získá pro sebe 

nebo jiného značný prospěch, tj. nejméně 500 000 Kč a při činu, kdy získá buď pro sebe, nebo 

pro jiného prospěch velkého rozsahu, tj. nejméně 5 000 000 Kč. Jak již bylo zmíněno 

v předcházející části této práce, čin musí být spáchán v úmyslu opatřit sobě nebo jinému 

výhodu nebo prospěch. Výhoda nebo prospěch mohou být materiální i nemateriální povahy a 

mohou mít podle zákoníku jakoukoliv podobou. 

 Proces novelizace trestního zákoníku, který byl připravován po 10 let, vnesl, co se týče 

zneužívání postavení v obchodním styku podle ustanovení §255 odst. 2 Trestního zákoníku 

drobné změny původního znění, které zpřesnily terminologii a přizpůsobily znění dnešním 

hospodářským pojmům, nadále se záměrem chránit konkurenční prostředí.  

 Podle mého názoru si tato tématika zaslouží detailnější zpracování s využitím 

některých již navrhovaných námětů, z nichž jsem některé zmínil. Na druhou stranu by toto 

ustanovení nemělo bránit ekonomickým aktivitám a jakkoliv omezovat trh a jednotlivé 

podniky na trhu. Je to velmi citlivé ustanovení, které se týká případů, ve kterých koluje 

značné množství finančních prostředků a práce státních kontrolních orgánů vyžaduje cit pro 

trh, jako takový.  

  

                                                             
39 Zákon č. 40/2009 Sb., Trestní zákoník 
40 Např. podle společenské smlouvy nebo stanov obchodní společnosti nebo družstva. 
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5 Možnosti předcházení selftradingu v ČR a návrhy možné 

změny právní úpravy 

 

 Pokud jde o samotnou prevenci této formy hospodářské kriminality, jde o úkol, který 

má nejenom celospolečenské ekonomické a politické dopady, které byly naznačeny v 

předchozí kapitole této bakalářské práce. Stejně jako u jiných obdobných forem hospodářské 

kriminality je složité účinnými formami či metodami trvale a reálně zajistit předcházení těmto 

kriminálním deliktům. Ze samotné skutkové podstaty tohoto trestného činu vyplývá, že se 

jedná o tzv. manažerskou kriminalitu, tj. protiprávní jednání páchané, vzhledem k zákonem 

předvídanému okruhu potencionálních pachatelů, osobami s vyšším stupněm vzdělání jak 

ekonomického, tak i právního charakteru. Tyto osoby především v právním postavení členů 

jednotlivých orgánů společností mají vesměs bohaté praktické zkušenosti a jsou si vědomy 

případných sankcí, které jsou obsaženy v dotčených právních předpisech. Proto jde o předem 

detailně dlouhodobě připravované a vysoce sofistikované jednání, konzultované s právníky, 

daňovými poradci a jinými erudovanými subjekty. V řadě případů pak jsou do celého 

komplexu jednotlivých kroků (uzavírání smluv apod.) zapojovány i zahraniční převážně 

právnické osoby se zcela nečitelnou strukturou vlastníků či osob za ně formálně 

vystupujících. Dotčené osoby jsou si vědomy i možnosti, že tato jednání mohou být 

příslušnými orgány veřejné moci odhalena a i z tohoto titulu jsou na tuto alternativu různými 

formami mnohdy velmi efektivně připraveny. Předpokládám, že samotná publikace 

jednotlivých kauz ve sdělovacích prostředcích nebude mít u tohoto okruhu osob příliš velký a 

předpokládaný účinek, na druhé straně však tuto formu prevence a odhalování kriminality 

nelze podceňovat. Naopak v poslední době byla ve sdělovacích prostředcích prezentována 

řada kauz, které vyústily v trestní stíhání více osob, byť se dle mých informací nejednalo 

přímo o delikty definované jako selftrading.  

Pokud jde o samotnou trestní represi, je třeba v tomto kontextu vzít v úvahu zásadu 

pomocné úlohy trestní represe (zásada ultima ratio) zakotvenou v ustanovení § 12 odst. 2 

Trestního zákoníku. Podle této zásady má být trestní odpovědnost pachatelů a trestněprávní 

důsledky s tím spojené uplatňovány jen v případech společensky škodlivých, ve kterých 

nepostačuje uplatnění odpovědnosti podle obchodněprávní, občanskoprávní, pracovněprávní, 

správněprávní represe apod
41

. Trestní právo je tu od toho, aby zajistilo významný společenský 

                                                             
41 ŠÁMAL, Pavel, František PURÝ, Alexander SOTOLÁŘ a Ivana ŠTENGLOVÁ. Podnikání a ekonomická 

kriminalita v České republice. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 2001, 776 s. ISBN 80-717-9493-7. 
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zájem na tom, aby pokud možno žádný trestný čin nezůstal nevyšetřen a žádný pachatel 

nepotrestán. Ve smyslu obchodního zákoníku lze u osob, které spáchaly trestné jednání, při 

kterém vznikla újma konkrétnímu podnikateli, uplatnit v rámci soudního řízení nárok na 

náhradu škody, případně vůči orgánům společnosti, které se tohoto protiprávního jednání 

dopustily, požadovat vydání prospěchu, který takto získaly (blíže § 65 odst. 2 obchodního 

zákoníku). Tyto instituty však v praxi zjevně selhávají, už jenom vzhledem k tomu, že 

pachatelé jsou činní přinejmenším ve dvou podnicích a jsou tak schopni eliminovat učinění 

příslušných kroků v souvislosti s realizací naznačených soudních podání. Jak vyplývá i z 

předchozí kapitoly bakalářské práce, jedná se o vysoce latentní formu kriminality, přičemž 

postih konkrétních pachatelů je zatím velmi ojedinělý a často jednotlivé trestní kauzy končí 

zastavením trestního stíhání, případně zproštěním obžaloby. K tomu je třeba dodat, že k 

samotné prevenci této kriminality by mohl účinně přispět zákon č. 418/2011 Sb., o trestní 

odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim. Jak však bude popsáno v další části této 

kapitoly, nelze tuto nově účinnou právní normu na selftrading aplikovat.  

 Dovolím si jednu poznámku k fenoménu, který se v poslední době častěji objevuje v 

některých trestních kauzách, a to ve stádiu řízení před soudem. Na první pohled se může z 

pohledu jevit jako účinný prostředek prevence kriminality projednávání soudu tak říkajíc „v 

přímém přenosu“. Nemíním tím přímo uplatnění zásady veřejného projednávání jednotlivých 

věcí, která je zakotvena jako jedna ze základních zásad trestního řízení v ustanovení § 2 odst. 

10 trestního řádu. Mám určité pochybnosti, že by právě skutková podstata selftradingu byla 

typovým druhem hospodářské kriminality, u kterých by tato forma projednání před soudem 

mohla přinést očekávaný preventivní efekt. Jak už jsem předeslal v předchozí části této 

kapitoly, jedná se o vysoce sofistikovaná jednání, jehož pochopení vyžaduje poměrně velkou 

znalost obchodního a mezinárodního práva, ekonomiky, daňových aspektů a jiných 

souvisejících odborností. Je známo, že mnohdy samotné orgány činné v trestním řízení mají 

určitý problém tyto odborné souvislosti v jednotlivých trestních kauzách adekvátně a 

přiléhavě aplikovat.  Totéž platí ve větší míře o zástupcích sdělovacích prostředků. Proto 

výsledkem projednávání kauz „v přímém přenosu“ je vesměs vnímání či publikování určitých 

„pikantností“ a řady zjednodušených závěrů, přičemž samotný základ a podstata trestní kauzy, 

tj. její dokumentace a prokázání naplnění znaků skutkové podstaty konkrétního trestného 

činu, mnohdy uniká. Jako další problém z hlediska procesního spatřuji v tom, že oproti dosud 

standardní praxi jsou zatím nevyslechnuté osoby v procesním postavení spoluobžalovaných či 
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svědků detailně informovány o samotném průběhu soudního řízení a o řadě významných 

skutkových okolností, v důsledku čehož pak mohou z různých důvodů korigovat popis 

skutkového děje ve svůj prospěch či v rozporu se stavem, který jako svědci svými smysly 

vnímaly. Tato okolnost pak pochopitelně může vést k tomu, že skutkový stav věci nemusí být 

řádně objasněn. K této úvaze pouze dodávám, že se jedná o můj subjektivní názor, který jsem 

cítil potřebu v této bakalářské práci vyjádřit.   

 

Nyní se pokusím prezentovat několik úvah ve smyslu de lege ferenda: 

Během rekodifikace trestního práva se skutková podstata selftradingu (jedná se o 

období rekodofikace §233 odst. 2 v minulosti navrhovaného Trestního zákoníku) stala 

předmětem sporů, zdali je tato právní norma vůbec potřebná. Z řad odborné veřejnosti 

převažují názory o potřebě zpřesnění právní úpravy, nikoliv jejího částečného nebo úplného 

vypuštění. Ztotožňuji se s názorem JUDr. J. Teryngela, že by mělo ustanovení náležet do 

kategorie norem s blanketní dispozicí. Preferuje tento přístup především z důvodů, že v hlavě 

druhé trestního zákoníku je řada „blanketních skutkových podstat“ a při jejich aplikaci 

v trestněprávní praxi není značných problémů. Např. i Herczeg nabízel 2 možné alternativy 

pro znění, které by vycházelo z blanketní skutkové podstaty
42

: 

 Alternativa prvá: 

Zneužívání postavení v obchodním styku jako samostatná skutková podstata, která by 

zněla takto: 

„§234 

Zneužívání postavení v obchodním styku 

1) Kdo jako podnikatel, společník, akcionář, člen orgánu, zaměstnanec, nebo 

účastník na podnikání dvou nebo více podnikatelů se stejným nebo podobným 

předmětem podnikání v úmyslu opatřit sobě nebo jinému ve větším rozsahu 

neoprávněné výhody nebo prospěch v rozporu se zvláštními právními předpisy 

uzavře nebo dá popud k uzavření smlouvy na úkor jednoho nebo více podnikatelů 

nebo jejich podniků, bude potrestán odnětím svobody až na tři léta nebo zákazem 

činnosti nebo peněžitým trestem.“  

                                                             
42 HERCZEG, Jiří. Trestní postih zneužívání postavení v obchodním styku. Právník. 1997, č. 2, s. 2. 
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 Alternativa druhá: 

Spočívala v doplnění ustanovení §222 odst. 2 vládního návrhu trestního zákoníku o 

skutkové podstatě postihující porušení zákazu konkurence, která mohla znít podle 

Teryngela např.: 

2) „Stejně bude potrestán, kdo v rozporu se zvláštními právními předpisy o veřejných 

zakázkách poruší závažným způsobem závazná pravidla zadávacího řízení, nebo 

kdo v rozporu se zvláštními předpisy upravujícími činnost bank a jiných 

právnických osob oprávněných k provozování finanční činnosti, obchodování 

s investičními nástroji, kolektivního investování, penzijního připojištění a 

pojišťovnictví poruší závažným způsobem úkony, služby nebo jiné činnosti, nebo 

kdo v rozporu se zvláštními právními předpisy poruší závažným způsobem zákaz 

konkurence, a způsobí tím ve větším rozsahu újmu jiným soutěžitelům nebo 

spotřebitelům, zadavateli nebo jinému dodavatelovi nebo opatří sobě nebo jinému 

ve větším rozsahu neoprávněné výhody.“ 

 

Jeden z námětů poskytl A. Nett, který také navrhoval, že by mohla být právní úprava 

tehdejšího §128 odst. 2 trestního zákona mít blanketní dispozicí a odkazovat na porušení 

zákazu konkurence dle obchodního zákoníku či jiného právního předpisu. Trestní postih §128 

odst. 2 trestního zákona by tak byl v souladu se zásadou subsidiarity trestní represe vázán na 

porušení jiných, mimotrestních právních norem, což by vedlo k dalšímu zúžení okruhu 

trestního bezpráví. Vznikla by tzv. odkazovací norma, která by odkazovala na určitou 

konkrétní normu. V případě zneužívání informací v obchodním styku by se jednalo o ochranu 

hospodářské soutěže a v případě zneužívání konkurence v obchodní činnosti, pak by zde mohl 

být zákon o hospodářské soutěži
43

.  

Jak již bylo konstatováno, byl Parlamentem ČR přijat v loňském roce, konkrétně dne 

27. října 2011
44

, zákon o trestní odpovědnosti právnických osob, a to pod č. 418/2011 Sb. 

Česká republika byla posledním státem Evropské unie, který přes celou řadu závazných 

                                                             
43 HERCZEG, Jiří a Jiří TERYNGEL. Imperativ eurokonformní interpretace a komunitární dimenze zneužívání 

postavení v obchodním styku. Trestní právo: odborný časopis pro trestní právo a obory související. 2008, roč. 

XII., 12/2008, s. 6-13. ISSN 1211-2860. 
44 ZÁKON ze dne 27. října 2011 o změně některých zákonů v souvislosti s přijetím zákona o trestní 

odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim. Epravo.cz [online]. 2011 [cit. 2012-04-05]. Dostupné z: 
http://www.epravo.cz/top/zakony/sbirka-zakonu/zakon-ze-dne-27-rijna-2011-o-zmene-nekterych-zakonu-v-

souvislosti-s-prijetim-zakona-o-trestni-odpovednosti-pravnickych-osob-a-rizeni-proti-nim-18667.html 
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směrnic neměl zákon tohoto typu přijat. Proto bylo přistoupeno k přípravě této normy, která 

opouštěla dosavadní pojetí individuální trestní odpovědnosti fyzických osob, které zastávala 

česká trestněprávní vědecká obec. Právnické osoby, tj. obchodní společnosti, družstva, 

podniky a jiné obdobné subjekty, vystupují velmi často jako instituce, prostřednictvím nichž 

byla či je páchána závažná trestná činnost. Tyto právnické osoby mají mnohdy velmi složitou 

personální a organizační strukturu a proto je jen velmi obtížné zjistit konkrétní odpovědnou 

osobu, u které by mohla být dokumentována a prokázána individuální trestní odpovědnost. 

Navíc, pokud byla dovozena tato trestní odpovědnost a došlo k odsouzení konkrétní osoby, 

nemělo to prakticky žádné reálné dopady na dotčenou právnickou osobu, prostřednictvím 

které byla trestná činnost páchána. Pro právnickou osobu pak odsouzení konkrétní fyzické 

osoby nemělo dostatečně zastrašovací a preventivní funkci, přičemž v řadě případů byly takto 

„postiženým osobám“ uložené trestní sankce různou formou kompenzovány.
 45

  

Z výše uvedených důvodů je pak třeba nesporně přivítat přijetí tohoto zákona, který 

vstoupil v účinnost dnem 1. 1. 2012. Je však třeba dodat, že pro krátkou dobu jeho účinnosti 

nelze jakkoliv objektivně a korektně hodnotit jeho dopady na společnost a naplnění 

stanoveného cíle a účelu jeho přijetí, jak vyplývá z důvodové zprávy k tomuto zákonu
46

. Je 

třeba se zmínit, že nespornou výhodou tohoto zákona je, že je možno právnickou osobu 

postihnout i v případě, že se nepodaří prokázat, která konkrétní fyzická osoba spáchala trestný 

čin. Sankce, které jsou vymezeny v podobě trestů a ochranných opatření v ustanovení § 15 

zákona, jsou velmi účinné a samy o sobě mohou reálně plnit preventivní charakter. Stačí 

připomenout možnost uložení trestu v podobě zrušení právnické osoby, propadnutí majetku, 

uložení citelného peněžitého trestu nebo zákazu činnosti, v zákazu plnění veřejných zakázek, 

případně v zákazu přijímání dotací a subvencí. Zákonodárce dle předlohy zákona pak nakonec 

přistoupil k tomu, že byl do zákona zakotven taxativní výčet trestných činů, které jsou 

obsahem zvláštní části Trestního zákoníku č. 40/2009 Sb. Je zde uvedena celá řada 

hmotněprávních norem různého charakteru. Skutková podstata selftradingu dle § 255 odst. 2 

Trestního zákoníku zde však uvedena není, což neumožňuje za stávající právní úpravy postih 

konkrétních právnických osob za tento delikt. Přitom mohou být dle tohoto nově přijatého 

zákona trestná jednání dle skutkových podstat definovaných např. v § 254 Zkreslování údajů 

o stavu hospodaření a jmění, §256 Sjednání výhody při zadání veřejné zakázky, při veřejné 

                                                             
45 ŠÁMAL, Pavel. K trestněprávní odpovědnosti právnických osob. Bulletin advokacie. Praha: Česká advokátní 

komora v Praze, 2011, čís. 11, str. 19. ISSN 1210-6348. 

 
46 Důvodová zpráva k zákonu č. 418/2001 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim 
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soutěži a veřejné dražbě nebo §257 Pletichy při zadání veřejné zakázky a při veřejné soutěži a 

dalších Trestního zákoníku.  

Vzhledem k tomu se mi jeví jako vhodné začít uvažovat o případné novelizaci zákona 

č. 418/2011 Sb. v tom, že by ustanovení § 7 citovaného zákona bylo rozšířeno také o 

skutkovou podstatu trestného činu dle § 255 Trestního zákoníku, neboť při porovnání s jinými 

trestnými činy, které jsou v tomto ustanovení uvedeny, se z hlediska povahy a závažnosti 

jedná o delikty přinejmenším srovnatelné. Jsem si přitom vědom toho, že z pohledu principu 

právní jistoty a stability právní úpravy by nemělo být přistupováno k častým změnám 

příslušných zákonů. Na druhé straně však teprve praxe ukáže, jak bude tato norma v činnosti 

orgánů činných v trestním řízení aplikována a jaký bude mít trestní postih právnických osob 

konkrétní dopady. Jsem přesvědčen o tom, že vzhledem k obtížnému prokazování trestní 

odpovědnosti fyzickým osobám u selftradingu by zařazení této skutkové podstaty do nově 

účinného zákona přineslo i vzhledem ke stanoveným sankcím přineslo účinný preventivní 

prvek.  
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6 Závěr 

 

 Cílem práce byla analýza problematiky institutu selftradingu v ČR od roku 1991 až po 

současnost, se zaměřením na vývoj a dopady selftradingu ve společnosti.  

V první části práce jsem popsal jednotlivé znaky skutkové podstaty trestného činu 

selftradingu v ČR s vymezením objektu trestného činu, což je v našem případě především 

ochrana hospodářské kázně. Objektivní stránka trestného činu spočívá především v uzavření 

nebo v popudu k uzavření smlouvy na úkor jednoho nebo více podnikatelů nebo jejich 

podniků. Pachatelem trestného činu je nejčastěji v námi zmiňovaných případech společník a 

člen orgánu, pokud jde o subjektivní stránku - zavinění vyžaduje se úmysl a není možné tento 

trestný čin spáchat z nedbalosti. 

 V následující kapitole jsem se snažil především zmínit příčinu selftradingu v ČR, proč 

tento trestný čin vůbec vzniká a jak velká je spojitost s právními, ekonomickými a politickými 

dopady ve společnosti. Mezi základní příčiny selftradingu patří především přechod 

společnosti po roce 1989 z centrálně řízené na tržní ekonomiku, následná privatizace 

ekonomiky a přeměna státních podniků na soukromé podniky a sektory, spolu s otevřením 

českého trhu zahraničím obchodníkům, subjektivní příčinou je především touha po vlastním 

zbohatnutí na úkor státu či jiného subjektu. 

Zavedení skutkové podstaty do trestního zákona sloužila původně k ochraně státních 

podniků, před zneužíváním postavení vrcholného management, tj. nejenom v období pozdější 

privatizace, kdy se začaly poprvé vyskytovat obchody tzv. „sám na sebe“. Postupně však tato 

skutková podstata začala více sloužit k ochraně hospodářské soutěže a kázně. Co se týče 

pohledu odborné veřejnosti, ta se nemohla shodnout, zdali je vůbec tento trestný čin nutný 

v trestním zákoníku. Především vznikly obavy z možného stíhání transakcí, které však byly 

ekonomicky neutrální a nikoho nepoškozovaly. Tuto hrozbu se však podařilo odvrátit a 

skutková podstata trestného činu §255 odst. 2 Trestního zákoníku mohla být schválena a 

zavedena do novelizovaného trestního zákoníku. Z hlediska výskytu tohoto trestného činu 

v ČR, není to trestný čin natolik častý, především z důvodu, že tento trestný čin může spáchat 

pouze úzký okruh osob a navíc musí na trestný čin zneužívání postavení v obchodním styku 

někdo z poškozených sám poukázat příslušnému státnímu orgánu. 
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Z mého postavení studenta bakalářského oboru, kdy nemám patřičnou zkušenost 

s tématikou zneužití postavení v obchodním styku v praxi a vzhledem k mému věku, jsem 

nebyl schopen osobně vnímat společenskoekonomický vývoj v ČR, především v 90. letech 

minulého století, jsem se především ztotožňoval s expertními názory zkušených právníků, 

kteří publikovali články s danou problematikou a inspiroval se některými jejich náměty pro 

znění skutkové podstaty selftradingu. Problematika hospodářské kriminality je v současné 

době velkým problém společnosti a je potřeba neustále upravovat a nastavovat právní 

mantinely hospodářské trhu, pro správné fungování ekonomiky v ČR. Dnešní ekonomika se 

více a více globalizuje a konkurence se neustále zvětšuje, což svádí společnosti k praktikám, 

jež jsou v rozporu s právním řádem ČR. Dennodenně se setkáváme v médiích s různými 

kauzami, které se především týkají lobbingu, uplácení a samozřejmě také se zneužíváním 

informací a postavení v obchodním styku. Proto je nutné, aby bylo znění §255 Trestního 

zákoníku neustále upravováno a nastavovalo pravidla pro úspěšné fungování ekonomického 

trhu, kde je zneužívání informací a postavení minimalizováno nebo úplně vymýceno. 

S ohledem na to, že ze statistik, uvedených v předchozí části této práce, je zřejmé, že 

byly v minulých letech postaveny před soud osoby jen v řádu jednotlivců, vyvstává otázka, 

zda by nebylo opravdu vhodnější, aby náprava tohoto negativního jevu byla řešena především 

civilní cestou prostřednictvím obchodního zákoníku, resp. té jeho pasáže, která upravuje 

zákaz konkurence.  Za situace, kdy by nepostačilo uplatnit odpovědnost podle tohoto 

právního předpisu, pak by bylo jistě možné uplatňovat trestní odpovědnost ve smyslu 

trestního práva (tak jak to ostatně ukládá ustanovení §12 odst. 2 trestního zákoníku, 

vyjadřující zásadu subsidiarity trestní represe). Pro ten případ by však, podle mého názoru,  

měla být rozvinuta široká odborná diskuze o možné úpravě zněni předmětného trestného činu, 

např. ve smyslu námětu, které jsem popsal v páté kapitole.
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