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ABSTRAKT:
Uvedenýēláneksezabýváproblematikousprávníhotrestánínaúsekusmíšenýchsprávníchdeliktƽupravených
živnostenskýmzákonem.Autorkavymezujejednotlivéskutkovépodstatysprávníchdeliktƽ,poukazujenajejich
zákonné znaky apopisuje jejich projednávání. lánek zdƽrazŸuje potƎebu klást dƽraz nejen na kritéria pƎi
ukládání sankcí za tyto delikty, ale vcelém procesu jejich projednávání jsou dƽležité základní zásady
spravedlivéhoprocesu.

ABSTRACT/SUMMARY:
This article explains the administrative punishment in the field of the categories of different administrative
offenses (commingled offenses) governed by the Trade Act. The author defines the individual merits of
administrativeoffenses,pointstotheirlegalcharactersanddescribestheirdiscusion.Articlestressestheneed
toemphasizenotonlythecriteriaforimposingsanctionsfortheseoffensesbutintheprocessofdiscusionsare
importantfundamentalprinciplesofdueprocess.


ÚVOD
Vprávní teorii se právní odpovĢdností zpravidla rozumí povinnost strpĢt sankce za porušení
povinnosti stanovené právními normami odpovĢdnostního vztahu. Jedním zdruhƽ právní
odpovĢdnosti je odpovĢdnost správnĢprávní1. ObecnĢ je chápána jako povinnost strpĢt sankce
upravenénormamisprávníhopráva.Porušenímpovinnostívymezenýchnormamisprávníhopráva,
které jsou postižitelné sankcí uloženou orgánem veƎejné správy, se osoba dopouští správního
deliktu.Správnídeliktjeprotiprávníjednání,jehožznakyjsouuvedenyvzákonĢ,sekterýmzákon
spojuje hrozbu urēitou sankcí akteré pƎísluší projednat správnímu orgánu. Toto je nejobecnĢjší
vymezení pojmu správní delikt. Správní delikty se liší podle jednotlivých druhƽ, pƎiēemž pƎesná
kategorizace je dnes zavádĢjící, protože právní úprava je vsouēasné dobĢ velmi roztƎíštĢná
aklasickétƎídĢnímnohdyužprávonerespektuje.


1)PRƽCHA.P.Krežimuprávníúpravysprávníhotrestání,asopisproprávnívĢdu,2/1998,s.164.
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Správnídeliktyjsouklasifikoványzapoužitírƽznýchhledisek.Jednímzdruhƽsprávníchdeliktƽjsou
2
ismíšené správní delikty, jako zvláštní kategorie správních protiprávních jednání.  Jako nová
kategoriesprávníchdeliktƽseobjevilyzejménaporoce1989vsouvislostisezmĢnami,kekterým
došlovoblastipodnikatelskéēinnosti.VprávníchpƎedpisechsesiceobjevují,alejsouponechávány
bez názvu, nĢkdy se vymezují jako osprávní delikty právnických osob afyzických osob, nebo
správnídeliktyhybridnínebosprávnídeliktyprávnickýchafyzickýchosobbezohledunazavinĢní
aani vodborné literatuƎe pro nĢ neexistuje jednotný název.3 NĢkdy se také hovoƎí otom, že
existujítzv.podnikatelskédelikty.
Zvláštnízákony,kteréupravujíjednotlivéoblastiveƎejnésprávy,ēastonerozlišují,zdaodpovĢdnou
osobou je právnická nebo fyzická osoba akladou dƽraz na charakter provádĢné ēinnosti. Vtéto
souvislosti je tƎeba Ǝíci, že nĢkdy se tohoto deliktu mƽže dopustit buě každá právnická osoba
afyzickáosobajenomvsouvislostispodnikáním,resp.vsouvislostisvýkonemurēitékvalifikované
ēinnosti. Ujiných deliktƽ se naproti tomu vyžaduje souvislost spodnikatelskou ēinností jak
uprávnických tak ifyzických osob. Vzhledem kroztƎíštĢnosti arƽznorodosti právní úpravy je pak
tototƎídĢnívelmiobtížné.
Usmíšenýchsprávníchdeliktƽneexistujeaniēásteēnákodifikace.NejsouupravenyobecnĢzáklady
odpovĢdnosti,systémsankcíajejichukládáníanispecifikapostupupƎijejichprojednávání.Právní
úpravasezpravidlaomezujenavýēetskutkovýchpodstatasankcezanĢalhƽtyprojejichukládání,
vēetnĢorgánu,kterýonichrozhoduje.
Základem správní odpovĢdnosti za smíšené správní delikty živnostníkƽ je protiprávní jednání
právnickýchosobpodnikatelƽapodnikajícíchfyzickýchosob,kterýmuvedenésubjektynaplní,jak
obecné znaky správního deliktu, tak znaky nĢkteré konkrétní skutkové podstaty uvedené ve
zvláštním zákonĢ. Vtomto pƎípadĢ vživnostenském zákonĢ ē.455/1991 Sb., oživnostenském
podnikání(živnostenskýzákon),veznĢnípozdĢjšíchpƎedpisƽ(dálejen“ŽivZ“).

SKUTKOVÉPODSTATYSMÍŠENÝCHSPRÁVNÍCHDELIKTp
Jednotlivé skutkové podstaty výše uvedených správních deliktƽ jsou vymezeny vust.§62
odst.1ŽivZ. Jedná se osprávní delikty, jimiž podnikatelé porušují pƎíslušná ustanovení
živnostenského zákona. Zatímco obecným objektem správních deliktƽ, atedy iuvedených
smíšenýchsprávníchdeliktƽ,jeƎádnývýkonveƎejnésprávy,mƽžemeƎíci,žedruhovýmobjektem
smíšených správních deliktƽ podle živnostenského zákona, je Ǝádný výkon živnostenského
oprávnĢní.KonkrétníobjektjepakvymezenvkaždéskutkovépodstatĢ.
PodmínkyvznikuživnostenskéhooprávnĢníidalšípodmínkypƎijehoprovozováníupravujeprávĢ
jižzmínĢnýŽivZ.Znakemsprávníhodeliktujejednánípodnikatele,pƎiēemžzákonnestanoví,jakým
zpƽsobemmƽžekporušenípovinnostidojít.
JednásenapƎ.oporušenípovinnostiustanovitodpovĢdnéhozástupcevpƎípadech,kdyjektomu
podnikatelpovinen,nebopokudpodnikatelneoznámíukonēeníjehofunkcenebojehoustanovení,
dále neoznámí napƎ. zmĢny údajƽ obsažených vohlášení nebo vžádosti okoncesi, neoznámí
zahájení aukonēení provozování živnosti vprovozovnĢ živnostenskému úƎadu, neoznaēí
provozovnu apod. Skutkové podstaty správních deliktƽ, za které je možno uložit pokutu, jako
sankcijsouv§62ŽivZpƎímovyjmenoványsurēitoukonkretizací.


2)Sládeēek,V.Obecnésprávníprávo,ASPI,Praha,2009,s.191.
3)Mates,P.Smíšenésprávnídelikty,Právnírozhledy,7/1999,s.351.
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V§62 odst. 2 aodst. 3 ŽivZ jsou dále uvedeny skutkové podstaty správních deliktƽ, kterých se
mohou dopustit pouze zahraniēní podnikatelé, kteƎí doēasnĢ poskytují služby na území eské
republiky. Poskytování služeb je chápáno jako doēasný výkon podnikatelské ēinnosti na našem
územípƎíslušníkyēlenskýchstátƽEU,kteƎípodnikajívnĢkterémjinémstátĢEU.Totoprávovyplývá
pƎíslušníkƽm EU ze Smlouvy ozaložení Evropského spoleēenství (ēl. 49 anásl.) Takováto osoba
mƽže na území eské republiky doēasnĢ poskytovat služby vrozsahu svého podnikatelského
oprávnĢní za stejných podmínek jako ve státĢ svého pƽsobení. OprávnĢní kpodnikání bylo
zahraniēníosobouzískánovnĢkterémēlenskémstátĢEU.Stejnéprávomajíipodnikateléusazení
vjiném smluvním státĢ Dohody oEvropském hospodáƎském prostoru apodnikatelé na území
4
Švýcarskékonfederace .
PƎi poskytování služeb se uvedení podnikatelé neƎídí živnostenským zákonem, kromĢ ustanovení
§60aŽivZ.DalšípodmínkypronĢvyplývajízezvláštníchzákonƽ(vizustanovenízákonaē.222/2009
Sb.,ovolnémpohybuslužeb).
V§63ŽivZjsouuvedenysprávnídelikty,kterýchsemohoudopustitpouzeprávnickéosoby,které
neoprávnĢnĢ provozují ēinnosti, aniž mají pƎíslušné živnostenské oprávnĢní. KnaplnĢní této
skutkové podstaty dochází tím, že právnická osoba provozuje bez živnostenského oprávnĢní
živnostvolnou,Ǝemeslnou,vázanounebokoncesovanou.Jevšakotázkouproē,zdenebylyuvedeny
také podnikající fyzické osoby, neboƛ ityto osoby se mohou výše jmenovaných správních deliktƽ
dopustit.
Pachatelem smíšeného správního deliktu obecnĢ mƽže být právnická osoba ajen podnikající
fyzická osoba, pƎiēemž není rozhodné, jdeͲli oživnostníka nebo osobu podnikající podle jiných
právních pƎedpisƽ. Podnikající fyzická osoba mƽže být podnikatelem ipodle jiného právního
pƎedpisuamƽžesouēasnĢporušovatustanovení§63odst.1ŽivZ.Jinábybylasituace,pokudbyse
takto chovala fyzická osoba, která nemá žádné podnikatelské oprávnĢní. Vtomto pƎípadĢ by se
takovátoosobadopouštĢlapƎestupkupodle§61odst.4ŽivZ.
PrávníúpravavŽivZosmíšenýchsprávníchdeliktechtakneníjednotná,neboƛvnĢkterémpƎípadĢ
se správního deliktu mƽže dopustit právnická osoba jako podnikatel apodnikající fyzická osoba,
nĢkterého deliktu podnikající fyzická osoba nebo pouze právnická osoba. Formulace zákonného
textu tak mƽže být zavádĢjící aje pak tƎeba vycházet zobecných právních principƽ alogického
výkladujednotlivýchustanovenízákona.
ProvznikodpovĢdnostizaspáchánísmíšenýchsprávníchdeliktƽsenevyžadujezavinĢní.Jednáse
tedy otzv. absolutní objektivní odpovĢdnost bez ohledu na zavinĢní. Uprávnické osoby by bylo
obtížnéprokazovatpodíljednotlivcƽnajednáníprávnickéosobyjakocelku.Pokudjdeopodnikající
fyzické osoby, vychází se ztoho, že majíͲli vpodnikání vzásadĢ stejné postavení jako osoby
právnické,musítomuodpovídatijejichodpovĢdnostzaspáchánídeliktu.Jinýmislovyvsouvislosti
svýkonempodnikatelskéhooprávnĢnísenafyzickouosobuproúēelysprávníhotrestáníhledíjako
5
naosobuprávnickou .VýslovnĢjetatoskuteēnostobsaženavust.§64odst.5ŽivZ.
OdpovĢdnostzasmíšenésprávnídeliktyjeobecnĢobjektivníodpovĢdností,nicménĢjetƎebavždy
zkoumat,zdavsouvislostisurēitouēinnostídošlokporušeníurēitépovinnostistanovenéprávními
6
pƎedpisy nebo rozhodnutím vydaným na jejich základĢ . Zákonná úprava mƽže stanovit výjimku


4)HORZINKOVÁ,E.Živnostenskýzákonvpraxi,8.aktualizovanévydání,Olomouc,Anag,2010,s.43.
5)srov.rozsudekKrajskéhosouduvHradciKrálovézedne19.1.2001sp.zn.31Ca129/2001.
6)MULLER,Z.OodpovĢdnostiprávní,Správníprávo1/1991,s.8.
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stanovením tzv. liberaēních dƽvodƽ. PƎi jejich existenci se mƽže podnikatel odpovĢdnosti za
správnídeliktzprostit.
Vesmyslu§64odst.2ŽivZjemožnézprostitseodpovĢdnostizasprávnídelikttím,žeprávnická
osoba prokáže, že vynaložila veškeré úsilí, které bylo možno požadovat, aby porušení právní
povinnosti zabránila. Tyto obecnĢ vymezené liberaēní dƽvody je tƎeba vztahovat ina podnikající
fyzickéosoby.

SANKCE
Sankcejeprávnímnásledkemsmíšenéhosprávníhodeliktu.Všechnyskutkovépodstatysmíšených
správních deliktƽ obsahují jako sankce penĢžité pokuty. ŽivZ je upravena pouze horní hranice
pokuty, ato pevnou ēástkou. Správní orgán (obecní živnostenský úƎad) mƽže pƎi ukládání sankce
vycházetvýhradnĢzezákonemstanovenéhorozmezí.PokudbyseodnĢhoodchýlil,jdevevztahu
kvýroku,orozhodnutínepƎezkoumatelnévesmyslu§76odst.1soudníhoƎádusprávního7
PƎi stanovení konkrétní výše pokuty, jak uvádí §64 odst. 2 ŽivZ, postupuje obecní živnostenský
úƎad, který je oprávnĢn vprvním stupni delikt projednat, podle urēitých hledisek. Kritéria jsou
stanovenademonstrativnĢajsouvýsledkemsprávníhouváženíživnostenskéhoúƎadu.Rozhodnutí,
kterým se ukládá pokuta, musí být ƎádnĢ zdƽvodnĢno, zejména se pƎihlíží kzávažnosti správního
deliktu, ke zpƽsobu jeho spáchání ajeho následkƽm a kokolnostem, za nichž delikt byl spáchán.
Pokud zákon stanoví, jakými hledisky se má správní orgán Ǝídit, je porušení tĢchto hledisek
nezákonností.JenproúplnostjetƎebadodat,žepokutamusíbýtuloženaobligatornĢ,alejejívýše
závisínasprávnímuváženíživnostenskéhoúƎaduvevazbĢnakritériastanovenáv§64odst.2ŽivZ.
PƎi ukládání sankcí je tƎeba také dodržovat základní zásady ēinnosti správních orgánƽ tak, jak to
vyplývá ze správního Ǝádu. Nelze pominout zejména princip legitimního oēekávání azákaz
pƎekvapivých rozhodnutí, resp. požadavek pƎedvídatelnosti správního rozhodování, který je na
Ǝízení voblasti správního trestání také tƎeba aplikovat. Správní orgán by mĢl rozhodovat shodnĢ
stím,jakrozhodovalobdobnépƎípadyvminulosti,pƎípadnĢodƽvodnit,proēseodsvédosavadní
praxe vkonkrétním pƎípadĢ odchýlil. Vobdobných pƎípadech by správní úƎad mĢl používat
obdobné postupy apƎedem daná obecná mĢƎítka. Vmnoha pƎípadech vpraxi výše uvedené
principyvšaknejsouēastododržovány.
Na rozdíl od pƎestupkƽ není vŽivZ zakotven zákaz reformace in peius aproto vpraxi dochází
iktomu,žeodvolacíorgánuložívyššípokutu.UvedenýpostupovšemnenívsouladusEvropskou
úmluvou olidských právech, jejíž ustanovení je tƎeba vpraxi vykládat tak, že právo na tzv.
8
spravedlivýprocesjetƎebapoužítivevztahukesprávnímuprávutrestnímu. 
V§63aŽivZjeupravenvíceēinnýsoubĢhsprávníchdeliktƽ,kdeplatíprouloženísankce„absorpēní
zásada“. Obecní živnostenský úƎad projedná správní delikty spáchané touž osobou ve spoleēném
Ǝízení podle pƎíslušných ustanovení zákona ē.500/2004 Sb., správní Ǝád, ve znĢní pozdĢjších
pƎedpisƽ(dálejen„správníƎád“).Podmínkouje,žekprojednánívšechsprávníchdeliktƽjednoho
pachatele je pƎíslušný týž živnostenský úƎad. Vtakovém pƎípadĢ živnostenský úƎad uloží sankci
podleustanovení,kterésevztahujenasprávnídeliktnejpƎísnĢjipostižitelný.


7)zákonē.150/2002Sb.,soudníƎádsprávní,veznĢnípozdĢjšíchpƎedpisƽ.
8)Mates,P.,Pipek,J.Úvahynadzákazemreformaceinpeiusvesprávnímprávutrestním,Právnírozhledy11/1995,s.235.



56

M !"#$%&
O''"(")&*+ 3/2012
E,
H)&-"./),0




WWW.MAGISTEROFFICIORUM.SK

Zavyjmenovanésprávnídeliktyjemožnéuložittakéblokovoupokutudovýše5000Kēvblokovém
Ǝízení. Vzhledem ktomu, že ŽivZ neupravuje blokové Ǝízení, užije se obdobnĢ ustanovení §84 až
§85zákonaē.200/1990Sb.,opƎestupcích,veznĢnípozdĢjšíchpƎedpisƽ.

ZÁNIKTRESTNOSTI
ProzánikodpovĢdnostizasmíšenýsprávnídeliktjsourozhodujícílhƽtyprozahájeníƎízeníonĢm
podle §64 odst. 3 ŽivZ. Smíšené správní delikty se projednávají zúƎední povinnosti, jakmile se
onichpƎíslušnýsprávníorgándozví(živnostenskýúƎad).Jednáseolhƽtyprekluzivní,jejichžbĢhse
nepƎerušuje, ani nestaví. Lhƽta je stanovena jako subjektivní (poēínaje od okamžiku, kdy se
pƎíslušný orgán ospáchání deliktu dozvĢdĢl) aobjektivní (plyne od okamžiku, kdy byl delikt
spáchán).
\ízeníouloženípokutyzasprávnídeliktmƽžeživnostenskýúƎadzahájitjendojednohorokuode
dne,kdyseosprávnímdeliktudozvĢdĢl,nejpozdĢjivšakdo3letoddoby,kdybylspáchán.
SpoēíváͲli delikt vnepovolené ēinnosti, je tƎeba lhƽtu vždy poēítat až od jejího ukonēení, nikoliv
zahájení.Stejnázásadaplatítakéudeliktƽpokraēujícíchahromadných.
Usubjektivníchlhƽtjerozhodnýokamžik,kdysepƎíslušnýorgánoporušenípovinnostidozvĢdĢl.
Získaná informace musí být urēitá avĢrohodná, aby bylo zƎejmé, že Ǝízení nebude zahájeno na
základĢ nepƎesných informací. VpƎípadĢ živnostenského podnikání pƽjde zpravidla oinformace
získané pƎi kontrolní ēinnosti živnostenského úƎadu ato vokamžiku dokonēení kontroly. Pokud
bylakontrolazahájenanapodkladĢoznámeníjinéhosprávníhoorgánu,jerozhodnýmokamžikem
prozahájeníƎízenídoba,kdyseživnostenskýúƎadoporušenípovinnostidozvĢdĢl.
ZhlediskabĢhulhƽtyzákonodárcejednoznaēnĢuvádí,žeodpovĢdnostatudížtrestnostsprávního
deliktuzanikáuplynutímuvedenýchlhƽt.UplyneͲlistanovenálhƽta,nenímožnoƎízeníosmíšeném
správním deliktu zahájit. Jedná se ospeciální úpravu anelze použít vtomto pƎípadĢ pƎíslušná
obecnáustanovenísprávníhoƎádu.
Dƽvodem zániku trestnosti smíšeného správního deliktu je vedle uplynutí lhƽty také smrt, resp.
zánik odpovĢdné osoby. DojdeͲli po spáchání deliktu kúmrtí fyzické osoby nebo zániku osoby
právnické,zanikátímitrestnostanaprávníhonástupcenepƎecházejípovinnostiznĢhoplynoucí.
Vycházísezezásady,žesankcemƽžebýtuloženapouzepachateli,kterýsvýmjednánímuskuteēnil
všechnyznakyskutkovépodstatysprávníhodeliktuajemužbylospáchánídeliktuvƎádnémƎízení
dokázáno.
ZanikneͲlivprƽbĢhuƎízeníprávnickáosoba,sekteroubyloƎízeníouloženípokutyzasprávnídelikt
vedeno, nelze pokutu uložit jejímu právnímu nástupci, ato ikdyby pƎejímal všechna práva
9
apovinnostivokamžikuzánikusvéhoprávníhopƎedchƽdceexistující. 

\ÍZENÍOSPRÁVNÍCHDELIKTECH
SmíšenésprávnídeliktyseprojednávajípodlesprávníhoƎádu.ObecnáúpravasprávníhoƎádumá
subsidiárníplatnostvevztahuktĢmustanovenímŽivZ,kteráobsahujínĢkteréprocesníodchylky.
Místní pƎíslušnost pƎi projednávání správních deliktƽ se urēuje ufyzické podnikající osoby podle
místa podnikání. Uprávnické osoby je pak místní pƎíslušnost urēena podle sídla nebo podle
umístĢníorganizaēnísložkypodnikunaúzemíeskérepubliky.


9)srov.rozsudekVrchníhosouduvPrazezedne30.4.1996,sp.zn.6A103/94.



57

M
O''"(")&*+ 3/2012
E, !"#$%&
H)&-"./),0




WWW.UCPS.SK

Jakjižbylouvedenovýše,ƎízeníosprávníchdeliktechsezahajujezmociúƎední.ŽivnostenskýúƎad
zahájí Ǝízení, máͲli dƽvodné podezƎení, že byl spáchán správní delikt konkrétní osobou.
Živnostenský úƎad podle zásady legality je povinen stíhat všechny delikty, okterých se dozví.
Vzhledemktomu,žeporušeníŽivZzjistíobecníživnostenskýúƎadzpravidlavsouvislostiskontrolní
ēinností,uplatŸujesetakézákonē.552/1991Sb.,ostátníkontrole,veznĢnípozdĢjšíchpƎedpisƽ.
Uvedený zákon obsahuje základní pravidla kontrolní ēinnosti. VpƎípadĢ pozitivního kontrolního
zjištĢníježivnostenskýúƎadpovinenzahájitsprávníƎízeníosprávnímdeliktu,apokudbylspáchán
správnídeliktkonkrétníosobou,musísvýmrozhodnutímuložitpokutu.Výsledkykontrolymohou
býtpodklademprozahájeníƎízeníouloženípokuty.Skuteēnost,žeživnostenskýúƎadnavazujena
kontrolníēinnost,nezbavujevšakživnostenskýúƎadpovinnostiprovádĢtdalšídƽkazy,pokudjsou
potƎebné.
Vrámci postupu pƎed zahájením Ǝízení lze využít instituty správního Ǝádu tj. podání vysvĢtlení
podle§37spr.Ǝ.azajištĢnídƽkazƽpodle§138sp.Ǝ.
RozhodnutíouloženípokutylzetaképƎezkoumatvesprávnímsoudnictvípodlezákonaē.150/2002
Sb.,soudníhoƎádusprávní,veznĢnípozdĢjšíchpƎedpisƽ.

ZÁV R
ZávĢrem lze pouze poukázat na to, že smíšené správní delikty jsou obsaženy vmnoha zákonech
aneexistuježádnásystematickáneboēásteēnákodifikace.PƎizkoumánízvláštníchzákonƽzjistíme,
že se jedná opomĢrnĢ specializované oblasti, ve kterých správní orgán, který rozhoduje
osprávních deliktech, musí mít potƎebné odborné znalosti azkušenosti. Vkonkrétním pƎípadĢ
musíúƎedníosobazjistit,zdabylporušenzákonajakýmzpƽsobem.PƎirozhodováníosmíšených
správních deliktech leží dƽkazní bƎemeno naveƎejné správĢ. PƎi ukládání sankcí se pak projevuje
urēitámírasprávníhouvážení,kterémusíbýtvyužitovrámcizákonnýchmezí.Sohledemnavýše
uvedené je tƎeba Ǝíci, že chybí obecná úprava základƽ odpovĢdnosti za tyto správní delikty,
nicménĢjejichpƎípadnákodifikacebynemĢlazƎejmĢžádnýpozitivnídopad.
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