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ZÁKLADNÉ OTÁZKY NOVEJ PRÁVNEJ ÚPRAVY SPRÁVNEHO TRESTANIA A HĽADANIE 
ODPOVEDÍ 

(úvod k spoločnému stretnutiu) 

Juraj Vačok 

Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta 

Abstrakt: Predmetný príspevok sumarizuje diskusiu, ktorá prebehla v dňoch 14. – 15. októbra v rámci prvého 

okrúhleho stola k prácam na novej právnej úprave správneho trestania. Autor v príspevku uvádza jednotlivé 

otázky, na ktoré plénum hľadalo odpovede. Následne uvádza stručné závery prijaté k jednotlivým otázkam. 

Predmetné otázky zahŕňajú celý priebeh diskusie, ktorý sa týkal najmä vyšpecifikovania smerov a hraníc obsahu 

novej právnej úpravy. 

Abstract: This paper summarizes the debate held within the first round table arranged to the new legal framework 

of administrative punishment. The author states questions, which were the subject matter of the discussion, and 

presents the main conclusions. These questions contain the main directions of the new legislation.   

Kľúčové slová: správne trestanie, právna úprava, správny poriadok, zákon o priestupkoch 

Keywords: administrative punishment, legislation, administrative procedure, Law on Minor Offences 

1 ÚVOD 

Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta v spolupráci s Ministerstvom vnútra Slovenskej 

republiky sa rozhodli reagovať na mnohoročnú absenciu právnej úpravy správneho trestania podaním projektu, 

ktorého výsledkom má byť vytvorenie návrhu novej právnej úpravy správneho trestania. Projekt bol podporený 

Agentúrou na podporu výskumu a vývoja pod číslom APVV-20-0436, na základe čoho mohli začať jednotlivé práce.  

Práce na novej právnej úprave sme si rozvrhli do štyroch fáz, pričom v prvej z nich sa zameriavame na 

posúdenie špecifík jednotlivých druhov správnych deliktov s cieľom zadefinovania východísk pre novú právnu 

úpravu. 

Stretnutie uskutočnené na pôde Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty, v dňoch 14. – 15. 

októbra 2021, majúce charakter konferencie, je súčasťou napĺňania cieľov vytýčených v prvej fáze tohto projektu. 

V rámci neho sme sa pokúsili za okrúhlym stolom pomenovať základné východiská, z ktorých by sme mali 

vychádzať a následne hľadali odpovede na jednotlivé otázky. Vo svojom príspevku upriamujem pozornosť na 

niektoré z uvedených východísk a formulujem otázky, ktoré by mali byť predmetom riešenia. Zároveň uvádzam aj 

časť záverov, ktoré vyplynuli z diskusie k týmto otázkam. Za základné metódy, ktoré používam, možno označiť 

analytickú metódu, metódu komparácie, metódu priameho pozorovania, metódu rozhovoru a metódu syntézy. 

Chcem podotknúť, že závery tohto príspevku nie sú ani zďaleka mojimi závermi. Zhŕňam veľmi cennú 

diskusiu, ktoré sa udiala na stretnutí v dňoch 14. – 15. októbra 2021 na Právnickej fakulte Univerzity Komenského 

v Bratislave. Mojím cieľom bolo zachytiť nosné myšlienky tak, aby sme na  nich mohli nadviazať v ďalších 

stretnutiach. Z tohto dôvodu sa v tomto príspevku nestaviam do role tvorcu, ale skôr zapisovateľa, pričom 

autorstvo môže byť pripísané všetkým účastníkom. 

2 ZÁKLADNÉ VÝCHODISKÁ 

Správna formulácia otázok je podľa môjho názoru základom pre ďalšie riešenie celého projektu. Pri 

formulácií som si spomenul na jedného advokáta, ktorý povedal, že na výsluchu svedka je zásada pýtať sa len na 

také otázky, na ktoré poznáš odpoveď už dopredu. Vo vedeckej práci by to malo byť presne naopak, avšak 

stanovovanie sledu jednotlivých otázok (a problémov) dopredu jednou osobou môže vyznieť, že táto osoba už 

predpokladá, ako sa bude celá diskusia vyvíjať. Navyše zle položená otázka môže viesť k jednosmerným 

odpovediam bez možnosti hlbšej analýzy. 

Toto však nebolo určite mojím zámerom. Je pravda, že som do určitej miery ovplyvnený z jednotlivých 

konferencií k správnemu trestaniu aj poznaním viacerých názorov mojich kolegov venujúcich sa tejto 
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problematike.1 Napriek uvedenému bolo mojou snahou postaviť otázky tak, aby celková diskusia sa viedla 

s možnosťou postavenia čo najlepších riešení.  

Pred tým, než začnem s jednotlivými myšlienkovými pochodmi je nutné si odpovedať na to, čo od 

samotného projektu očakávame. Krásou vedeckej práce je totiž, že v základných návrhoch je veľmi slobodná a pri 

hľadaní najvhodnejších riešení sa môže odosobniť od určitých často aj zväzujúcich mantinelov.  

Uvedené však platí len čiastočne. Osobitne je to v spoločenských vedách vrátane práva, kde je nutné brať na 

zreteľ tradíciu, vývoj, zaužívanie viacerých inštitútov v praxi. Príliš radikálna zmena  by tak mohla byť už v úvode 

odsúdená na neúspech z dôvodu, že aj aplikačná prax veľakrát putujúca v zabehnutých koľajach sa nie vždy rada 

preúča a prispôsobuje veľkým zmenám. S tým súvisí aj skutočnosť, že v závere každá nová zmena spojená so 

zmenou právnej úpravy podlieha politickému rozhodnutiu, pričom politici nemajú radi „nepopulárne“ riešenia vo 

vzťahu k občanom, teda ich voličom. Z týchto dôvodov sme aj vo vedeckej obci konfrontovaní s tým, či sa pustíme 

do obrovských radikálnych zmien, ktoré môžu dostať charakter „šuplíkovej literatúry“, alebo ponúkneme 

spoločensky prijateľné menej radikálne zmeny, ktoré pomôžu a budú mať šancu na úspech.  

V tomto smere je treba povedať, že pri tvorení projektu nebola ambíciou revolučná reforma správneho 

trestania, ktorá by mala za cieľ úplné prekopanie celého nastavenia. S ohľadom na realizovaný projekt vidím našu 

úlohu skôr vo vyplnení legislatívnych dier a medzier s cieľom vyriešiť nosné aplikačné problémy v právnej praxi. Tie 

sú spojené najmä s nedostatočnou reakciou legislatívy, ale podľa môjho názoru aj právnej vedy, na požiadavky 

spojené s aplikáciou Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd a jeho protokolov na vyvodzovanie 

administratívnoprávnej zodpovednosti v Slovenskej republike.  

So zreteľom na všetky skutočnosti bude potrebné túto úpravu konfrontovať s vnútroštátnou úpravou. Už 

v súlade s uvedeným možno konštatovať, že právna úprava správneho trestania rozoznáva viaceré druhy 

správnych deliktov. Niektoré z nich priamo pomenúva a iné sú pomenované čisto právnou teóriou. Pre účely ďalšej 

diskusie možno uviesť základné štyri kategórie, medzi ktoré patria priestupky, správne delikty fyzických osôb 

a právnických osôb postihovaných bez ohľadu na zavinenie, správne disciplinárne delikty a správne poriadkové 

delikty. V niektorých teoretických prácach nachádzame aj správne delikty fyzických osôb postihované s ohľadom 

na zavinenie.2 

Netreba pripomínať, že jednotlivé skutkové podstaty správnych deliktov sú roztrúsené v rôznych právnych 

predpisoch, pričom spravidla sa odkazuje na subsidiárne použitie zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní 

(správny poriadok) v účinnom znení (ďalej len správny poriadok). Z vyššie uvedených kategórií správnych deliktov 

najrozpracovanejšiu právnu úpravu majú priestupky vďaka samostatnému zákonu č. 372/1990 Zb. o priestupkoch 

v účinnom znení (ďalej len zákon o priestupkoch).  

Ďalším z východísk je porovnávanie našej situácie s právnymi úpravami v zahraničí. Veľmi inšpiratívne môžu 

byť najmä koncepty štátov, ktoré majú podobnú minulosť, obdobný spoločenský a právny vývoj, kultúrne 

prostredie, tradície a aj geografické prostredie. Domnievam sa, že veľmi významné budú najmä skúsenosti 

z Českej republiky, ktorá mala skoro identickú právnu úpravu až do prijatia zákona č. 250/2016 Sb. o odpovědnosti 

za přestupky a řízení o nich účinného od 1. júla 2017 (ďalej len zákon č. 250/2016 Sb.). 

3 POLOŽENÉ OTÁZKY 

S ohľadom na zadané východiská sme hľadali odpovede na v tejto časti uvedené otázky. Jednotlivé otázky 

uvádzam v slede, v ktorom som ich kládol. Podotýkam, že s pripravených otázok som položil len časť v závislosti 

od toho, ktorým smerom sa vyvíjala diskusia k daným témam počas samotného okrúhleho stolu. Následne 

uvádzam stručné závery, ku ktorým sme dospeli na základe diskusie. Respektíve s ohľadom na predsa len 

                                                           
1 Už v podávanom projekte sme poukázali na viacero vedeckých konferencií (pozri napríklad MASLEN, M. (ed.) Právo na 
spravodlivý proces a správne trestanie. Krakov: Spolok Slovákov v Poľsku, 2015), monografie (pozri napríklad HORVAT, M. 
Administratívnoprávna zodpovednosť právnických osôb. Bratislava: Wolters Kluwer, 2017),  
dizertačných prác (pozri napríklad ELZEROVÁ, J. Správne trestanie. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, 2014), 
učebníc (pozri napríklad HORVAT, M., Hamuľáková, Z. Základy správneho práva, Bratislava: Wolters Kluwer, 2019) 
a vedeckých článkov (pozri napríklad HAVELKOVÁ, M. Bezplatná právna pomoc v konaní o správnych deliktoch. In. Cofola 
2016. Brno: Masarykova univerzita v Brne, 2016, strany 549 – 569), ktoré sa venujú problematike správneho trestania.  
2 Pozri bližšie Škultéty, 2002: 138. 
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subjektívne vnímanie záverov každým participantom takéhoto fóra, zhŕňam tieto závery v podobe, ktorú som si 

z tejto diskusie odniesol ja sám. Pri niektorých otázkach tiež uvádzam v stručnosti dôvody, ktoré ma viedli k ich 

položeniu. 

 Priebeh diskusie ukázal, že niektoré otázky nie je možné pri vzájomnom posudzovaní od seba oddeliť. 

Z tohto dôvodu viaceré otázky a odpovede na nich uvádzam spoločne reagujúc na diskusiu k tejto téme. V ďalšom 

texte tohto príspevku uvádzam jednotlivé otázky, stručné dôvody, ktoré ma viedli k ich položeniu a závery, ktoré 

mi z odpovedi na nich vyplynuli.  

a) Mala by nová právna úprava byť prijatá ako novela v súčasnosti účinných právnych predpisov, alebo 

by sme mali ísť vlastnou cestou? 

Predmetnú otázku som považoval za potrebnú položiť hneď v úvode s cieľom si ustáliť, či zamýšľané zmeny 

vieme uskutočniť v rámci už existujúcich právnych predpisov, alebo či požiadavky na jednotlivé zmeny s ohľadom 

na svoj rozsah a potrebnú systematiku si vyžadujú úpravu v podobe samostatného nového zákona alebo viacerých 

zákonov.  

Z diskusie k tejto otázke vyplynula potreba právnej úpravy v novom právnom predpise. Bolo poukázané na 

množstvo inštitútov, ktoré treba zaviesť do právnej úpravy. Tiež sa poukázalo na lepšiu prehľadnosť nového 

právneho predpisu.  

b) Pokiaľ by mala byť nová právna úprava prijatá ako novela súčasných právnych predpisov, ktoré 

predpisy by sme mali brať do úvahy a v akom rozsahu by mali byť novelizované? Ktorých všeobecných 

predpisov sa dotkne nová právna úprava? 

Pôvodne boli uvedené dve otázky položené samostatne, avšak s ohľadom na vývoj diskusie sme odpovede 

na nich hľadali spoločne. Vo vzťahu k týmto  otázkam je nutné povedať, že záverom bola konštatovaná nevhodnosť 

vytvorenia právneho predpisu, ktorý by obsahoval všetky skutkové podstaty správnych deliktov vyskytujúce sa 

v správnom trestaní. Bolo poukázané na fakt, že by sa tento právny predpis neustále novelizoval, čo by viedlo 

k jeho veľkej nestabilite a neprehľadnosti.  

Z predmetných dôvodov bola upriamená pozornosť na to, že bude potrebné sa venovať primárne 

všeobecným inštitútom dotýkajúcim sa správneho trestania a procesným ustanoveniam. Z tohto dôvodu za nosné 

právne predpisy, ktorých právna úprava pre súčasné potreby budúceho nastavenia správneho trestania bude 

musieť byť analyzovaná a prípadne revidovaná boli označené zákon o priestupkoch a správny poriadok.  

c) Mali by byť jednotlivé druhy správnych deliktov upravené v jednom právnom predpise alebo viacerých 

právnych predpisoch? Ktoré druhy správnych deliktov budú súčasťou novej právnej úpravy? 

Diskusiu k týmto otázkam bola podľa môjho názoru jednou z najdôležitejších v rámci celého podujatia. 

Potvrdzuje to aj čas, ktorý sme jej venovali.  

V úvode sme poukázali na to, že v súčasnosti teória a prax rozoznáva nosné kategórie správnych deliktov, 

medzi ktoré je možné zaradiť priestupky, iné správne delikty fyzických a právnických osôb postihované bez ohľadu 

na zavinenie (niektorými členmi okrúhleho stola označované za zmiešané delikty), iné správne delikty fyzických 

osôb postihované na základe zavinenia, správne disciplinárne delikty a správne poriadkové delikty. Následne sme 

všetky kategórie týchto deliktov podrobili ich analýze.  

V ich analýze sa vyskytlo pre mňa viacero podnetov, pričom poukážem len na niektoré z nich. Zaznel názor, 

že nie je potrebná existencia samostatnej kategórie správnych deliktov fyzických osôb postihovaných bez ohľadu 

na zavinenie a je možné tieto delikty podradiť pod kategóriou priestupkov. Vo vzťahu k správnym disciplinárnym 

deliktom zaznela otázka, ktoré z existujúcich druhov disciplinárnych deliktov možno považovať za správne 

disciplinárne delikty. Pri poriadkových deliktoch sa vyskytla polemika o tom, či vôbec možno hovoriť o správnych 

deliktoch. Niektorí členovia okrúhleho stola ich považovali skôr za zabezpečovacie opatrenia v konaní. V diskusii 

tiež výrazne rezonovala polemika o tom, ktoré druhy deliktov možno podradiť pod pojem trestné obvinenie podľa 

Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd a jeho protokolov.     

 Pri hľadaní odpovede na to, ktorých druhov, respektíve skupín deliktov, by sa mala týkať nová právna 

úprava, sa účastníci okrúhleho stola uzniesli na tom, že by to mali byť delikty, ktoré je možné podradiť práve pod 

pojem trestný čin v súlade s Dohovorom o ochrane ľudských práv a základných slobôd a jeho protokolmi. 
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Znamená to, že nová právna úprava by sa mala vo vzťahu k súčasnosti akceptovaným kategóriám deliktov 

vzťahovať na priestupky, správne delikty fyzických osôb postihovaných s ohľadom na zavinenie i správne delikty 

fyzický osôb a právnických osôb postihované bez ohľadu na zavinenie. Nová právna úprava by sa nemala vzťahovať 

na správne disciplinárne delikty a správne poriadkové delikty.  

 Pre úplnosť však uvádzam, že definitívnu odpoveď na predmetnú otázku budeme môcť dať v čase, kedy už 

budeme ponorení hlbšie v procese príprav normatívneho textu nového právneho predpisu. Viem si predstaviť 

napríklad možnosť, že aj pri správnych disciplinárnych deliktoch a správnych poriadkových deliktov budeme môcť 

odkázať na primerané použitie zásad správneho trestania, tak ako to robí správny poriadok v § 3 ods. 7 pre niektoré 

druhy administratívnych procesov. V tejto fáze je však pre ďalší výskum dôležité, že sa budeme orientovať 

primárne na priestupky, správne delikty fyzických osôb postihované s ohľadom na zavinenie a právne delikty 

fyzických osôb i právnických osôb postihované bez ohľadu na zavinenie.   

d) Aké by malo byť vymedzenie pojmu delikt? 

Hneď na úvod k tejto otázke sa vyskytla rozsiahla polemika, či v novej právnej úprave by sme mali vytvoriť 

jednu kategóriu správneho deliktu zahrňujúcu delikty tvoriace predmet novej právnej úpravy po vzore českej 

právnej úpravy v zákone č. 250/2016 Sb., alebo by sme mali ponechať súčasné členenie so zachovaním priestupkov 

a iných správnych deliktov. Pomerne podrobne sa preberali klady a zápory oboch ciest, pričom v opozite k českej 

ceste predstavujúcej určité zjednodušenie stála právna tradícia. Táto otázka ostáva otvorená aj do našich ďalších 

prác. 

V ďalšej časti sa otvoril problém zadefinovania samotného pojmu delikt so zreteľom tak na jeho materiálny 

znak ako aj formálny znak. V tejto časti sa prišlo ku všeobecnej zhode, že budúca úprava správneho trestania by 

mala byť aj naďalej budovaná na materiálnom korektíve, pričom pri pojme správny delikt by sa malo aj do budúcna 

vychádzať z osvedčenej definície priestupku zakotvenej v § 2 ods. 1 zákona o priestupkoch.  

Vo vzťahu k ďalšej práci sa prijal záver, že by mali byť zadefinované aj pojmy hromadný delikt, trvajúci 

delikt, pokračujúci delikt. Zadefinovanie týchto pojmov by malo korešpondovať s právnou úpravou podľa zákona 

č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v účinnom znení (ďalej len Trestný zákon) aj pre potreby jednotnosti výkladu 

naprieč právnymi odvetviami.  

Rozsiahla diskusia bola k potrebe definovania pojmov príprava a pokus. Konečný záver bol taký, že tieto 

pojmy by mali byť zadefinované, avšak ich trestnosť by mala nastať len vtedy, ak je to uvedené v konkrétnej 

skutkovej podstate.  

Pri rozoberaní pojmu správny delikt sme sa venovali aj subjektu a subjektívnej stránke ako pojmovým 

znakom správnych deliktov. Pri subjekte nebol spor o to, že nositeľom administratívnoprávnej zodpovednosti by 

mali byť tak fyzické osoby ako aj právnické osoby.  

Pri fyzických osobách prišlo k všeobecnej zhode, že by aj do budúcna mali byť nastavené požiadavky na 

subjekt v súlade s § 5 zákona o priestupkoch. Teda mali by sa pre vyvodzovanie administratívnoprávnej 

zodpovednosti skúmať vek a príčetnosť.  

Účastníci podujatia diskutovali aj o tom, či vekovú hranicu vyžadovanú pre zodpovednosť by nebolo 

potrebné zosúladiť s právnou úpravou nachádzajúcou sa v § 22 ods. 1 Trestného zákona tak, že veková hranica za 

správny delikt sa posunie na 14 rokov. V tejto súvislosti bol prijatý záver, že uvedenú otázku je potrebné prebrať 

s odborníkmi z oblasti psychológie a sociológie. 

Vo vzťahu k subjektu zaznela požiadavka zadefinovať určité formy spoluúčasti na správnom delikte, ktoré pre 

ktoré Trestný zákon v § 20 a § 21 používa pojmy spolupáchateľ a účastník (organizátor, návodca, objednávateľ 

a pomocník). K tejto otázke sa riešiteľský kolektív bude musieť vrátiť ešte v budúcnosti. 

4 TO ČO SME NESTIHLI, ALEBO ČO NÁS ČAKÁ V BUDÚCNOSTI 

 Pre diskusiu bolo pripravených viacero otázok, ktoré však s ohľadom na závery diskusie, ale aj čas, už 

načrtnuté neboli. Z tohto dôvodu pred nami stojí ešte doriešiť vzťah právnej úpravy jednotlivých druhov správnych 

deliktov k iným druhom správnym deliktov najmä s ohľadom na zásadu zákazu dvojitého postihu. Tiež nás čaká 

doriešenie postavenia poškodeného a hľadania najvhodnejších ciest pre odškodnenie v rámci náhrady škody. 
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Čerešničkou na torte bude stanoviť systematiku nového právneho predpisu, pričom pri nej už s ohľadom na 

diskusiu vieme, že nový zákon bude mať svoju všeobecnú hmotnú časť a aj procesnú časť. 

5 ZÁVER 

Pri počúvaní diskusie u okrúhleho stolu mi vyvstávalo viacero otázok ako odpovedí. To, že nás čaká veľká 

úloha bolo zrejmé už na začiatku, avšak diskusia k väčšine okruhov so sebou priniesla množstvo argumentov za 

a proti. Je však dôležité, že sa nám aspoň čiastočne podarilo vytýčiť si cestu, po ktorej by sme sa mali ďalej uberať. 

Bolo a je našou právnou snahou nájsť čo najlepšie riešenia, avšak je potrebné si uvedomiť, že žiaden právny predpis 

spoločnosť nespasí. Hovorí sa, že každá jedna minca má dve strany a našu ďalšiu úlohu vidím v tom, aby nami 

zvolená strana, teda koncept, zodpovedala čo najviac súčasným potrebám aplikačnej praxe.  

S ohľadom na závery okrúhleho stola už dnes vieme povedať, že naše návrhy nebudú mať charakter 

reformy. Skôr pôjde o formu rekodifikácie, ktorej cieľom by malo byť vyriešenie čo najväčšieho množstva 

aplikačných problémov, s ktorými sa jednotlivé tak spravujúce subjekty ako aj spravované subjekty stretávajú pri 

denno-dennom početnom vyvodzovaní administratívnoprávnej zodpovednosti.   
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PRÁVNA PODSTATA PRINCÍPOV SPRÁVNEHO TRESTANIA 

Jana Vallová 

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 

Abstrakt: Cieľom príspevku autorky je poukázať na správne trestanie ako právomoc verejnej správy, ktorá je 
spojená výlučne s realizáciou represívnej funkcie pri vyvodzovaní administratívno-právnej zodpovednosti 
páchateľov správnych deliktov. V článku autorka analyzuje princípy správneho trestania, ktoré sú odvodené zo 
všeobecných ústavných požiadaviek na uplatňovanie verejnej moci princípov demokratického a právneho štátu a 
z požiadaviek obsiahnutých v medzinárodných dokumentoch. Osobitnú pozornosť venuje autorka nedostatočnej 
právnej úpravy správneho trestania. 

Abstrakt: The aim of the article is to focus on administrative punishment as a competence of administrative body, 
which is connected with realization of repression in inferring of administrative-legal responsibility of offender of 
administrative delict. The author analyses principles of administrative punishing derived from general 
constitutional demands regarding execution of public authority in democratic and rule of law State and demands 
stipulated in international documents. Special focused is on insufficient legislation on administrative punishi. 

Kľúčové slová: Správne trestanie, správny delikt, druhy správnych deliktov, princípy právneho trestania. 

Keywords: Administrative punishment, administrative delict, types of administrative delicts, principals of 
administrative punishing. 

1 ÚVOD 
Princípy správneho trestania predstavujú v ostatnom období aktuálnu tému, ktorej sa venuje pozornosť zo 

strany právnej teórie, ale aj právnej praxe. Možno si povšimnúť, že právna prax tieto princípy využíva v čoraz väčšej 
miere. Dôvodom je najmä tá skutočnosť, že jednotlivé princípy spájané so správnym trestaním sú zdôrazňované 
najmä judikatúrou Najvyššieho súdu Slovenskej republiky v rámci súdneho priestupku rozhodnutí správnych 
orgánov. 

 
2 SPRÁVNE TRESTANIE 

Slovenská právna úprava správneho trestania nie je jednotne upravená. Nielen z vnútroštátnych právnych 
úprav vyplývajú požiadavky na kvalitu procesného režimu správneho trestania, ale aj z Dohovoru o ochrane 
ľudských práv a základných slobôd, z ďalších medzinárodných zmlúv, ako aj z celého radu odporúčaní Výboru 
ministrov Rady Európy.3 

Správne trestanie je osobitne aktuálnou a zároveň veľmi citlivou témou, pretože môže byť veľmi závažným 
spôsobom zasiahnuté do súkromných práv alebo povinností či už fyzických alebo právnických osôb. Správnym 
trestaním sa na účely Správneho súdneho poriadku rozumie rozhodovanie orgánov verejnej správy o priestupku, 
správnom delikte alebo o sankcii za iné podobné protiprávne konanie /§ 194 ods. 1 Správneho súdneho poriadku/, 
je pre súdy tak na vnútroštátnej ako aj na medzinárodnej úrovni veľký priestor pre rôznu judikatúru. 

Podľa Machajovej je správne trestanie jednou z foriem vyvodzovania administratívno-právnej 
zodpovednosti. Poslaním uplatňovania administratívno-právnej zodpovednosti však nie je len trestať, čiže ukladať 
správne tresty. Správne trestanie prichádza do úvahy pri porušovaní povinností vo verejnej správe, pri ktorých 
povaha spôsobenej chyby vylučuje možnosť jej faktickej spätnej nápravy.4 

Treba podotknúť, že v oblasti správneho trestania cieľom verejnej správy je prioritne prevencia a ochrana 
spoločnosti pred protiprávnou činnosťou páchateľov správnych deliktov, uloženie spravodlivej sankcie, 
odstránenie dôslednej protiprávnej činnosti a potencionálnych páchateľov správnych deliktov odradiť od 
protiprávnej činnosti. 

                                                           
3 VALLOVÁ, J. 2017. Princípy správneho trestania v kontexte súdnych rozhodnutí a postavenie štátneho zamestnanca pri 
vyvodzovaní administratívno-právnej zodpovednosti. In Zásady zákona o správnom trestaní. Zborník príspevkov z česko-
slovenskej vedeckej konferencie. 7. apríl 2017. Bratislava : Právnická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave. ISBN 978-80-568-
0027-0. 
4 MACHAJOVÁ, J. a kolektív: Všeobecné správne právo. 5. vydanie. Žilina : EUROKÓDEX, s. r. o., 2010, 688 s. ISBN 808-94-
4727-9. 
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2.1.    Správny delikt 

Protiprávne a spoločensky škodlivé správanie v teórii správneho práva označujeme ako správny delikt, 
právnickej alebo fyzickej osoby. V zákone sú charakterizované znaky protiprávneho správania a správanie je 
postihnuteľné sankciou. Vyššie uvedené znaky všeobecného charakteru sú spoločné, identifikujú správny delikt 
bez ohľadu na to ako ich zákonodarca pomenoval – priestupok, iný správny delikt, alebo sú označené v právnom 
poriadku všeobecne ako porušenie povinností. 

„Správny delikt“ ako pojem zastrešuje všetky druhy správnych deliktov, ktoré sa v našom právnom poriadku 
vyskytujú. Zvyčajne sa správny delikt definuje ako protiprávne konanie, ktorého znaky ustanovuje právny predpis 
a za ktoré správny orgán ukladá sankciu ustanovenú správnoprávnou normou. 

Právna teória poskytuje mnoho členení správnych deliktov. 
Podľa jedného z možných členení poznáme:  

 priestupky, 

 tzv. iné správne delikty fyzických osôb,  

 správne delikty právnických osôb, 

 správne delikty zmiešanej povahy (zmiešané správne delikty), 

 verejné disciplinárne delikty, 

 tzv. poriadkové správne delikty.5 
Podľa ďalšieho možného členenia poznáme: 

 priestupky,  

 správne disciplinárne delikty, 

 tzv. správne poriadkové delikty, 

 iné správne delikty, najmä: 

 iné správne delikty fyzických osôb, 

 správne delikty právnických osôb, 

 správne delikty právnických osôb a tzv. fyzických podnikajúcich osôb (označované tiež niekedy ako 
správne delikty „podnikateľov“).6 

 Pojem „správny delikt“ je dôležitým pojmom správneho práva. Tam, kde niet správneho deliktu, nemožno 
vyvodzovať administratívnoprávnu zodpovednosť. V danom prípade môže ísť buď o právom povolené konanie, 
alebo o trestný čin. V právnom poriadku nenachádzame legálnu definíciu správneho deliktu. Správny súdny 
poriadok síce zavádza legislatívnu skratku správny delikt pre priestupky, kárne, disciplinárne a iné správne delikty,7 
avšak bližšie tieto správne delikty nevymedzuje. 
 Súdne trestanie má veľa spoločných znakov so správnym trestaním, ale správne trestanie tvorí súčasť 
výkonu verejnej správy, a preto správne delikty a ich postih sú predmetom regulácie noriem práva správneho a nie 
trestného práva. Vo vzťahu k správnemu trestaniu čiastková kodifikácia je iba pri priestupkoch, ktoré sú upravené 
v zákone SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.  
 Zásadný rozdiel spočíva v tom, že v trestnom práve je vymedzená zodpovednosť za trestné činy a 
administratívnoprávnu zodpovednosť je upravená v normách správneho práva. 
 Zásadný právny rozdiel medzi správnymi a súdnymi deliktami spočíva najmä  : 

 v orgáne je oprávnený rozhodovať o súdnom delikte – súd, o správnom delikte vykonávateľ verejnej správy, 

 v zásadnej rozdielnosti trestov /sankcií/ za spáchanie deliktu , súd môže rozhodnúť o uložení trestu odňatia 
slobody v rámci trestného konania, vykonávateľ verejnej správy uplatňuje formálno-materiálne chápanie pri 
správnych deliktoch, 

                                                           
5 STAŠA, J. In MATES, P. a kol. Základy správního práva trestního. Praha : C. H. Beck, 2010, s. 17 – 18. 
6 PRÁŠKOVÁ, H. In HENDRYCH, D. a kol. Obecné správní právo. Praha : C. H. Beck, 2009, s. 454. 
7 Pozri § 71 ods. 1 Správneho súdneho poriadku. 
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 v stupni spoločenskej škodlivosti /nižším stupňom spoločenskej škodlivosti  sa vyznačujú správne delikty8, ak 
osobitný právny predpis neustanovuje inak9, 

 v konštruovaní zavinenia10, správne delikty sú až na niektoré výnimky konštruované spravidla na 
nedbanlivostnej forme zavinenia, kým na úmyselnej forme zavinenia sú spravidla konštruované delikty súdne. 

 Z procesnoprávneho hľadiska sa v teórii správneho práva pod pojmom správne trestanie definuje 
kompetencia správneho orgánu11  konať a rozhodnúť o správnom delikte fyzickej alebo právnickej osoby, ktorá 
má v správnom konaní postavenie účastníka správneho konania. 12, 13. 

      Cieľom a účelom postupu v rámci správneho trestania je riadne zistiť  skutkový stav veci bez dôvodných 
pochybností a rozhodnúť o vine treste. 
  
3 PRINCÍPY SPRÁVNEHO TRESTANIA 
 Správne trestanie je v právnom a demokratickom štáte ovládané základnými ideami, ktoré sú východiskom 
pre zákonnú úpravu v tejto oblasti, ako aj pre jej aplikáciu. Ich účelom je zabezpečiť humánnosť a spravodlivosť 
trestania. 
Princípy správneho trestania možno odvodiť : 

 zo všeobecných ústavných požiadaviek na uplatňovanie verejnej moci, 

 zo všeobecných princípov demokratického a právneho štátu, 

 z požiadaviek obsiahnutých v medzinárodných zmluvách.14 
Princípy správneho trestania sa musia uplatňovať vždy, i keď by neboli predmetom zákonnej právnej úpravy, 

pretože majú univerzálny charakter. Orgán verejnej moci je povinný aplikovať a interpretovať zákon vždy ústavne 
konformným spôsobom. 

Z právno-teoretického hľadiska je potrebné od princípov odlišovať zásady uplatňované v rámci správneho 
trestania. 

Kým princípy sú vedúce idey , ktoré platia bez výnimky, sú viac statické, všeobecné, hodnotové, zásady sú 
základné interpretačné pravidlá, pripúšťajúce výnimku. Zásadu tvorí jedno alebo viac pravidiel.15 

Uvádzam, že v Slovenskej republike nebol doposiaľ prijatý všeobecne záväzný právny predpis, ktorý by 
taxatívne alebo aspoň všeobecne upravil princípy správneho trestania. 

                                                           
8 Zákon č. 372/1990 Z. z. o priestupkoch v znení neskorších predpisov § 2 ods. 1 - priestupkom je zavinené konanie, ktoré 
porušuje alebo ohrozuje záujem spoločnosti a je za priestupok výslovne označené v tomto alebo v inom zákone, ak nejde o 
iný správny delikt postihnuteľný podľa osobitných právnych predpisov, alebo o trestný čin. 
9 Pozri § 21 zákona č. 91/2016 o trestnej zodpovednosti právnických osôb a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
zákona č. 316/2016 Z. z., IN: Košičiarová, S.: Princípy správneho trestania. Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o. 
2017. ISBN: 978-80-7380-696-5. 
10 Zákon č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov § 3 na zodpovednosť za priestupok stačí zavinenie z 
nedbanlivosti, ak zákon výslovne neustanoví, že je potrebné úmyselné zavinenie. 
11 Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov § 1 ods. 2 Správnym orgánom je 
štátny orgán, orgán územnej samosprávy, orgán záujmovej samosprávy, fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorej zákon 
zveril rozhodovanie o právach, právom chránených záujmoch alebo povinnostiach fyzických osôb a právnických osôb v oblasti 
verejnej správy. 
12 Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov § 14 ods. 1 a ods. 2 Účastníkom 
konania je ten, o koho právach, právom chránených záujmoch alebo povinnostiach sa má konať alebo koho práva, právom 
chránené záujmy alebo povinnosti môžu byť rozhodnutím priamo dotknuté; účastníkom konania je aj ten, kto tvrdí, že môže 
byť rozhodnutím vo svojich právach, právom chránených záujmoch alebo povinnostiach priamo dotknutý, a to až do času, 
kým sa preukáže opak. Účastníkom konania je aj ten, komu osobitný zákon také postavenie priznáva. 
13 Zákon č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov § 72 V konaní o priestupku sú účastníkmi konania 
a) obvinený z priestupku, 
b) poškodený, ak ide o prejednávanie náhrady majetkovej škody spôsobenej priestupkom, 
c) vlastník veci, ktorá môže byť zhabaná alebo bola zhabaná, a to v časti konania týkajúcej sa zhabania veci,  
d) navrhovateľ, na návrh ktorého bolo začaté konanie o priestupku podľa § 68 ods. 1. 
14 Košičiarová, S.: Princípy správneho trestania. Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o. 2017. ISBN: 978-80-7380-696-
5. 
15 Košičiarová, S.: Princípy správneho trestania. Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o. 2017. ISBN: 978-80-7380-696-
5. 
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Podľa dôvodovej správy k Správnemu súdnu poriadku k ustanoveniu § 194 sa uvádza, že správne trestanie 
nie je v právnom poriadku Slovenskej republiky kodifikované. Čiastočne síce tomu je pri priestupkoch a to na 
základe zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch. Napriek tomu je naďalej veľký počet priestupkov normatívne 
konštituovaný v osobitných zákonoch a aj na procesnú úpravu sa subsidiárne aplikuje Správny poriadok.  Pokiaľ 
ide o správne delikty /§71ods. 1 Správneho súdneho poriadku/, tak ich skutkové podstaty sú de lege lata 
vymedzené vo veľkom množstve osobitných zákonov a procesne sa prejednávajú podľa Správneho poriadku. Túto 
nedostatočnú právnu úpravu správneho trestania preto výrazne dopĺňajú svojou judikatúrou práve správne súdy 
a ústavný súd. 

Účelom  navrhovanej úpravy správneho trestania v Správnom súdnom poriadku bolo zakotvenie tých 
základných axióm súdneho prieskumu, ktoré sú špecifické oproti ostatným konaniam. V zmysle štrasburskej 
judikatúry majú totiž priestupky trestnoprávny charakter, ktorý sa potom logicky vzťahuje aj na správne delikty. 
Správne trestanie preto vo všeobecnosti podlieha ochrane zaručenej v čl. 6 Dohovoru o ochrane ľudských práv 
a základných slobôd /právo na spravodlivé súdne konanie/, čl. 7 /zákaz trestu bez zákona/ a čl. 13 /právo na účinné 
opravné prostriedky/, ďalej aj ochrane zakotvenej v čl. 2 a 4 protokolu č. 7 k Dohovoru o ochrane ľudských práv 
a základných slobôd /odškodnenie za nezákonné odsúdenie a právo nebyť súdený alebo trestaný dvakrát/.  
 V  § 194 odseku 1 sa zavádza legislatívny pojem správne trestanie, ktorým sa má rozumieť rozhodovanie 
o priestupku, správnom delikte alebo sankcii za protiprávne konanie. V zmysle § 71 ods. 1 Správneho súdneho 
poriadku sa pritom pod správnym deliktom rozumie kárny, disciplinárny alebo iný správny delikt. Pod iným 
protiprávnym konaním sa myslí priestupku alebo správnemu deliktu podobné iné nedovolené konanie, za ktoré 
sa podľa zákona ukladá sankcia. V praxi pôjde o rôzne poriadkové, či iné pokuty ukladané orgánmi verejnej 
správy.16 
 Na základe vyššie uvedeného dôvodíme, že princípy správneho trestania odvodzujeme : 

 z Ústavy SR 

 z Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd 

 z § 195 Správneho súdneho poriadku – z trestnoprávnej úpravy základných zásad trestného konania podľa 
Trestného poriadku 

 z analógie legis – základnej zákonnej úpravy správneho trestania čiastočne kodifikovanej v zákone o 
priestupkoch. 
Medzinárodné dokumenty s politickou záväznosťou – odporúčania Výboru ministrov Rady Európy, ktoré sa 

uplatňujú v právnej úprave členských štátov Rady Európy považujeme za významné pramene poznania obsahu 
princípov správneho trestania. V európskom právnom priestore je ich obsah pomôckou pre aplikáciu 
a interpretáciu princípov správneho trestania. 

Slovenská republika ako členský štát Rady Európy má medzinárodný záväzok presadzovať požiadavky 
z nich vyplývajúce vo svojej právnej úprave. K odporúčaniam, ktorých obsah sa týka správneho trestania 
a súdneho prieskumu rozhodnutí orgánov verejnej správy o správnych deliktoch patrí: 
1 odporúčanie Výboru ministrov R/91/1 o správnych sankciách. 
2 odporúčanie Výboru ministrov Rec /2004/ 20 o súdnom prieskume správnych aktov, 
3 odporúčanie Výboru ministrov CM Rec/2007/7 o dobrej verejnej správe.17 

K princípom správneho trestania zaraďujeme : 

 princíp nullum crimen sine lege - má základ v princípe legality 

 princíp nulla poena sine lege- -žiadne trest bez zákona 

 princíp nullum crimen, nulla poena sine lege praevia –zákaz retroaktivity prísnejšieho zákona 

 zákaz analógie v neprospech páchateľa deliktu 

 princíp ne bis in idem – nikto nemôže byť potrestaný a stíhaný za ten istý skutok dvakrát na základe toho 
istého zákonného ustanovenia 

 princíp  ultima ratio – subsidiarita  trestného postihu a princíp proporcionality, aby verejná správa zasahovala 
len v nevyhnutnom rozsahu  

 zásada prezumpcie neviny. 
Vyššie uvedené princípy majú  niektoré hmotnoprávnu aj procesnoprávnu podstatu. 

                                                           
16 Dôvodová správa k zákonu č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok v znení neskorších predpisov. 
17 Košičiarová, S.: Princípy správneho trestania. Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o. 2017. ISBN: 978-80-7380-696-
5. 
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3 ZÁVER 

Záverom možno konštatovať, že „ správne trestanie“ ako pojem sa používa vo vzťahu k zdôrazneniu procesu 
vyvodzovania administratívnoprávnej zodpovednosti páchateľov správnych deliktov. Pojem správne trestanie 
vrátane princípov správneho trestania nie je v zákonoch správneho práva/trestného/ definovaný. Je nepochybné, 
že význam základných princípov správneho trestania je o to viac dôležitejší, keď v súčasnosti v právnom poriadku 
Slovenskej republiky absentuje ustálená a postačujúca právna úprava vyvodzovania administratívnoprávnej 
zodpovednosti za správne delikty. V praxi je preto nevyhnutná interpretačná úloha správnych orgánov a správnych 
súdov, a to aplikáciou analogických inštitútov najmä z priestupkového a z trestného práva alebo zo všeobecných 
právnych princípov zabezpečiť zákonný postup vyvodzovania zodpovednosti za správne delikty. Práve chýbajúca 
právna úprava býva často nahradená aplikačnou praxou správnych súdov. 

Vyvodenie základných princípov správneho trestania z trestného práva je možné, ale tento proces je pre 
správne orgány komplikovaný. Správny orgán sa v súvislosti s aplikáciou týchto princípov nachádza v neľahkej 
situácii, nakoľko musí okrem týchto trestnoprávnych princípov použiť a poznať aj kritériá v jednotlivých predpisoch 
upravujúcich správne delikty a kritériá stanovené judikatúrou. Z hľadiska právnej istoty páchateľov správnych 
deliktov je nevyhnutné prijať novú právnu úpravu, ktorej predmetom bude právna úprava správneho trestania. 
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DEFINÍCIA POJMU SPRÁVNY DELIKT V NOVEJ ÚPRAVE SPRÁVNEHO TRESTANIA 

Mária Havelková 

Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave 

Abstrakt: V rámci prípravy novej právnej úpravy správneho trestania je jednou z kľúčových otázok potreba novej 

definície pojmu správny delikt a vymedzenie pojmových znakov. Autorka v príspevku analyzuje možné prístupy 

k tejto otázke. Pri hľadaní vhodného riešenia vychádza zo skúseností členských štátov Európskej únie, kde bola 

nedávno realizovaná reforma správneho trestania (Česká republika, Lotyšsko, Maďarsko, Slovinsko). 

Abstract: One of the key issues in the preparation of the new legislation on administrative punishment is the need 

for a new definition of the term administrative offence and the definition of conceptual features. In the article, the 

author analyses possible approaches to this issue. The research for a suitable solution is based on the experience 

of the Member States of the European Union, where the reform of administrative punishment has recently been 

implemented (Czech Republic, Latvia, Hungary, Slovenia). 

Kľúčové slová: správny delikt, priestupok, legálna definícia, materiálny korektív. 

Keywords: administrative offence, misdemeanour, legal definition, substantive corrective. 

1 ÚVOD 

Po mnohých rokoch, kedy akademici upozorňovali na nedostatky právnej úpravy správneho trestania a 
presviedčali o potrebe prijatia nového právneho predpisu,18 nastal významný míľnik a otvára sa diskusia o 
samotnom obsahu  novej právnej úpravy.  

Predmetom tohto príspevku je hľadanie odpovede na otázku, či by obsahom novej právnej úpravy mala byť 
aj nová definícia pojmu správny delikt a ktoré pojmové znaky by v budúcej definícii nemali absentovať. Autorka v 
príspevku postupne analyzuje možné prístupy k tejto otázke. Pri hľadaní vhodného riešenia vychádza zo skúseností 
v tých členských štátoch Európskej únie (ďalej len „EÚ”), kde bola reforma správneho trestala realizovaná v 
ostatných 15. rokoch.  
 

2 MOŽNO UŽ NAPOSLEDY K POTREBE NOVEJ PRÁVNEJ ÚPRAVY SPRÁVNEHO TRESTANIA 

Napriek tomu, že vyvodzovanie zodpovednosti za správne delikty je nevyhnutný nástroj pre  efektívne 

fungovanie verejnej správy a pomerne častá činnosť správnych orgánov, účinná právna úprava neobsahuje právny 

predpis, ktorý by unifikoval procesné pravidlá a postupy pri ukladaní sankcií za správne delikty. Čiastočne 

kodifikované sú iba priestupky, ktorých skutkové podstaty sú upravené jednak v Zákone č. 372/1990 Zb. o 

priestupkov v znení neskorších predpisov (ďalej v texte len „Zákon o priestupkoch“), ale taktiež v desiatkach ďalších 

zákonov upravujúcich skutkové podstaty priestupkov v rámci jednotlivých úsekov verejnej správy. Avšak ani Zákon 

o priestupkoch v mnohých ohľadoch (napr. zákaz zmeny k horšiemu podľa § 82) nereflektuje na procesné 

požiadavky, ktoré vytvorila rozhodovacia prax Európskeho súdu pre ľudské práva (ďalej len „ESĽP”). V prípade 

iných druhov správnych deliktov, ktorými sú predovšetkým správne delikty právnických osôb a podnikajúcich 

fyzických osôb, disciplinárne a poriadkové delikty, je právna úprava ešte menej prehľadná a obsahujúca 

nežiaduce medzery, keďže na konanie o nich sa vzťahuje len všeobecný predpis o správnom konaní, a teda zákon 

č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej v texte len „Správny 

poriadok“). 

Súčasná právna úprava správneho trestania nezohľadňuje záruky vyplývajúce z Európskeho dohovoru o 

ochrane ľudských práv a základných slobôd (ďalej len „Dohovor”) a nadväzujúcej judikatúry ESĽP. To má za 

následok nedostatočné zakotvenie základných procesných princípov, ako je napr. princíp ne bis in idem, absorbčná 

zásada, právo na ústne prejednanie veci a zákaz zmeny k horšiemu. Tie sú upravené len v Zákone o priestupkoch, 

                                                           
18 Bližšie pozri napr.: SREBALOVÁ, M. - HAVELKOVÁ, M. (eds.). Právna úprava správneho trestania [elektronický zdroj]. 1st 
ed. Bratislava: Univerzita Komenského, Právnická fakulta, 2015. ISBN 978-80-7160-399-3 alebo Bratislavské právnické fórum 
2016 : Vplyv európskeho práva na kreovanie princípov a zásad správneho trestania [elektronický zdroj]. - Bratislava : Univerzita 
Komenského, Právnická fakulta, 2016. - ISBN 978-80-7160-430-3. 



16 
 

aj to s nedostatkami a v prípade iných druhov správnych deliktov úplne absentujú. Tento nežiaduci stav núti 

správne orgány pristupovať k analogickej aplikácii trestnoprávnych kódexov.19  

K právnej neistote prispel aj Zákon č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok v znení neskorších zmien (ďalej 

len „SSP”), ktorý nepriamo v § 195 písm. c) a d) ukladá správnym orgánom povinnosť analogicky aplikovať základné 

zásady trestného konania podľa Trestného poriadku a dodržiavať zásady ukladania trestov podľa Trestného 

zákona. Ktoré konkrétne zásady mal zákonodarca na mysli už bližšie nešpecifikoval, pričom ich vymedzenie 

nenájdeme ani v dôvodovej správe k predmetnému zákonu.20 Skutočnosť, že správny súd má právomoc zrušiť, 

zmeniť (v rámci tzv. sankčnej moderácie v súlade s § 198 SSP) alebo vrátiť vec správnemu orgánu bez ohľadu na 

dôvody uvedené v žalobe, priamo ovplyvňuje postavenie správneho orgánu, ktorý o uložení sankcie rozhodol. Ak 

totiž správny orgán nepristúpi v priebehu správneho konania a pri vydávaní individuálneho správneho aktu k 

analogickej aplikácii trestnoprávnych princípov, riskuje nielen z jeho pohľadu negatívne rozhodnutie správneho 

súdu, ale v tej súvislosti aj vznik povinnosti uhradiť náklady súdneho konania a prípadnú povinnosť uhradiť škodu, 

ktorá účastníkovi správneho konania nezákonným rozhodnutím vznikla.21 

Na tento nežiaduci stav doplácajú najmä zamestnanci správnych orgánov, na ktorých sú kladené extrémne 

nároky, keď sa od nich očakáva, že budú ovládať nielen svoju, aj tak už dostatočne náročnú, agendu, ale že budú 

analogicky aplikovať normy trestného práva a jednotlivé trestnoprávne zásady, poznať Engelove kritéria,22 vedieť 

posúdiť, ktorý správny delikt sa v zmysle judikatúry ESĽP považuje za trestný23 a pravidelne sa oboznamovať s 

aktuálnou judikatúrou slovenských správnych súdov. Doplácajú na to obvinení zo správnych deliktov, ktorých 

procesné práva sú limitované. Na druhú stranu, v nie ojedinelých prípadoch nedochádza k spravodlivému 

potrestaniu páchateľa práve z dôvodu, že v správnom konaní neboli dôsledne dodržané trestnoprávne zásady. V 

neposlednom rade absentujúca právna úprava vedie k zvýšenej chybovosti zo strany správnych orgánov a tým k 

neprimeranej zaťaženosti správnych súdov. 

 

3 DEFINÍCIA SÚHRNNÉHO POJMU SPRÁVNY DELIKT 

Správny delikt je spolu s trestným činom jedným z dvoch druhov verejnoprávnych deliktov. Účinná právna 

úprava nepozná legálnu definíciu súhrnného pojmu správny delikt. Právna teória rozlišuje viacero druhov 

správnych deliktov, pričom primárne ich môžeme členiť na priestupky a iné správne delikty. Medzi iné správne 

delikty administratívnoprávna veda zaraďuje správne delikty právnických osôb a podnikajúcich fyzických osôb 

(ďalej len “správne delikty PO a PFO”), správne delikty fyzických osôb postihované na základe zavinenia, správne 

disciplinárne delikty a správne poriadkové delikty.24 Predmetné členenie si v mierne zjednodušenej podobe osvojili 

aj správne súdy. Podľa Najvyššieho súdu Slovenskej republiky (ďalej len “NS SR”) “v rámci verejnoprávnej 

zodpovednosti za protispoločenské konanie právna teória rozoznáva trestné činy, priestupky, iné správne delikty, 

ďalšej špecifikácii ešte správne disciplinárne delikty a správne delikty poriadkové.”25 

Z dôvodu nedostatočného zakotvenia princípov správneho trestania v Zákone o priestupkoch a takmer 

úplne absentujúcej úprave správnych deliktov PO a PFO, je reforma správneho trestania absolútnou 

                                                           
19 Pozri napr. Rozsudok NS SR, sp. zn. 7 Asan/25/2017, zo dňa 27. novembra 2018. 
20 Dôvodová správa k SSP je dostupná na: <https://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=zakony/zakon& MasterID=5282> [cit. 
2021-19-10] 
21 V súlade s § 22 ods. 4 zákona č. 514/2003 Z. z. o zodpovednosti za škodu pri výkone verejnej moci v znení neskorších 
predpisov, môže mať nezákonné rozhodnutie negatívny finančný dopad aj priamo na konkrétneho zamestnanca správneho 
orgánu, ktorý nezákonné rozhodnutie vydal. 
22 Rozhodnutie ESĽP vo veci Engel a ďalší v. Holandsko, sťažnosti č. 5100/71, 5101/71, zo dňa 8. júna 1976. 
23 ESĽP po prvýkrát pristúpil k autonómneho vnímaniu pojmov trestnosť a trestná vec v rozhodnutí vo veci Öztürk v. Spolková 

republika Nemecko, sťažnosť č. 8544/79, zo dňa 21.februára 1984, keď judikoval, že „pokiaľ by štáty mohli svojvoľne tým, že 

označia protiprávny čin za správny namiesto trestného vylúčiť pôsobnosť podstatných ustanovení čl. 6 a 7, bola by aplikácia týchto 

ustanovení podriadená ich zvrchovanej vôli. Rozsiahla voľnosť by tak mohla viesť k dôsledkom nezlučiteľným s predmetom a 

účelom Dohovoru.“ 

24 SREBALOVÁ, M. § 2 Pojem priestupku. In SREBALOVÁ, M. a kol. Zákon o priestupkoch. 2. vydanie. Bratislava: C. H. Beck, 
2020, s. 10. 
25 Rozsudok NS SR, sp. zn. 6Asan/16/2018, zo dňa 24. júla 2019. 

https://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=zakony/zakon&%20MasterID=5282
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nevyhnutnosťou. Preto je v prvom kroku potrebné vylúčiť možnosť ponechania status quo. Jednou z kľúčových 

otázok je, či je potrebná súhrnná definícia pojmu správny delikt a čo by malo byť jej obsahom. Pri hľadaní odpovede 

je potrebné neustále zohľadňovať ciele, ktoré sa majú novou právnou úpravou dosiahnuť. Podľa môjho názoru, 

týmito cieľmi sú predovšetkým: 

a) limitácia nevyhnutnosti pristupovať k analogickej aplikácii trestnoprávnych kódexov; 

b) zjednotenie a sprehľadnenie právnej úpravy; 

c) odstránenie stavu, kedy má obvinený z priestupku širší rozsah procesných práv ako obvinený, ktorý je 

právnickou osobou alebo podnikateľom; 

d) zníženie chybovosti zo strany správnych orgánov; 

e) zníženie zaťaženosti správnych súdov. 

Na druhú stranu, cieľom by nemalo byť sprísňovanie postihu predovšetkým fyzických osôb za správne 

delikty. V tejto súvislosti sa prikláňam k názoru Soni Košičiarovej, podľa ktorej “zákonodarca by sa mal vyhnúť 

zavádzaniu takých trestnoprávnych inštitútov do úpravy správneho trestania, ktoré k tomuto výsledku vedú. 

Príkladom takéhoto efektu by bolo zavedenie všeobecného inštitútu trestnosti pokusu správneho deliktu alebo úprava 

asperačnej zásady. Naopak, úprava inštitútu pokračovacieho a trváceho správneho deliktu alebo úhrnnej sankcie by 

predmetný dôsledok nemalo.”26 

V intenciách vyššie načrtnutých cieľov, možno, pokiaľ ide o vymedzenie pojmu správny, delikt, uvažovať o 

troch možnostiach. Tou prvou je kriminalizácia správnych deliktov a ich unifikácia s trestnými činmi. Druhou 

možnosťou je tzv. česká cesta, a teda zjednotenie iba niektorých druhov správnych deliktov pod pojem priestupok. 

Treťou možnosťou je vytvorenie úplne novej súhrnnej definície pojmu správny delikt.  

 

3.1 Odmietnutie kriminalizácie správneho trestania 

Ako na prvý pohľad vhodné riešenie ako zabezpečiť, aby aj pri vyvodzovaní zodpovednosti za správne 

delikty, ktoré sa už aj tak v zmysle judikatúry ESĽP považujú za trestné, boli dodržiavané všetky trestnoprávne 

zásady, je podradiť ich režimu trestného práva. V rámci európskeho priestoru by nešlo o nič výnimočné. Prístupy k 

právnej regulácii verejnoprávnych deliktov sa naprieč členskými štátmi EÚ líšia. Vo viacerých krajinách sú správne 

delikty iba jedným z druhov trestných činov (napr. Francúzsko), resp. majú povahu tzv. kvázi trestných činov 

(Rakúsko, Spolková republika Nemecko). V podmienkach Slovenskej republiky je už takmer 70 rokov kompetencia 

vyvodzovať zodpovednosť za verejnoprávne delikty jednoznačne rozdelená medzi trestné súdy a správne 

orgány.27 Samozrejme, hranice medzi správnych a trestným sankcionovaním sú pohyblivé, avšak dlhoročná 

tradícia odčlenenia správnych deliktov od trestných činov nie je primárnym dôvodom pre odmietnutie možnosti 

kriminalizácie správnych deliktov a ich opätovné podradenie pod trestné právo. Podľa môjho názoru, oddelenie 

správneho a trestného sankcionovania má svoje opodstatnenie a význam. Správne trestanie predstavuje finančne 

aj časovo efektívny spôsob vyvodzovania zodpovednosti za menej závažné protiprávne konania. Navyše, 

ukladanie sankcií správnymi orgánmi predpokladá vyššiu mieru možnej špecializácie.  

Druhým argumentov je, že trend v Európe ako aj legislatíve EÚ jednoznačne smeruje k dekriminalizácii 

správnych deliktov a rozširovaniu kompetencií správnych orgánov v oblasti vyvodzovania zodpovednosti. V reakcii 

na regulácie v oblasti ochrany životného prostredia zo strany EÚ sa tak v roku 2008 stalo v Belgicku a v, už bývalom 

členskom štáte, Veľkej Británii.28  Na druhú stranu, v roku 2002 v Estónsku prebehla reforma, ktorej výsledkom 

bola unifikácia správnych deliktov a trestných činov. Avšak práve vplyvom regulácie zo strany EÚ v oblasti 

hospodárskej súťaže alebo ochrany dát, prebieha v Estónsku diskusia o opätovnom zavedení 

                                                           
26 KOŠIČIAROVÁ, S. Potrebuje Slovenská republika zákon o zodpovednosti za správne delikty? In Správní právo, 49(7-8) 2018, 
s. 454.  
27 KOŠIČIAROVÁ, S. Princípy dobrej verejnej správy a Rada Európy. Bratislava: Iura Edition, 2012. s. 320. 
28 FAURE, M, - SVATIKOVA, K. Criminal and Administrative Law to Protect the Environment? Evidence from Western Europe. 

In Jounal of Environmental Law, 24 (2), 2021. p. 256. 
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administratívnoprávnej zodpovednosti z dôvodu potreby efektívnejšieho a rýchlejšieho vyvodzovania 

zodpovednosti.29 

 

 

3.2 Hľadanie inšpirácie v Českej republike 

Vzhľadom na to, že až do 2017 bola právna úprava správneho trestania v Českej republike takmer identická 

a obe krajiny spája obdobný spoločenský a právny vývoj, je prirodzené, že pri príprave novej právnej úpravy 

budeme siahať po inšpirácii práve v susednej Českej republike. Po takmer piatich rokoch účinnosti Zákona č. 

250/2016 Sb. o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich (ďalej je “Český zákon o priestupkoch”) je možné 

zohľadniť pozitíva a negatíva novej právnej úpravy a v tej súvislosti vyhodnotiť, či by sa práve táto právna úprava 

mohla stať vzorom novej právnej úpravy na Slovensku.  

Priestupok je v § 5 Českého zákona o priestupkoch definovaný ako “společensky škodlivý protiprávní čin, který 

je v zákoně za přestupek výslovně označen a který vykazuje znaky stanovené zákonem, nejde-li o trestný čin.” 

Predmetná právna úprava sa vzťahuje iba na priestupky a správne delikty právnických osôb a podnikajúcich 

fyzických osôb. Vylúčená je pôsobnosť zákona pokiaľ ide o disciplinárne, poriadkové a platobné delikty. Došlo k 

prebratiu viacerých trestnoprávnych inštitútov, vrátane pokusu priestupku, rozšírenia okolností vylučujúcich 

protiprávnosť, poľahčujúcich a priťažujúcich okolností a k zadefinovaniu pokračovacieho, trváceho a hromadného 

priestupku. Nová právna úprava však neodstránila roztrieštenosť a neprehľadnosť osobitnej časti a skutkové 

podstaty priestupkov sú naďalej obsiahnuté v stovkách zákonov. Navyše, nová právna úprava nereflektovala na 

akútny problém so zvyšujúcou sa prísnosťou a narastajúcou výškou správnych trestov. Domnievam sa však, že ani 

v prípade budúcej slovenskej reformy správneho trestania, nie je zjednotenie skutkových podstát objektívne 

možné. 

Plynulosť prechodu na novú právnu úpravu bola podporená právne nezáväznými internými aktmi z dielne 

českého ministerstva vnútra, ktoré pripravilo pomerne rozsiahlu Metodickú príručku k novému zákonu.30 Navyše, 

pre zaručenie jednotnosti právnej úpravy priestupkov, ktorých skutkové podstaty zostávajú naďalej roztrúsené v 

stovkách predpisov, bol vytvorený manuál obsahujúci Zásady tvorby právnej úpravy priestupkov.31 V tomto smere 

je, nepochybne, priestor na inšpiráciu. Keďže v mene správnych orgánov častokrát konajú a rozhodujú 

zamestnanci bez právnického vzdelania, je predpokladom úspešnej reformy nielen prehľadná právna úprava, ale 

aj prehľadné návody v podobe metodických pokynov. 

3.3 K potrebe vytvorenia súhrnnej definície pojmu správny delikt 

Poslednou prezentovanou možnosťou je ponechať osobnú pôsobnosť priestupkov len vo vzťahu k fyzickým 

osobám a vytvoriť súhrnnú definíciu správneho deliktu a prijať jednotný kódex správneho trestania.  

Na prvý pohľad sa môže zdať, že praktické dôsledky sa v zásade významne nelíšia od predchádzajúcej 

možnosti. V oboch prípadoch by došlo k vytvoreniu novej, širšej definície, ktorá by v sebe kumulovala viacero 

druhov správnych deliktov, ktoré sa v zmysle judikatúry ESĽP považujú za trestné. Primárne tak ide o otázku 

terminológie, a teda či narušiť chápanie priestupku ako deliktu, ktorý môže spáchať iba fyzická osoba alebo 

ponechať rozlišovanie medzi priestupkom a iným správnym deliktom.  

Domnievam sa, že pri zvažovaní oboch možností, by rolu nemala zohrávať otázka tradície a zvyku. Skôr je 

potrebné zohľadniť, či sú dve definície pojmu priestupok aj pojmu správny delikt PO a PFO potrebné. Na podporu 

zachovania rozlišovania medzi priestupkom a správnym deliktom PO a PFO možno uviesť, že pojmovým znakom 

priestupku je aj zavinenie, zatiaľ čo pri správnych deliktoch PO a FPO sa otázka zavinenia neskúma.  

                                                           
29 KANGUR, A. - LOTT, A – SOO, A. Are EU Administrative Penalties Reshaping the Estonian System of Sanctions? In Eucrim, 
16(2), 2020, p. 138. 
30 Dostupné na: <https://www.mvcr.cz/clanek/zakon-o-odpovednosti-za-prestupky-a-rizeni-o-nich-ucinny-od-1-7-2017.aspx 
> [cit. 2021-25-10] 
31 Dostupné na: <https://www.mvcr.cz/clanek/zakon-o-odpovednosti-za-prestupky-a-rizeni-o-nich-ucinny-od-1-7-2017.aspx 
> [cit. 2021-25-10] 

https://www.mvcr.cz/clanek/zakon-o-odpovednosti-za-prestupky-a-rizeni-o-nich-ucinny-od-1-7-2017.aspx
https://www.mvcr.cz/clanek/zakon-o-odpovednosti-za-prestupky-a-rizeni-o-nich-ucinny-od-1-7-2017.aspx
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Podľa Vladimíra Sládečka by “zodpovednosť za správne delikty podnikajúcich fyzických osôb a právnických 

osôb a konanie o nich mala byť upravená v samostatnom zákone.”32 Svoje tvrdenie odôvodňuje existujúcimi 

rozdielmi medzi priestupkami a inými správnymi deliktmi, ktoré sa spravidla prejavujú vyššou mierou závažnosti a 

hrozbou podstatne vyšších sankcií. Ďalej dodáva, že prevzatím mnohých tak hmotnoprávnych ako aj 

procesnoprávnych trestnoprávnych inštitútov, došlo k zbytočnej prílišnej kriminalizácii priestupkov. Podľa 

Vladímira Sládečka malo dôjsť k prijatiu nového zákona o zodpovednosti za správne delikty PO a FPO a zákon o 

priestupkoch mohol po nevyhnutných úpravách naďalej slúžiť ako adekvátny predpis pre konanie o priestupkoch 

fyzických osôb.33  

 

3.4 Zahraničné prístupy k definícii pojmu správny delikt 

Téma vyvodzovanie zodpovednosti za správne delikty je aktuálna aj mnohých ďalších európskych krajinách. 

Česká republika je tak iba jednou z viacerých krajinách, kde sa v posledných rokoch realizovala rozsiahlejšia 

reforma správneho trestania. Nasledujúca časť príspevku je preto venovaná analýze právnych úprav v tých 

členských štátoch EÚ, kde reforma správneho trestania prebehla relatívne recentne.  

Pravdepodobne najnovšia právna úprava správneho trestania v rámci EÚ je momentálne v Lotyšsku, kde 

Zákon o administratívnoprávnej zodpovednosti (administratīvās atbildības likums) nadobudol účinnosť v júli 2020. 

Je to pomerne rozsiahly právny predpis o takmer 300 paragrafoch, ktorý obsahuje legálnu definíciu pojmov 

správny delikt a správna sankcia a taktiež zakotvuje princípy správneho trestania, ako aj výpočet poľahčujúcich a 

priťažujúcich okolností. Vzťahuje sa, obdobne ako v Českej republike, tak na konanie fyzických aj právnických 

osôb. Správny delikt je definovaný ako “protiprávne zavinené konanie osoby, ktorej administratívnoprávna 

zodpovednosť vyplýva zo zákona alebo zo záväzného nariadenia orgánu miestnej samosprávy.”34 

V susednom Maďarsku bol v roku 2017 prijatý zákon o administratívnoprávnych sankciách (törvény a 

közigazgatási szabályszegések szankcióiról). Tento pomerne stručný zákon obsahujúci iba 9 paragrafov, upravuje 

druhy sankcií a podmienky, za ktorých ich môžu správne orgány ukladať. Predmetný zákon taktiež zavádza novú 

povinnosť viesť register správnych deliktov a vzťahuje sa na konanie tak fyzických osôb ako aj právnických osôb.35 

Absentuje však definícia pojmu správny delikt, ktorá by mohla byť inšpiráciou pre slovenského zákonodarcu.  

Tretím príkladom krajiny, kde relatívne nedávno prebehla reforma, je Slovinsko, kde Zákon o správnych 

deliktoch (zakon o prekrških) nadobudol účinnosť v roku 2005. Avšak tu majú správne delikty povahu tzv. kvázi 

trestných činov, obdobne ako v Rakúsku či v Spolkovej republike Nemecko. Kompetencia vyvodzovať 

zodpovednosť je tak rozdelená medzi trestné súdy a správne orgány. Taktiež sa  na konanie o nich sa primerane 

vzťahuje Trestný poriadok. Na druhú stranu samotná definícia správneho deliktu môže byť zdrojom inšpirácie. 

Správny delikt je definovaný ako “čin, ktorý porušuje zákon, nariadenie prijaté vládou alebo nariadenie prijaté 

jednotkou samosprávy, ktoré je označené ako správny delikt a za ktorý možno uložiť sankciu.”36 

Pri analýze jednotlivých úprav správneho trestania som identifikovala viaceré spoločné menovatele 

nedávno prijatých zákonov. Domnievam sa, že ide o také inštitúty prevzaté z trestného práva, ktoré by nemali 

chýbať ani v novej právnej úprave v podmienkach Slovenskej republiky: 

- Osobná pôsobnosť vzťahujúca sa nielen na fyzické osoby, ale aj PO a PFO; 

- Definovanie trestnosti pokusu;37 

- Definícia pokračujúceho, trváceho a hromadného správneho deliktu; 

- Výpočet poľahčujúcich a priťažujúcich okolností; 

                                                           
32SLÁDEČEK, V. Ke koncepci nové úpravy správního trestání (několik poznámek). In Dny práva 2017. Část VIII. Odpovědnost 
za přestupky podle nové právní úpravy. s. 264 
33 SLÁDEČEK, V. Ke koncepci nové úpravy správního trestání (několik poznámek). In Dny práva 2017. Část VIII. Odpovědnost 
za přestupky podle nové právní úpravy. s. 264-271. 
34 Dostupné na: <https://likumi.lv/ta/en/en/id/303007> [cit. 2021-27-10] 
35 Dostupné na: <https://net.jogtar.hu/gyorskereso?keyword=k%C3%B6zigazgat%C3%A1si%20szankci% C3%B3> [cit. 2021-
27-10] 
36 Dostupné na: <http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO2537#> [cit. 2021-28-10] 
37 Aby však nedochádzala k prílišnej kriminalizácii, pokus by mal byť trestný len pri vybraných, závažnejších správnych 
deliktoch, napr. na úseku ochrany životného prostredia.  

https://likumi.lv/ta/en/en/id/303007
https://net.jogtar.hu/gyorskereso?keyword=k%C3%B6zigazgat%C3%A1si%20szankc%20i%C3%B3
http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO2537%23
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- Dĺžka preklúzie trestnosti odstupňovaná podľa výšky hroziacej sankcie.  

Vzhľadom na súčasnú dichotómiu v otázke veku zodpovednosti za priestupky a trestné činy, bude musieť 

byť riešená otázka, či by nemalo dôjsť k zosúladeniu a k zníženiu vekovej hranice za správny delikt na 14 rokov. 

Preto som sa v rámci analýzy zamerala aj na hranicu veku v iných členských štátoch EÚ. Možno konštatovať, že 

jednoznačne prevláda hranica 14 rokov, ktorá je zakotvená napríklad v právnych poriadkoch v Rakúsku, Spolkovej 

republike Nemecko, v Lotyšsku a Slovinsku. V Českej republike ponechali hranicu vyvodenia zodpovednosti 15 

rokov, avšak totožne je hranica nastavená aj pri trestnoprávnej zodpovednosti. V Litve a v Maďarsku je veková 

hranica 16 rokov. Zahraničná právna úprava tak hovorí v prospech zníženiu vekovej hranice. Pochopiteľne, 

posúdenie rozumovej vyspelosti dnešnej a budúcej generácie mladistvých nie je právnou otázkou. Preto bude to 

diskusie potrebné prizvať odborníkov z oblasti psychológie a sociológie.  

4 ZÁVER ALEBO ČO BY NEMALO CHÝBAŤ V NOVEJ DEFINÍCII SPRÁVNEHO DELIKTU 

Na záver je potrebné opätovne vyzdvihnúť pozitívnu skutočnosť, že po mnohých rokoch apelovania v 

prospech nevyhnutnej potreby rekodifikácie správneho trestania, došlo k otvoreniu diskusie o samotnom obsahu 

novej právnej úpravy. Nepochybne, vytvoriť prehľadný a zrozumiteľný právny predpis, ktorý poslúži ako návod pre 

zamestnancov správnych orgánov pri ukladaní sankcií za spáchané správne delikty, odstráni potrebu analogickej 

aplikácie trestnoprávnych kódexov, zjednotí vyvodzovanie zodpovednosti za rôzne druhy správnych deliktov, 

bude viesť k redukcii chybovosti zo strany správnych orgánov a tým k zníženiu zaťaženosti súdov v správnych 

veciach, je neľahkou úlohou. 

Predmetný príspevok sa zameral na otázku potreby novej súhrnnej definície pojmu správny delikt a tiež, aké 

pojmové znaky by v budúcej definícii nemali absentovať. Súčasťou príspevku bola aj analýza právnej úpravy 

správneho trestania vo vybraných členských štátoch EÚ, v ktorých sa reforma tejto oblasti správneho práva 

uskutočnila po roku 2005. Konkrétne boli bližšie analyzované právne poriadky v Českej republike, v Lotyšsku, 

Maďarsku a Slovinsku. Vyššie predstavené definície pojmu správny delikt obsiahnuté v právnych poriadkoch iných 

európskych krajín majú potenciál slúžiť nielen ako zdroj inšpirácie, ale taktiež upriamiť našu pozornosť na to, čo v 

predstavených definíciách absentuje. Takýmto prvkom je napríklad materiálny korektív, ktorý by, podľa môjho 

názoru, po vzore Českej republiky, mal byť v budúcej definícii zahrnutý. 

Bez ohľadu na to, či sa pristúpi ku kumulácii viacerých druhov správnych deliktoch pod pojem priestupok 

alebo bude vytvorená nová definícia súhrnného pojmu správny delikt, v definícii by mali byť obsiahnuté nasledovné 

pojmové znaky: 

1. Konanie;  

2. Protiprávnosť,; 

3. Spoločenská škodlivosť (materiálny korektív); 

4. Sankcionovateľnosť; 

5. Stanovenie znakov deliktu v zákone alebo na základe zákona;  

6. Zodpovedná osoba;  

7. Zavinenie (okrem prípadov, keď sa konanie posudzuje bez ohľadu na zavinenie pri PO a podnikajúcich FO). 
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PRIESTUPKY V KÓDEXE SPRÁVNEHO TRESTANIA – ÁNO, ALEBO NIE? 

Ján Škrobák 

Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta 

Abstrakt: Príspevok sa zaoberá otázkou, či v prípade rekodifikácie správneho trestania v Slovenskej republike 

a vytvorenia nového zákona upravujúceho správne trestanie by súčasťou úpravy tohto zákona mali byť aj 

priestupky. Upozorňuje na to, že pri riešení otázok pôsobnosti nového kódexu správneho trestania treba byť 

pripravený oslobodiť sa od uvažovania v limitoch terminológie a systematiky súčasnej právnej úpravy. Preto je 

relevantnou už samotná otázka, čo má byť de lege ferenda priestupkom, resp., či takýto správny delikt má byť 

vôbec súčasťou systému správnych deliktov. Príspevok sa ďalej zameriava na vybrané základné odlišnosti úpravy 

priestupkov a im ekvivalentných hybridných správnych deliktov v súčasnosti, ktoré identifikuje najmä v rovine 

úpravy subjektu, zavinenia a sankcií. Tieto rozdiely sa identifikujú najmä preto, aby bolo možné skúmať, či 

predstavujú zásadnú prekážku „unifikácie“ priestupkov a hybridných správnych deliktov. Pri tom sa ako 

potenciálne problematický hodnotí apriórny príklon zákonodarcu k prísnejšiemu sankcionovaniu hybridných 

správnych deliktov. V závere sa uvádzajú niektoré kritériá, na ktoré by sa mohlo prihliadať pri rozhodovaní 

o legislatívnej unifikácii priestupkov a hybridných správnych deliktov. 

Abstract: The paper deals with the question, whether in the case of recodification of administrative punishment 

in the Slovak Republic and the creation of a new law regulating administrative punishment, minor offenses should 

also be part of the regulation of this law. It points out that when addressing the scope of the new Code of 

Administrative Punishment, one must be prepared to be free from thinking within the limits of the terminology 

and system of current legislation. Therefore, the very question of what a minor offense de lege ferenda should be, 

is relevant, and also whether such an administrative offense should be part of the system of administrative 

offenses at all. The paper further focuses on selected basic differences in the regulation of minor offenses and their 

equivalent hybrid administrative offenses at present, which it identifies mainly in the level of the perpetrator, of 

fault and of sanctions. These differences are identified in particular in order to examine whether they constitute a 

major obstacle to the "unification" of minor offenses and hybrid administrative offenses. At the same time, the 

legislator's a priori tendency to sanction hybrid administrative offenses more severely is assessed as potentially 

problematic. Finally, criteria, that could be taken into account when deciding on the legislative unification of minor 

offenses and hybrid administrative offenses, are addressed. 

Kľúčové slová: Správne trestanie, priestupok, hybridný správny delikt, kódex správneho trestania. 

Keywords: Administrative punishment, minor offense, hybrid administrative offense, Code of Administrative 

Punishment. 

1 ÚVOD 

Priestupky majú v rámci pozitívnoprávnej úpravy, teórie i praxe slovenského správneho trestania špecifické, 

priam paradoxné miesto, miesto. Paradoxnosť ich pozície vnímam v tom, že na jednej strane patria 

k najfrekventovanejším správnym deliktom a existuje k nim bohatá literatúra a judikatúra, no na druhej strane sú 

vnímané akoby s prístupom určitej „samozrejmosti“. Vo vzťahu k iným správnym deliktom sú akoby v pozícii 

akéhosi princa Williama rodiny slovenských správnych deliktov, ktorý je síce na prvom mieste v každom výpočte, 

je každým vnímaný, no nevyvoláva taký „vzrušený“ záujem, ako enfant terrible Harry. Sú akoby najstarším 

súrodencom hybridných správnych deliktov či správnych disciplinárnych deliktov, tým predvídateľným, pekne 

učesaným prvorodeným synom v pletenej veste a tvídovom saku, tým, s kým nie sú takmer žiadne očividné 

problémy a o kom sa práve preto relatívne menej hovorí. 

Podstatou našej grantovej úlohy je hľadať cesty, ako nanovo upraviť systém slovenského správneho 

trestania. Práve v tomto kontexte položím v úvode niektoré otázky, a vidím v duchu, ako sa erudovaný čitateľ 

trochu pohoršene zamračí pri ich čítaní: 

- majú vôbec byť súčasťou tejto novej úpravy priestupky v dnešnom ponímaní? 
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- v akom zmysle vôbec má tento pojem používať? 

- a teda čo sú, resp., čo majú vlastne byť priestupky? 

 

2 EXKURZ (NIELEN) K TERMINOLÓGII 

Jednou z tém, ktoré je v prípade ambície rekodifikácie potrebné vyriešiť, je otázka terminológie označovania 

jednotlivých druhov správnych deliktov a ďalších právnych inštitútov tvoriacich novú právnu úpravu.  

Pri tejto otázke sa nemôžem nepristaviť ani vo svojom článku. Ak totiž východisková otázka výskumu má 

znieť napríklad tak, či priestupky majú byť predmetom úpravy nového kódexu správneho trestania, je legitímne 

odpovedať na ňu protiotázkou: čo vlastne máme na mysli pod pojmom priestupky?  

Pri tvorbe nového zákona je legitímnou témou do diskusie aj prelomenie zaužívanej terminológie. 

Prinajmenšom v rovine akademickej debaty tu nie je dôvod na zdržanlivosť a prílišné spútavanie sa súčasným 

právnym stavom, existujúcou nomenklatúrou či existujúcimi členeniami. Treba pripomenúť, že napríklad otázka 

členenia správnych deliktov je teoretická a sú tu možné rôzne prístupy.  Nie je nevyhnutné, aby sa napríklad 

správne delikty fyzických osôb postihované na základe zavinenia označovali aj de lege ferenda ako priestupky 

a rovnako nie je vylúčené, aby sa týmto pojmom de lege ferenda označovali aj správne delikty, ktoré dnes 

označujeme úplne inak, či už v teórii, alebo v pozitívnoprávnej úprave. 

Existuje samozrejme viacero pragmatických dôvodov, pre ktoré je vhodné akceptovať ustálenú a tradičnú 

terminológiu, no dajú sa nájsť aj dôvody, prečo aj pojmová disrupcia môže znamenať prínos – napríklad môže byť 

príležitosťou pre zákonodarcu na prekonanie judikatúry. 

Nech však zvolíme akýkoľvek prístup, v situácii, keď diskutujeme ešte len o fundamentoch novej právnej 

úpravy, sa mi javí ako rozumné o kategóriách správnych deliktov a o pôsobnosti zvažovaného návrhu zákona 

diskutovať radšej s využívaním opisných pojmov a s pojmami súčasnej terminológie pracovať radšej opatrne – 

napríklad miesto pojmu „priestupok“ používať pojem „správny delikt fyzickej osoby postihovaný na základe 

zavinenia“ (samozrejme tu nemožno opomenúť riziko so zámenou s kategóriou dnes takto v teórii označovaných 

správnych deliktov, ktoré de lege lata však nie sú priestupkami). Miesto otázky, či „priestupky a iné správne 

delikty“ majú byť upravené v jednom zákone, by azda otázka skôr mala znieť, či „správne delikty fyzických osôb 

postihované na základe zavinenia a správne delikty fyzických osôb a právnických osôb postihované bez ohľadu na 

zavinenie majú byť upravené v jednom zákone“. 

Môj osobný názor je, že pojem priestupok by mal zostať zachovaný aj v rovine de lege ferenda. Nemám 

zatiaľ vyhranený názor na to, či aj s nezmeneným obsahom, alebo by sa jeho obsah mal rozšíriť aj na iné správne 

delikty. Táto téma si žiada poctivú analýzu a nie len vyjadrenie názoru založeného na osobnom konzervativizme 

pri používaní pojmov38 autora. 

 

3 MAJÚ EXISTOVAŤ NAĎALEJ PRIESTUPKY V DNEŠNOM PONÍMANÍ? 

Napriek úvahám, ktoré som rozvinul v predchádzajúcej stati, budem v článku používať pojem priestupok 

v tradičnom ponímaní. Zdôrazňujem však, že to robím iba z dôvodu akejsi skratky a všeobecnej zrozumiteľnosti, 

nie preto, že by som apriori nepripúšťal inú terminológiu pri označovaní správnych deliktov, alebo iný obsah 

existujúcich pojmov. 

Prečo vlastne máme mať priestupky ako osobitnú kategóriu správnych deliktov? Ktoré z ich odlišností oproti 

„hybridným“ správnym deliktom39 odôvodňujú ich existenciu ako osobitnej kategórie správnych deliktov? 

Pri týchto úvahách budem vychádzať z existencie nepreberného množstva „dvojičiek“ skutkových podstát 

správnych deliktov „priestupok – správny delikt“, kde objekt i objektívna stránka sú zhodné. Prečo teda nejde len 

o jeden správny delikt (nech ho už terminologicky označíme tým či oným pojmom)? 

                                                           
38 Moje osobné presvedčenie je, že zaužívané pojmy – a priestupok medzi ne patrí – by sa mali používať stabilne s obsahom, 
ktorý tradične v právnom poriadku majú. Ak by sa pojem priestupok mal de lege ferenda rozšíriť, kritizoval by som to rovnako, 
ako som kritizoval napríklad rozšírenie pojmu administratívne konanie v Správnom súdnom poriadku. Pozri ŠKROBÁK, J.: 
Hádže zákonodarca administratívnoprávnej teórii pod nohy polienka? In Verejná správa na rázcestí. 1. vyd. Bratislava : 
Právnická fakulta UK, 2018, s. 369 – 381. 
39 CEPEK, B. Zodpovednosť vo verejnej správe. In VRABKO, M. [et al.] Správne právo hmotné. Všeobecná časť. Bratislava: C. H. 
Beck, 2012. s. 301. 
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Zásadné rozdiely medzi priestupkami a hybridnými správnymi deliktmi vidím v: 

- subjekte 

- subjektívnej stránke 

- sankcii.40 

Prvému z týchto aspektov sa nebudem bližšie venovať, keďže – hoci má apriórny charakter – evidentne nie 

je dôvodom, aby museli existovať dva typy správnych deliktov pre dva typy subjektov – máme predsa viacero 

príkladov pre verejnoprávne delikty, za ktoré môže byť zodpovedná fyzická osoba i právnická osoba. Je to tak 

jednak pri trestných činoch, kde zákonodarca pri právnickej osobe vlastne substituuje požiadavku zavinenia 

požiadavkou pričítateľnosti41 a jednak pri samotných hybridných správnych deliktoch, ktorých sa môžu dopustiť aj 

fyzické osoby (aj keď nie všetky – to však nemení na tom, že niektoré áno). 

 

3.1 Priestupky a zavinenie 

Viac pozornosti treba venovať zavineniu. Z povahy veci v prípade právnickej osoby o zavinení v pravom slova 

zmysle nemožno hovoriť42, i keď sú možné právne prístupy, ako tento právny problém pri snahe o unifikáciu 

správnych deliktov obísť (napríklad tak, že v prípade, ak by subjektom unifikovaného správneho deliktu bola 

fyzická osoba, skúmalo by sa u nej zavinenie, a keby ním bola právnická osoba, skúmalo by sa zavinenie u osoby, 

ktorej konanie by sa pričítavalo takejto právnickej osobe, prípadne by sa vôbec neskúmalo).  

Druhou možnosťou by bolo upustiť aj pri fyzických osobách od skúmania zavinenia, no to sa nejaví ako 

realistické ani ako spravodlivé riešenie. Som toho názoru, že pri bežných nepodnikajúcich fyzických osobách je 

spravodlivé zakladať správne trestanie na zavinení, teda nepostihovať ich bez ohľadu na to, aký bol ich vnútorný 

vzťah k ich protiprávnemu konaniu a k jeho následku. 

 

3.2 Priestupky a miernejšie sankcie 

Ako jeden z najsignifikantnejších rozdielov medzi priestupkami a hybridnými správnymi deliktmi možno 

vnímať sankcie, ktoré zákony za ich spáchanie umožňujú uložiť. Pri hybridných správnych deliktoch sú sankcie 

typicky citeľne vyššie, ako pri priestupkoch s obdobným objektom a objektívnou stránkou. 

Práve tieto rozdiely – a celkový zjavný príklon zákonodarcu k miernejšiemu postihovaniu priestupkov v 

porovnaní s hybridnými správnymi deliktmi – sa (aspoň napohľad) javia byť ako jedna z hlavných prekážok 

„unifikácie“ priestupkov a iných správnych deliktov. Povedané inými slovami – práve tento rozdiel sa javí byť 

pragmatickým argumentom proti legislatívnemu zjednoteniu týchto dvoch kategórií správnych deliktov. Bolo by 

síce nepochybne legislatívno-technicky mysliteľné upraviť pri jednej kategórii správnych deliktov dve sady sankcií 

v závislosti od subjektu, nebolo by to však ani praktické, ani príliš prezieravé, keďže by sa tým len stal zjavnejším 

rozdiel v prístupe k sankcionovaniu rôznych kategórií subjektov za druhovo obdobné konanie s obdobnými 

následkami. 

V tomto prípade je totiž nanajvýš namieste aj pýtať sa, prečo je to vlastne tak a či je to správne. 

Domnievam sa, že dôvody pre tento rôzny prístup sú okrem dôvodov tradície nasledovné: 

- zákonodarca tak reflektuje vzťah priestupkov k trestným činom (nie je mysliteľné, aby priestupky boli 

postihované prísnejšie, ako trestné činy43), 

                                                           
40 Nejde pochopiteľne o jediné rozdiely – ďalšie možno vidieť napríklad v úprave okolností vylučujúcich protiprávnosť – pozri 
napr. HORVAT, M. Administratívnoprávna zodpovednosť právnických osôb. Bratislava : Wolters Kluwer , 2017, s. 80 a nasl. 
41 Pozri GÁBRIŠ, T.: Pričítateľnosť (nielen) v trestnom a občianskom práve. In Justičná revue, 70, 2018, č. 2, s. 162 – 174, 
prípadne ČEP, D.: Nad zaviněním jako základem trestního činu právnické osoby (tj. k přičitatelnosti a otázkám souvisejícím). 
In Právní rozhledy, roč. 24, č. 15-16 (2016), s. 531-540. 
42 Stretávame sa pravda s pojmami ako „kvázi-zavinenie“ (pozri ČEP, D.: Dokazování zavinění na strane právnické osoby. In 
Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie Bratislavské právnické fórum 2015. Dokazovanie v konaní – prax a nové výzvy. 
Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave 2015, s.  299 - 305), či o zvláštnej subjektívnej zodpovednosti právnickej osoby 
nadväzujúcej na zavinenie osoby fyzickej (pozri ŠÁMAL, P. - DĚDIČ, J: Komentář k § 8. In ŠÁMAL, P. – DĚDIČ, J a kol.: Trestní 
odpovědnost právnických osob. Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2012, s. 174. 
43 Pri hybridných správnych deliktoch takýto vzťah zjavne zákonodarca nepresadzuje. K tomu pozri napr. HAVELKOVÁ, M. - 
BELEŠ, A.: Vyvodzovanie trestnoprávnej a administratívnej zodpovednosti voči právnickým osobám In Notitiae iudiciales 
Academiae collegii aedilium in Bratislava, roč. 2, č. 1 (2016), s. 93-107. 
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- zákonodarca takto akoby paušalizuje nižšiu spoločenskú škodlivosť priestupkov v porovnaní s hybridnými 

správnymi deliktmi, 

- a zároveň zákonodarca akoby paušalizoval spravidla slabšiu majetkovú kapacitu nepodnikajúcich fyzických 

osôb vo vzťahu k subjektom hybridných správnych deliktov, ktorými sú podnikajúce fyzické osoby a právnické 

osoby. 

Zatiaľ čo prvý aspekt je relevantný a plne sa s ním stotožňujem, v prípade ďalších dvoch ich nemožno prijať 

bez kritiky. 

Predovšetkým pri obdobnom objekte a objektívnej stránke nie je vôbec jednoznačné, či priestupky sú menej 

škodlivé, než obdobné hybridné správne delikty. Osobne si myslím, že len rozdiel v rovine subjektu nemôže pri 

rovnakom konaní a následku viesť k záveru, že priestupok je pre spoločnosť menej nebezpečný, než ekvivalentný 

hybridný správny delikt – ba mohlo by to byť práve naopak, keďže priestupok môže byť založený na úmyselnom 

konaní. 

Takisto nemožno jednoznačne povedať, že pre páchateľa hybridného správneho deliktu je vždy únosná 

vyššia pokuta, než pre páchateľa priestupku. Treba si uvedomiť, že napríklad drobný živnostník nemusí byť na tom 

ekonomicky lepšie, než napríklad zamestnanec, a nepodnikajúca právnická osoba (napríklad občianske združenie) 

môže byť podstatne „chudobnejšia“, než fyzická osoba. 

V ideálnom svete by malo byť úlohou orgánu aplikujúceho právne normy správneho trestania, aby prihliadol 

na okolnosti konkrétneho prípadu a zohľadnil ich pri ukladaní sankcie44 – vrátane toho, aké sú majetkové možnosti 

obvineného a sankcia akej výšky je preňho primeraná z hľadiska efektívnosti, ale aj únosnosti, a vrátane toho, aká 

je spoločenská závažnosť skutku a aký následok ním bol spôsobený. V ideálnom svete by teda to, o čo sa zrejme 

paušálne nižšími sadzbami pokút snaží zákonodarca – teda o akúsi paušalizáciu menej závažných spoločenských 

dopadov priestupkov (v dnešnom ponímaní tohto pojmu) a paušalizáciu menších majetkových kapacít fyzických 

osôb, malo byť výsledkom individuálnej rozhodovacej činnosti orgánu aplikujúceho právo.  

Pravda je taká, že to, čo je zrejme spravodlivé spravidla, nemusí byť spravodlivé vždy a naopak môže ísť 

o diskriminačný prístup45 a môže sa stať, že fyzická osoba nepodnikateľ je bohatšia, než fyzická osoba podnikateľ, 

alebo ako právnická osoba, a rovnako sa môže stať, že konanie fyzickej osoby nepodnikateľa, ktorým napĺňa znaky 

skutkovej podstaty priestupku, bude mať vyššiu spoločenskú nebezpečnosť, než (v znakoch objektu a objektívnej 

stránky obdobnú skutkovú podstatu hybridného správneho deliktu napĺňajúce) protiprávne konanie napríklad 

právnickej osoby. 

Nech je to akokoľvek, samotný fakt príklonu zákonodarcu k ustanovovaniu vyšších sadzieb pokút pri 

hybridných správnych deliktoch, než pri ekvivalentných priestupkoch, podľa môjho názoru nemôže predstavovať 

prekážku unifikácie týchto dvoch typov správnych deliktov – pretože samotný tento príklon nie je apriórne 

nevyhnutný, a je na diskusiu, či je vôbec správny. 

 

4 UNIFIKÁCIA PRIESTUPKOV A HYBRIDNÝCH SPRÁVNYCH DELIKTOV?  

Existujúce rozdiely medzi priestupkami a hybridnými správnymi deliktmi podľa môjho názoru nepredstavujú 

apriórnu prekážku unifikácie týchto dvoch typov správnych deliktov do jediného. Neznamená to, že by sa (všetky) 

tieto rozdiely de lege ferenda mali zotrieť, ale to, že aj v prípade zjednotenia správnych deliktov existuje 

legislatívny prístup, pri ktorého uplatnení môžu zostať zachované. 

Odpoveď na otázku, či sa unifikácia priestupkov a hybridných správnych deliktov má alebo nemá realizovať, 

si žiada hĺbkovejšiu štúdiu. Môj príspevok ponúka iba východiská. Dovoľujem si však ponúknuť ešte trochu viac, 

a to zamyslenie nad niektorými kritériami, na ktoré by sa výskum zameraný na zodpovedanie otázky vyplývajúcej 

z nadpisu tejto state mohol orientovať: 

                                                           
44 Pozri ŠKROBÁK, J.: Zásada materiálnej pravdy a výška pokuty v správnom trestaní. In Nová právna úprava správneho 
trestania. Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta 2017, s. 128-136. 
45 Na možnú diskrimináciu právnických osôb pri sankcionovaní zvolávateľov zhromaždení napr. upozornil T. Ľalík. Pozri ĽALÍK, 
T.: Súčasné problémy zhromažďovacieho práva na Slovensku. In Justičná revue, 2008, č. 11, s. 1523 - 1535.   
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V prvom rade, je potrebné skúmať, či úprava týchto dvoch typov správnych deliktov má kvantitatívne viac 

spoločných, alebo viac odlišných prvkov. Ak prevažujú spoločné prvky normatívnej úpravy, javí sa to ako argument 

v prospech unifikácie. Ak prevažujú odlišnosti, v unifikácii vidím malý zmysel. 

Takáto elementárna aritmetika však nemôže byť jediným kritériom. Pri rozhodovaní o otázke unifikácie 

treba prihliadnuť aj na faktor tradície (a pritom počúvať hlasy z aplikačnej praxe), či možných komplikácií pri 

uplatniteľnosti existujúcej judikatúry. V konečnom dôsledku to nie je len otázka odborná a právna, ale aj otázka 

politiky správneho trestania. 

 

5 ZÁVER  

Východiskovou otázkou tohto textu je, či v prípade rekodifikácie správneho trestania v Slovenskej republike 

a vytvorenia nového zákonu upravujúceho správne trestanie by súčasťou úpravy tohto zákona mali byť aj 

priestupky, resp., čo vlastne má byť pro futuro priestupkom. 

Pri riešení otázok pôsobnosti nového kódexu správneho trestania treba byť pripravený oslobodiť sa od 

uvažovania v limitoch terminológie a systematiky súčasnej právnej úpravy. Aspoň vo východiskách by sme mali 

pripustiť, že jednotlivé kategórie správnych deliktov môžu byť inak usporiadané a inak označené, než je tomu 

v súčasnosti. Osobne som konzervatívny, pokiaľ ide o terminologické otázky, ale ak majú rekodifikačné snahy 

niečo priniesť, v ich východiskách by nemali byť otázky založené výlučne a úzkoprso na existujúcej systematike či 

nomenklatúre. Môže byť preto poctivejšie klásť si otázku napríklad tak, či súčasťou pôsobnosti nového zákona 

majú byť správne delikty charakterizované parametrami 1) subjekt – fyzická osoba a 2) subjektívna stránka – 

potrebné zavinenie, než použiť pojem priestupok.  

Ak sa zaoberáme vecnou pôsobnosťou nového zákona, otázka by teda mohla znieť tak, či sa má vzťahovať 

na správne delikty fyzických osôb postihované na základe zavinenia a rovnako aj na správne delikty fyzických osôb 

– podnikateľov a právnických osôb postihovaných bez ohľadu na zavinenie.  

Vo vzťahu k tomu sa príspevok zameriava na vybrané základné odlišnosti úpravy v súčasnosti existujúcich 

priestupkov a im ekvivalentných hybridných správnych deliktov v súčasnosti, ktoré identifikuje najmä v rovine 

úpravy subjektu, zavinenia a sankcií. Tieto rozdiely som uvádzal najmä preto, aby bolo možné skúmať, či 

predstavujú zásadnú prekážku „unifikácie“ priestupkov a hybridných správnych deliktov. Platí pritom, že žiaden 

z týchto rozdielov sa mi nejaví ako neprekonateľná prekážka unifikácie, prinajmenšom preto, že ide o rozdiely, 

ktoré môžu zostať zachované aj v prípade, že by k legislatívnej unifikácii došlo. 

Ako potenciálne problematický však hodnotím apriórny príklon zákonodarcu k prísnejšiemu sankcionovaniu 

hybridných správnych deliktov, ktorý môže byť nespravodlivý, ba až diskriminujúci, a oberá o väčší priestor pre 

zhodnotenie okolností konkrétneho prípadu orgán aplikácie práva. 

Záverom som  v príspevku poukázal na niektoré faktory, na ktoré by sa malo prihliadať pri rozhodovaní 

o otázke, či sa majú priestupky a hybridné správne delikty unifikovať do jedného typu správneho deliktu. Okrem 

iného ide o to, či úprava týchto dvoch typov správnych deliktov má kvantitatívne viac spoločných, alebo viac 

odlišných prvkov. Treba prihliadnuť aj na faktor tradície či možných komplikácií pri uplatniteľnosti existujúcej 

judikatúry. V konečnom dôsledku pôjde aj o otázku nastavenia politiky správneho trestania. 
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REFORMA PRÁVNEJ ÚPRAVY SPRÁVNYCH DELIKTOV Z POHĽADU NOVEJ PRÁVNEJ 
ÚPRAVY SPRÁVNYCH DELIKTOV PRÁVNICKÝCH OSÔB A PODNIKAJÚCICH FYZIKÝCH 

OSÔB – ÚVAHY DE LEGE FERENDA 

Zuzana Hamuľáková, Viera Jakušová 

Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta 

Abstrakt: Článok sa zaoberá novou právnou úpravou správnych deliktov právnických osôb a podnikajúcich 

fyzických osôb v rámci reformy správneho trestania. Autorky rozoberajú možnú formu úpravy zmiešaných 

správnych deliktov v novom právnom predpise, vrátane úpravy objektívnej zodpovednosti pri vyvodzovaní 

administratívnoprávnej zodpovednosti voči právnickým osobám a podnikajúcim fyzickým osobám. 

Abstract: The contribution deals with new legal framework of administrative delicts of corporate bodies and 

natural persons, which carry on business within reform of administrative punishment. Authors analyse potential 

form of legal framework of administrative delicts of corporate bodies and natural persons, which carry on business 

in new law, including objective responsibility in case deducing administrative responsibility against corporate 

bodies and natural persons, which carry on business. 

Kľúčové slová: nová právna úprava, administratívnoprávna zodpovednosť, správne delikty právnických osôb 

a podnikajúcich fyzických osôb, objektívna zodpovednosť, pričítateľnosť činu.  

Keywords: new legal framework, administrative responsibility, administrative delicts of corporate bodies and 

natural persons, which carry on business, objective responsibility, ascription of act. 

1 ÚVOD 

Protiprávne konania označené ako správne delikty tvoria početnú skupinu činov rôznorodého charakteru. 
Druhy správnych deliktov na základe rôznych deliacich kritérií vymedzuje právna teória. Autorky budú ďalej 
vychádzať z členenia správnych deliktov na a) priestupky, b) správne disciplinárne delikty, c) správne poriadkové 
delikty, d) iné správne delikty fyzických osôb a e) správne delikty právnických osôb a podnikajúcich fyzických osôb 
(tzv. zmiešané správne delikty). 

Súčasná právna úprava správnych deliktov je zakotvená v mnohých právnych predpisoch a absentuje jej 
kodifikácia. Čiastočnú kodifikáciu možno zaznamenať len pri priestupkoch, ako jedným z druhov správnych 
deliktov, a to v zákone č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon 
o priestupkoch“). Právna úprava správnych deliktov právnických osôb a podnikajúcich fyzických osôb (v právnej 
teórii označovaných ako zmiešané správne delikty) je obsiahnutá vo veľkom počte osobitných právnych predpisov, 
to znamená, že nemá kodifikovanú podobu a v súčasnosti je jej vyčítaná nekoncepčnosť, neprehľadnosť 
a nejednotnosť základov administratívneho postihu. Z procesného hľadiska právna úprava zmiešaných správnych 
deliktov väčšinou odkazuje na subsidiárne použitie zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších 
predpisov (správny poriadok) (ďalej len ,,správny poriadok“), ktorý ako všeobecný procesný predpis neobsahuje 
špecifiká vyvodzovania zodpovednosti za administratívnoprávne delikty. Tento predpis navyše v súčasnosti už 
obsahuje obsolentné ustanovenia. V neposlednom rade je tiež dôležité dať do pozornosti, že správny poriadok pre 
všetky druhy konaní nereflektuje ani požiadavky na správne trestanie kladené medzinárodným právom, a to nielen 
požiadavky kladené medzinárodnými zmluvami a normatívnymi aktmi vydávanými na základe týchto zmlúv, ale 
aj rozhodovaciu činnosť nadnárodných súdov pôsobiacich v európskom priestore a odporúčania kladené 
ostatnými dokumentmi vydávaných v rámci Európskej únie.46 

Pri správnych deliktoch právnických osôb sa navyše prax aj súdna judikatúra stretáva s mnohými 
nezodpovedanými otázkami vyplývajúcimi z charakteru právnických osôb ako umelých fiktívnych právnych 
útvarov.  

Z uvedeného vyplýva, že je reforma správneho trestania, a teda aj úprava zmiešaných správnych deliktov 
nevyhnutná. 

                                                           
46 VAČOK, J. In. TURAYOVÁ, Y. – TOBIÁŠOVÁ, L. – ČENTÉŠ, J. a kol., Trestná zodpovednosť právnických osôb. Vybrané 
aspekty trestnej zodpovednosti právnických osôb v SR. Bratislava : Wolters Kluwer, 2016, s. 32. 
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2 FORMA ÚPRAVY SPRÁVNYCH DELIKTOV PRÁVNICKÝCH OSÔB A PODNIKAJÚCICH FYZICKÝCH 

OSÔB 

Vo vzťahu k danému je potrebné si v prvom rade položiť otázku, akým spôsobom, resp. v akej forme by 
zmiešané správne delikty, t.j. správne delikty právnických osôb a podnikajúcich fyzických osôb mali byť upravené.  

Najskôr je potrebné sa vysporiadať s otázkou, či zmiešané správne delikty nechať upravené spoločne ako 
tomu bolo doteraz, alebo ich upraviť oddelene, a síce samostatne správne delikty fyzických osôb - podnikateľov 
a samostatne správne delikty právnických osôb. Podľa nášho názoru nie je nevyhnutné, aby boli zmiešané správne 
delikty upravené oddelene v samostatných právnych predpisoch, nakoľko doterajšia prax nevykazuje výrazné 
problémy vo vzťahu k spoločnej úprave zmiešaných deliktov v jednom právnom predpise, s ohľadom na podobný 
charakter vyvodzovania zodpovednosti voči fyzickým osobám podnikateľom a právnickým osobám; prípadné 
odlišné aspekty vyvodzovania zodpovednosti by mohli byť upravené v rámci jednotného právneho predpisu. 

Ďalšou úvahou vo vzťahu k budúcej úprave zmiešaných správnych deliktov predstavuje otázka, či ich 
nechať upravené samostatne v jednom právnom predpise (t.j. vytvorenie samostatného predpisu, ktorý by 
upravoval všeobecné hmotnoprávne inštitúty, ako aj procesný postup pri ukladaní sankcií za správne delikty 
právnických osôb a podnikajúcich fyzických osôb), alebo ich upraviť spôsobom, ktorý si napríklad zvolila Česká 
republika.  

V Českej republike bolo pritom do relatívne nedávnej doby právne prostredie v oblasti správneho trestania 
veľmi podobné súčasnému stavu v Slovenskej republike, to znamená, že úprava nielen zmiešaných správnych 
deliktov bola rozptýlená a nekoncepčná. Český zákonodarca sa túto situáciu rozhodol vyriešiť legislatívnym 
zvedením reformy správneho trestania vo forme zredukovania počtu deliktov (aby tak naďalej existovali len 
priestupky jednak fyzických osôb, jednak podnikajúcich fyzických osôb a právnických osôb) a upravil ich v jednom 
zákone - zákon č. 250/2016 Sb.  o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich ve znění pozdějších předpisů, ktorý 
nadobudol účinnosť 1. júla 2017 (ďalej len „český zákon o priestupkoch“). Táto právna úprava teda za priestupok 
súhrne označuje aj súčasné tzv. iné správne delikty s výnimkou disciplinárnych deliktov a je celkovo výrazne 
orientovaná ako trestnoprávna úprava. V § 5  českého zákona o priestupkoch zákonodarca vymedzil priestupok 
ako spoločensky škodlivý protiprávny čin, ktorý je v zákone za priestupok výslovne označený a ktorý vykazuje 
znaky ustanovené zákonom, ak nejde o trestný čin. Zámerom prijatia tohto predpisu bolo zaistiť jednotnú 
a komplexnú právnu úpravu základov správnoprávnej zodpovednosti tak fyzických osôb, fyzických osôb – 
podnikateľov, ako aj právnických osôb, a zahŕňa tak hmotnoprávnu, ako aj procesnoprávnu úpravu. Zároveň bol 
prijatý zákon č. 251/2016 Sb. o některých přestupcích ve znění pozdějších předpisů (nadobudol účinnosť tiež 1. júla 
2017) obsahujúci výpočet skutkových podstát priestupkov, ktoré nebudú obsiahnuté v iných zákonoch. Tento 
zákon reguluje konkrétne skutkové podstaty priestupkov, ktoré nemožno previesť do žiadneho osobitného 
zákona, a to napríklad preto, že majú buď veľmi všeobecný charakter alebo ide o porušenie povinností na viacerých 
úsekoch verejnej správy naraz (napríklad priestupky proti poriadku v štátnej správe vyskytujúce sa na viacerých 
úsekoch štátnej správy).  

Voči osobitnej úprave zmiešaných správnych deliktov v samostatnom predpise možno namietať, že 
vzhľadom na súčasný stav správneho trestania by si aj ostatné správne delikty „zaslúžili“ svoju jednotnú úpravu. 
Takisto z koncepčného hľadiska by bolo vhodnejšie zjednotiť úpravu správnych deliktov do jedného predpisu a tým 
nielen uľahčiť postup správnych orgánov v praxi, ale zároveň zamedziť riziku nekonvalidácie jednotlivých 
predpisov upravujúcich jednotlivé správne delikty. Proti jednotnej právnej úprave správnych deliktov v jednom 
spoločnom právnom predpise možno zase namietať to, že správne trestanie je aktuálne v mnohých oblastiach 
verejnej správy, ktoré sú často veľmi rozdielne a upravené osobitnými predpismi; podobne je tomu aj pri 
ustanoveniach o správnych deliktoch, ktoré sú obsiahnuté v týchto osobitných predpisoch. Preto je náročnejšie 
vytvoriť jeden kódex, ktorý by zahŕňal požiadavky a špecifiká všetkých správnych deliktov. 

Z uvedeného vyplýva, že každá z predložených alternatív má svoje pozíva a negatíva, ale vzhľadom na 
potrebu komplexnej, prehľadnej a jednotnej reformy správnych deliktov v podmienkach právneho poriadku 
Slovenskej republiky by sme sa priklonili k právnej úprave viacerých správnych deliktov v rámci jedného právneho 
predpisu. 

V tomto smere však vyvstáva náročnejšia otázka vo vzťahu k tomu, ktoré správne delikty by mali byť 
súčasťou právneho predpisu spolu so zmiešanými správnymi deliktami, to znamená, že podľa akých kritérií zvoliť 
klasifikáciu správnych deliktov upravených v jednotnom predpise? Jedna z možností je vychádzať z tzv. Engel 
kritérií vyplývajúcich z rozhodovacej činnosti Európskeho súdu pre ľudské práva (ďalej len „ESĽP“), ktoré sú 
záväzné aj pre právny poriadok Slovenskej republiky, alebo postupovať podľa klasifikácie správnych deliktov podľa 
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zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok v znení neskorších predpisov (ďalej len „Správny súdny 
poriadok“). Vo vzťahu k danému je však potrebné dať do pozornosti, že uvedené klasifikácie nie sú totožné, pričom 
každá má svoje špecifiká a problémy.  

V rozhodnutí ESĽP Engel v. Holandsko47 súd po prvýkrát stanovil kritériá (ďalej len „Engel kritériá“), pri 
naplnení ktorých má byť daná povinnosť štátu zabezpečiť súdny prieskum rozhodnutí o delikte. Sú nimi: 
1.vnútroštátna kvalifikácia deliktu, 2. charakter deliktu, 3. povaha a stupeň prísnosti sankcie. 

1.vnútroštátna kvalifikácia deliktu - 1. východiskovým bodom pre ESĽP je kvalifikácia podľa 
vnútroštátneho práva - ak je dané konanie kvalifikované ako trestný čin, 

2. kritérium – povaha (charakter) deliktu 
Druhým kritériom je povaha konania (deliktu). Dôležitú úlohu hrá to,  
a) aká je podstata porušenia zákonom chráneného záujmu (pre trestnú povahu je potrebný všeobecný 

záujem oproti partikulárnemu),  
b) či jeho subjektom môže byť každý alebo či subjektom deliktu môže byť iba určitý obmedzený okruh 

osôb, resp. či sú adresáti danej právnej normy všetci alebo len niektoré špeciálne subjekty (norma by mala byť 
adresovaná všetkým, nielen určitej skupine so zvláštnym statusom, aby bola uznaná ako trestná)  

Tretím kritériom je druh a závažnosť sankcie. Určujúce je,  
a)či sankcie, ktoré môžu byť uložené, predstavujú podstatnú ujmu, t.j. či má hroziaca sankcia represívny 

účel a je spôsobilá citeľne zasiahnuť sféru páchateľa (trestnému charakteru zodpovedajú sankcie, ktoré majú 
odstrašujúci a represívny účel, a nie len účel reparačný). Ide hlavne o sankcie, ktoré sú určené na vyvolanie 
odradzujúceho účinku do budúcnosti (napr. pozbavenie osobnej slobody a sankciovanie pokutami48). 

Správne delikty právnických osôb a podnikajúcich fyzických osôb by bolo podľa nášho názoru možné 
zaradiť už pod druhé Engel kritérium. Naša úvaha vychádza z uvedených interpretačných kritérií. Záujem chránený 
zákonom je v oblasti týchto deliktov všeobecný, dotýka sa všetkých osôb. Subjektom deliktu tohto druhu deliktu 
môže byť v zásade každá právnická osoba či podnikajúca fyzický osoba, t.j. subjektom nie je len obmedzený okruh 
osôb, ako je napríklad v prípade disciplinárnych deliktov, kde medzi správnym či iným orgánom a subjektom 
deliktu existuje určitý osobitý vzťah. Spoločenskú nebezpečnosť činu by bolo potrebné skúmať v každom 
jednotlivom prípade, ale je možné konštatovať, že v jednotlivých oblastiach (napríklad ochrana životného 
prostredia, ochrana spotrebiteľa..) je nebezpečnosť zmiešaných správnych deliktov pre spoločnosť vysoká. 

Sankcie ukladané za správne delikty právnických osôb a podnikajúcich fyzických osôb predstavujú 
prevažne pokuty, ktorých horná hranica často dosahuje vysoké hodnoty, v niektorých prípadoch dokonca 
prevyšujúce peňažné tresty v trestnom práve. Preto si myslíme, že z hľadiska tretieho Engel kritériá patria 
zmiešané správne delikty pod pojem „trestné obvinenie“ v zmysle čl. 6 Európskeho dohovoru o ochrane ľudských 
práv a základných slobôd (ďalej len „Dohovor“). Uvedené ešte umocňuje skutočnosť, že v prípade zmiešaných 
správnych deliktov je zavedená objektívna zodpovednosť, ktorá je vo väčšine prípadov absolútna (bez možnosti 
liberácie). Určitým argumentom proti zavedeniu týchto deliktov pod tretie Engel kritérium by mohol predstavovať 
fakt, že správne orgány neukladajú pokuty len na hornej hranici v rámci zákonnom vymedzeného rozpätia, ale 
často práve naopak, v rámci dolnej hranice výšky pokuty, to znamená, že pokuty nedosahujú v každom prípade 
vysoké hodnoty. Avšak na základe Engel kritérií sa posudzuje predovšetkým sankcia uvedená v zákone (t.j. tá, 
ktorá hrozí), konkrétne uložená sankcia má len druhotný význam. 

Judikatúra ESĽP v otázke interpretácie pojmu „trestné obvinenie“ je vnímaná ako nie veľmi koherentná, a 
preto nie je vždy jednoduché určiť, na konanie o ktorých deliktoch podľa vnútroštátneho práva sa majú záruky 
podľa čl. 6 Dohovoru vzťahovať, a na ktoré nie. Predovšetkým pri posudzovaní, či aj v prípade ukladania 
poriadkových pokút či disciplinárnych opatrení správnymi orgánmi, treba aplikovať čl. 6 Dohovoru, treba 
vychádzať zo špecifík každého jednotlivého prípadu a každý jednotlivý prípad posudzovať obzvlášť precízne. 
Naopak, z pohľadu slovenskej teórie správneho trestania v rámci kvalifikácie správnych deliktov možno na základe 
rozhodnutí ESĽP pod pojem ,,trestné obvinenie“ zaradiť priestupky - zvyčajne bez ohľadu na ich závažnosť alebo 
sankciu uloženú za ich spáchanie (Öztürk v. Spolková republika Nemecko z 21. decembra 198449, Maurer v. Rakúsko 
z 18. februára 1997) a iné správne delikty - fyzickej alebo právnickej osoby (Bendenoun v Francúzsko z 24. februára 

                                                           
47 Rozsudok Európskeho súdu pre ľudské práva zo dňa 8.6.1976 vo veci Engel a ostatní v. Holandsko, sťažnosti č. 5100/71, č. 
5101/71, č. 5102/71,č. 5354/72 a č. 5370/72. 
48 Rozhodnutie Öztürk v. Spolková republika Nemecko z 21. februára 1984. 
49 V tomto rozhodnutí bola uložená pokuta za priestupok vo výške 60 nemeckých mariek. 
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1994). V prípade disciplinárnych a poriadkových správnych deliktov nie je na základe judikatúry ESĽP podľa nášho 
názoru možné jednoznačné podradenie týchto druhov správnych deliktov pod čl. 6 Dohovoru. 

Vychádzajúc z uvedeného, ak by osobitná právna úprava (nielen zmiešaných) správnych deliktov mala 
vychádzať z Engel kritérií, z hľadiska druhov správnych deliktov podľa slovenskej právnej teórie by táto úprava 
mala zahŕňať základy administratívnoprávnej zodpovednosti okrem zmiešaných správnych deliktov tiež 
priestupkov a iných správnych deliktov fyzických osôb.  

Správny súdny poriadok predstavuje z hľadiska správneho trestania významný predpis, na ktorý je 
potrebné pri reforme správneho trestania prihliadať, nakoľko (okrem iného) zaviedol legislatívny pojem správne 
trestanie, ktorý doteraz predstavoval právno-teoretický pojem. Správny súdny poriadok definuje správne 
trestanie ako „rozhodovanie orgánov verejnej správy o priestupku, správnom delikte alebo o sankcii za iné 
podobné protiprávne konanie.“ V § 71 ods. 1 Správneho súdneho poriadku je zároveň vymedzený pojem správny 
delikt, pod ktorým sa rozumie kárny, disciplinárny alebo iný správny delikt. Podľa dôvodovej správy zákona sa pod 
pojmom iný správny delikt, resp. iným protiprávnym konaním sa myslí priestupok a správnemu deliktu podobné 
iné nedovolené konanie, za ktoré sa podľa zákona ukladá sankcia, čo predstavujú najmä rôzne poriadkové alebo 
iné pokuty ukladané orgánmi verejnej správy.  

Identifikácia priestupku ako správneho deliktu v praxi v zásade nerobí problém, nakoľko ide o druh 
správneho deliktu, ktorý spĺňa legálnu definíciu priestupku podľa § 2 ods. 1 zákona o priestupkoch,50 a teda musí 
byť ako priestupok v zákone výslovne označený. Správne delikty (v užšom zmysle), sú podľa § 71 ods. 1 SSP kárne, 
disciplinárne a iné správne delikty. Kárnymi deliktami sú predovšetkým delikty upravené orgánmi záujmovej 
samosprávy v ich interných predpisoch. Disciplinárne delikty sa týkajú výlučne fyzických osôb, voči ktorým je 
v závislosti od ich povolania, resp. postavenia vyvodzovaná administratívnoprávna zodpovednosť. Iné správne 
delikty sú také protiprávne konania, ktoré sú normatívne výslovne označené za správne delikty a súčasne sa 
zodpovednosť vo vzťahu k nim vyvodzuje voči právnickým osobám, prípadne aj fyzickým osobám podnikateľom 
(v prípade týchto druhoch správnych deliktoch sa zvyčajne nevyžaduje zavinenie). Ak osobitná úprava 
neustanovuje inak, rozhodujú orgány verejnej správy o správnych deliktoch (v užšom zmysle) subsidiárne podľa 
Správneho poriadku. Iné podobné protiprávne konania sú tie správne delikty, ktoré nie sú normatívne označené 
ako priestupky alebo iné správne delikty, resp. nemajú kárny alebo disciplinárny charakter (napríklad poriadkové 
delikty51 alebo porušenie cenovej disciplíny podľa § 18 zákona o cenách). Predpokladom zaradenia iného 
podobného protiprávneho konania medzi správne delikty je skutočnosť, že ide o sankcionované konanie. Jeho 
účelom je zabezpečiť, aby osobitná právna úprava správnej žaloby týkajúcej sa správneho trestania dopadala na 
celú množinu správnych deliktov (v širšom zmysle).52  

Z citovaného je zrejmé, že pojem správne trestanie na účely Správneho súdneho poriadku je značne 
extenzívny a fakticky zahŕňa rozhodovanie o akomkoľvek správnom delikte, resp. rozhodovanie o inom podobnom 
protiprávnom konaní, za ktoré sa ukladá sankcia.  

Z uvedeného vyplýva, že aj z pohľadu klasifikácie správnych deliktov podľa Engel kritérií, aj na základe 
právnej úpravy správnych deliktov podľa Správneho súdneho poriadku by bola vyhovujúca právna úprava 
správnych deliktov právnických osôb a podnikajúcich fyzických osôb buď samostatne v jednom právnom predpise 
alebo spoločne s priestupkami (inými správnymi deliktami fyzických osôb), pričom poriadkové a disciplinárne 
delikty by boli upravené samostatne. V prípade jednotnej právnej úpravy zmiešaných správnych deliktov s inými 
druhmi správnych deliktov v jednom zákone je však obzvlášť dôležité prihliadať na to, že princípy trestania 
fyzických osôb nemožno vždy za každých okolností aplikovať aj na právnické osoby a fyzické osoby podnikateľov, 
a v určitých otázkach (napríklad subjektívna stránka správneho deliktu, druhy a výška sankcií, okolnosti vylučujúce 
protiprávnosť, prechod administratívnej zodpovednosti...) bude nevyhnutná diferenciácia v rámci tohto zákona 
medzi fyzickými osobami a fyzickými osobami podnikateľmi a právnickými osobami.  

Z pohľadu právnej úpravy správneho trestania a správnych deliktov podľa Správneho súdneho poriadku, 
ktorý reguluje postup súdov pri preskúmavaní správnych aktov správnych orgánov, by bolo podľa nášho názoru 

                                                           
50 Ustanovenie § 2 ods. 1 zákona o priestupkoch: „Priestupkom je zavinené konanie, ktoré porušuje alebo ohrozuje záujem 
spoločnosti a je za priestupok výslovne označené v tomto alebo v inom zákone, ak nejde o iný správny delikt postihnuteľný 
podľa osobitných právnych predpisov, alebo o trestný čin.“ 
51 KOŠIČIAROVÁ, S. Povinnosť správneho súdu aplikovať trestnoprávne zásady vo veciach správneho trestania. In: Justičná 
revue, 2016, roč. 68, č. 8-9, s. 892. 
52 FEČÍK, M – SREBALOVÁ, M. Správna žaloba vo veciach správneho trestania. In: BARICOVÁ, J. – FEČÍK, M. – ŠTEVČEK, M. 
– FILOVÁ, A. a kol., Správny súdny poriadok. Komentár. Bratislava: C.H. Beck, 2018, s. 970, 971. 
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vhodné upraviť aspoň základné inštitúty administratívnoprávnej zodpovednosti pre každý správny delikt podľa 
právno-teoretickej klasifikácie v právnom predpise, resp. predpisoch regulujúcich postup správnych orgánov pri 
vyvodzovaní administratívnoprávnej zodpovednosti. 

Nová právna úprava zmiešaných správnych deliktov by mala mať podľa nášho názoru, a to nielen v prípade, 
ak by sme sa priklonili k spoločnej úprave správnych deliktov vo forme kódexu, upravovať nielen všeobecnú časť 
hmotnoprávnu, ale aj procesnoprávnu. Zakomponovanie aj osobitnej hmotnoprávnej úpravy, t.j. jednotlivých 
skutkových podstát správnych deliktov do samostatného predpisu pokladáme za neefektívne, vzhľadom na ich 
počet, ako aj vzhľadom na fakt, že tento počet má stúpajúcu tendenciu, ktorá by si vyžadovala časté novelizácie 
predpisu. 

Nová právna úprava správnych deliktov by mala byť zosúladená s viacerými právnymi predpismi 
súvisiacimi s vyvodzovaním administratívnoprávnej zodpovednosti; medzi základné zaraďujeme správny poriadok 
ako všeobecný procesnoprávny predpis, už spomínaný Správny súdny poriadok, v ktorom je okrem legislatívneho 
zavedenia pojmov správne trestanie a správny delikt v druhej hlave tretej časti po novom samostatne upravené 
preskúmavanie rozhodnutí správnych orgánov súdom vo veciach správneho trestania, a to vo forme správnej 
žaloby vo veciach správneho trestania. Ak by priestupky neboli súčasťou novej právnej úpravy zmiešaných 
správnych deliktov, netreba samozrejme zabúdať ani na zákon o priestupkoch. V rámci novej právnej úpravy 
správnych deliktov je potrebné upraviť ich vzájomne väzby, a to takým spôsobom, aby na seba právne úpravy 
nadväzovali, aby sa doplňovali, a aby nedochádzalo k zdvojenej úprave niektorých inštitútov, prípadne aby naopak 
právna úprava niektorých inštitútov nechýbala. Vo vzťahu k reforme právnej úpravy správneho trestania bude 
nevyhnutné zabezpečiť, aby budúce legislatívne práce týkajúce sa zodpovednosti právnických osôb v oblasti 
správneho trestania boli kompatibilné s úpravou pravej trestnej zodpovednosti právnických osôb v zákone č. 
91/2016 Z. z. o trestnej zodpovednosti právnických osôb a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov (ďalej len ,,zákon o trestnej zodpovednosti PO“), t. j. aby obe právne úpravy boli 
skoordinované, aby bolo zabránené duplicitám a aby bola zabezpečená previazanosť oboch oblastí úpravy. 

 
3 OBJEKTÍVNA ZODPOVEDNOSŤ VS.  PRIČÍTATEĽNOSŤ ČINU SPRÁVNYCH DELIKTOV 

PRÁVNICKÝCH OSÔB A PODNIKAJÚCICH FYZICKÝCH OSÔB 

Ako už bolo spomínané, súčasná právna úprava zmiešaných deliktov zakotvuje absolútnu objektívnu 
zodpovednosť, ktorá spôsobuje, že právnická osoba a podnikajúca fyzická osoba sa nemôžu zodpovednosti za 
správny delikt zbaviť, nakoľko v právnom poriadku Slovenskej republiky vo väčšine prípadov neexistujú liberačné 
dôvody. V nadväznosti na zákon o trestnej zodpovednosti PO je dôležité si položiť otázku, či je vhodné aplikovať 
na správne delikty právnických osôb koncept subjektívnej zodpovednosti vo forme pričítateľnosti činu právnickej 
osobe, ktorý je momentálne zakotvený pri trestných činoch právnických osôb. Koncept pričítateľnosti vychádza 
zo skutočnosti, že právnické osoby sú subjektom práva odlišným od fyzickej osoby, pričom ide o subjekty, ktoré 
sú právom umelo vytvorené s priznaním spôsobilosti k právam a povinnostiam, právnym a protiprávnym úkonom 
a zodpovednosti v právnych vzťahoch. Tento koncept je esenciálnym prvkom trestnej zodpovednosti právnických 
osôb a hoci je umelo vytvorený právom, nepopiera zásady kontinentálneho práva.53 Nakoľko právnická osoba nie 
je živá bytosť a nemôže sama zaviniť protiprávne konanie, zákonodarca vyriešil tento problém pričítateľnosťou54, 
ktorú zakotvil iba v prípade trestnej zodpovednosti právnických osôb v § 6 ods. 1 zákona o trestnej zodpovednosti 
PO. Tá je ustanovená nasledovne: „Páchateľom trestného činu je právnická osoba, ktorej sa pričíta porušenie alebo 
ohrozenie záujmu chráneného Trestným zákonom spôsobom ustanoveným týmto zákonom“.55  Z hľadiska trestného 
práva je nevyhnutné, aby fyzická osoba, ktorá svojim konaním alebo opomenutím porušuje alebo ohrozuje záujem 

                                                           
53 IVOR, J. - POLÁK, P. - ZÁHORA, J., Trestné právo hmotné I. Všeobecná časť. Bratislava: Wolters Kluwer (Iura Edition), 2016, 
s. 501. 
54 PROKEINOVÁ, M. Vzťah trestnoprávnej a administratívnoprávnej zodpovednosti právnických osôb. In: Princípy trestania a 
správne delikty: zborník príspevkov z česko-slovenskej vedeckej konferencie. Trnava: Právnická fakulta Trnavskej univerzity 
v Trnave, 2016. s. 155.  
55 V súvislosti s inštitútom pričítateľnosti je potrebné spomenúť liberačný dôvod, na základe ktorého sa spáchanie trestného 
činu právnickou osobou podľa § 4 ods. 3 zákona o trestnej zodpovednosti PO nepričíta právnickej osobe podľa § 4 ods. 2 zákona 
o trestnej zodpovednosti PO, ak vzhľadom na predmet činnosti právnickej osoby, spôsob spáchania trestného činu, jeho 
následky a okolnosti, za ktorých bol trestný čin spáchaný, je význam nesplnenia povinností v rámci dohľadu a kontroly zo 
strany orgánu právnickej osoby alebo osoby uvedenej v odseku 1 nepatrný. 
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chránený Trestným zákonom, konala zavinene.56 Zodpovednosť právnických osôb je založená na zavinení s tým, 
že zavinenie je odvodzované z konania fyzických osôb, ktoré sú v určitom vzťahu voči právnickej osobe, pričom ich 
konanie sa následne pričíta právnickej osobe. Povinnosťou orgánov činných v trestnom konaní a súdov je preto 
zisťovať naplnenie obligatórneho znaku – subjektívnu stránku a z tohto dôvodu môžeme hovoriť o subjektívnej 
zodpovednosti.57 

Hlavný nedostatok pričítateľnosti je ten, že nepostačí len skutočnosť, že je známa objektívna stránka 
spáchaného trestného činu a aj spôsobený následok, ale je nevyhnutné poznať subjektívnu stránku, a teda k jej 
preukázaniu je nevyhnutné vedieť, ktorá fyzická osoba ten konkrétny trestný čin spáchala, i keď v konečnom 
dôsledku sama nemusí byť odsúdená. Preto existujú námietky z praxe, že ak sa nezistí konkrétne konanie fyzickej 
osoby, znamená to, že sa nevylučuje trestná zodpovednosť právnickej osoby, ale vyvstáva otázka, podľa akých 
kritérií sa bude odvodzovať príslušná forma zavinenia právnickej osoby.58  

Je otázne, či by bolo tento koncept vhodné aplikovať i v správnom práve v prípade správnych deliktov 
právnických osôb. V danej súvislosti možno vzniesť obavy, že v prípade realizácie tejto varianty by v konečnom 
dôsledku došlo k tomu, že by právnické osoby neboli postihované za protiprávne konanie tak často, ako je tomu 
teraz. Je možné, že by sa ukladalo menej pokút, resp. sankcií a tiež by sa znížila preventívna funkcia správneho 
trestania, nakoľko by niektoré zistené protiprávne skutky zostali bez postihu.59 Náročnejšie dokazovanie 
skutkového stavu veci by sa prejavilo najmä v nutnosti posudzovať zavinenie fyzickej osoby, ďalej či táto osoba 
patrí medzi osoby, ktoré sú oprávnené konať za právnickú osobu a či je protiprávne konanie fyzickej osoby pri 
splnení zákonom stanovených podmienok pričítateľné právnickej osobe.  

Ďalšou možnosťou akým spôsobom upraviť druh zodpovednosti za zmiešané delikty je zakotvenie 
objektívnej zodpovednosti s liberačnými dôvodmi, tak ako je to upravené v českom zákone o priestupkoch. 
V ustanovení § 21 ods. 160 a § 23 ods.161 českého zákona o priestupkoch zákonodarca ustanovil liberačný dôvod 
všeobecným spôsobom. Právnická osoba a podnikajúca fyzická osoba za priestupok nezodpovedá, ak preukáže, 
že vynaložila všetko úsilie, ktoré bolo možné požadovať, aby priestupku zabránila. Za najvšeobecnejší liberačný 
dôvod možno považovať ten, podľa ktorého právnická osoba nezodpovedá za správny delikt vtedy, ak preukáže, 
že vynaložila všetko úsilie, ktoré možno od nej spravodlivo požadovať, aby zabránila porušeniu právnej 
povinnosti.62 De lege ferenda je podľa nášho názoru dôležité zohľadniť v novej právnej úprave 
administratívnoprávnej zodpovednosti za správne delikty okolnosti, za naplnenia ktorých by bolo možné zbaviť sa 
zodpovednosti za zmiešané delikty.  

 

4  ZÁVER  

Nová právna úprava zmiešaných správnych deliktov by mala obsahovať tak základné hmotnoprávne ako 
aj procesnoprávne inštitúty pri vyvodzovaní administratívnoprávnej zodpovednosti voči právnickým osobám 
a podnikajúcim fyzickým osobám, bez  zakomponovania aj osobitnej hmotnoprávnej úpravy.   

Vzhľadom na potrebu komplexnej, prehľadnej a jednotnej reformy správnych deliktov v podmienkach 
právneho poriadku Slovenskej republiky a tým zjednodušenia postupu vyvodzovania administratívnoprávnej 
zodpovednosti zo strany správnych orgánov v praxi sa autorky prikláňajú k právnej úprave viacerých správnych 
deliktov v rámci jedného právneho predpisu. Vzhľadom na náročnosť až nereálnosť vytvorenia jedného kódexu, 

                                                           
56 NOVÁKOVÁ, V., Pričítateľnosť v právnej úprave zodpovednosti právnických osôb za daňové trestné činy. In: Verejná správa 
a spoločnosť. č. .02/2018. Košice: Fakulta verejnej správy UPJŠ v Košiciach, 2018. s. 93. Dostupné na internete : 
http://www.vsas.fvs.upjs.sk/cislo2-2018.html [cit. 2021-11-20]. 
57 PROKEINOVÁ, M. Vzťah trestnoprávnej a administratívnoprávnej zodpovednosti právnických osôb. In: Princípy trestania a 
správne delikty: zborník príspevkov z česko-slovenskej vedeckej konferencie. Trnava: Právnická fakulta Trnavskej univerzity 
v Trnave, 2016. s. 155.  
58 VIDRNA, J., Dvě poznámky k trestní odpovědnosti právnických osob. In: Bulletin advokacie. Praha: Česká advokátní komora 
v Praze, č. 10, 2012. s. 18.  
59 Vláda České republiky: Důvodová zpráva k zákonu č. 250/2016 Sb. o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, č. 250/2016 
Dz. 
60 ,,Právnická osoba za přestupek neodpovídá, jestliže prokáže, že vynaložila veškeré úsilí, které bylo možno požadovat, aby 
přestupku zabránila.“ 
61 Na odpovědnost podnikající fyzické osoby za přestupek se použijí obdobně ustanovení § 20 a 21, s výjimkou § 20 odst. 1 a 2 a 
odst. 4 písm. a) a b). 
62 HORVAT, M., Aktuálna právna úprava vyvodzovania zodpovednosti voči právnickým osobám. In. Studia commercialia 
Bratislavensia č.  31 (3/2015); Roč. 8. Bratislava: Obchodná fakulta Ekonomickej univerzity, 2015. s. 367. 
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ktorý by zahŕňal požiadavky a špecifiká všetkých druhov správnych deliktov, ako aj vzhľadom na spomínané Engel 
kritériá vytvorené nie vždy koherentnou judikatúrou ESĽP by sme navrhovali právnu úpravu správnych deliktov 
právnických osôb a podnikajúcich fyzických osôb spoločne s priestupkami a inými správnymi deliktami fyzických 
osôb, pričom poriadkové a disciplinárne delikty by boli upravené samostatne. V prípade takejto jednotnej právnej 
úpravy zmiešaných správnych deliktov s inými druhmi správnych deliktov v jednom právnom predpise je však 
potrebné dať do pozornosti, že princípy trestania fyzických osôb nemožno vždy za každých okolností aplikovať aj 
na právnické osoby a fyzické osoby podnikateľov, a v určitých otázkach (napríklad subjektívna stránka správneho 
deliktu, druhy a výška sankcií, okolnosti vylučujúce protiprávnosť, prechod administratívnej zodpovednosti...) 
bude nevyhnutná diferenciácia v rámci tohto zákona medzi fyzickými osobami a fyzickými osobami podnikateľmi 
a právnickými osobami.  

Pri výbere z troch predstavených rôznych variant (absolútna objektívna zodpovednosť, objektívna 
zodpovednosť, pričítateľnosť činu právnickej osobe/podnikajúcej fyzickej osobe, t. j. kvázi subjektívna 
zodpovednosť) právnej úpravy zodpovednosti za správne delikty právnických osôb a podnikajúcich fyzických osôb 
v novom právnom predpise je z nášho pohľadu najvhodnejším variantom zakotvenie inštitútu objektívnej 
administratívnoprávnej zodpovednosti s možnosťou liberácie. Tento variant podľa nášho názoru na jednej strane 
neprináša riziko neprimeranej tvrdosti a možnej nespravodlivosti vyvodzovania administratívnoprávnej 
zodpovednosti ako je tomu pri súčasnej absolútnej objektívnej zodpovednosti za zmiešané správne delikty a na 
druhej strane eliminuje vyššie uvedené riziká vyvodzovania zodpovednosti inštitútu pričítateľnosti činu právnickej 
osobe a podnikajúcej fyzickej osobe. Je nepochybné, že objektívna zodpovednosť s možnosťou liberácie uľahčuje 
verejnej správe aj realizáciu úloh v oblasti verejnej správy, a to práve tým, že orgán verejnej správy nemusí 
posudzovať zavinenie fyzickej osoby, ďalej to či táto osoba patrí medzi osoby, ktoré sú oprávnené konať za 
právnickú osobu a či je protiprávne konanie fyzickej osoby pri splnení zákonom stanovených podmienok 
pričítateľné právnickej osobe. 
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SPRÁVNE DISCIPLINÁRNE DELIKTY 
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Abstrakt: V článku je analyzovaný osobitný druh iného správneho deliktu – správneho disciplinárneho deliktu. 
Analyzuje sa jeho vymedzenie z pohľadu slovenskej právnej teórie. Táto analýza je doplnená o súdnu judikatúru 
(slovenskú, ako aj judikatúru ESĽP), ktorá sa týka správnych disciplinárnych deliktov. Cieľom je dospieť k záveru, 
či tento druh deliktov by mal byť zahrnutý do všeobecného právneho predpisu o správnom trestaní.  

Abstract: The paper analyses a distinctive type of so called other administrative offenses, i.e., administrative 
disciplinary offense. It analyses its meaning from the point of view of Slovak legal theory. The analysis is done also 
from the point of view of case law (Slovak case-law and case-law of ECtHR) on administrative disciplinary offenses. 
The goal of the paper is to formulate whether general act on administrative offenses should incorporate 
administrative disciplinary offenses in its contents.  

Kľúčové slová: disciplinárny delikt, správny disciplinárny delikt, čl. 6 Dohovoru 

Keywords: disciplinary offense, administrative disciplinary offense, art. 6 ECHR 

1 SPRÁVNE DISCIPLINÁRNE DELIKTY Z POHĽADU PRÁVNEJ TEÓRIE  
„Disciplinárny delikt, ktorý sa ako taký spája s konaním (tzv. facere), s nekonaním (tzv. non facere) alebo 

s opomenutím konania (tzv. omittere), ktoré porušuje poriadok a disciplínu v rámci určitej vnútorne organizovanej 
spoločenskej ustanovizne, inštitúcie alebo v rámci iného vnútorne organizovaného spoločenského zoskúpenia osôb. 
Ide o zavinené porušenie povinností. Synonymom pojmu disciplinárny delikt sú i pojmy ,disciplinárne previnenie‘, 
,služobné previnenie‘ alebo aj nepresné zákonné pomenovanie typu ,disciplinárny priestupok.‘“63 

Správne disciplinárne delikty sa od ostatných druhov správnych deliktov líšia v objekte deliktu, ktorým je 
interná disciplína v rámci určitej verejnoprávnej inštitúcii, a v subjekte deliktu, ktorým môže byť výlučne osoba 
majúca právny vzťah  k verejnoprávnej inštitúcii.64  

Je dôležité rozlišovať disciplinárne delikty na súkromnoprávne a verejnoprávne, pretože na 
súkromnoprávne disciplinárne delikty nemožno aplikovať normy správneho práva.65 Tiež nie všetky verejnoprávne 
disciplinárne delikty sú správnymi disciplinárnymi deliktami. „Správne trestanie je predovšetkým určované 
trestajúcim subjektom – orgánom verejnej správy a povahou správnych deliktov. To sa nakoniec premietlo aj do jeho 
legálnej definície na účely Správneho súdneho poriadku obsiahnutej v § 194 ods. 1.“66 Typickým príkladom sú 
disciplinárne delikty sudcov a prokurátorov; treba si uvedomiť, že súdna moc ani prokuratúra nie sú orgánmi 
verejnej správy, a preto sa na vyvodzovanie disciplinárnej zodpovednosti nemôžu vzťahovať normy správneho 
práva.  

Správne disciplinárne delikty rozdeľujeme na: 
a) správne disciplinárne delikty osôb v štátnej službe alebo v služobnom pomere, 
b) správne disciplinárne delikty členov stavovských komôr,  
c) správne disciplinárne delikty žiakov a študentov vysokých škôl, 
d) správne disciplinárne delikty osôb pozbavených osobnej slobody na základe rozhodnutia súdu, 
e) ostatné disciplinárne správne delikty, ktoré sa nedajú podradiť pod žiadnu z predchádzajúcich kategórií.67 

Hmotnoprávna aj procesnoprávna úprava správnych disciplinárnych deliktov je upravená v množstve 
zákonov. V zásade platí, že každá verejnoprávna inštitúcia má svoju právnu úpravu disciplinárnej zodpovednosti. 

                                                           
63 MARTVOŇ, M. In VRABKO, M. a kol. Správne právo hmotné. Všeobecná časť. 2. vydanie. Bratislava : C. H. Beck, 2018,  s. 
216. 
64 HORVAT, M. In HAMUĽÁKOVÁ, Z., HORVAT, M. Základy správneho práva trestného. Bratislava : Wolters Kluwer, 2019, s. 
215. 
65 Väčšinou sa na ne vzťahuje Zákonník práce. 
66 BARICOVÁ, J., FEČÍK, M., ŠTEVČEK, M., FILOVÁ, A. a kol. Správny súdny poriadok. Komentár. Bratislava : C. H. Beck, 2018, 
s. 966. 
67 HORVAT, M. In HAMUĽÁKOVÁ, Z., HORVAT, M. Základy správneho práva trestného. Bratislava : Wolters Kluwer, 2019, s. 
221. 
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Dokonca pri vyvodzovaní disciplinárnej zodpovednosti advokátov nie je subsidiárnym procesným predpisom 
Správny poriadok, ale Trestný poriadok. Pri disciplinárnej zodpovednosti si tiež treba uvedomiť, že podľa väčšiny 
právnej doktríny68 a tiež podľa vnútroštátnej judikatúry a judikatúry ESĽP69 nemá trestnú povahu podľa článku 6 
Európskeho dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd (Dohovor), teda sa na disciplinárne konanie 
nevzťahujú práva vyplývajúce z tohto Dohovoru. Rovnaký názor na trestnosť podľa článku 6 Dohovoru má 
judikatúra Českej republiky.70  

Za spáchanie disciplinárneho deliktu je možné ukladať veľké množstvo sankcií s rôznou povahou. Je možné 
uložiť jednak sankcie morálne ako upozornenie, výčitka, alebo sankciu materiálnu ako zníženie platu, pokutu, 
alebo najtvrdšiu možnú disciplinárnu sankciu postihujúcu nemožnosť vykonávať povolanie ako napríklad 
vyškrtnutie zo zoznamu, dočasný zákaz výkonu profesie.71 

Sankcie, ktoré je možné uložiť za spáchanie disciplinárneho deliktu, môžu byť v zmysle ekonomického 
alebo psychického dopadu na potrestanú osobu oveľa horšie, než pokuty za priestupky alebo iné správne delikty. 
Napríklad sankcia vyškrtnutia zo zoznamu advokátov alebo sankcia vylúčenia zo štúdia majú veľmi silný dopad na 
ekonomickú aj psychickú sféru potrestaného. Tiež nemožno opomenúť sankciu umiestnenia obvineného do 
samoväzby až na desať dní a odsúdeného až na štrnásť dní. Je potrebné vziať do úvahy, že ani na konania, kde 
hrozí uloženie týchto sankcií, nemajú trestnú povahu podľa čl. 6 Dohovoru, teda sa na ne nevzťahuje ne bis in idem. 
To znamená, že páchateľovi môže byť uložená najtvrdšia disciplinárna sankcia, ako aj trest v trestnom konaní.72 
Na základe uvedeného možno konštatovať, že niektoré disciplinárne konania môžu mať výraznejší vplyv na 
potrestaného, než priestupkové konania alebo konania o správnom delikte.  
 Správne disciplinárne delikty sú prvým judializovaným správnym deliktom v novodobej histórii Slovenskej 
republiky. Konkrétne ide o disciplinárne delikty exekútorov a notárov, ktoré budú podľa Disciplinárneho poriadku 
NSS SR73 prvostupňovo prejednávané na Najvyššom správnom súde SR.  

Disciplinárne rozhodnutia sú podľa § 194 SSP preskúmateľné správnym súdom. Odbornú polemiku je 
možné viesť o preskúmateľnosti disciplinárnych rozhodnutí o uložení trestu osobám vykonávajúcim väzbu a trest 
odňatia slobody. Komentár k SSP zastáva názor, že   správnym súdom sú nepreskúmateľné rozhodnutia 
o disciplinárnom treste osoby vykonávajúcej väzby alebo trest odňatia slobody.  Nepreskúmateľnosť upravujú § 
97n zákona o výkone trestu odňatia slobody a § 60n zákona o výkone väzby, pričom podľa týchto ustanovení je 
možné preskúmať iba rozhodnutia o disciplinárnych trestoch za konania, ktoré majú aj znaky priestupkov. Na 
dozor nad dodržiavaním zákonnosti v predmetných rozhodnutiach je príslušná prokuratúra SR na základe § 18 a § 
20 zákona o prokuratúre.74 Na druhej strane existujú rozhodnutia NS SR, podľa ktorých je rozhodnutie 
v disciplinárnom konaní preskúmateľné správnym súdom.75 
 
2 SPRÁVNE DISCIPLINÁRNE DELIKTY Z POHĽADU SÚDNEJ JUDIKATÚRY 
 V tejto časti nášho článku sa zameriame na pohľad slovenskej súdnej judikatúry v prípadoch, keď 
preskúmavala rozhodnutia o správnych disciplinárnych deliktoch a taktiež sa zameriame na prehľad relevantnej 
judikatúry ESĽP na správne disciplinárne delikty a ich možné podradenie pod čl. 6 Dohovoru. Dovoľujeme si 
upozorniť, že v prípadoch, ktoré budeme ďalej spomínať (čo sa týka judikatúry ESĽP) budú uvedené aj prípady 

                                                           
68 ŠKROBÁK, J. Disciplinárne priestupky študentov vysokých škôl a trestný oddiel článku 6. In: Bratislavské právnické fórum. 
Vplyv Európskeho práva na kreovanie princípov a zásad správneho trestania. Bratislava : Univerzita Komenského, Právnická 
fakulta, 2016. s. 255. 
ČENTÉŠ, J., BELEŠ, A. K možnosti súbehu disciplinárneho konania a trestného konania proti prokurátorovi. 
Dostupné na : http://www.pravnelisty.sk/clanky/a854-k-moznosti-subehu-disciplinarneho-konania-a-trestneho-konania-
proti-prokuratorovi.  
69 Rozsudok Najvyššieho súdu SR, sp. zn. 5To 9/2010, z 7. októbra 2010.  
Rozhodnutie ESĽP vo veci Stitič vs. Chorvátsko z 8.novembra 2007, č. sťažnosti 29660/03.  
Rozhodnutie ESĽP vo veci Payet proti Francúzsku z 20. januára 2011, č. sťažnosti 19606/08.  
70 Uznesenie Najvyššieho súdu ČR, sp. zn. 8Tdo/397/2012, z  26. apríla 2012. 
71 HORVAT, M. In HAMUĽÁKOVÁ, Z., HORVAT, M. Základy správneho práva trestného. Bratislava : Wolters Kluwer, 2019, s. 
218. 
72 Dvojité potrestanie nie je možné pri spáchaní priestupku alebo iného správneho deliktu. 
73 Zákon o disciplinárnom poriadku NSS SR bude účinný 01.12.2021. 
74 BARICOVÁ, J., FEČÍK, M., ŠTEVČEK, M., FILOVÁ, A. a kol. Správny súdny poriadok. Komentár. Bratislava : C. H. Beck, 2018. 
s. 973. 
75 Rozhodnutia Najvyššieho súdu SR sp. zn. 2Sžo/22/2014, ale aj sp. zn. 2Sžo/40/2012. 

http://www.pravnelisty.sk/clanky/a854-k-moznosti-subehu-disciplinarneho-konania-a-trestneho-konania-proti-prokuratorovi
http://www.pravnelisty.sk/clanky/a854-k-moznosti-subehu-disciplinarneho-konania-a-trestneho-konania-proti-prokuratorovi
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disciplinárnych deliktov, ktoré z pohľadu slovenskej teórie správneho práva nespadajú pod správne disciplinárne 
delikty, ale ktoré všeobecne spadajú pod kategóriu verejnoprávnych disciplinárnych deliktov (ako napr. 
disciplinárne delikty sudcov a prokurátorov); tento postup sme zvolili s cieľom čo najširšieho pokrytia úvah ESĽP 
vo vzťahu k disciplinárnym deliktom.  
 Hneď na úvod treba uviesť, že z pohľadu súdnej judikatúry ESĽP disciplinárne delikty štandardne 
nespadajú pod režim článku 6 Dohovoru. Podľa názoru súdu pri disciplinárnych deliktoch totiž štandardne nie je 
naplnené tak druhé, ako aj tretie Engelovo kritérium.76 Vo svetle rozhodnutia vo veci Engel a ostatní tak napríklad 
ESĽP označil trest umiestnenia do disciplinárneho oddelenia (v zmysle oddelené oddelenie/samoväzba; podľa 
holandskej úprava sa na túto osobu potom vzťahoval prísnejší denný režim) na obdobie niekoľkých mesiacov, patrí 
do pôsobnosti trestnej vetvy článku 6 Dohovoru,77 aj keď, naopak, zatknutie na dva dni bolo uznané za príliš krátke 
na to, aby patrilo do sféry „trestného práva“78. Nenaplnenie druhého kritéria potom napríklad ESĽP skonštatoval 
v situácii, keď platné disciplinárne ustanovenia sa netýkali širokej verejnosti, ale členov profesijnej organizácie (v 
tomto prípade advokátov), ktorá má osobitné postavenie, a že ich cieľom bolo zabezpečiť, aby členovia tejto 
profesijnej organizácie dodržiavali osobitné pravidlá upravujúce ich profesionálne správanie.79  
 Ako vidieť, ESĽP zaujal stanovisko, keď sa snaží odlíšiť obvinenia, ktoré spadajú pod disciplinárnu 
zodpovednosť, od obvinení, ktoré zakladajú trestnú zodpovednosť, avšak optikou autonómneho výkladu čl. 6 
Dohovoru. Inými slovami, posledné slovo v rozhodnutí, či ide o jeden alebo druhý druh deliktu, má v každom 
prípade ESĽP, a to z dôvodu, aby sa štáty nevyhýbali povinnosti aplikovať Dohovor. To, napokon, vyplýva, resp. je 
opätovne potvrdené týmto súdom aj v relatívne nedávnom rozhodnutí vo veciach Gestur Jónsson a Ragnar Halldór 
Hall proti Islandu, kde bolo skonštatované, že posúdenie pri takomto „zmiešanom“ charaktere deliktov, či ide 
o konanie spadajúce pod čl. 6 Dohovoru, je oprávnený uskutočňovať výlučne ESĽP samostatne.80 
 V rámci judikatúrnych úvah sa budeme venovať len niektorých z druhov správnych disciplinárnych 
deliktov, a to a) správnych disciplinárnych deliktov osôb v štátnej službe alebo v služobnom pomere, b) správnych 
disciplinárnych deliktov členov stavovských komôr a c) správnych disciplinárnych deliktov osôb pozbavených 
osobnej slobody na základe rozhodnutia súdu.  
 Ad a) Správne disciplinárne delikty osôb v štátnej službe alebo v služobnom pomere 
 Tento druh správneho deliktu optikou ESĽP nespadá pod trestnú vetvu čl. 6 Dohovoru. ESĽP štandardne 
uvádza, že v týchto prípadoch ide poväčšine o opatrenia administratívne alebo pracovnoprávne. Takýmto 
spôsobom označil situácie, keď dochádzalo k povinnému prepusteniu zo štátnej služby v dôsledku toho, osoba 
bola označená za osobu, ktorá bola členom organizácie, ktorá predstavovala hrozbu pre národnú bezpečnosť81 pre 
úplnosť však uvádzame, že tento prípad však napriek tomu ESĽP posudzoval, ale z pohľadu „civilnej“ vetvy čl. 6 
Dohovoru, prepustenia zo služobného pomeru v dôsledku odsúdenia za spáchanie trestného činu82 alebo iného 
porušenia služobnej disciplíny83 (tu pašovanie a napomáhanie pašovania). Rovnako tak pod trestnú vetvu nebola 
zaradená ani situácia, keď osobe bolo uložené opatrenia preradenia na nižšiu pozíciu84 (pre úplnosť však uvádzame, 
že tento prípad však napriek tomu ESĽP posudzoval, ale z pohľadu „civilnej“ vetvy čl. 6 Dohovoru).  
 Okrem toho za neprípustné označil aj disciplinárne opatrenia ukladané v prípade príslušníka armády za 
porušenie služobnej disciplíny85 alebo ani opatrenia, ktorých dôsledkom bolo, že príslušník armády nemohol 
služobne postúpiť, prípadne mu bol znížený plat (resp. dochádzalo k zrážkam z platu).86 

                                                           
76 K Engelovým kritériám pozri napríklad HAMUĽÁKOVÁ, Z. Zákaz refomatio in peius v správnom trestní. Bratislava : Wolters 
Kluwer, 2020, s. 36 a nasl. 
77 To súvisí aj s tým, že ak k tomuto umiestneniu došlo ku koncu vojenskej služby a prekročil dĺžku vojenskej služby, tak naďalej 
táto osoba ostala v disciplinárnom oddelení, a teda došlo k zásahu do jej civilných práv (obmedzenie slobody pohybu); pozri 
rozhodnutie ESĽP vo veci Engel a ostatní proti Holandsku z 8. júna 1976, č. sťažností 5100/71, 5101/71, 5102/71, 5354/72, 5370/72, 
§ 21. 
78 Tamže, § 81. 
79 Rozhodnutie ESĽP vo veci Müller-Hartburg proti Rakúsku z 19. mája 2013, č. sťažnosti 47195/06, § 32 a nasl.  
80 Pozri rozhodnutie ESĽP vo veciach Gestur Jónsson a Ragnar Halldór Hall proti Islandu z 22. decembra 2020, č. sťažností 
68273/14 a 68271/14.  
81 Rozhodnutie ESĽP vo veci Pişkin proti Turecku z 15. decembra 2020, č. sťažnosti 33399/18. 
82 Rozhodnutie ESĽP vo veci Moullet proti Francúzsku z 13. septembra 2007, č. sťažnosti 27521/04.  
83 Rozhodnutie ESĽP vo veci Trubić proti Chorvátsku z 2. októbra 2010, č. sťažnosti 44887/10. 
84 Rozhodnutie ESĽP vo veci Čivinskaitė proti Litve z 15. septembra 2020, č. sťažnosti 21218/12.  
85 Rozhodnutie ESĽP vo veci Suküt proti Turecku z 11. septembra 2007, č. sťažnosti 59773/00. 
86 Rozhodnutie ESĽP vo veci R.S. proti Nemecku z 28. marca 2017, č. sťažnosti 19600/15. 
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 Slovenská judikatúra v prípadoch prepustenia zo služobného pomeru zaujala však zrejme iné stanovisko. 
Najvyšší súd SR relatívne nedávno totiž judikoval, že „konanie o prepustenie policajta zo služobného pomeru pre 
porušenie služobnej prísahy zvlášť hrubým spôsobom podľa § 192 ods. 1 písm. e) zákona č. 73/1998 Z. z. je svojou 
povahou sankčným disciplinárnym konaním voči fyzickej osobe a v dôsledku toho je v materiálnom zmysle 
administratívnym trestom. V dôsledku toho vec mala byť krajským súdom prejednaná ako správna žaloba vo veciach 
správneho trestania v zmysle § 194 a nasl. SSP.“87 Tento názor Najvyššieho súdu SR je celkom otázny predovšetkým 
z toho uhla pohľadu, že zákon č. 73/1998 Z. z. upravuje disciplinárne opatrenia expressis verbis taxatívne v tretej 
časti zákona o služobnej disciplíne a disciplinárnej právomoci v § 53, zatiaľ čo prepustenie zo služobného pomeru 
je systematicky zaradené v deviatej časti zákona, ktorá upravuje skončenie služobného pomeru, konkrétne v § 192. 
Uvidíme teda, či v budúcnosti Najvyšší správny súd SR zotrvá na tomto judikatúrnom závere. 
 Vo vzťahu k postaveniu sudcov ESĽP skonštatoval neprípustnosť aplikácie trestnej vetvy čl. 6 dohovoru 
v prípade uloženia opatrenia, ktoré je nezlučiteľné s výkonom funkcie sudcu,88 ako aj prípad, ak bola sudcovi 
hrozilo uloženie značnej pokuty,89,90 či v súvislosti s odvolaním/prepustením sudcu, ktorý vyplývalo z procesu 
previerky, kde sa tiež podľa ESĽP neuplatňuje trestná vetva čl. 6 Dohovoru, a to dokonca aj napriek skutočnosti, 
že prepustenie znamenalo trvalú prekážku opätovného vstupu do justičnej služby.91 
 V tejto súvislosti, ako aj v súvislosti s prijatím Disciplinárneho súdneho poriadku možno ešte spomenúť dve 
čerstvé rozhodnutia ESĽP, kde došlo k disciplinárnemu potrestaniu sudcu, resp. prepusteniu z funkcie sudcu, kde 
disciplinárne konanie bolo vedené vnútroštátnym Najvyšším správnym súdom a bola napádaná skutočnosť, že 
disciplinárne komory vnútroštátnych súdov nespĺňajú požiadavku nezávislosti. Tak v prípade Donev proti 
Bulharsku,92 ako aj v prípade Todorova proti Bulharsku93 nebolo konštatované porušenie Dohovoru, pokiaľ išlo 
o námietku nezávislosti a nestrannosti súdnej inštitúcie vedúcej disciplinárne konanie. 
 Ad b) Správne disciplinárne delikty členov stavovských komôr 

Vo vzťahu k disciplinárnemu trestaniu členov stavovských komôr možno z hľadiska judikatúry ESĽP 
spomenúť najmä prípad Müller-Hartburg proti Rakúsku. V danom prípade skonštatoval ESĽP neprípustnosť 
aplikácie čl. 6 Dohovoru pri trestaní advokáta. Sťažnosť podľa súdu je neprípustná, pretože v danom prípade 
nehrozilo obmedzenie osobnej slobody, výška uloženej pokuty nebola trestná (hoci sa k nej blížila) a trestný 
charakter nemá podľa súdu ani vyčiarknutie zo zoznamu advokátov, pretože nejde nevyhnutne o opatrenie na 
stálo.94 

V prípadoch členov stavovských komôr je však veľmi zaujímavá slovenská súdna judikatúra, a to 
predovšetkým vo vzťahu k „subjektom záujmovej samosprávy sui generis“. Zatiaľ čo prieskum rozhodnutí 
stavovských organizácií, ktoré sú komorami, nie je brané ako problematické (komory sú zriadené zákonom a aj 
právna teória ich bez ďalšieho zaraďuje pod pojem „záujmová samospráva“95), iná je situácia v prípade subjektov, 
ktoré sú zriaďované na základe zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov. Tieto 
subjekty totiž bez ďalšieho už nemožno považovať za subjekty záujmovej samosprávy, pretože ide o subjekty 
založené na základe súkromnoprávneho úkonu.96 Tieto subjekty však môžu vykonávať štátnu správu a jej úlohy, 
avšak len v takom prípade, ak tieto úlohy na ne prenesie štát zákonom.  

                                                           
87 Rozsudok Najvyššieho súdu SR sp. zn. 5Asan/20/2021 z 25. januára 2021. 
88 Rozhodnutie ESĽP vo veci Volkov proti Ukrajine z 9. apríla 2013, č. sťažnosti 21722/11, ako aj vo veci Kamenos proti Grécku 
z 31. októbra 2017, č. sťažnosti 147/07.  
89 Rozhodnutie ESĽP vo veci Ramos Nunes de Carvalho e Sá proti Portugalsku zo 6. novembra 2018, č. sťažností 55391/13, 
57728/13 a 74041/13. 
90 Pozri DEMYDA, A. Reflection on Decisions of the European Court of Human Rights on Impartiality and Independence of 
National Courts in Context of the Right to a Fair Trial. In Bratislava Law Review. Vol. 5, No. 1 (2021), s. 78 – 79. 
91 Rozhodnutie ESĽP vo veci Xhoxhaj proti Albánsku z 31. mája 2021, č. sťažnosti 15227/19.   
92 Rozhodnutie ESĽP vo veci Donev proti Bulharsku z 26. októbra 2021, č. sťažnosti 72437/11. 
93 Rozhodnutie ESĽP vo veci Todorova proti Bulharsku z 19. októbra 2021, č. sťažnosti 40072/13. 

94 Rozhodnutie ESĽP vo veci Müller-Hartburg proti Rakúsku z 19. mája 2013, č. sťažnosti 47195/06, § 42 až 49. 
95 Pozri napríklad CEPEK, B. In CEPEK, B. a kol. Správne právo hmotné. Všeobecná časť. Bratislava : Wolters Kluwer, 2018, s. 
218 a nasl.; KOŠIČIAROVÁ, S. Správne právo hmotné. Všeobecná časť. Plzeň : Aleš Čeněk, 2015, s. 142; MUNKOVÁ, V. In 
VRABKO, M. a kol. Správne právo hmotné. Všeobecná časť. Bratislava : C. H. Beck, 2018, s. 131; SEMAN, T. In SEMAN, T., 
JAKAB, R., TEKELI, J. Správne právo hmotné. Všeobecná časť. Košice : ŠafárikPress, 2020, s. 44 – 45. 
96 Porovnaj KOŠIČIAROVÁ, S. Správne právo hmotné. Všeobecná časť. Plzeň : Aleš Čeněk, 2015, s. 141. 
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Konkrétne tu máme potom na mysli subjekty ako napríklad Slovenský futbalový zväz, Slovenská plavecká 
federácia, Slovenský rybársky zväz alebo aj poľovnícke organizácie podľa  zákona č. 274/2009 Z. z. o poľovníctve 
v znení neskorších predpisov.  

V súdnych sporoch, ktoré sa týkali disciplinárnych opatrení prijatých danými subjektami, sa vždy vyskytla 
otázka, či je daná právomoc správneho súdu preskúmať takéto opatrenia, pretože v rámci vyjadrení účastníkov 
konania (či už išlo o žalobcu alebo žalovaného) sa vyskytol názor, že tieto subjekty nie sú orgánmi verejnej správy 
ako ich vymedzuje § 4 Správneho súdneho poriadku.  

Vo všetkých týchto prípadoch Najvyšší súd SR však tieto názory vyvrátil a zhodne judikoval, že v každom 
z daných prípadov ide o subjekty záujmovej samosprávy sui generis.  

Na príklade, kde bola žalovanou Slovenská plavecká federácia (SPF) môžeme ukázať, aké úvahy viedli 
Najvyšší súd SR k tomuto stanovisku. Podľa Najvyššieho súdu SR: „Napĺňaním poslania SPF v spoločnosti sa sleduje 
verejný záujem a dosahujú sa ciele SPF späté s harmonickým rozvojom športu vo všeobecnosti a napĺňania verejného 
záujmu v športe, ktorým sú podpora a rozvoj športu mládeže, zabezpečenie prípravy a účasti športovej reprezentácie 
na významných súťažiach, ochrana integrity športu a podpora zdravého spôsobu života obyvateľstva. 94. Vo 
všeobecnosti možno konštatovať, že verejný záujem je opakom tzv. súkromného záujmu a z povahy veci je možné 
odvodiť, že ide o taký záujem, ktorý by bolo možné označiť za všeobecne či verejne prospešný, ktorého nositelia sú síce 
bližšie neurčení, ale aspoň rámcovo definovateľní, a to okruhom, či spoločenstvom osôb, ako tzv. verejnosť. Tieto 
záujmy nesmú byť v rozpore s platnými právnymi predpismi, pričom verejné záujmy súvisia s režimom verejného práva, 
ako i poslaním a úlohami orgánov verejnej moci. Podmienka verejného záujmu musí mať obsah, ktorý slúži na 
dosiahnutie cieľa ustanoveného ústavou. Verejným záujmom v športe sa v zmysle ustanovenia § 2 zákona o športe 
rozumie „podpora a rozvoj športu mládeže, zabezpečenie prípravy a účasti športovej reprezentácie Slovenskej 
republiky (ďalej len „športová reprezentácia“) na významnej súťaži, ochrana integrity športu a podpora zdravého 
spôsobu života obyvateľstva.“ 95. Z uvedeného vyplýva, že z hľadiska verejného záujmu športové organizácie spĺňajú 
podmienky definície orgánu konajúceho vo verejnom záujme. Jednou zo zložiek verejnej správy je aj záujmová 
samospráva, kam patria predovšetkým rôzne stavovské organizácie, ale aj iné korporácie fungujúce na záujmovom 
princípe o členstvo v tejto organizácii. Pod uvedený pojem možno subsumovať všetky inštitúcie, ktoré svoju existenciu 
odvodzujú od združovacieho práva a zároveň tie, ktoré spája konkrétny spoločenský záujem. Podľa názoru 
Najvyššieho súdu Slovenskej republiky možno v kontexte športových organizácií a ich disciplinárnych orgánov hovoriť 
o týchto ako o orgánoch záujmovej samosprávy sui generis, ktorým zákon o športe zveril okrem iného právomoc 
rozhodovať o právach, právom chránených záujmoch a povinnostiach fyzických osôb. Zákon o športe svojou dikciou 
zároveň upravil pri športovej organizácii, ktorá rozhoduje ako disciplinárny orgán o disciplinárnom previnení svojho 
člena, definíciu orgánu verejnej správy (§ 4 písm. c/ SSP). 96. Po zvážení uvedených argumentov zaujal Najvyšší súd 
Slovenskej republiky stanovisko, že rozhodovanie disciplinárnych orgánov športovej organizácie v rámci 
disciplinárneho konania možno považovať za „administratívne trestanie“ tak, ako ho definuje Správny súdny poriadok 
v ustanovení § 194. Z uvedeného dôvodu možno rozhodnutie odvolacej komisie žalovaného považovať za spôsobilý 
predmet prieskumu v rámci správneho súdnictva.“97 V zásade obdobnú dikciu zvolil Najvyšší súd SR aj vo vzťahu 
k Slovenskému futbalovému zväzu,98 Slovenskému rybárskemu zväzu,99 či spomenutým poľovníckym 
organizáciám.100  

Syntézou týchto poznatkov možno dospieť k záveru, že v správnom súdnictve budú preskúmavané 
disciplinárne opatrenia aj orgánov záujmovej samosprávy sui generis, t. j. subjektov, ktoré sú založené na základe 
súkromnoprávneho úkonu, ale za kumulatívnej podmienky, že tento subjekt rozhoduje v oblasti verejnej správy (t. 
j. vydaným rozhodnutím dochádza k zmene právneho postavenia osoby, ktorej je rozhodnutie adresované) a vo 
verejnom záujme101 (t. j. v záujme, ktorý je verejne prospešný a ktorého nositelia sú síce bližšie neurčení, ale možno 
ich druhovo vymedziť ako verejnosť).  

Záverom tejto state si ešte dovolíme pre úplnosť uviesť krátku poznámku ohľadom doručovania osobe, 
ktorá je členom komory (napr. advokátov, notárov alebo exekútorov) v prípadoch disciplinárneho previnenia. 
Otázka znie, či zásielky v týchto veciach musí priamo prevziať daná osoba alebo či môže zásielku prevziať 

                                                           
97 Uznesenie Najvyššieho súdu SR sp. zn. 4Asan/25/2018 z 10. septembra 2019. 
98 Rozsudok Najvyššieho súdu SR sp. zn. 10Asan/15/2019 z 30. júna 2020. 
99 Uznesenie kompetenčného senátu Najvyššieho súdu SR sp. zn. 1KO/16/2019 z 25. novembra 2020. 
100 Uznesenie kompetenčného senátu Najvyššieho súdu SR sp. zn. 1KO/33/2017 z 10. októbra 2017.  
101 K teoretickému vymedzeniu pojmu verejný záujem pozri HORVAT, M. In CEPEK, B. a kol. Správne právo hmotné. Všeobecná 
časť. Bratislava : Wolters Kluwer, 2018, s. 17 – 19.  
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ktokoľvek je splnomocnený touto osobou na preberanie zásielok v rámci napr. advokátskej kancelárie, 
exekučného úradu, či notárskeho úradu. Zásadne sme toho názoru, že ktokoľvek je na preberanie zásielky 
splnomocnený, je ich oprávnený preberať, pretože obvinená osoba tu nevystupuje v postavení súkromnej fyzickej 
osoby, ale osoby, ktorá vykonáva určitú kvalifikovanú činnosť.  

Tento záver možno oprieť aj o súdnu judikatúru, podľa ktorej „Žalobkyňa v kasačnej sťažnosti namietala 
neúčinnosť doručenia návrhu na začatie konania ako aj oboch rozhodnutí disciplinárnej komisie, nakoľko uvedené 
písomnosti neboli žalobkyni doručované do vlastných rúk fyzickej osoby - občana, ale tieto prevzal splnomocnenec - 
zamestnanec exekútorského úradu, ktorý však nebol splnomocnený na preberanie zásielok určených žalobkyni do 
vlastných rúk ako fyzickej osoby. 39. Žalobkyňa ako disciplinárne obvinená v prejednávanej veci vystupovala v pozícií 
súdnej exekútorky, teda osoby štátom určenej a splnomocnenej na vykonávanie exekučnej činnosti (núteného výkonu 
súdnych a iných rozhodnutí) a nie v pozícií fyzickej osoby, pri ktorej sa vyžaduje jej označenie dátumom narodenia a 
adresou jej bydliska. Teda v uvedenom prípade išlo o žalobkyňu - súdnu exekútorku majúcu postavenie verejného 
činiteľa, pri výkone exekučnej činnosti, ktorý je súčasne výkonom verejnej moci. Súdny exekútor po vymenovaní do 
funkcie súdneho exekútora zriadi exekútorský úrad, ktorý v jeho mene plní úlohy spojené s odborným, organizačným a 
technickým zabezpečením exekučnej činnosti; exekútorský úrad tak predstavuje personálny substrát exekučnej 
činnosti, na čele ktorého stojí súdny exekútor, ktorý zodpovedá za jeho chod. Tento personálny substrát predstavuje 
samotný súdny exekútor. V predmetnej veci sa žalobkyňa dopustila disciplinárneho previnenia (bližšie pozri bod 25 
tohto rozsudku) v súvislosti s výkonom činnosti exekútora, teda v súvislosti s plnením svojich úloh a povinností 
plynúcich z tohto jej postavenia. Bol preto správny postup žalovanej, ak v priebehu disciplinárneho konania doručovala 
príslušné písomnosti žalobkyni v pozícií súdnej exekútorky na adresu sídla jej exekútorského úradu, ktorý súdna 
exekútorka riadi a za jeho činnosť zodpovedá a tieto nedoručovala žalobkyni v pozícií fyzickej osoby. Pokiaľ potom 
zásielku/zásielky preberal zamestnanec exekútorského úradu oprávnený na preberanie zásielok (aj do vlastných rúk) 
na základe splnomocnenia, doručenie príslušných listín je potrebné považovať za riadne. Najvyšší súd sa preto 
stotožňuje s názorom krajského súdu, ktorý uzavrel, že konanie súdneho exekútora je konaním exekútorského úradu, 
a preto aj doručovanie do vlastných rúk súdneho exekútora je doručovaním na adresu sídla jeho exekútorského 
úradu.“102 
 Ad c) Správne disciplinárne delikty osôb pozbavených osobnej slobody na základe rozhodnutia súdu 
 Z pohľadu ESĽP vo všeobecnosti platí, že konania, ktoré sa týkajú väzenského systému, nespadajú 
štandardne pod aplikovateľnosť čl. 6 Dohovoru,103 ale na druhej strane možno aplikovať tento článok v rámci jej 
„civilnej vetvy“. Ako príklad možno uviesť napríklad umiestnenie väzňa do jednotky s vysokým stupňom stráženia, 
ktorá sa netýka trestného obvinenia, ale prístup k súdu na napadnutie takéhoto opatrenia alebo obmedzenia, 
ktoré ho môže sprevádzať, by sa mal skúmať podľa civilnej vetvy článku 6.104 
 V judikatúre ESĽP však nájdeme aj prípady, keď disciplinárne opatrenia boli predsa len podarené aj pod 
trestnú vetvu čl. 6 Dohovoru, a to predovšetkým z toho dôvodu, keď disciplinárne opatrenie výrazne zhoršilo 
právne postavenie osoby pozbavenej na osobnej slobode, a to napríklad tým, že v dôsledku daného opatrenia 
musela ostať obmedzená na svojej osobnej slobode aj mimo rozsah uloženého trestu odňatia slobody. Konkrétne 
ESĽP judikoval trestnosť v prípade, keď disciplinárne opatrenie vo svojej podstate znamenalo predĺženie trestu 
odňatia slobody o 40 dní navyše nad rozsah uloženého trestu.105 V obdobnom prípade ako v prípade Ezeh a Conors 
judikoval ESĽP neprípustnosť aplikácie čl. 6 Dohovoru, pretože síce odsúdený bol umiestnený na dobu troch 
mesiacov do zariadenia s prísnejším režimom (obmedzenie kontaktu s vonkajším svetom a obmedzenie možnosti 
pohybu vo väznici, avšak táto doba nijakým spôsobom nepredĺžila uložený trest odňatia slobody a navyše 
príslušné orgány mohli za danej situácie iniciovať nielen disciplinárne, ale aj trestné konanie, ale iniciovali len 
konanie disciplinárne.106  

V prípade, keď bola následkom disciplinárnej sankcie je vznik prekážky podmienečného prepustenia z 
výkonu trestu odňatia slobody, bola sankcia posúdená ako trestná, pretože jej následkom je odňatie slobody, ktoré 

                                                           
102 Rozsudok Najvyššieho súdu SR sp. zn. 7Asan/3/2018 z 20. februára 2019. 
103 Rozhodnutie ESĽP vo veci Boulois proti Luxembursku z 3. apríla 2012, č. sťažnosti 37575/04, § 85. 
104 Rozhodnutie ESĽP vo veci Enea proti Taliansku zo 17. septembra 2009, č. sťažnosti 74912/01, § 98. 
105 Rozhodnutie ESĽP vo veci Ezeh a Connors proti Veľkej Británii z 9. októbra 2003, č. sťažností 39665/98 a 40086/98. 
106 Rozhodnutie ESĽP vo veci Štitić proti Chorvátsku z 31. marca 2008, č. sťažnosti 29660/03.  
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by inak, v prípade neexistencie disciplinárneho konania, nenastalo.107,108 Možnosť podmienečného prepustenia na 
slobodu totiž založilo legitímne očakávania väzňa, že bude oslobodený, a teda strata tejto možnosti preto 
predstavuje trest.109 Zákon o výkone trestu odňatia slobody neobsahuje sankciu spočívajúcu v strate možnosti 
podmienečného prepustenia. Spáchanie disciplinárneho deliktu sa môže sekundárne prejaviť pri rozhodovaní súdu 
o podmienečnom prepustení, avšak súd posudzuje skutočnosť, či sú splnené podmienky na podmienečné 
prepustenie, v celistvosti. Spáchanie disciplinárneho deliktu tak nespôsobuje automaticky predĺženie výkonu 
trestu. V Slovenskej republike prichádza do úvahy iba zhoršenie podmienok už existujúceho trestu odňatia 
slobody, kde v súlade s rozhodnutím ESĽP vo veci Toth proti Chorvátsku110 sa takýto typ disciplinárnej sankcie, 
ktorá spočíva v zmene podmienok výkonu trestu, považuje za „nový prvok“ už predtým uloženého trestu odňatia 
slobody. Predmetná sankcia teda nemá za následok také široké obmedzenie práv ako prvé uloženie trestu odňatia 
slobody a jej následkom je len určitá zmena v režime výkonu trestu.111 

Opierajúc sa o zásadu definovanú v rozsudku vo veci Stafford proti Veľkej Británii112 týkajúcu sa potreby 
„pozrieť sa ďalej než len na vonkajší prejav a použitý jazyk a sústrediť sa na skutočnú situáciu“, ESĽP dvor zistil, že 
väzni boli zadržiavaní aj po dátume prepustenia v dôsledku disciplinárneho konania, ktoré právne nesúviselo s 
pôvodným odsúdením a trestom.113 
 Čo sa týka slovenskej judikatúry, tá v tejto oblasti doznala zaujímavých zmien. Najvyšší súd SR najprv 
judikoval, že „vzťahy v oblasti výkonu trestu patria do právnej úpravy verejného práva trestnoprávneho charakteru a 
rozhodovanie o nich nemožno považovať za rozhodovanie správneho orgánu v oblasti verejnej správy, keďže ide 
výlučne o právomoc, ktorá vyplýva z ustanovení zákona a týka sa veci, ktorá súvisí s inštitútmi Trestného poriadku. [z 
odôvodnenia – pozn. autora]: rozhodnutie o uložení disciplinárneho trestu nemôže byť predmetom súdneho prieskumu 
podľa piatej časti Občianskeho súdneho poriadku ustanovujúcej správne súdnictvo, ale kontrola jeho zákonnosti je s 
poukazom na znenie ustanovenia § 18 ods. 1 zákona č. 153/2001 Z. z. o prokuratúre v platnom znení zabezpečená 
dozorom prokurátora, ktorý kontroluje celkové zachovávanie zákonnosti v ústave, teda aj otázku disciplinárneho 
konania.“114  
 Tento názor však bol vzápätí prekonaný v ďalších rozhodnutiach tohto súdu, keď neskôr judikoval, že 
„preskúmanie rozhodnutí v správnom súdnictve vyplýva z generálnej klauzuly zakotvenej v čl. 46 ods. 2 Ústavy 
Slovenskej republiky s negatívnou enumeráciou vyplývajúcou z § 248 Občianskeho súdneho poriadku (dnes § 7 SSP), 
pričom z právomoci súdu nesmie byť vylúčené preskúmanie rozhodnutí týkajúcich sa základných práv a slobôd. Pre 
preskúmateľnosť rozhodnutí správnych orgánov nie je rozhodujúce, či sa na ich konanie a rozhodnutie vzťahuje alebo 
nevzťahuje Správny poriadok, rozhodujúcim je skutočnosť, či rozhodnutím došlo k vzniku, zmene alebo zániku práv a 
povinností fyzických osôb a právnických osôb alebo či práva, právom chránené záujmy alebo povinnosti boli týmto 
rozhodnutím dotknuté (§ 244 ods. 1, ods. 2, ods. 3 Občianskeho súdneho poriadku). Preto aj pre preskúmateľnosť 
rozhodnutia o správnom disciplinárnom delikte súdom nie je potrebné, aby sa na konanie o ňom vzťahovali všeobecné 
predpisy o správnom konaní (bližšie k tomu napríklad uznesenie Najvyššieho súdu Slovenskej republiky sp. zn. 
4Sžo/21/2011 z 31. októbra 2011). Zákon o výkone trestu odňatia slobody v znení rozhodnom pre prejednávanú vec 
výslovne nevylučoval možnosť preskúmania rozhodnutia o disciplinárnom delikte odsúdeného súdom, preto je 
potrebné aplikovať generálnu klauzulu a zistiť, či sa rozhodnutie o disciplinárnom delikte mohlo dotknúť práv, právom 
chránených záujmov alebo povinností žalobcu (pozri napríklad rozsudky Najvyššieho súdu Slovenskej republiky sp. zn. 
2Sžo/39/2011 z 18. apríla 2012, sp. zn. 2Sžo/46/2011 z 22. augusta 2012). Najvyšší súd Slovenskej republiky zastáva 
názor, že rozhodnutie o disciplinárnom delikte odsúdeného nemôže byť bez ďalšieho vylúčené zo súdneho prieskumu 
preto, že sa naň nevzťahuje Správny poriadok alebo preto, že sa expressis verbis v osobitnom zákone nenachádza 

                                                           
107 Rozhodnutie ESĽP vo veci Cambell a Fell proti Veľkej Británii z 28. júna 1984, č. sťažnosti 7819/77. 
108 HAVELKOVÁ, M. Princíp ne bis in idem v oblasti správneho trestania s akcentom na disciplinárne delikty. In Zborník z 
medzinárodnej vedeckej konferencie Bratislavské právnické fórum 2016. Bratislava : PraF UK, 2016, s. 82. 
109 KIDD, C. J. F. Disciplinary Proceedings and the Right to a Fair Criminal Trial under the European Convention on Human 
Rights. In The International and Comparative Law Quarterly. Vol. 36, No. 4, s. 862. 
110 Rozhodnutie ESĽP vo veci Toth proti Chorvátsku zo 6. novembra 2012, č. sťažnosti 49635/10.  
111 HAVELKOVÁ, M. Princíp ne bis in idem v oblasti správneho trestania s akcentom na disciplinárne delikty. In Zborník z 
medzinárodnej vedeckej konferencie Bratislavské právnické fórum 2016. Bratislava : PraF UK, 2016, s. 82. 
112 Rozhodnutie ESĽP vo veci Stafford proti Veľkej Británii z 28. mája 2002, č. sťažnosti 46295/99. 
113 TELEKI, C. Applicability of Article 6(1) ECHR. In Due Process and Fair Trial in EU Competition Law. Dostupné na: 
<https://brill.com/view/book/9789004447493/BP000008.xml?language=en>, cit. 2021-11-18. 
114 Rozhodnutie Najvyššieho súdu SR sp. zn. 6Sžo/53/2011.  
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odkaz na preskúmanie zákonnosti rozhodnutia o disciplinárnom previnení súdom v správnom súdnictve. V takom 
prípade je potrebné aplikovať všeobecný predpis, ktorým je v tomto prípade Občiansky súdny poriadok a Ústava 
Slovenskej republiky, a podľa neho skúmať, či disciplinárnym rozhodnutím došlo k zásahu do práv, právom chránených 
záujmov a povinností žalobcu.“115 
 
3 ZÁVER 

V našom článku sme analyzovali postavenie správnych disciplinárnych deliktov v podmienkach Slovenskej 
republiky. V prvej časti článku sme sa zamerali na vymedzenie tohto druhu deliktov z pohľadu správnoprávnej 
teórie. V druhej časti článku sme analyzovali judikatúru slovenských súdov, ale aj judikatúru ESĽP, ktorá je 
zameraná na správne disciplinárne delikty.  

Na základe vyššie prezentovaných údajov možno dospieť k záveru, že správne disciplinárne delikty 
z pohľadu nadnárodného právneho poriadku zásadne nespadajú pod režim článku 6, pričom ESĽP formuluje 
viaceré dôvody, pre ktoré nemožno tieto delikty podradiť pod pojem trestné obvinenie.  

Sme toho názoru, že táto skutočnosť by mala byť smerodajná pre slovenského zákonodarcu a tento druh 
deliktu nepodradiť pod vecnú pôsobnosť všeobecného právneho predpisu upravujúceho správne trestanie. 
Diskusiu však možno viesť vo vzťahu k uplatneniu niektorých princípov správneho trestania aj vo vzťahu 
k správnym disciplinárnym deliktom, pričom to, ktoré by to mali byť, bude vecou ďalšieho vedeckého výskumu.  

Sme presvedčení, že dostatočná úroveň garancie práv obvinených v tomto prípade je zabezpečená 
súdnym prieskumom na národnej úrovni v režime Správneho súdneho poriadku a ktorú, podľa nášho názoru, bez 
ďalšieho nemožno vylúčiť.  
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SPRÁVNE PORIADKOVÉ DELIKTY 
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Abstrakt: V článku je analyzovaný osobitný druh iného správneho deliktu – správneho poriadkového deliktu. 
Analyzuje sa jeho vymedzenie z pohľadu slovenskej právnej teórie. Táto analýza je doplnená o súdnu judikatúru 
(slovenskú, ako aj judikatúru ESĽP), ktorá sa týka správnych poriadkových deliktov. Cieľom je dospieť k záveru, či 
tento druh deliktov by mal byť zahrnutý do všeobecného právneho predpisu o správnom trestaní.  

Abstract: The paper analyses a distinctive type of so called other administrative offenses, i.e., administrative 
procedural offense. It analyses its meaning from the point of view of Slovak legal theory. The analysis is also done 
from the point of view of case law (Slovak case-law and case-law of ECtHR) on administrative procedural offenses. 
The goal of the paper is to formulate whether general act on administrative offenses should incorporate 
administrative procedural offenses in its contents.  

Kľúčové slová: správny poriadkový delikt, poriadková pokuta, čl. 6 Dohovoru 

Keywords: administrative procedural offense, procedural fine, art. 6 ECHR 

1 SPRÁVNE PORIADKOVÉ DELIKTY AKO SÚČASŤ ADMINISTRATÍVNOPRÁVNEJ ZODPOVEDNOSTI 
Základným právnym odvetvím pre realizáciu výkonnej moci v štáte je v kontinentálnom právnom systéme 

správne právo, ktoré upravuje spoločenské vzťahy vznikajúce pri výkone verejnej správy, ako správy vecí verejných 
vo verejnom záujme. Porušením noriem správneho práva spravovanými subjektmi dochádza ku vzniku ich 
administratívnoprávnej zodpovednosti. 

Administratívnoprávna zodpovednosť je druhom zodpovednosti, ktorú uplatňujú správne orgány v oblasti 
verejnej správy, a to v prípade, ak dôjde v rámci administratívnoprávnych vzťahov k porušeniu noriem správneho 
práva.116 Pojem administratívnej (administratívnoprávnej) zodpovednosti môžeme vymedziť abstraktne 
ako vzťah, v ktorom pôsobí hrozba sankciou administratívnoprávnej normy a jej konkrétne uplatnenie. Tento 
pojem obsahuje dva základné aspekty. Prvý aspekt predstavuje správanie subjektu, ktorému sa hrozí sankciou, 
avšak k jej uplatneniu nemusí dôjsť. Druhým aspektom je vlastné uplatnenie sankcie v konkrétnom rozsahu podľa 
miery spoločenského hodnotenia vo vzťahu k správaniu subjektu, ktorým porušil príslušné administratívnoprávne 
normy.117 

Správne trestanie (v teórii niekedy označované aj ako správne právo trestné) tvorí jeden zo subsystémov 
správneho práva, pre ktorý je typický zodpovednostný právny vzťah v oblasti verejnej správy, t. j. 
administratívnoprávna zodpovednosť. Správne trestanie je postupom, v rámci ktorého správne orgány vyvodzujú 
administratívnoprávnu zodpovednosť voči spravovaným fyzickým osobám a právnickým osobám, ktoré sa 
dopustili protiprávneho konania porušením spoločenských vzťahov chránených správnym právom, t. j. spáchaním 
správneho deliktu.118 Uplatňovanie administratívnoprávnej zodpovednosti v správnom trestaní plní funkciu 
signalizačnú, dozornú, ochrannú, preventívne-výchovnú, reparačnú a represívnu, pričom za najdôležitejšiu z nich 
možno považovať funkciu preventívno-výchovnú.119 

Správny delikt je tak základným pojmom v rámci administratívnoprávnej zodpovednosti, ktorý slúži na 
označenie protiprávneho konania subjektu správneho práva v oblasti správneho práva. Správnym deliktom je 
protiprávne konanie, ktorého znaky sú ustanovené zákonom, za ktoré správny orgán ukladá trest ustanovený 
normou správneho práva.120  

Súčasná právna teória rozdeľuje správne delikty na dve veľké skupiny, a to na priestupky a iné správne 
delikty, pričom správne poriadkové delikty sú zaradené do skupiny iných správnych deliktov.  

Pod pojmom správny poriadkový delikt, ktorý má ako verejnoprávny delikt procesnoprávnu povahu, sa 
v rámci jeho pozitívneho vymedzenia rozumie nesplnenie procesnej povinnosti uloženej príslušným právnym 

                                                           
116 ŠKULTÉTY, P. a kol. Správne právo hmotné. Všeobecná časť. Šamorín: Heuréka. 2009. s. 169. 
117 GAŠPAR, M. a kol. Československé správne právo. Bratislava: Obzor. 1973. s. 316 – 317. 
118 VRABKO, M. a kol. Správne právo hmotné. Všeobecná časť. 2. vydanie. Bratislava: C. H. Beck, s. r. o., 2018. s. 31. 
119 PRŮCHA, P. Správní právo: obecná část. 8., dopl. a aktualiz. vyd. Brno: Doplněk, 2012. s. 391 
120 VRABKO, M. a kol. Správne právo hmotné. Všeobecná časť. 2. vydanie. Bratislava: C. H. Beck, s. r. o., 2018. s. 31 
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predpisom zodpovednému subjektu v oblasti verejnej správy. Ide teda o protiprávne konanie alebo nečinnosť 
zodpovednej osoby, ktoré spočíva v nesplnení procesnej povinnosti uloženej príslušným právnym predpisom.121 
Na rozdiel od ostatných iných správnych deliktov majú správne poriadkové delikty procesnoprávnu povahu. 
V prípade ostatných iných správnych deliktov fyzické osoby, resp. právnické osoby naplnia ich skutkové podstaty 
porušením hmotnoprávnych predpisov. V prípade správnych poriadkových deliktov poruší povinný subjekt 
povinnosť uloženú procesnoprávnym predpisom. Vyplýva to aj z účelu trestania správnych poriadkových deliktov, 
ktorým je zabezpečenie riadneho priebehu procesov (konaní) v oblasti verejnej správy. Účelom správnych 
poriadkových deliktov je tak presadzovanie porušených alebo nesplnených procesných povinností.  

Podobne ako v prípade ostatných iných správnych deliktov, ani správne poriadkové delikty nemajú 
všeobecnú právnu úpravu. Skutkové podstaty správnych poriadkových deliktov a sankcie za ich naplnenie sú 
upravené v celom rade právnych predpisov. Správny poriadok122 upravuje správne poriadkové delikty napr. vo 
svojom ustanovení § 45 a označuje ich ako poriadkové opatrenia. Poriadkové opatrenia slúžia na to, aby správny 
orgán mohol zabezpečiť dôstojný a nerušený priebeh správneho konania.123  

Poriadkové delikty ako také sa nevyskytujú len v správnom práve, ale aj v iných právnych odvetviach, 
napríklad v trestnom práve alebo v občianskom práve.124 Deliacim kritériom, v zmysle ktorého pôjde o správny 
poriadkový delikt, je, že ide o poriadkový delikt viažuci sa na konanie (proces) v oblasti verejnej správy. Typickým 
príkladom takéhoto konania je správne konanie podľa Správneho poriadku. 

Pokiaľ ide o možnosť preskúmania rozhodnutí o správnych poriadkových deliktoch správnym súdom, 
tento prieskum nie je vylúčený.  
 
2 ZNAKY SPRÁVNYCH PORIADKOVÝCH DELIKTOV 

Aby bolo možné určité konanie (resp. opomenutie konania) označiť ako správny delikt, musí takéto 
konanie naplniť pojmové znaky správneho deliktu. Rovnako je to tak v prípade správnych poriadkových deliktov. 
Znakmi skutkovej podstaty správneho poriadkového deliktu sú objekt, objektívna stránka, subjekt a subjektívna 
stránka.  

Objektom správneho poriadkového deliktu je ochrana nerušeného priebehu a účelu správneho konania 
alebo kontrolného procesu, v ktorom správny orgán vykonáva správny dozor alebo kontrolu.125  

Objektívnu stránku správneho poriadkového deliktu predstavuje marenie, sťažovanie, či narúšanie 
postupu alebo priebehu konania v oblasti verejnej správy tým, že subjekt neplní svoje procesné povinnosti, resp. 
neposkytuje súčinnosť uloženú príslušným právnym predpisom. Najčastejším prípadom je napr. nedostavenie sa 
na konanie pred správnym orgánom, rušenie poriadku na ústnom prejednaní veci, bezdôvodné odmietnutie 
svedeckej výpovede, či predloženia listiny alebo veci dôležitej pre správne konanie, resp. nestrpenie správnym 
orgánom uloženého opatrenia alebo povinnosti. 

Subjektom (páchateľom) správneho poriadkového deliktu je spravidla fyzická osoba napĺňajúca objektívnu 
stránku správneho poriadkového deliktu. Nie je však vylúčené, aby subjektom bola aj právnická osoba, resp. 
fyzická osoba konajúca v jej mene. Subjekt môže mať v konaní rôzne procesné postavenie. Zväčša môže ísť 
o účastníka konania, svedka, či držiteľa listiny alebo veci dôležitej pre konanie. 

Subjektívnu stránku predstavuje zavinenie. V prípade správnych poriadkových deliktov sa vždy nevyžaduje 
úmysel, a preto sa subjekt môže dopustiť správneho poriadkového deliktu aj z nedbanlivosti. Zavinenie sa tak pri 
správnych poriadkových deliktoch v zásade neskúma, a to aj preto, že tento druh správneho deliktu je 
prejednávaný na základe zásady oportunity.126 
 
3 SANKCIE ZA SPÁCHANIE SPRÁVNYCH PORIADKOVÝCH  

Úloha sankcie je pri správnych poriadkových deliktoch iba podporná a má napomôcť 
zabezpečeniu riadneho priebehu a účelu príslušného konania.127 Správny orgán uložením sankcie pôsobí na 
subjekt správneho poriadkového deliktu, aby riadne plnil svoje procesné povinnosti. V tejto súvislosti zároveň 

                                                           
121 VRABKO, M. a kol. Správne právo hmotné. Všeobecná časť. 2. vydanie. Bratislava: C. H. Beck, s. r. o., 2018. s. 228 
122 zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov 
123 SOBIHARD, J. Správny poriadok. Komentár. Bratislava: Iura Edition, 2007, s. 175 
124 ŠKULTÉTY, P. a kol. Správne právo hmotné. Všeobecná časť. Šamorín: Heuréka. 2009. s. 198 
125 VRABKO, M. a kol. Správne právo hmotné. Všeobecná časť. 2. vydanie. Bratislava: C. H. Beck, s. r. o., 2018. s. 229  
126 VRABKO, M. a kol. Správne právo hmotné. Všeobecná časť. 2. vydanie. Bratislava: C. H. Beck, s. r. o., 2018. s. 229 
127 ŠKULTÉTY, P. a kol. Správne právo hmotné. Všeobecná časť. Šamorín: Heuréka. 2009. s. 199 
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platí, že uloženie sankcie za spáchanie správneho poriadkového deliktu nie je povinnosťou vo veci konajúceho 
správneho orgánu, ale jeho oprávnením. Sankcie (resp. poriadkové sankcie) za správny poriadkový delikt sa 
považujú za správne sankcie obnovujúcej povahy s prevažne výchovnou funkciou a nazývajú sa tzv. poriadkové 
opatrenia, pričom najčastejšou sankciou za správny poriadkový delikt je napomenutie, poriadková pokuta alebo 
vykázanie z miesta správneho konania (resp. pojednávania).128 Tieto sankcie môže uložiť iba správny orgán 
príslušný podľa zákona, a to v prípadoch a spôsobom, ktorý ustanovuje zákon. Zároveň však platí, že správny 
orgán môže uložiť príslušnú poriadkovú sankciu aj opakovane za to isté porušenie, pokiaľ sa uložením prvej sankcie 
nedosiahol požadovaný účel. 

Napomenutie (niekedy označované aj ako upozornenie) je z pohľadu sankčnej represie najmenej 
závažným druhom poriadkovej sankcie. Vo veci konajúci správny orgán ukladá napomenutie v ústnej forme, 
spravidla pri najmenej závažných porušeniach procesných povinností, či narušeniach priebehu konania v oblasti 
verejnej správy. 

Poriadková pokuta je zrejme v praxi najčastejšie využívaná sankcia za spáchanie správneho poriadkového 
deliktu. Teória konštantne (aj historicky) poriadkovú pokutu vníma ako špecifický druh sankcie, ktorej účelom nie 
je primárne potrestať toho, kto sa dopustí stanovených povinností, ale donucovacím pôsobením dosiahnuť 
zabezpečenie nápravy.129 O poriadkovej pokute ďalej platí, že ju správny orgán môže uložiť aj opakovane, má 
stanovenú maximálnu hranicu v príslušných procesnoprávnych predpisoch, správny orgán ju môže odpustiť alebo 
znížiť a dodatočné splnenie právnej povinnosti vylučuje jej uloženie (všetko za podmienky, že to ustanovuje právny 
predpis). Postih poriadkovou pokutou je charakteristický pre porušenie procesných postupov, napr. podľa 
Správneho poriadku (§ 45) alebo v kontrolných procesoch (napr. podľa zák. č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej 
správe v znení neskorších predpisov).130 Poriadková pokuta sa udeľuje vo forme rozhodnutia o uložení poriadkovej 
pokuty, voči ktorej možno podať riadny opravný prostriedok, pričom existuje aj možnosť odpustenia alebo 
zníženia poriadkovej pokuty rozhodnutím alebo na základe uznesenia príslušného správneho orgánu, ak zákon 
takúto možnosť pripúšťa.131 

Vykázanie z miesta správneho konania (pojednávania) je ďalším druhom sankcie za spáchanie správneho 
poriadkového deliktu. Tento druh sankcie upravuje správny poriadok vo svojom ustanovení § 45 ods. 2. Nemusí ísť 
pritom vždy nevyhnutne o sídlo správneho orgánu, ale napríklad aj o miesto obhliadky alebo o iné miesto, na 
ktorom sa vykonáva procesný úkon. Ide o faktický úkon, preto nie je potrebné, aby o ňom bolo vydané formálne 
rozhodnutie. V praxi sa o vykázaní urobí záznam do zápisnice z pojednávania alebo úkonu. Proti takémuto postupu 
správneho orgánu sa účastník konania môže brániť v rámci riadnych a mimoriadnych opravných prostriedkov. Ten, 
kto nie je účastníkom konania, sa môže domáhať zabezpečenia nápravy prostredníctvom zákona o sťažnostiach.132 
 
4 SPRÁVNE PORIADKOVÉ DELIKTY Z POHĽADU SÚDNEJ JUDIKATÚRY 
 V tejto časti nášho článku sa zameriame na pohľad slovenskej súdnej judikatúry, či došlo k súdnemu 
prieskumu rozhodnutí o správnych poriadkových deliktoch (t. j. či je prípustný) a taktiež sa zameriame na prehľad 
relevantnej judikatúry ESĽP na správne poriadkové delikty a ich možné podradenie pod čl. 6 Dohovoru. Budeme 
sa pritom venovať tejto otázke len z pohľadu ukladania poriadkových pokút, a teda nie z pohľadu iných 
poriadkových opatrení ako napríklad vykázanie z miesta.  

Ako sme už uviedli, súdny prieskum rozhodnutia o správnom poriadkovom delikte podľa Správneho 
súdneho poriadku vylúčený nie je. Nebolo to tak však vždy. Správne súdy najprv ponímali rozhodnutia 
o poriadkovej pokute za rozhodnutia procesnej povahy, a preto nepripúšťali ich súdny prieskum. Podľa 
rozhodnutia Najvyššieho súdu SR publikovaného pod č. R 31/1996 Zbierky stanovísk Najvyššieho súdu a 
rozhodnutí súdov Slovenskej republiky: „uloženie pokuty za nesplnenie povinnosti daňového subjektu predložiť pri 
daňovej kontrole správcom dane požadované doklady (§ 15 ods. 2 písm. c/ zákona č. 511/1992 Zb.) je rozhodnutím 
poriadkovej povahy, ktoré nepodlieha súdnemu preskúmavaniu (§ 248 ods. 2 písm. e/ O.s.p.)“.133  

Tento názor však neprešiel testom ústavnosti a bol korigovaný zo strany Ústavného súdu SR, ktorý 
v uložení poriadkovej pokuty správnymi orgánmi videl možnosť závažného zásahu do majetkovej sféry osoby, teda 

                                                           
128 VRABKO, M. a kol. Správne právo hmotné. Všeobecná časť. 2. vydanie. Bratislava: C. H. Beck, s. r. o., 2018. s. 229  
129 PRŮCHA, P. Správní právo: obecná část. 8., dopl. a aktualiz. vyd. Brno: Doplněk, 2012. s. 413 
130 ŠKULTÉTY, P. a kol. Správne právo hmotné. Všeobecná časť. Šamorín: Heuréka. 2009. s. 199 
131 VRABKO, M. a kol. Správne právo hmotné. Všeobecná časť. 2. vydanie. Bratislava: C. H. Beck, s. r. o., 2018. s. 230 
132 SOBIHARD, J. Správny poriadok. Komentár. Bratislava: Iura Edition, 2007, s. 176 
133 Rozhodnutie Najvyššieho súdu SR, R 31/1996 Zbierky stanovísk Najvyššieho súdu a rozhodnutí súdov Slovenskej republiky.  
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ktoré majú dopad na jej základné práva a slobody, a preto nemôžu byť vylúčené zo súdneho prieskumu. Ako 
uviedol tento súd: „poriadkové pokuty sa uplatňujú zásadne v každom procesnom postupe orgánu verejnej moci. 
Základným zmyslom poriadkových pokút je zabezpečenie priebehu a v širšom zmysle slova aj účelu procesného 
postupu príslušného orgánu verejnej moci. Poriadkovú pokutu však možno uložiť aj za porušenie takej povinnosti, ktorá 
pre postihovaný subjekt nemusí vyplývať zo zákona (čl. 2 ods. 3 ústavy), ale len zo svojvoľnej úvahy alebo výkladu 
procesnej normy správnym orgánom, prípadne za takú nečinnosť účastníka konania, ktorá je dovolená, alebo za 
postup, ktorý nie je priestupkom alebo inak nedovoleným konaním. 

Poriadkové pokuty ukladané orgánmi verejnej správy môžu široko zasahovať do právneho postavenia každého 
subjektu, ktorému možno pokutu uložiť. Rozpätie týchto poriadkových pokút vyžaduje pri ich ukladaní voľnú úvahu 
správneho orgánu, ktorá pripúšťa aj porušovanie rovnosti medzi pokutovanými osobami z dôvodov, ktoré by v 
konečnom dôsledku mohli znamenať diskrimináciu v zmysle čl. 12 ods. 1 a 2 ústavy. Uloženie poriadkovej pokuty je 
zásahom do majetkovej sféry postihovaného subjektu (osoby). Zmenšuje jeho majetok (aktíva) a zhoršuje jeho pozíciu 
pri uplatňovaní práv a plnení povinností v tom najširšom zmysle. Poriadková pokuta uložená v značnej výške, prípadne 
ukladaná aj opakovane môže ohroziť existenciu, podnikanie, výkon povolania, ako aj súkromie, rodinný život 
postihovanej fyzickej osoby, prípadne aj právnickej osoby. Tieto dôsledky sú prirodzeným následkom toho, že 
poriadkové opatrenia sú sankcie ukladané v peniazoch, ktoré musí postihnutý subjekt zaplatiť z vlastných 
prostriedkov. 

Rozhodnutia správnych orgánov o uložení poriadkovej pokuty obsahujú podľa názoru ústavného súdu v ich 
účinkoch dopad na základné práva a slobody postihovanej osoby, ktorý sa nedá vylúčiť alebo redukovať na prijateľnú 
mieru inak, než súdnym preskúmaním zákonnosti takýchto rozhodnutí o poriadkových pokutách. Niet preto žiadneho 
ústavne prijateľného dôvodu na postup zákonodarcu, ktorým generálne bez ohľadu na skutočnú podstatu a povahu 
konkrétnej poriadkovej pokuty vylúčil súdne preskúmanie rozhodnutí o týchto pokutách podľa § 248 ods. 2 písm. e) 
Občianskeho súdneho poriadku a súčasne nepripustil toto preskúmanie ani v osobitných zákonoch, ktoré dovoľujú 
ukladanie poriadkových pokút aj vo výmere a za okolností, za ktorých nemožno rozumne vylúčiť ich účinky na základné 
práva a slobody účastníka správneho konania.“134 
 V súčasnosti preto možno uviesť, že pokiaľ ide o ukladanie poriadkových pokút za spáchanie správneho 
poriadkového deliktu, tieto rozhodnutia jednoznačne sú preskúmateľné v rámci správneho súdneho konania.  
 Na druhej strane však treba povedať, že nie všetky rozhodnutia o poriadkových deliktoch sú 
preskúmateľné v správnom súdnictve. Niektoré teda tomu prieskumu nepodliehajú. V našom článku sme už 
spomenuli, že poriadkové delikty nie sú doménou len správneho práva,135 ale poriadkové delikty možno nájsť aj 
v konaniach civilných súdov podľa Civilného sporového poriadku (§ 102 a 103 CSP) alebo súdov v trestnom konaní 
(§ 70 Trestného poriadku).  
 V týchto prípadoch však poriadkovú pokutu neukladajú orgány verejnej správy (§ 4 Správneho súdneho 
poriadku), a preto zásadne tu nie je pripustený ich súdny prieskum v rámci správneho súdneho konania. To platí aj 
v takom prípade, ak by poriadkovú pokutu ukladal napríklad orgán činný v trestnom konaní (vyšetrovateľ, 
prokurátor) počas prípravného konania.  
 Tomuto výkladu svedčí aj súdna judikatúra, podľa ktorej „(...) rozhodnutie žalovaného v danom prípade 
nemožno považovať za rozhodnutie orgánu verejnej správy v zmysle § 244 ods. 1, 2 O.s.p., keďže žalovaný konal a 
rozhodol o uložení pokuty v zmysle ustanovení Trestného poriadku ako orgán činný v trestnom konaní a nie ako orgán 
verejnej správy, a preto jeho rozhodnutie nie je oprávnený správny súd preskúmavať podľa ustanovení piatej časti 
Občianskeho súdneho poriadku. Pokiaľ teda žalobca sa žalobou domáhal preskúmania zákonnosti rozhodnutia a 
postupu Krajského riaditeľstva Policajného zboru Žilina o uložení poriadkovej pokuty podľa § 190 Trestného poriadku, 
jeho žaloba smerovala proti rozhodnutiu, ktoré nemôže byť predmetom preskúmavania správnym súdom podľa 
ustanovení § 244 a nasl. O.s.p., čím sú splnené zákonné podmienky pre zastavenie preskúmavacieho konania podľa § 
250d ods. 3 O.s.p., a preto bolo povinnosťou súdu prvého stupňa v danom prípade konanie zastaviť podľa § 250d ods. 
3 O.s.p.“.136  

Naproti tomu, v prípadoch, keď poriadkovú pokutu možno uložiť a tá je zároveň aj preskúmateľná 
v správnom súdnictve, tak tam súdna judikatúra zdôrazňuje význam jej uloženia v súvislosti s nastolením poriadku 
počas správneho konania. Správny orgán totiž musí mať vo svojich rukách nástroje, ktoré umožnia bezproblémový 

                                                           
134 Rozhodnutie Ústavného súdu SR sp. zn. PL. ÚS 26/01.  
135 Podotýkame, že len vtedy hovoríme o správnych poriadkových deliktoch.  
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priebeh procesného postupu správneho orgánu (správneho konania, alebo postupu pri výkone kontroly137), pričom 
tieto nástroje nemôžu byť len iluzórne, ale je nevyhnutné, aby boli adresné a pôsobili ako inštitút, ktorý napomáha 
riadnemu priebehu správneho konania.138  
 V tejto súvislosti preto Najvyšší súd SR uviedol, že „ak exekútor, či Slovenská komora exekútorov sťažujú 
vybavovanie sťažnosti, môže ministerstvo spravodlivosti uložením poriadkovej pokuty vynútiť splnenie ustanovenej 
povinnosti“.139 Aj z pohľadu súdnej judikatúry je teda nevyhnutné, aby sa priebeh procesného postupu správneho 
orgánu zaobišiel bez obštrukcií a vo svojej podstate nabáda správne orgány na využitie tohto prostriedku.  
 Samotná možnosť uloženia poriadkovej pokuty je potom daná už okamihom nesplnenia procesnej 
povinnosti zodpovedným subjektom. Pre správne poriadkové delikty platí, že majú charakter zásadne 
porušovacích a nie ohrozovacích deliktov,140 čo znamená, že k porušeniu povinnosti došlo; nepostačuje tu preto 
len ohrozenie zákonom chráneného záujmu, ak to zákon výslovne nevyžaduje. Na druhej strane však zároveň platí, 
že v dôsledku porušenia procesnej povinnosti nemuselo nevyhnutne dôjsť k nejakému následku, dôležitý je tu 
aspekt nesplnenia procesnej povinnosti a priamo z neho vyplýva možnosť správneho orgánu uložiť poriadkovú 
pokutu. K tomu sa vyjadrila aj súdna judikatúra. Podľa nej: „žalobkyňa v svojej obrane poukazuje na následok deliktu 
a opomenula podstatu deliktu, ktorá spočíva v zakázanom spôsobe konania. Princíp administratívno-právnej 
zodpovednosti vychádza z nerešpektovania zákonnej povinnosti, ktorá je povinnej osobe adresovaná hmotným 
právom. Z hora citovaného ust. § 38 ods. 1 písm. a) Najvyššiemu súdu vyplýva záver, že objektívna stránka skutkovej 
podstaty tohto deliktu je vymedzovaná činnosťou kontrolovaného subjektu, ktorá má svoju podstatu v sťažovaní 
výkonu dohľadu. Aby takto všeobecne vymedzená objektívna stránka bola predvídateľná, zákonodarca 
demonštratívnym spôsobom načrtol možný spôsob sťažovania vo forme neposkytnutia úradným osobám žalovanej 
požadovaných dokladov alebo informácií súvisiacich s dohliadanými subjektmi. 

Na tomto mieste sa Najvyšší súd stotožňuje s argumentáciou žalovanej, že poriadková pokuta predstavuje 
určitú administratívno-procesnú sankciu za poriadkový delikt, ktorým bolo protiprávne konanie – nečinnosť žalobkyne, 
ktorá ako dohliadaný subjekt ani po opakovaných výzvach a predlžovaných lehotách určených na splnenie si svojej 
zákonnej povinnosti voči orgánu dohľadu neodstránila protiprávny stav a výkon dohľadu bez závažnejších dôvodov 
naďalej sťažovala. Pritom tento správny delikt vzhľadom na svoj procesnoprávny charakter nemôže klásť dôraz na 
následok. Za tejto situácie potom Najvyšší súd musel námietku žalobkyne, že nebola naplnená skutková podstata 
správneho deliktu, že naplnenie znakov skutkovej podstaty nebol žalobkyni vzhľadom na absentujúci následok 
preukázaný, označiť ako nedôvodnú.“141 
 Uloženie poriadkovej pokuty však, samozrejme, ani v týchto prípadoch nesmie byť bezbrehé a uloženie 
poriadkovej pokuty ako takej (vrátane jej výšky) musí byť logické, primerané a nesmie vybočiť z medzí 
ustanovených zákonom. „Poriadková pokuta musí byť uložená v súlade so zákonom, musí spočívať na právne 
významných a dostatočných dôvodoch a musí byť pritom zachovaný aj primerane vyvážený vzťah medzi použitými 
prostriedkami (vrátane výšky pokuty) a sledovaným cieľom.“142 

Správne súdy preto označili za neprimeraný taký postup správneho orgánu, ak účastník konania si 
priebežne plnil svoje procesné povinnosti, ale jednu takúto povinnosť nesplnil, o to viac, ak nebolo zrejmé, prečo 
na splnenie danej procesnej povinnosti správny orgán účastníka konania vyzval. Podľa správneho súdu v takomto 
prípade nie je nevyhnutné pristúpiť k uloženiu poriadkovej pokuty. Slovami správneho súdu: „správny orgán v 
konaní o pokute nepostupoval v súlade s § 3 ods. 3 posledná veta správneho poriadku najmä tým, že sám nedbal na 
to, aby konanie prebiehalo hospodárne a bez zbytočného zaťažovania účastníkov konania, keď kontrolovanému 
subjektu boli povinnosti ukladané postupne bez uvedenia potrebných súvislostí, pričom kontrolovaný subjekt 
povinnosti postupne plnil. Správne orgány v správnom konaní nemôžu vyžadovať plnenie si povinností len zo strany 
občanov a nedbať pritom na ochranu ich záujmov. Výrazom takéhoto postupu je aj formálne posúdenie nepredloženia 

                                                           
137 K tomu pozri HORVAT, M. Správne poriadkové delikty. In HAMUĽÁKOVÁ, Z., HORVAT, M. Základy správneho práva 
trestného. Bratislava : Wolters Kluwer, 2019, s. 245 a nasl.   
138 Bližšie k inštitútom zabezpečenia priebehu a účelu správneho konania pozri napríklad VRABKO, M. a kol. Správne právo 
procesné. Všeobecná časť. Bratislava : C. H. Beck, 2019, s. 118 a nasl.  
139 Rozhodnutie Najvyššieho súdu SR, R 15/2013 Zbierky stanovísk Najvyššieho súdu a rozhodnutí súdov Slovenskej republiky.  
140 Pozri KOŠIČIAROVÁ, S. Procesnoprávne princípy trestania správnych poriadkových deliktov. In KOŠIČIAROVÁ, S. (ed.) 
Princípy trestania a správne delikty. Trnava : Trnavská univerzita v Trnave, 2016, s. 110.  
141 Rozhodnutie Najvyššieho súdu SR sp. zn. 5Sž/87/2008.  
142 Rozhodnutie Najvyššieho súdu SR sp. zn. 7 So 91/2008. 
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jedného dokladu, o ktorom kontrolovaný subjekt tvrdí, že ho nemá k dispozícii. Nepredloženie nájomnej zmluvy k 
31.12.2008 podľa názoru odvolacieho súdu nemohlo byť prekážkou pre kontrolu cien poskytovaných služieb.“143 

Na druhej strane však treba povedať, že svojvoľné odmietnutie splnenia procesnej povinnosti zo strany 
účastníka konania ide na vrub danému účastníkovi konania, ktorý sa nemôže brániť nesplneniu procesnej 
povinnosti, ako napríklad výzvy na dostavenie sa pred správny orgán, tým, že podľa jeho názoru je takýto úkon 
nadbytočný. Posudzovanie a hodnotenie týchto skutočností je totiž vždy výlučne na správnom orgáne. Správne 
súdy k tomu poznamenávajú, že: „úlohou navrhovateľa nie je hodnotiť, či má význam sa na pojednávanie dostaviť, 
prípadne, čo by sa tam mohlo stať, a preto neprísť. Potrebu nariadenia pojednávania hodnotí správny orgán, v tomto 
prípade starosta obce.“144 
 Účastník konania však, samozrejme, môže vyjadriť svoj nesúhlas s vykonaním určitej nariadenej procesnej 
povinnosti. Svoje tvrdenia však musí vždy zodpovedne a riadne vyargumentovať a podporiť. Ak sa preto napríklad 
účastník konania nemôže zúčastniť ústneho pojednávania z objektívnych príčin, musí tieto objektívne príčiny 
nielen tvrdiť, ale musí ich aj relevantným spôsobom preukázať. Ak preto napríklad sa ho nemôže zúčastniť zo 
zdravotných dôvodov, je nevyhnutné, aby správnemu orgánu v predstihu nielen tieto dôvody deklaroval, ale aby 
ich aj preukázal napríklad predložením lekárskej správy a pod. Nepreukázanie môže opäť viesť k uloženiu 
poriadkovej pokuty, ale aj k vedeniu konania v neprítomnosti účastníka konania, ak to nevylučuje právny 
predpis.145 Súdy k tomu uviedli: „predmetom tohto prieskumného konania je uloženie poriadkovej pokuty 
navrhovateľovi podľa § 45 ods. 1 správneho poriadku vo výške 165 eur pre jeho neprítomnosť na dvoch nariadených 
pojednávaniach v konaní vo veci zasahovania do pokojného stavu. 

Pokiaľ ide o prvé predvolanie na ústne pojednávanie na deň 13. 08.2013, nie je sporné, že navrhovateľ bol na 
toto pojednávanie predvolaný riadne, a to dňa 26. 07.2013. Sporná je len otázka, či sa navrhovateľ z neúčasti na tomto 
ústnom pojednávaní riadne ospravedlnil, uviedol vážne dôvody a tieto dôvody aj do času uloženia poriadkovej pokuty 
preukázal. Tu je potrebné podľa názoru najvyššieho súdu zdôrazniť, že odvolací súd sa nestotožnil s právnym názorom 
navrhovateľa uvedeným v odvolaní proti napadnutému rozsudku, že pokiaľ mal správny orgán pochybnosti o 
závažných dôvodoch navrhovateľa, mal ich skúmať a ak zistí, že vážne dôvody nemal, vychádza z pravdivosti tvrdenia 
navrhovateľa. Podľa názoru odvolacieho súdu je dôkazné bremeno ohľadom tvrdenia vážnych dôvodov – v tomto 
prípade zdravotných, výlučne na strane navrhovateľa a tento musí svoje tvrdenia aj preukázať včas. Pokiaľ 
navrhovateľ zrealizoval podanie – ospravedlnenie z pojednávania vytýčeného na deň 13. 08.2013 o 10.00 hod. už dňa 
11. 08.2013, ktoré však súdu z neznámych dôvodov podal na poštu až po termíne pojednávania (síce v rovnaký deň, t. 
j. 13. 08.2013, ale až popoludní), bolo jeho povinnosťou doložiť k tomuto ospravedlneniu aj lekárske potvrdenie o tom, 
že v deň 13. 08.2013 navštívil lekára. Navrhovateľ však toto lekárske potvrdenie k tomuto ospravedlneniu nedoložil, 
pričom tak neučinil ani bezodkladne po tomto lekárskom vyšetrení. Navrhovateľ doložil lekárske potvrdenie od 
všeobecného lekára až ako prílohu k opravnému prostriedku proti rozhodnutiu odporcu o uložení poriadkovej 
pokuty.“146 

Jednoduchšie povedané: „treba súhlasiť s názorom odvolateľky, že vopred preukázaná práceneschopnosť je 
objektívnym dôvodom neúčasti na vytýčenom pojednávaní, a preto bez ďalšieho nemôže byť dôvodom na uloženie 
poriadkovej pokuty z dôvodu hrubého sťažovania postupu konania. K tomu, aby aj prípadný iný dôvod neúčasti mohol 
byť posúdený ako ospravedlniteľný, však nestačí, aby bol účastníkom (právnym zástupcom) tvrdený, ale musí byť aj 
preukázaný, navyše ak to súd výslovne požaduje.“147 
 Na základe uvedeného preto možno konštatovať, že v prípadoch poriadkovej pokuty je jednoznačne 
pripustený súdny prieskum uloženej poriadkovej pokuty v podmienkach Slovenskej republiky. Jej uloženie je na 
úvahe správneho orgánu, avšak musí byť uložená v medziach zákona, proporčná a riadne odôvodnená.  
 Situácia v prípade Slovenskej republiky je teda relatívne jasná. Na dokreslenie celej situácie je však vhodné 
pozrieť sa aj na judikatúru ESĽP. Tu treba hneď na úvod povedať, že judikatúra, ktorá by sa týkala priamo správnych 
poriadkových deliktov, neexistuje. Existujúca judikatúra sa týka ukladania poriadkových pokút súdmi, ale nie 
správnymi orgánmi. Aj napriek tomu sme však toho názoru, že závery ESĽP je nevyhnutné (možné) použiť aj vo 
vzťahu k správnym poriadkovým deliktom.  

                                                           
143 Rozhodnutie Najvyššieho súdu SR sp. zn. 4Sžo/8/2010. 
144 Rozhodnutie Najvyššieho súdu SR sp. zn. 2 Sžo 92/2008. 
145 Porovnaj POTÁSCH, P., HAŠANOVÁ, J., VALLOVÁ, J., MILUČKÝ, J., MEDŽOVÁ, D. Správny poriadok. Komentár. 3. vyd. 
Bratislava : C. H. Beck, 2019, s. 354.  
146 Rozhodnutie Najvyššieho súdu SR sp. zn. 4Sžo/36/2014. 
147 Rozhodnutie Najvyššieho súdu SR sp. zn. 8Sžo/225/2010. 
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 V zásade treba ďalej uviesť, že ESĽP považuje ukladanie poriadkových pokút súdmi za opatrenie, ktoré 
nespadá pod pôsobnosť čl. 6 Dohovoru. Uvádza, že tento druh opatrení „sa viac podobá výkonu disciplinárnych 
právomocí148 než uloženiu trestu za spáchanie trestného činu. Súd sa preto domnieva, že druh zakázaného konania, 
za ktoré bola žalobcovi uložená pokuta, v zásade nepatrí do pôsobnosti článku 6“.149 
 Judikatúra ESĽP tak judikovala, že poriadková pokuta nemusí mať nevyhnutne trestný charakter. Svoje 
stanovisko v  jednotlivých prípadoch, okrem iného, odôvodnila tým, že pokuta bola páchateľovi uložená v dolnej 
sadzbe povoleného rozpätia poriadkovej pokuty a tiež aj tým, že danú pokutu nemožno premeniť na trest odňatia 
slobody. Práve nemožnosť premeny pokuty na trest odňatia slobody, je tou, ktorú súd považuje za mimoriadne 
dôležitú. Súd dokonca judikoval, že aj v prípade možnej alternácie na trest odňatia slobody, ak však k nemu dôjde 
len za výnimočných situácií, ak by nedošlo k zaplateniu poriadkovej pokuty, ktorú navyše nebolo možné vymôcť 
daňovými orgánmi ako pohľadávku, kde však obvinený sa stále ešte môže brániť, pretože musí byť vypočutý 
v konaní pred súdom a voči rozhodnutiu sa môže odvolať, tak ani v tomto prípade nedochádza k naplneniu 
trestného charakteru poriadkovej pokuty.150 

Ako sme však uviedli, za splnenia určitých podmienok aj poriadková pokuta môže mať trestný charakter. 
Uvedené judikoval ESĽP napríklad vo veci Weber proti Švajčiarsku v rozhodnutí z 22. mája 1990, sťažnosť č. 
11034/84, kde došlo ku kumulácii skutočností, že pokuta bola zameniteľná za trest odňatia slobody a navyše na 
základe Engelových kritérií151 dospel súd k záveru, že tu bolo naplnené nielen 3. kritérium (závažnosť sankcie; 
premena na trest odňatia slobody), ale už aj 2. kritérium (vymedzenie subjektu ako všeobecného subjektu). 

ESĽP je však zároveň jednoznačne názoru, že je nevyhnutné, aby súdy mali k dispozícii nástroje, ktoré 
napomáhajú priebehu konania a ktoré napomáhajú najmä zabezpečeniu poriadku počas konania. Súd konštantne 
uvádza, že „podľa názoru súdu sú pravidlá umožňujúce súdu sankcionovať výtržnosti v konaní pred ním bežným 
prvkom právnych systémov väčšiny zmluvných štátov. Takéto pravidlá a sankcie vyplývajú z prirodzenej právomoci 
orgánu zabezpečiť riadny a usporiadaný priebeh svojho vlastného konania.“152 

Podľa názoru súdu kontrola správneho a riadneho priebehu konania zahŕňa právomoc zakročiť proti 
nepodloženým obvineniam formulovaným na adresu predsedu senátu,153 účastníkov konania alebo advokátom 
urážajúcim súd,154 ďalej nevhodným výrokom, ktoré boli urobené v písomných vyjadreniach,155 taktiež proti 
účastníkom, ktorí neprimerane vyrušujú predsedu senátu, ako aj proti účastníkom, ktorí nerešpektujú pokyny súdu 
a narúšajú priebeh pojednávania,156 aj voči správaniu, ktoré porušuje pravidlá slušnosti,157 proti účastníkom, ktorí 
vstupujú do kancelárie sudcu a kričia na neho158 alebo proti účastníkom, ktorí sa pokúšajú zdržiavať konanie 
predkladaním zjavne neopodstatnených námietok a protinávrhov.159 

                                                           
148 Na vysvetlenie, ESĽP v súvislosti s poriadkovými pokutami tieto označuje pojmom disciplinárne opatrenia, čo vyplýva 
z chápania jednotlivých Engelových kritérií. Nemá sa tu teda na mysli disciplinárne opatrenie, ako ho rozoznávame na 
vnútroštátnej úrovni, keď disciplinárne opatrenie sa prisudzuje len disciplinárnym deliktom.  
149 Rozhodnutie ESĽP vo veci Putz proti Rakúsku z 22. februára 1996, č. sťažnosti 18892/91, § 33.  
150 Pozri rozhodnutie ESĽP vo veciach Žugić proti Chorvátsku z 31. mája 2011, č. sťažnosti 3699/08 a Jurík proti Slovensku z 18. 
marca 2003, č. sťažnosti 50237/99.  
151 K Engelovým kritériám pozri napríklad HAMUĽÁKOVÁ, Z. Zákaz refomatio in peius v správnom trestní. Bratislava : Wolters 
Kluwer, 2020, s. 36 a nasl.  
152 Súd to označuje za „prirodzenú právomoc“ súdu alebo za „nevyhnutnú právomoc“ súdu. Pojem prirodzená právomoc súdu 
je použitá napríklad v rozhodnutiach vo veciach Putz proti Rakúsku z 22. februára 1996, č. sťažnosti 18892/91, § 33, Alenka 
Pecnik proti Slovinsku z 27. septembra 2012 č. sťažnosti 44901/05, § 31 alebo Wiacek proti Poľsku zo 17. januára 2006, č. 
sťažnosti 197995/02 § 6.  Pojem nevyhnutná právomoc súdu je použitý napríklad v týchto veciach: Žugić proti Chorvátsku z 31. 
mája 2011, č. sťažnosti 3699/08, § 66; Kübli proti Švajčiarsku z 21. februára 2002, č. sťažnosti 50364/99, § 5 alebo Jurík proti 
Slovensku z 18. marca 2003, č. sťažnosti 50237/99, § 4. 
153 Rozhodnutie ESĽP vo veci Putz proti Rakúsku z 22. februára 1996, č. sťažnosti 18892/91, § 8. 
154 Rozhodnutie ESĽP vo veci Žugić proti Chorvátsku z 31. mája 2011, č. sťažnosti 3699/08,, § 13. 
155 Rozhodnutie ESĽP (Komisie) vo veci Ravnsborg proti v. Sweden z 23. marca 1994, č. sťažnosti 14220/88, § 34; Rozhodnutie 

ESĽP vo veci Putz proti Rakúsku z 22. februára 1996, č. sťažnosti 18892/91, § 8. 
156 Rozhodnutie ESĽP vo veci Jurík proti Slovensku z 18. marca 2003, č. sťažnosti 50237/99, § 2. 
157 Rozhodnutie ESĽP vo veci Kübli proti Švajčiarsku z 21. februára 2002, č. sťažnosti 50364/99, § 5).  
158 Rozhodnutie ESĽP vo veci Balyuk proti Ukrajine zo 6. septembra 2005,  č. sťažnosti 17696/02, § 4. 
159 Rozhodnutie ESĽP  (Komisie)  vo veci Björkelund proti Švádsku zo 17. mája 1995, č. sťažnosti 16511/90.  
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Pre úplnosť si dovolíme bližšie vymedziť viackrát spomínanú vec Jurík, kde bol predmetom záujmu ESĽP 
právny stav na Slovensku. „V prípade sťažovateľ namietal, že v konaní, v ktorom mu bola uložená poriadková pokuta, 
bolo porušené jeho právo na spravodlivé konanie zaručené článkom 6 Dohovoru. Dňa 25. augusta 1999 krajský súd 
uznal sťažovateľa vinným z trestného činu vydierania. Sťažovateľ sa odvolal. Najvyšší súd určil dátum verejného 
zasadnutia na 25. novembra 1999. Dňa 25. novembra 1999 odročil verejné zasadnutie na neurčito, pretože sa naň 
nedostavil sťažovateľov obhajca. Po vyhlásení uznesenia o odročení verejného zasadnutia predseda senátu uložil 
sťažovateľovi poriadkovú pokutu vo výške 10 000 Sk v súlade s § 66 ods. 1 Trestného poriadku. V rozhodnutí bolo 
uvedené, že sťažovateľ napriek predchádzajúcemu upozorneniu neprimerane skákal do reči predsedovi senátu, 
nerešpektoval jeho upozornenia a rušil priebeh zasadnutia. Súd poznamenal, že na rozdiel od pohŕdania súdom podľa 
§ 169b Trestného zákona správanie, za ktoré bola sťažovateľovi uložená poriadková pokuta podľa § 66 ods. 1 Trestného 
poriadku, nie je oficiálne kvalifikované podľa slovenského práva ako trestný čin. Čo sa týka povahy príslušného deliktu, 
Súd pripomenul, že právne normy oprávňujúce súd sankcionovať nedisciplinované správanie počas súdneho konania 
sú bežnou črtou právnych poriadkov zmluvných štátov. Tieto právne normy a poriadkové opatrenia sú odvodené od 
nevyhnutného oprávnenia súdu zabezpečiť riadny a disciplinovaný priebeh súdneho konania. Opatrenia uložené podľa 
týchto právnych noriem sú skôr výkonom disciplinárnej právomoci ako uložením trestu za spáchanie trestného činu. 
Súd nevidel dôvod, prečo by poriadkovú pokutu uloženú sťažovateľovi posúdil odlišným spôsobom. Poznamenal, že 
podľa § 66 ods. 1 Trestného poriadku bolo na úvahe súdu, pred ktorým prebiehalo konanie, v ktorom došlo k 
nenáležitému správaniu, aby posúdil, či má byť za toto správanie uložená pokuta. Súd pripustil, že podľa slovenského 
právneho poriadku síce závažnejšie prípady nenáležitého správania spadajú do oblasti trestného práva, ale nebolo 
preukázané, že by to bol sťažovateľov prípad. Sťažovateľovi bola uložená pokuta 10 000 Sk a maximálna pokuta, ktorú 
by mu bolo možné uložiť podľa § 66 ods. 1 Trestného poriadku, predstavovala 50 000 Sk. Táto suma bola podstatne 
nižšia ako horná hranica peňažného trestu podľa § 53 Trestného zákona. Navyše, slovenský právny poriadok 
neumožňoval premenu pokuty podľa § 66 ods. 1 Trestného poriadku na trest odňatia slobody. Na základe uvedených 
úvah Súd nevyhodnotil uvedený delikt ako trestný v zmysle článku 6 ods. 1. Na konanie, ktoré vyústilo do uloženia 
poriadkovej pokuty sťažovateľovi, sa preto záruky tohto ustanovenia nevzťahovali.“160 

Na základe uvedenej analýzy judikatúry ESĽP tak možno konštatovať, že poriadkové pokuty zásadne 
nemajú charakter trestného obvinenia podľa čl. 6 Dohovoru, avšak táto predbežná kvalifikácia sankcií za 
(napríklad) pohŕdanie súdom za disciplinárne opatrenie a nie za trestnú sankciu ako takú, samozrejme, nevylučuje, 
že prísnosť sankcie zmení toto posúdenie  na také, ktoré už spadá pod čl. 6 Dohovoru161 alebo že zákonodarná moc 
označí závažnejšie prípady za oblasť, ktorá spadá pod trestné právo (t. j. bude naplnené prvé Engelovo 
kritérium).162 V každom prípade naďalej platí, že toto posúdenie pri takomto „zmiešanom“ charaktere deliktov, či 
ide o konanie spadajúce pod čl. 6 Dohovoru, je oprávnený uskutočňovať výlučne ESĽP samostatne, inak by sa štát 
mohol vyhnúť aplikácii Dohovoru.163  
 
5 ZÁVER 

V našom článku sme analyzovali postavenie správnych poriadkových deliktov v podmienkach Slovenskej 
republiky. V prvej časti článku sme sa zamerali na vymedzenie tohto druhu deliktov z pohľadu správnoprávnej 
teórie. V druhej časti článku sme analyzovali judikatúru slovenských súdov, ale aj judikatúru ESĽP, ktorá je 
zameraná na správne poriadkové delikty.  

Na základe vyššie prezentovaných údajov možno dospieť k záveru, že správne poriadkové delikty 
z pohľadu nadnárodného právneho poriadku zásadne nespadajú pod režim článku 6, pričom ESĽP formuluje 
viaceré dôvody, pre ktoré nemožno tieto delikty podradiť pod pojem trestné obvinenie.  

Sme toho názoru, že táto skutočnosť by mala byť smerodajná pre slovenského zákonodarcu a tento druh 
deliktu nepodradiť pod vecnú pôsobnosť všeobecného právneho predpisu upravujúceho správne trestanie. 

                                                           
160 PIROŠÍKOVÁ, M. K aktuálnej judikatúre Európskeho súdu pre ľudské práva týkajúcej sa aplikovateľnosti článku 6 Dohovoru. 
In Bulletin slovenskej advokácie. 2012, č. 7-8/2012, s. 10; POTÁSCH, P. Pojem „správne trestanie“ v perspektívne ustanovenia 
§ 194 a § 195 zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok (aj v kontexte rozhodovacej činnosti Európskeho súdu pre ľudské 
práva. In CEPEK, B. (ed). Vývojové determinanty práva v Slovenskej republike. Bratislava : Paneurópska vysoká škola, 2018 s. 
110 – 111.  
161 Rozhodnutie ESĽP vo veci Alenka Pecnik proti Slovinsku z 27. septembra 2012 č. sťažnosti 44901/05, § 32. 
162 Rozhodnutie ESĽP (Komisie) vo veci Ravnsborg proti v. Sweden z 23. marca 1994, č. sťažnosti 14220/88, § 34. 
163 Pozri rozhodnutie ESĽP vo veciach Gestur Jónsson a Ragnar Halldór Hall proti Islandu z 22. decembra 2020, č. sťažností 
68273/14 a 68271/14.  
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Diskusiu však možno viesť vo vzťahu k uplatneniu niektorých princípov správneho trestania aj vo vzťahu 
k správnym poriadkovým deliktom, pričom to, ktoré by to mali byť, bude vecou ďalšieho vedeckého výskumu.  

Sme presvedčení, že dostatočná úroveň garancie práv obvinených v tomto prípade je zabezpečená 
súdnym prieskumom na národnej úrovni v režime Správneho súdneho poriadku a ktorú v prípade poriadkových 
pokút, podľa nášho názoru, nemožno bez ďalšieho vylúčiť.  
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VZŤAH KÓDEXU SPRÁVNEHO TRESTANIA A TRESTNÉHO PRÁVA 

Jozef Čentéš, Andrej Beleš 

Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave 

Abstrakt: Správne trestanie je súčasťou systému sankcionovania protispoločenských deliktov vo verejnom práve. 
Vzhľadom na navzájom adekvátny obsah právnych inštitútov v trestnom práve a správnom trestaní je potrebné 
vymedziť predovšetkým vzťah trestného činu a správneho deliktu a vzťah kódexu správneho trestania a prameňov 
trestného práva. 

Abstract: Administrative punishment is part of the system of sanctioning anti-social offenses in public law. Given 
the mutually adequate content of legal institutes in criminal law and administrative punishment, it is necessary to 
define in particular the relationship between the crime and administrative offense and the relationship between 
the Code of Administrative Punishment and the sources of criminal law. 

Kľúčové slová: správne trestanie, trestné právo, správny delikt, priestupok, trestný čin 

Keywords: administrative punishment, criminal law, administrative offense, misdemeanor, criminal offense 

1 ÚVOD 
 Rekodifikácia správneho trestania je dlhodobým cieľom právnej vedy i právnej praxe. Správnym trestaním 
sa rozumie uplatňovanie zodpovednosti za správne delikty (ako mimosúdne trestné delikty), ktoré spáchali 
administratívnoprávne zodpovedné osoby.164 Čiastočnú kodifikáciu správneho trestania predstavuje zákon č. 
372/1990 Zb. o priestupkoch (ďalej len „zákon o priestupkoch“). Zákon o priestupkoch, ktorý v zmenených 
spoločenských pomeroch v podmienkach federácie prijala Slovenská národná rada, je vhodným príkladom toho, 
že aj v dobovom kontexte kvalitné zákony časom zastarávajú a nedokážu uspokojiť potreby praxe napriek 
rozsiahlym novelizáciám.  
 V rámci dlhodobého „už rozbehnutého kolotoča prípravného teoretického vrenia“165 pred rekodifikáciou 
správneho trestania je potrebné načrtnúť základné okruhy spoločných vzťahov správneho trestania a trestného 
práva, ktoré je potrebné v rámci rekodifikácie správneho trestania vyriešiť. 
 Zákon o priestupkoch de lege lata upravuje základné inštitúty vyvodzovania zodpovednosti za priestupky 
v režime hmotného práva, ako aj základné procesné inštitúty. Obsah predpisu však nereflektuje na vývoj právnej 
úpravy v súvisiacich predpisoch trestného práva a nemožno ho aplikovať na delikty právnických osôb.166 Vo vzťahu 
k iným správnym deliktom sa zákon o priestupkoch nepoužije, ale aplikuje sa subsidiárne zákon č. 71/1967 Zb. o 
správnom konaní (správny poriadok). Takáto právna úprava vyvodzovania zodpovednosti v oblasti verejného 
práva za protiprávne činy je nedostatočná. Zákonodarca si v tejto oblasti dlhodobo neplní svoju úlohu (avšak 
možností vyvodenia právnej zodpovednosti voči zákonodarcovi niet),167 preto načrtnuté problémy čiastočne 
napráva právna prax. Správne orgány a následne správne súdnictvo pri preskúmavaní zákonnosti rozhodnutí 
správnych orgánov sa tak utiekajú k analogickej aplikácii inštitútov trestného práva, a to napriek tomu, že trestné 
právo per se nie je verejnej správe vlastné.168 Správne súdnictvo k tejto problematike uvádza: „[...] v prípade 
správneho deliktu, o ktorý sa jedná aj v prejednávanej veci, ide o súčasť tzv. správneho trestania, teda o postih za 
určité nedovolené konanie. V konaniach zisťovania správneho deliktu, rozhodovania o vine páchateľa za spáchanie 

                                                           
164 Pozri HAVELKOVÁ, M.: Použitie ustanovení trestného práva v oblasti správneho trestania - 1. časť. Projustice [elektronický 
zdroj]. - Roč. 4, 28. apríl (2015), nestr. [10 s.], dostupné na: https://www.projustice.sk/spravne-pravo/pouzitie-stanoveni-
trestneho-prava-v-oblasti-spravneho-trestania  cit 15. 10. 2021. 
165 TÓTHOVÁ, K.: Správne trestanie a § 55 zákona o správnom konaní. In: Zásady zákona o správnom trestaní. Bratislava: 
Právnická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave, 2017, s. 424 
166 Adekvátne k východiskám rekodifikácie českej právnej úpravy pozri VETEŠNÍK, P. Vztah zákona o odpovědnosti za 
přestupky a řízení o nich k trestněprávním předpisům. In: JELÍNEK, J. a kol. Dokazování v trestním řízení v kontextu práva na  
spravedlivý proces. Praha: Leges, 2018, s. 179 – 195. 
167 VAČOK, J.: Politická zodpovednosť za kvalitu právnej úpravy na príklade správneho trestania. In: VEČEŘA, M., HAPLA, M. 
(eds.): Weyrovy dny právní teorie 2017. Brno: Masarykova univerzita, 2017, s. 182 – 191. 
168 Pozri PRŮCHA, P.: Správní trestání v české republice, pojmová a teoretická východiska. Zborník z medzinárodnej vedeckej 
konferencie Bratislavské právnické fórum 2016. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, 2016, s. 
165. 

https://www.projustice.sk/spravne-pravo/pouzitie-stanoveni-trestneho-prava-v-oblasti-spravneho-trestania
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deliktu a ukladaní postihov zaň na základe analógie legis je charakteristická aplikácia zásad, ktoré platia v trestnom 
procese pri vyvodzovaní zodpovednosti za trestné činy, čo napokon vyplýva aj z ustanovenia § 195 S.s.p. [...] Ústava 
SR osobitne neupravuje požiadavky na trestanie správnych deliktov. Základné princípy vzťahujúce sa na správne 
trestanie možno odvodiť od všeobecných princípov demokratického a právneho štátu, ako aj z požiadaviek 
obsiahnutých v medzinárodných zmluvách, ako aj z judikatúry ESĽP, Ústavného súdu SR a Najvyššieho súdu SR.“169 
Z hľadiska analogického použitia trestného práva v správnom trestaní sa aplikačná prax dostáva na vratkú plochu, 
pretože zásada nullum crimen sine lege v sebe obsahuje atribút scripta, čo znamená požiadavku, aby zodpovednosť 
bola vyvodzovaná len na základe prameňa práva, ktorým je zákon, ako aj atribút stricta, ktorý predstavuje zákaz 
analógie v neprospech páchateľa. K obmedzeným možnostiam uplatnenia analógie v tejto sfére Nejvyšší správní 
soud ČR pripomenul: „Nejvyšší správní soud připomíná, že použití analogie ve správním trestání je přípustné, a to v 
omezeném rozsahu, pouze tam, kdy to, co má být aplikováno, určitou otázku vůbec neřeší, nevede-li takový výklad k 
újmě účastníka řízení a ani k újmě na ochraně hodnot, na jejichž vytváření a ochraně je veřejný zájem [...]“170 
 Okrem nedostatočnosti hmotnoprávnej a procesnoprávnej úpravy správneho trestania z hľadiska 
aplikačnej praxe vyplýva nevyhnutnosť uplatnenia trestnoprávnych inštitútov v správnom trestaní z rozhodovacej 
činnosti Európskeho súdu pre ľudské práva k čl. 6 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd171 (ďalej 
len „Dohovor“). Základné garancie práva na spravodlivý proces podľa čl. 6 Dohovoru, nullum crimen, nulla poena 
sine lege podľa čl. 7 Dohovoru, resp. ne bis in idem podľa čl. 4 Protokolu č. 7 k Dohovoru sa totiž (na základe tzv. 
engelovských kritérií172) uplatnia nielen vo vzťahu k činom, ktoré sú v zmysle vnútroštátneho práva kvalifikované 
ako trestné činy, ale aj vo vzťahu k činom, ktoré sú kvalifikované ako priestupky a iné správne delikty,173 s výnimkou 
disciplinárnych a poriadkových deliktov. 
 
2 PREDMET SKÚMANIA 
 Základné otázky vzťahu správneho trestania a trestného práva sú nasledujúce: 

• vzťah priestupku (správneho deliktu) a trestného činu, teda riešenie prednosti kvalifikácie skutku ako 
priestupku alebo správneho deliktu v prípade, že prichádzajú do úvahy obe varianty kvalifikácie, v rámci 
čoho je potrebné skúmať taktiež: 

• vzťah priestupku a trestného činu a problematiku ne bis in idem, 
• vzťah trestných činov a správnych deliktov predstavujúcich prísnejší postih ako podľa trestného 

práva; 
• vzťah kódexu správneho trestania a Trestného zákona a Trestného poriadku; 
• použitie základných zásad trestného práva hmotného / základných zásad trestného práva procesného v 

správnom trestaní. 
 

Vzhľadom na počiatočné štádium prípravy kódexu správneho trestania sa predmetný príspevok zaoberá 
predovšetkým prvými uvedenými dvomi bodmi, ktorých riešenie pomôže zodpovedať sporné aspekty tretieho 
bodu. 
 
3 VZŤAH PRIESTUPKU (SPRÁVNEHO DELIKTU) A TRESTNÉHO ČINU 
3.1 Ústavnoprávne a historické východiská 
 Materiálne prekrývanie skutkových podstát priestupkov (správnych deliktov), teda deliktov, ktoré nie sú 
súdne trestné, a trestných činov, ktoré sú súdne trestnými deliktmi, je relatívne častý jav. Voči množstvu 
skutkových podstát trestných činov existuje množstvo adekvátnych skutkových podstát priestupkov alebo 
všeobecne správnych deliktov, ktoré sa v zásade odlišujú typovou spoločenskou závažnosťou. V takých prípadoch 
je potrebné na základe konkrétnych okolností spáchaného skutku, najmä podľa povahy činu, následku, osoby 
páchateľa, resp. jeho pohnútky. Ide o skutkové podstaty, ktoré obsahujú právne pojmy s nižšou mierou určitosti 
(napr. hrubá neslušnosť), alebo aj skutkové podstaty, ktoré obsahujú exaktne určenú hranicu medzi priestupkom 
a trestným činom [malá škoda podľa § 125 ods. 1 TZ, krádež podľa § 212 ods. 1 písm. a) TZ], avšak na základe zásady 

                                                           
169 Pozri uznesenie Najvyššieho súdu SR z 27. mája 2021, sp. zn. 5 Asan/4/2019. 
170 Rozsudok Nejvyššího správního soudu ČR zo 16. apríla 2008, sp. zn. 1 As 27/2008, s. 7. 
171 Oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí č. 209/1992 Zb. 
172 Rozsudok ESĽP vo veci Engel a ďalší v. Holandsko, č. 5100/71 z 8. júna 1976, ods. 82 a nasl. 
173 Pozri rozsudok ESĽP vo veci Kadubec v. Slovensko, č. 27061/95 z 2. septembra 1998 a mnohé ďalšie. 
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subsidiarity trestnej represie je možné aj pri prekročení tejto hranice vylúčiť kvalifikáciu skutku ako trestného činu 
a aplikovať kvalifikáciu skutku ako priestupku. 
 Ústavní soud ČR k rozsiahlemu výskytu neurčitých hraníc medzi správnym trestaním a vyvodzovaním 
trestnoprávnej zodpovednosti pripomína, že v podmienkach materiálneho právneho štátu, ktorého imanentnou 
súčasťou je právna istota, ide v zásade o nežiaduci jav. Právo by malo poskytovať dostatočne jasnú odpoveď, aké 
právne následky vyvoláva určitý skutok. Súd konkrétne – vo vzťahu k prejednávanej veci obiter dictum – vyslovil: 
„[...] způsob právní regulace, při níž zákonodárce podává identickou definici dvou skutkových podstat - jak přestupku, 
tak trestného činu - odporuje požadavku právní jistoty a požadavku určitosti právní normy a způsobuje závažné 
interpretační potíže při aplikaci (hrozí nebezpečí aplikační libovůle).“174 
 Na druhej strane nevyjasnená hranica medzi správnymi deliktmi a trestnými činmi môže byť 
zákonodarcom úmyselne ponechaná ako priestor na uváženie orgánu aplikácie práva, príp. môže byť ponechaná 
z dôvodu faktickej nemožnosti stanovenia jasnej hranice, alebo môže byť nejasnosť hranice spôsobená 
neúmyselne ako produkt nie vždy dokonalej činnosti zákonodarcu. Prezumpcia racionálneho zákonodarcu sa totiž 
nie vždy aj reálne naplní. Nejvyšší správní soud ČR k uvedenému problému uviedol: „Věcný rozdíl mezi trestnými činy 
a správními delikty bývá i velmi mlhavý, může být i výsledkem politického rozhodnutí (‚dekriminalizace‘), a je běžné, 
že skutky trestané právním řádem jednoho státu nebo v určité době jako trestné činy jsou podle právního řádu jiného 
státu nebo v jiné době ‚pouze‘ správními delikty a naopak.“175 

Na okolnosti voľných, resp. nevyjasnených hraníc medzi správnymi deliktmi a trestnými činmi je 
nevyhnutné nahliadať aj z historického hľadiska. Správne trestanie ako aj trestné právo slúžili v podmienkach 
totalitného štátu založeného na komunistickej ideológii záujmom takého totalitného štátu, v oficiálnych 
proklamáciách ako prostriedok triedneho boja.176 Skutkové podstaty správnych deliktov a trestných činov museli 
byť formulované dostatočne pružne na to, aby bolo možné postihnúť každého nepriateľa totalitných pomerov po 
februári 1948. 

V rámci tzv. právnickej dvojročnice177 na konci 40-tych a začiatku 50-tych rokov boli rekodifikované tak 
trestné právo ako aj správne trestanie, ktoré koncentrovane v jednom kódexe upravoval zákon č. 88/1950 Zb. 
Trestný zákon správny. Dôvodová správa k Trestnému zákonu správnemu o nevyhnutnosti vágnych hraníc medzi 
priestupkami a trestnými činmi uviedla: „Jak ustanovení tohoto zákona, tak i ustanovení trestního zákona soudního 
jsou formulována pružně, jednak aby se oba zákony nestaly brzdou vývoje, jednak aby reakci nebylo možno uniknout 
spravedlnosti. Mnohé skutkové podstaty, formulované v obou zákonech pružně a široce, se proto někde budou 
překrývat; vést mezi nimi přesnou hranici není možné. Delikty ve větší míře nebezpečné společnosti mají stíhat soudy 
podle soudního zákona trestního. Proto se v § 2 stanoví jen všeobecně, že tyto činy nelze stíhat jako přestupky.“178 
Takýto historický pohľad zdôrazňuje dôležitosť toho, čo vyslovil explicitne i implicitne Ústavní soud ČR, ako sme 
citovali vyššie: v prostrední materiálneho právneho štátu je významnou hodnotou právna istota, a to aj pri 
vymedzení hraníc správneho trestania a trestného práva. 

 
3.2 Možné modely vymedzenia vzťahu priestupku (správneho deliktu) a trestného činu 

Z hľadiska vymedzenia vzťahu právnych kvalifikácií priestupku (správneho deliktu) a trestného činu, ak je 
možná ich kolízia, v zásade prichádzajú do úvahy tri modely: 

• subsidiarita priestupku (správneho deliktu), 
• subsidiarita trestného činu, 
• vzťah nevyjadrený. 

 
Subsidiarita priestupku (správneho deliktu) znamená, že pri kolízii právnych kvalifikácií je orgán povinný 

uprednostniť kvalifikáciu skutku ako trestného činu (správneho deliktu), čiže o priestupok ide len vtedy, keď nejde 
o trestný čin. Takému modelu zodpovedá aj súčasná právna úprava v zmysle zákona č. 372/1990 Zb. 
o priestupkoch. Priestupkom je zavinené konanie, ktoré porušuje alebo ohrozuje záujem spoločnosti a je za priestupok 
výslovne označené v zákone o priestupkoch alebo v inom zákone, ak nejde o iný správny delikt postihnuteľný podľa 

                                                           
174 Nález Ústavního soudu ČR z 25. októbra 2011, sp. zn. Pl.ÚS 14/09, bod 50. 
175 Rozsudok Nejvyššího správního soudu ČR z 31. mája 2007, sp. zn. 8 Afs 17/2007 (spojená vec s 8 As 29/2007), s. 10. 
176 Napr.: „Třídní podstata trestního práva je především určena tím, které třídě ve společnosti toto právo slouží, jaké třídní zájmy 
chrání.“ SOLNAŘ, V. a kol.: Československé trestní právo. Praha: Orbis, 1959, s. 8. 
177 Pozri BLÁHOVÁ, I.: Rekodifikace trestného práva procesního v letech 1948 – 1950. Praha: Auditorium, s. 43 a nasl. 
178 Národní shromáždění republiky Československé 1950, tlač 471, odôvodnenie § 2 zákona. 
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osobitných právnych predpisov, alebo o trestný čin.179 To znamená, že primárne je potrebné skúmať, či skutok 
napĺňa znaky skutkovej podstaty niektorého trestného činu okrem znakov skutkovej podstaty priestupku. Ak taká 
kvalifikácia prichádza do úvahy, správny orgán odovzdá vec orgánu činnému v trestnom konaní.180 Orgán činný 
v trestnom konaní je taktiež povinný posudzovať vec v súlade si základnými zásadami trestného práva hmotného, 
predovšetkým so zásadou subsidiarity trestnej represie.181 Ak takýto skutok je možné kvalifikovať ako prečin, 
pričom podľa materiálneho korektívu je jeho závažnosť nepatrná182 (u mladistvých páchateľov malá183), nejde 
o trestný čin. V takom prípade orgán činný v trestnom konaní vec odovzdá184 alebo postúpi (ak už bolo začaté 
trestné stíhanie)185 späť na prejednanie správnemu orgánu. Ak však ide o zločin, uplatnenie materiálneho korektívu 
nie je prípustné a opätovná kvalifikácia skutku ako priestupku (správneho deliktu) nie je možná.186 

Podobne aj súčasná česká právna úprava rekodifikovaného priestupkového práva zachováva model 
subsidiarity priestupku. Ust. § 5 zákona č. 250/2016 Sb. o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich určuje: 
„Přestupkem je společensky škodlivý protiprávní čin, který je v zákoně za přestupek výslovně označen a který vykazuje 
znaky stanovené zákonem, nejde-li o trestný čin.“ 

Z hľadiska historického vývoja je model subsidiarity priestupku (správneho deliktu) v česko-slovenskej i 
slovenskej právnej úprave dlhodobo etablovaný. Vo vyššie spomínanom Trestnom zákone správnom z roku 1950 
bol tento model upravený v § 2: „Podľa tohto zákona stíhajú sa ako priestupky len činy, ktoré nie sú trestné podľa 
trestného zákona súdneho.“ 

Jednotná a kodifikovaná právna úprava správneho trestania sa začiatkom 60-tych rokov rozdelila do 
zákona č. 60/1961 Zb. o úlohách národných výborov pri zabezpečovaní socialistického poriadku, resp. zákona č. 
38/1961 Zb. zákona o miestnych ľudových súdoch. Priestupky a previnenia prejednávali miestne ľudové súdy ako 
aj národné výbory. Pred miestnymi ľudovými súdmi sa prejednávali previnenia závažnejšieho charakteru. 
Priestupky a previnenia teda nemali charakter súdne trestných deliktov, a to ani v prípade, ak ich prejednávali 
miestne ľudové súdy, keďže tieto boli obsadzované volenými občanmi v obciach a na pracoviskách187, prejednávali 
„menej závažné prípady porušovania právneho poriadku a drobné spory medzi občanmi“188, a teda sa svojím 
charakterom približovali disciplinárnym komisiám. 189  

Z hľadiska nášho skúmania je podstatnou skutočnosťou, že bol zachovaný subsidiárny vzťah priestupku 
(previnenia) vo vzťahu k trestnému činu. Subsidiaritu priestupkov voči trestným činom upravoval § 6 zákona o 
úlohách národných výborov pri zabezpečovaní socialistického poriadku. Ust. § 15 zákona o miestnych ľudových 
súdoch vo vzťahu k previneniam znelo: „Previnením je zavinené konanie uvedené v tomto zákone (§ 16 až § 21), 
ktorým bol porušený socialistický právny poriadok v takej miere, že to ohrozuje alebo poškodzuje záujmy spoločnosti 
alebo práva a oprávnené záujmy jednotlivca, ak vzhľadom na okolnosti prípadu, na osobu previnilého občana a 
následky jeho konania nedosahuje stupeň spoločenskej nebezpečnosti trestného činu.“ Osobitosťou tejto právnej 
úpravy bol ten fakt, že kritériá na posudzovanie závažnosti činu, teda spoločenskej nebezpečnosti – na účel 
určenia, či ide o previnenie alebo trestný čin – stanovoval samotný mimotrestný právny predpis, zákon 
o miestnych ľudových súdoch.  

                                                           
179 Ust. § 2 ods. 1 zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch. 
180 Ust. § 60 ods. 3 písm. c) zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch. 
181 Pozri napr.: „Trestné právo nemá riešiť problémy, na riešenie ktorých existujú adekvátne politické, hospodárske, výchovné a 
iné prostriedky a nesmie suplovať ani ostatné právne odvetvia.“ ČENTÉŠ, J.; ŠANTA, J.: Vybrané aspekty novelizácie trestného 
zákona. In Zborník z II. ročníka medzinárodnej vedeckej konferencie Banskobystrické dni práva. Banská Bystrica: Belianum, 
2017, s. 8. 
182 Ust. § 10 ods. 2 zákona č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon (ďalej len „TZ“).  
183 Ust. § 95 ods. 2 TZ. 
184 Ust. § 197 ods. 1 písm. a) zákona č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok (ďalej len „TP“). 
185 Ust. § 214 ods. 1 TP. 
186 R 96/2014. 
187 Ust. § 8 a 9 zákona č. 38/1961 Zb. o miestnych ľudových súdoch. 
188 Preambula zákona č. 38/1961 Zb. o miestnych ľudových súdoch. 
189 Osobitným druhom previnení boli ešte tzv. kárne (disciplinárne) previnenia (špeciálne pri poškodzovaní alebo rozkrádaní 
majetku v socialistickom vlastníctve), ktoré prejednával kárny orgán, teda vedúci podniku, príp. disciplinárna komisia. Pozri 
zákon č. 24/1957 Zb. o kárnom (disciplinárnom) stíhaní rozkrádania a poškodzovania majetku v socialistickom vlastníctve 
(zákon bol zrušený novelou TZ 1961 zákonom č. 65/1965 Zb.). K vzťahu previnení a tzv. kárnych (disciplinárnych) previnení 
pozri poznámku č. 1 v článku KUZMÍK, O.: O previneniach proti socialistickému a osobnému vlastníctvu, proti socialistickému 
spolunažívaniu a o priestupkoch proti socialistickému spolunažívaniu. Právny obzor, 1963, roč. 46, č. 10, s. 598. 
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 Tento model zostával zachovaný aj pri úvahách o rekodifikáciách priestupkového práva na konci 80-tych 
rokov. Tieto rekodifikácie boli napokon uskutočnené až v zmenených spoločenských pomeroch po novembri 1989. 
Napr. vládny návrh zásad zákona České národní rady o přestupcích ešte z marca 1989 uvádzal: „Společenský zájem, 
proti němuž přestupek směřuje, může být zároveň porušen trestným činem, přečinem nebo jiným správním deliktem. 
Zákon proto musí řešit vztah k těmto deliktům a vyloučit možnost dvojího potrestání za jeden a týž čin. Vztah 
přestupku k trestnému činu a přečinu je řešen negativním vymezením pojmu přestupku.“190 Riešenie vzťahu trestných 
činov a priestupkov už nebolo odôvodnené čo najširšími možnosťami postihu nepriateľov štátneho režimu ako 
v roku 1950, ale odôvodnenie smeruje k vylúčeniu dvojitého postihu, teda k zachovávaniu základných práv. 
 Model subsidiarity trestného činu by, naopak, znamenal, že kvalifikačnú prednosť má priestupok 
(správny delikt). Takýto model by lepšie zodpovedal zásade subsidiarity trestnej represie ako jednej zo základných 
zásad trestného práva hmotného. Ak sa totiž pri prednosti kvalifikácie skutku ako trestného činu uplatní 
trestnoprávna kvalifikácia a ide o zločin, uplatnenie materiálneho korektívu, a teda ani zásady subsidiarity trestnej 
represie (mimo tohto hmotnoprávneho nástroja podľa § 10 ods. 2 TZ) nie je možné.191 Slovenský TZ totiž 
neobsahuje zákonné ustanovenie, ktoré by vyjadrovalo zásadu subsidiarity trestnej represie všeobecne, ako ju 
ustanovuje v českom právnom prostredí § 12 ods. 2 zákona č. 40/2009 Sb. Trestní zákonník (ďalej len „český TZ“).192  
Naopak, v rámci modelu subsidiarity trestného činu by kvalifikačná prednosť priestupku (správneho deliktu) platila 
voči všetkým trestným činom – tak prečinom ako aj zločinom. 
 Prednosť kvalifikácie skutku ako správneho deliktu by taktiež vhodne riešila prípady, keď vyvodenie 
zodpovednosti za závažný správny delikt umožňuje uloženie prísnejšej (peňažnej) sankcie ako vyvodenie 
zodpovednosti za trestný čin. Vhodným príkladom je § 28 ods. 8 zákona č. 152/1995 Z. z. o potravinách, ktorý 
umožňuje uloženie pokuty za správny delikt v sadzbe 1 milión až 5 miliónov eur. Podľa názoru Nejvyššího správního 
soudu ČR sú práve takéto prípady závažných správnych deliktov dôvodom, prečo musia v správnom trestaní platiť 
obdobné princípy ako v trestnom práve.193 V prospech uvedeného riešenia je potrebné spomenúť aj skutočnosť, že 
špecializované správne orgány, ktoré prejednávajú závažné správne delikty, ako sme uviedli vyššie, môžu pre danú 
oblasť disponovať lepším personálnym a odborným zázemím ako orgány činné v trestnom konaní a súdy.  
 Uprednostnenie modelu subsidiarity trestného činu si taktiež vyžaduje riešenie otázky, či by bolo 
vhodnejšie takéto pravidlo upraviť priamo v TZ, teda nie v kódexe správneho trestania, a ako by malo konkrétne 
znieť, resp. či by mal správny orgán disponovať širokým priestorom na uváženie, či kvalifikuje skutok ako správny 
delikt alebo odovzdá vec na trestné konanie. V takom prípade je potrebné upraviť kritériá, ktoré sú adekvátne ako 
kritériá pri aplikácii materiálneho korektívu podľa § 10 ods. 2 TZ. Ide o kritériá, ktoré sa viažu k znakom objektívnej 
i subjektívnej stránky skutkovej podstaty trestného činu, resp. správneho deliktu. Na zváženie je zaradenie 
objektu, teda chráneného záujmu medzi tieto kritériá, čo sa javí vhodné vzhľadom na to, že správnymi deliktmi je 
chránené veľké množstvo značne rôznorodých chránených spoločenských záujmov, ktorých význam je rozdielny.  

V prípade právnej úpravy modelu subsidiarity trestného činu v kódexe správneho trestania, je možné 
predmetné pravidlo vzhľadom na vyššie uvedené formulovať nasledujúcim spôsobom: „Ak prichádza do úvahy 
uplatnenie trestnej zodpovednosti a zároveň zodpovednosti za správny delikt, uplatní sa zodpovednosť za správny 
delikt, ak to postačuje vzhľadom na spôsob vykonania činu a jeho následky, okolnosti, za ktorých bol čin spáchaný, 
mieru zavinenia, pohnútku páchateľa a chránený spoločenský záujem.“ 

Napokon zostáva na zváženie tretí model, ktorého podstatou je, že vzťah medzi priestupkom (správnym 
deliktom) a trestným činom zostáva nevyjadrený. Z ústavnoprávneho hľadiska je tento model zo všetkých 
najväčšmi ohrozený nedostatkom právnej istoty. 

                                                           
190 Vládní návrh zásad zákona České národní rady o přestupcích, parlamentná tlač č. 111, dostupné na: 
https://www.nrsr.sk/dl/Browser/Document?documentId=63344 cit.17. 11. 2021. 
191 Opäť R 96/2014. 
192 Ust. § 12 ods. 2 českého TZ: „Trestní odpovědnost pachatele a trestněprávní důsledky s ní spojené lze uplatňovat jen v 
případech společensky škodlivých, ve kterých nepostačuje uplatnění odpovědnosti podle jiného právního předpisu.“ K rozdielom 
medzi slovenskou a českou právnou úpravou v tomto smere pozri tiež rozsudok Najvyššieho súdu SR z 12. júla 2016, sp. zn. 1 
Tdo V 10/2015. 
193 „Pro ilustraci lze vzpomenout i někdy převrácený poměr u peněžitých sankcí: stamilionové pokuty, které hrozí za některé správní 
delikty, a více než desetinásobně přesahují možnou výměru peněžitého trestu podle trestního zákona. Také proto pro trestnost 
správních deliktů musí platit obdobné principy a pravidla jako pro trestnost trestných činů.“ Rozsudok Nejvyššího správního soudu 
ČR z 31. mája 2007, sp. zn. 8 Afs 17/2007 (spojená vec s 8 As 29/2007), s. 10. 

https://www.nrsr.sk/dl/Browser/Document?documentId=63344


58 
 

Z hľadiska historickoprávnej komparácie je možné nájsť príklady právnej úpravy na našom území, ktorá 
vzťah správnych deliktov a trestných činov nevyjadrovala. Ide o právnu úpravu a návrhy kodifikácií správneho 
trestania do roku 1950. Uhorský zákonník o priestupkoch194 tento vzťah neupravoval a pokiaľ sa odvolával na 
zákonník o zločinoch a prečinoch,195 išlo o problematiku územnej pôsobnosti (§ 2), resp. subsidiárne použitie 
zákonníka o zločinoch a prečinoch, ak zákonník o priestupkoch neustanovuje vlastnú (osobitnú) právnu úpravu (§ 
12).  Po vzniku Československej republiky sa uskutočňovali vo vzťahu k správnemu trestaniu rekodifikačné snahy. 
Návrh zákona o správním trestním právu a řízení z roku 1928 obsahoval definíciu tzv. správneho priestupku, avšak 
bez vyjadrenia vzťahu k trestnému činu. Podľa § 1 tohto návrhu zákona: „Správními přestupky podle tohoto zákona 
se rozumějí činy (jednání nebo opominutí), jež podle platných předpisů přísluší stíhati politickým (státním policejním) 
úřadům.“196 Podobnú definíciu obsahoval aj návrh zákona o správním trestním právu a řízení z roku 1937. Pojem 
správny priestupok bol negatívne vymedzený len voči činom, ktoré mali za následok donucovací alebo 
disciplinárny trest, čiže v podstate voči poriadkovým a disciplinárnym deliktom. Ust. § 1 ods. 3 tohto návrhu zákona 
znelo: „Činy, pokud mají za následek donucovací nebo disciplinární trest, nejsou správními přestupky ve smyslu tohoto 
zákona.“197 Z uvedeného vyplýva, že návrh zákona vychádza z teoretického základu, že poriadkové delikty majú 
donútiť k určitému plneniu, a preto majú iný charakter ako správne priestupky; rovnako iný charakter majú 
disciplinárne delikty.198 Táto skutočnosť je podnetná aj pre súčasné vymedzenie správneho deliktu v rámci kódexu 
správneho trestania. Vymedzenie vo vzťahu k trestným činom však zostáva nedotknuté.  

Pre úplnosť je potrebné dodať vzťah priestupkového zákona a trestného zákona mal byť vyriešený 
uvádzacím zákonom k trestnému zákonu, avšak nie v zmysle ustanovenia subsidiarity priestupku alebo trestného 
činu, ale v zmysle rozdelenia skutkových podstát z pôvodného uhorského priestupkového zákonníka podľa toho, 
či ide o súdne trestné alebo správne trestné delikty (čl. III osnovy trestního zákonníka z roku 1937).199 

Model nevyjadreného vzťahu medzi priestupkom (správnym deliktom) a trestným činom v súčasnosti by 
v záujme právnej istoty musel byť sprevádzaný rozsiahlejšími legislatívnymi zmenami aj v trestnom práve 
hmotnom, najmä spresňovaním skutkových podstát trestných činov, vypustením skutkových podstát niektorých 
bagateľných trestných činov (najmä verbálneho charakteru, napr. trestný čin ohovárania), zvýšením hranice malej 
škody, aby sa vytvorila „ostrejšia“ hranica medzi súdnymi a mimosúdnymi majetkovými deliktmi, a ďalšími  
opatreniami dekriminalizačného charakteru. Takýto prístup zákonodarcu je vzhľadom na doterajšie skúsenosti 
s rozširovaním trestnej represie v rovine utópie.200 Okrem toho je potrebné očakávať aj možné nové povinnosti 

                                                           
194 Zák. čl. XL/1879. 
195 Zák. čl. V/1878. 
196 Vládní návrh zákona o správním trestním právu a řízení. Parlamentná tlač č. 735 (II. volebné obdobie). Dostupné na: 
https://www.nrsr.sk/dl/Browser/Document?documentId=36030 cit. 17. 11. 2021. 
197 Parlamentná tlač č. 935 (IV. volebné obdobie), dostupné na: 
https://www.nrsr.sk/dl/Browser/Document?documentId=74251 cit. 17. 11. 2021. 
198 Z dôvodovej správy k návrhu zákona o správním trestním právu a řízení z roku 1937: „Převládající mínění v teorii nerozumí 
kriminálními tresty v techn. slova smyslu ani donucovací ani disciplinární tresty. Není potřeba definovati pojem donucovacích a 
disciplinárních trestů. Označením trestu jako donucovacího trestu vyznačuje se jednoznačně jeho povaha. Jde tu o zvláštní druh 
donucovacího prostředku. Znaky, jež se v teorii uvádějí pro odlišení donucovacího trestu od kriminálního trestu (na př. možnost 
opětovného ukládání donucovacího trestu, až se zjedná stav, odpovídající zákonu), předpokládají, že povaha trestu jako 
donucovacího prostředku, byla již jiným způsobem určena. Nemělo by tedy smyslu definovati v osnově pomocí těchto znaků pojem 
donucovacího trestu. Odpověď na otázku, zda jde v konkrétním případě o donucovací trest, je nutno hledati v příslušném zvláštním 
předpise. K námitce, že i kriminální tresty mají donucovací povahu je nutno poznamenati, že z pojmu donucovacího trestu plyne, 
že jediným účelem takového trestu je vynucení určitého plnění. Rovněž odpověď na otázku, zda jde v konkrétním případě o 
disciplinární trest je nutno hledati v příslušném zvláštním předpise; tu je však - vzhledem k obsahu příslušných předpisů - řešení 
vždy snadnější. [...] Disciplinární řízení vyžaduje vzhledem ke své povaze zvláštní úpravy, odchylné od předpisů této osnovy; 
donucovací trest je exekučním prostředkem a již z této povahy plyne nevhodnost použití předpisů osnovy při jeho ukládáni. [...]“ 
Dostupné tamtiež. 
199 Pozri Osnovu trestního zákona z roku 1937 s dôvodovou správou, s. 163 – 164. 
200 Pozri BELEŠ, A.: Hypertrofia trestných sadzieb v podmienkach Slovenskej republiky. Justičná revue, 70, 2018, č. 10, s. 1029 
– 1042; resp. TURAY, L.: Vývoj trestného zákonodarstva na území Slovenskej republiky. In: STRÉMY, T., BALOGH, T., TURAY, 
L.: Trestná politika v Slovenskej republike. Minulosť, súčasnosť, budúcnosť. Bratislava: C. H. Beck, 2020, s. 11 a nasl. 

https://www.nrsr.sk/dl/Browser/Document?documentId=36030
https://www.nrsr.sk/dl/Browser/Document?documentId=74251
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kriminalizácie vo vzťahu k verbálnym trestným činom, nenávistným prejavom (hate speech) ukladané právom 
EÚ.201 

S problematikou definovania optimálneho modelu vzťahu priestupku (správneho deliktu) a trestného činu 
úzko súvisí aj otázka vyjadrenia procesnej zásady ne bis in idem, ak ide o súbeh správneho konania a trestného 
konania voči totožnej osobe pre totožný skutok. Tak vo vzťahu k právu na spravodlivý proces podľa čl. 6 Dohovoru, 
ako aj vo vzťahu k zákazu dvojitého postihu za totožný skutok musí totiž existovať rovnaký štandard garancií 
v trestnom práve, ako aj v správnom trestaní (ak ide o delikty, ktoré majú trestnoprávny charakter).202 Táto otázka 
– vzhľadom na svoj rozsah – bude predmetom samostatného výskumu v rámci riešenia projektu a z hľadiska 
súčasného stavu poznania je možné odkázať na rozsiahlu publikačnú činnosť v tejto veci.203 

 
4 VZŤAH KÓDEXU SPRÁVNEHO TRESTANIA S TRESTNÝM ZÁKONOM A TRESTNÝM PORIADKOM 
 Ako sme uviedli vyššie, súdne rozhodovanie zdôrazňuje analogické používanie právnych inštitútov 
trestného práva v správnom trestaní, resp. aplikáciu zásad trestného práva v správnom trestaní. Taktiež je 
potrebné akcentovať aplikáciu čl. 6 Dohovoru v správnom trestaní. Tieto skutočnosti otvárajú otázku, či vôbec 
a ako má byť vymedzený vzťah medzi kódexom správneho trestania a Trestným zákonom, pokiaľ ide 
o hmotnoprávne základy správneho trestania, a Trestným poriadkom, pokiaľ ide o procesný postup správnych 
orgánov pri objasňovaní priestupkov (správnych deliktov) a zisťovaní ich páchateľov. 
 Vzhľadom na nevyhnutnosť preberania právnych inštitútov trestného práva je možné sledovať tendencie 
prijímania podrobnej právnej úpravy (napr. český zákon č. 250/2016 Sb. o přestupcích), resp. tendenciu 
judicializácie správneho trestania. Kategória správnych deliktov je kategóriou trestného práva v širšom zmysle 
slova.204 
 Preto je potrebné uvažovať, či v prípadoch, keď je to potrebné, vhodné a možné má byť umožnené 
subsidiárne použitie Trestného zákona a Trestného poriadku pri zisťovaní naplnenia podmienok zodpovednosti 
za priestupok (správny delikt) a pri procesnom postupe pri jeho prejednávaní. 
 Okolnosť potrebnosti je potrebné posudzovať z hľadiska konkrétneho obsahu nového kódexu správneho 
trestania. Ak nový právny predpis upraví podrobne všetky hmotnoprávne aspekty vzniku zodpovednosti za 
priestupok (správny delikt), hmotnoprávne následky (sankcie), resp. procesný postup správnych orgánov, upraviť 
subsidiárne použitie Trestného zákona a Trestného poriadku potrebné nie je. Obsahovo by mali byť v kódexe 
správneho trestania vyriešené najmä nasledujúce otázky: 

1) Hmotnoprávne ustanovenia: 
a. Predmet zákona, pojem správny delikt (možná bipartícia vzhľadom na zreteľ na zavinenie: 

priestupok, prestúpenie), 
b. Bipartícia priestupkov? 

i. Previnenie vs. závažný priestupok? 
ii. Diferenciácia podľa sadzby pokuty? 

                                                           
201 Diskutovanou témou je zaradenie nenávistných prejavov (hate speech) medzi tzv. európske trestné činy podľa čl. 83 Zmluvy 
o fungovaní Európskej únie. Pozri https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12872-
Nenavistne-prejavy-a-trestne-ciny-pachane-z-nenavisti-zaradenie-do-zoznamu-trestnych-cinov-EU_sk cit. 17. 11. 2021. 
202 Pozri rozhodnutia ESĽP citované vyššie (Engel a iní, Kadubec, Lauko atď.), resp. pozri tiež HAVELKOVÁ, M.: Použitie 
ustanovení trestného práva v oblasti správneho trestania - 1. časť. Projustice [elektronický zdroj]. - Roč. 4, 28. apríl (2015), 
nestr. [10 s.], dostupné na: https://www.projustice.sk/spravne-pravo/pouzitie-stanoveni-trestneho-prava-v-oblasti-
spravneho-trestania  cit 15. 10. 2021. Taktiež pozri PRŮCHA, P.: Správní trestání v české republice, pojmová a teoretická 
východiska. Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie Bratislavské právnické fórum 2016. Bratislava: Univerzita 
Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, 2016, s. 172. 
203 ČENTÉŠ, J.: Trestné činy daňové a zásada ne bis in idem. In Právna úprava správneho trestania [elektronický zdroj]. 
Bratislava : Univerzita Komenského, Právnická fakulta 2015, s. 74 ‒ 83; ďalej ČENTÉŠ, J.: Súbeh trestného konania a daňového 
konania a zásada ne bis in idem. Justičná revue, 2017, č.  6 ‒7, s. 759 ‒ 779; BELEŠ, A., HAVELKOVÁ, M.: Zásada ne bis in idem 
a disciplinárne konanie vo väzenstve. Justičná revue, 2017, č. 2, s. 149 ‒ 162; ČENTÉŠ, J., KRAJČOVIČ, M.: Uplatnenie zásady 
ne bis in idem pri trestnom stíhaní právnickej osoby. In ŠELIGA, J., KORPÁŠ, E. (eds.): Ne bis in idem ‒ medzi správnym a 
súdnym trestaním (zborník príspevkov z vedeckej konferencie). Dostupné na: http://publikacie.iuridica.truni.sk/wp-
content/uploads/2017/03/Ne_bis_in_idem_JS2017_11_06-2EK13_11_2017.pdf, cit. 17. 11. 2021; resp. BELEŠ, A.: Uplatňovanie 
zásady ne bis in idem v disciplinárnom konaní vo výkone väzby a výkone trestu ‒ kazuistický pohľad. Policajná teória a prax, 
2017, roč. 25, č. 3, s. 81 ‒ 95 a ďalšie. 
204 Pozri napr. rozsudok Nejvyššího správního soudu ČR z 31. októbra 2008, sp. zn. 7 Afs 27/2008, s. 4. 

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12872-Nenavistne-prejavy-a-trestne-ciny-pachane-z-nenavisti-zaradenie-do-zoznamu-trestnych-cinov-EU_sk
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12872-Nenavistne-prejavy-a-trestne-ciny-pachane-z-nenavisti-zaradenie-do-zoznamu-trestnych-cinov-EU_sk
https://www.projustice.sk/spravne-pravo/pouzitie-stanoveni-trestneho-prava-v-oblasti-spravneho-trestania
https://www.projustice.sk/spravne-pravo/pouzitie-stanoveni-trestneho-prava-v-oblasti-spravneho-trestania
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c. Základné zásady správneho trestania, 
d. Pôsobnosť zákona, 
e. Vývinové štádiá priestupku, 
f. Pokračovací, hromadný a trváci priestupok, 
g. Páchateľ, spolupáchateľ, podmienky zodpovednosti, 

i. FO a PO, podnikajúca FO; 
h. Subjektívna stránka deliktu: zavinenie, omyl, 
i. Okolnosti vylučujúce zodpovednosť za správny delikt: vek, nepríčetnosť, 
j. Okolnosti vylučujúce protiprávnosť činu, 
k. Zánik zodpovednosti za priestupok a zodpovednosť právneho nástupcu, zahladenie odsúdenia, 
l. Sankcie: 

i. Druhy sankcií (aj ochranné opatrenia?) 
ii. Zásady ukladania sankcií, 

iii. Poľahčujúce a priťažujúce okolnosti, 
iv. Ukladanie sankcií za viac priestupkov a trestanie recidívy, 
v. Mimoriadne zníženie sankcie, 

vi. Upustenie od uloženia sankcie, 
m. Osobitné ustanovenia o stíhaní mladistvých; 

2) Procesnoprávne ustanovenia: 
a. Príslušnosť správnych orgánov, 
b. Účastníci konania, 
c. Vylúčenie z konania, 
d. Doručovanie, 
e. Štádiá konania o správnom delikte, 
f. Dokazovanie, 
g. Rozhodnutia v konaní, 
h. Prerušenie konania, 

i. Zastavenie konania, podmienečné zastavenie konania, 
ii. Zmier, 

iii. Obsah rozhodnutia, 
i. Osobitné druhy konania, 
j. Príkazné konanie, blokové konanie, 
k. Opravné prostriedky, 
l. Náklady konania. 

 
Okolnosti vhodnosti a možnosti je potrebné hodnotiť z hľadiska toho, či by subsidiárnemu použitiu 

podliehali len niektoré systematické celky Trestného zákona a Trestného poriadku, pričom by boli vylúčené najmä 
tie ustanovenia, ktoré by boli na ťarchu páchateľa, resp. ktoré by odporovali princípu proporcionality zásahov do 
základných práv a slobôd zo strany verejnej moci v správnom konaní (trestnoprávne sankcie, inštitúty zaisťovania 
osôb a vecí na účely trestného konania, informačno-technické prostriedky a pod.). Pravidlá trestného práva nesmú 
byť v správnom trestaní absolutizované, ako pripomenul Nejvyšší správní soud ČR: „Trestní právo a právo ovládající 
správní trestání jistě vychází ze stejných, resp. společných principů, z toho však nelze dovozovat, že by se bez dalšího 
ve správním trestání měla uplatňovat pravidla trestního práva hmotného, resp. že by pravidla trestního práva 
hmotného měla být ve správním trestání absolutizována, čímž by se rozdíly mezi trestním právem a správním právem 
prakticky setřely a došlo by i k popření důvodu, proč nejsou společensky jen škodlivá (nikoli nebezpečná) protiprávní 
jednání kriminalizována.“205 Taktiež by bolo potrebné posúdiť, či pracovníci správnych orgánov, ktorí sa orientujú 
v zákone o priestupkoch a správnom poriadku majú dostatočné odborné predpoklady pre správny výklad 
a aplikáciu trestnoprávnych predpisov.  
 Vzhľadom na všetky uvedené okolnosti, predovšetkým nejasnosti o obsahu konkrétnych právnych 
inštitútov kódexu správneho trestania bude vzťah tohto kódexu k Trestnému zákonu a Trestnému poriadku 
predmetom ďalšieho skúmania. 

                                                           
205 Rozsudok Nejvyššího správního soudu ČR z 13. septembra 2017, sp. zn. 6 As 194/2017, bod 6. 
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5 ZÁVER 

Vyriešenie základných otázok vzťahu správneho trestania a trestného práva je imanentnou súčasťou 
prípravy nového kódexu správneho trestania. Medzi tieto základné otázky patria predovšetkým vzťah správneho 
deliktu (priestupku) a trestného činu, resp. vzťah kódexu správneho trestania a trestnoprávnych kódexov. 

Model subsidiarity priestupku (správneho deliktu) je aplikačne „zažitý“, keďže je súčasťou česko-slovenskej 
a slovenskej právnej úpravy od roku 1950 (hoci pôvodné okolnosti prijatia tohto modelu boli vzhľadom na 
spoločenské podmienky odlišné). Model subsidiarity trestného činu je súladný so zásadou subsidiarity trestnej 
represie, taktiež umožňuje postih závažných správnych deliktov, ktoré majú prísnejšiu hrozbu sankcie ako 
trestnoprávne kódexy, a je možné ho naformulovať (vrátane kritérií posudzovania) ako samostatné ustanovenie 
kódexu správneho trestania. Úskalím tohto riešenia sú jeho „novátorská“ povaha a taktiež (príliš) široký priestor 
uváženia pre správne orgány prejednávajúce správne delikty. 

Vzťah kódexu správneho trestania a trestnoprávnych kódexov je v zásade možné riešiť úpravou 
subsidiárneho použitia Trestného zákona a Trestného poriadku. Je však nevyhnutné skúmať potrebnosť, vhodnosť 
a možnosť takého riešenia. 
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K NĚKTERÝM VÝCHODISKŮM NOVÉ SLOVENSKÉ ÚPRAVY SPRÁVNÍHO TRESTÁNÍ 
Z POHLEDU SOUSEDA 

Josef Staša 

Univerzita Karlova, Právnická fakulta 

Abstrakt: V roce 2016 byla přijata nová česká právní úprava správního trestání. Obecný koncept správní 
odpovědnosti, který je v ní obsažen, má daleko širší záběr než v zákoně z roku 1990. Příspěvek se zabývá 
možnostmi využití českých zkušeností při hledání a přípravě nového řešení této problematiky ve Slovenské 
republice. 

Abstract: The new Czech legal regulation of administrative punishment was adopted in 2016.  The general concept 
of administrative  liability contained in it has a much broader scope than in the 1990 law.The paper deals with the 
possibilities of using the Czech experience in finding and preparing a new solution to this issue in the Slovak 
Republic. 

Klíčová slova: administrative liability, administrative punishment, administrative offence, codification, scope of 
law, form of law 

Keywords: správní odpovědnost, správní trestání, správní delikt, kodifikace, působnost zákona, podoba zákona    

  1 ÚVOD - K SOUČASNÉMU STAVU  
 Výchozí obecné úpravy (= zákony národních rad206) v oblasti správního trestání byly v České republice a ve 
Slovenské republice v podstatných rysech, resp. v souvislostech, které jsou  z hlediska tématu tohoto příspěvku 
relevantní, shodné. Týkaly se odpovědnosti (a uplatňování odpovědnosti) za přestupek (=  zaviněné jednání fyzické 
osoby, které porušuje nebo ohrožuje zájem společnosti a je za přestupek výslovně označeno v zákoně, nejde-li o 
jiný správní delikt anebo o trestný čin207). Všechny ostatní správní delikty208 („nepřestupky“) stály stranou. 
 K zásadní koncepční změně vedlo v České republice přijetí nové zákonné úpravy209 v r. 2016 (účinnost od 
1. července r. 2017). Významně byl rozšířen obecný koncept správní odpovědnosti. Nová úprava zahrnula do pojmu 
„přestupek“ i dřívější ostatní obecné správní delikty210 (= jiné správní delikty fyzických osob, správní delikty 
právnických osob, správní delity smíšené povahy). Rozlišuje přestupky fyzických osob211, přestupky právnických 
osob212 a předstupky podnikajících fyzických osob213.  Vypuštění konkrétních skutkových podstat přestupků 
naopak znamenalo zúžení předmětu úpravy cit. zákona.214 
 Slovenská právní úprava dodnes setrvává na původním konceptu odpovědnosti za přestupek.215 Nová 
právní úprava je záležitostí hledání/diskuse. 
 Aktuálně vzniká otázka, zda/nakolik se lze v rámci úvah o nové slovenské úpravě správního trestání 
inspirovat „českou cestou“.    

                                                           
206 Zákon České národní rady č. 200/1990 Sb., o přestupcích, a zákon Slovenské národní rady č. 372/1990 Zb., o priestupkoch. 
207 Viz § 2 odst. 1 se zřetelem na § 5 obou uvedených zákonů. 
208 Viz níže. 
209 Zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich. Podrobný výklad v odborné literatuře viz především 
PRÁŠKOVÁ, H. Nové přestupkové právo. 
210 K vymezení obecného správního deliktu STAŠA, J. Typologie deliktů a předmět obecné úpravy správního trestání. s. 369-
370. 
211 Ust. § 13 až 19 cit. zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich. 
212 Ust. § 20 a 21 téhož. 
213 Ust. § 22 a 23 téhož. 
214 Většina konkrétních skutkových podstat přestupků byla převedena do „odvětvových“ zákonů zákonem č. 183/2017 Sb., 
kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a zákona o 
některých přestupcích. Zbylé byly upraveny zákonem č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích (např. přestupky proti pořádku 
ve státní správě vyskytující se na více úsecích státní správy, přestupky spočívající v porušování územně partikulárních právních 
předpisů, přestupky proti veřejnému pořádku, přestupky proti občanskému soužití nebo přestupky proti majetku, jakož i 
některé přestupky na úsecích podnikání, porušování práv k obchodní firmě a zdravotnictví).   
215 Vývoj vedl např. k převedení řady skutkových podstat přestupků ze zvláštní části cit. slovenského zákona o priestupkoch 
do „odvětvových“ zákonů.  
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  2 K MOŽNÉMU ZÁBĚRU NOVÉ ÚPRAVY 
 Prvořadou otázkou je, kterých správních deliktů se má nová úprava týkat. 
 S ohledem na stávající stav (a s přihlédnutím k terminologii) slovenské úpravy správního trestání se 
teoreticky nabízí tato základní linie: 
a) zůstat u současného záběru úpravy, 
b) rozšířit záběr úpravy o ty správní delikty fyzických osob založené na subjektivní odpovědnosti, které nejsou 
označeny jako přestupky, 
c) dále rozšířit záběr úpravy o správní delikty právnických osob a o správní delikty fyzických osob založené na 
objektivní odpovědnosti. 
 Tato linie se pohybuje v rámci představy o obsahu kategorie obecného správního deliktu.  
 První alternativa by byla nevyužitím příležitosti zpřehlednit úpravu správního trestání a odstrant z ní třídu 
správních deliktů, jejíž existenci lze již delší dobu považovat za anachronismus, neboť důvody jejího zformování 
pominuly.216   
 I z toho důvodu se druhá alternativa jeví jako minimum možného. 
 Třetí alternativy se není třeba obávat. Potvrzuje to snad i česká zkušenost (byť jde o zkušenost krátkou). 
„Kombinace“ subjektivní a objektivní odpovědnosti v jednom zákoně je jen zdánlivou překážkou, kterou lze obejít 
promyšlenější systematikou.217   
 Pro případ třetí alternativy dlužno dodat, že otázka terminologická (zda všechny takové správní delikty 
označovat jako přestupky, či nikoli) není až tak podstatná. Jednotné označení je ovšem výhodné z legislativně 
technického hlediska.   
 K české právní úpravě lze uvést: 
- odpovědnost fyzických osob (s výjimkou podnikajících fyzických osob v případě, že k naplnění znaků přestupku 
došlo při podnikání těchto osob nebo v přímé souvislosti s ním) je koncipována zásadně jako subjektivní,218  
- odpovědnost právnických osob, jakož i odpovědnost podnikajících fyzických osob v případě, že k naplnění znaků 
přestupku došlo při podnikání těchto osob nebo v přímé souvislosti s ním, je koncipována zásadně jako objektivní 
s možností liberace,219 
- projednávání přestupků je zásadně agendou státní správy.220 
 Kritický pohled zřejmě zasluhuje přestupek podnikající fyzické osoby. Jde o (jednu z možných) odvozeninu 
smíšeného správního deliktu. Zdá se, že historicky podmíněné (90. léta XX. století) soustředění pozornosti na 
podnikání coby „rozhraní“ určující charakter odpovědnosti nemuselo/nemusí být nejpříhodnější. Nejasnosti může 
vyvolávat nejen v souvislosti s postihem neoprávněného podnikání či s postihem porušování povinností 
podnikatele při neoprávněném podnikání.221 Lepším řešením mohlo/může být primárně koncipovat odpovědnost 
za přestupek (správní delikt) s jinak specifikovaným (z hlediska „druhu osoby“ univerzálním) subjektem, a až 
následně v nezbytném rozsahu parametry této odpovědnosti diferencovat/rozvíjet, a to případně i ve vztahu 

                                                           
216 Původně šlo o správní delikty, jejichž subjekty byli (v tehdejší terminologii) „pracovníci organizací“ (horní hranice pokuty 
korespondovala maximální částce náhrady škody způsobené z nedbalosti podle předpisů pracovního práva)  a jejichž 
projednávání zprvu příslušelo specializovaným  (na rozdíl od národních výborů) správním orgánům.  
217 Systematiku „nového“ českého zákona by bylo třeba podrobit detailní kritické analýze. 
218 Anomálií je přestupek provozovatele vozidla, u něhož se k odpovědnosti fyzické osoby nevyžaduje zavinění [§ 125f  zákona 
č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění 
cit. zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a zákona 
o některých přestupcích].  
219 Anomálií jsou některé přestupky dopravce, u nichž se odpovědnosti nelze zprostit (§ 36 odst. 3 zákona č. 111/1994 Sb., o 
silniční dopravě, ve znění zákona č. 304/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších 
předpisů, a další související zákony). Anomálií opačným směrem by byla subjektivní odpovědnost (v minulosti šlo o správní 
delikt zaměstnavatele podle § 9 odst. 1 zákona č. 9/1991 Sb., o zaměstnanosti a působnosti orgánů České republiky na úseku 
zaměstnanosti). Stranou pozornosti v našich (českých i slovenských) podmínkách zůstává a zřejmě i zůstane, zda má jít o 
odpovědnost přímou, nebo „zástupnou“.   
220 Anomálii představují přestupky projednávané orgány Rady pro veřejný dohled nad auditem [hlava XI zákona č. 93/2009 
Sb., o auditorech a o změně některých zákonů (zákon o auditorech), doplněná do textu zákona s účinností od 13. ledna 2015]; 
Rada pro veřejný dohled nad auditem je subjekt  tzv. jiné veřejné správy. Před účinností cit. zákona o odpovědnosti za 
přestupky a řízení o nich bylo projednávání několika málo správních deliktů agendou územní samosprávy.   
221 Srov. závěr č. 163 Poradního sboru ministra vnitra ke správnímu řádu a správnímu trestání ze dne 21. září 2018.  
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k podnikatelské činnosti.  O možné změně přístupu k obecné úpravě tímto směrem však ještě neproběhla diskuse 
a nelze ji v dohledné době očekávat.222 Jednotlivě se ovšem podobné konstrukce vyjádřené v konkrétních 
skutkových podstatách v českém právu samozřejmě vyskytují (a vyskytovaly se i před přijetím zákona 
o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich).223  
 K rozšíření záběru nové úpravy o disciplinární delikty není dostatečný důvod zejména u těch disciplinárních 
deliktů, jejichž projednávání nepatří mezi agendy státní správy (jde-li o agendy profesní samosprávy nebo 
akademické samosprávy). Jestliže by nová slovenská právní úprava měla formulovat na podústavní úrovni 
i ustanovení o obecných zásadách správního trestání224, lze uvažovat o jejich uplatnění i vůči projednávání 
disciplinárních deliktů. V jednotlivých úpravách disciplinární odpovědnosti se pak nabízí na některá „technická“ 
ustanovení obecné úpravy správního trestání odkazovat.  Postih za disciplinární delikt nevylučuje postih za 
přestupek (odlišnost objektu a následku, specificky vymezený status  odpovědných osob a pevná vazba 
odpovědnosti na něj).225 
 Negativní postoj je vhodné zaujmout i vůči případnému rozšíření záběru nové úpravy o tzv. pořádkové 
delikty, jejichž začlění mezi (z doktrinálního pohledu) „skutečné“ správní delikty je pochybné.226 V reálu českého 
práva ovšem byly, popřípadě ještě jsou do hávu pořádkových sankcí oděny „skutečné“ správní delikty (spočívající 
typicky v maření výkonu pravomoci). I z judikatury je patrné, že nejde o jednoznačný vztah.227 Klíčem pro rozlišení 
by měla být zevrubná úvaha o poměru mezi  zajišťovací funkcí a represivní funkcí daného institutu.228 Rozdíl je 
patrný i z explicitní úpravy  postupu při ukládání pořádkové pokuty podle českého správního řádu.229    
 Prozatím tabuizovaným segmentem traktované problematiky je odpovědnost za činy spočívající v 
porušování předpisů daňového práva a obdobných předpisů (v teorii označovány též jako platební delikty). 
 Od „typických“ přestupků, jejichž druhovým objektem je pořádek ve veřejné správě a/nebo veřejný 
pořádek, se odlišují přestupky proti občanskému soužití a přestupky proti majetku. Jejich začlenění mezi správní 
delikty není tak jednoznačné, jak by se mohlo zdát s ohledem na skutečnost, že tak byly/jsou v našich právních 
řádech pojímány tradičně a že ani v souvislosti s přípravou „nové“ české úpravy nebylo toto pojetí zvlášť 
zpochybňováno.230 Alternativou by mohla být kategorie soudních přestupků, popřípadě u urážky na cti by mohlo 
jít pouze o civilní delikt. 
    
 3 K VYBRANÝM SOUVISLOSTEM NOVÉ ÚPRAVY 
 Z nadnárodních souvislostí je zapotřebí zdůraznit vztah k čl. 6 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních 
svobod a k čl. 4 Protokolu č. 7 k ní.231 Pro jejich výklad je podstatné vycházet i z judikatury Evropského soudu pro 
lidská práva.232 

                                                           
222 V tomto ohledu má slovenská legislativa širší pole působnosti. 
223 Reprezentativním příkladem byl správní delikt vlastníka lesa podle § 55 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a 
doplnění některých zákonů (lesní zákon). 
224 O jednotlivých (základních) zásadách (= principech) správního trestání viz PRÁŠKOVÁ, H. Základy odpovědnosti za správní 
delikty, s. 31-76. 
225 Srov. též § 76 odst. 1 písm. j) a § 86 odst. 1 písm. l) cit. zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich.  Podobně ve 
slovenské úpravě. Pozor však na limity vyplývající ze zásady ne bis in idem. O souvislostech viz níže. 
226 Pochybnost vyjadřuje přívlastek  „takzvané“ („tzv.“). Viz STAŠA, J. Tzv. pořádkové delikty. In: MATES, P. a kol. Základy 
správního práva trestního, s. 79-82 (název kapitoly je v obsahu na s. VII je uveden chybně). Podrobněji o rozdílech „trestních“ 
a „pořádkových“ sankcí PRÁŠKOVÁ, H. Základy odpovědnosti za správní delikty, s. 151-155.    
227 Např. rozsudky Nejvyššího správního soudu ze dne 27. března 2013, č. j. 8 As 16/2012-52, nebo ze dne 27. září 2019, č. j. 5 

As 212/2019-40. Ve vztahu k pořádkovým sankcím v trestním právu (s obecným dopadem na pořádkové sankce) viz nález 

Ústavního soudu České republiky ze dne 30. listopadu 2004, sp. zn. Pl. ÚS 15/04.  

228 Ve vývoji právní úpravy stojí za zmínku především konfuzní pořádková pokuta podle zákona č. 552/1991 Sb., o státní 
kontrole (§ 19). Zrušeno k 1. lednu 2014.  
229 Ust. § 62 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád. 
230 Srov. PRÁŠKOVÁ, H. Základy odpovědnosti za správní delikty, s. 235-236. 
231 Vyhlášena pod č. 209/1992 Sb. (Zb.). 
232 Zejména rozsudek ze dne 8. června 1976, Engel et al. vs. Nizozemské království, CE:EHCR:1976:0608JUD000510071, a 
rozsudek ze dne 10. února 2009, Sergej Zolotuchin vs. Ruská federace, CE:ECHR:2009:0210JUD001493903. Z „navazující“ 
české judikatury lze upozornit např. na rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 11. ledna 2012, č. j. 1 As 125/201-163, 
nebo na usnesení Nejvyššího soudu ze dne 16. dubna 2014, sp. zn. 3 Tdo 309/2014. 
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 Zjevná je „domácí“ souvislost s trestním právem hmotným i s trestním právem procesním. Přestupkem (= 
obecným správním deliktem) není čin, který sice vykazuje formální znaky přestupku, ale který je trestným činem. 
Diskutovat lze o tom, zda/nakolik může v obou právních řádech (českém i slovenském) komplikovat určování 
hranice mezi  přestupky a trestnými činy jejich rozdílné pojetí (materiální vs. formální, resp. formální s materiálním 
korektivem).233 Vztah správnětrestní procesní úpravy k trestnímu řádu je vyjádřen v řadě ustanovení obou 
obecných úprav správního trestání.234  
 Nejen s ohledem na již uvedené předpisy a zmíněnou judikaturu je delikátní otázka totožnosti skutku. 
V „nové“ české úpravě pod nadpisem „Překážky řízení“ stojí:  
- „Nikdo nemůže být obviněn z totožného přestupku za skutek, o němž již bylo proti téže osobě zahájeno řízení podle 
tohoto zákona nebo trestní řízení.“235  
- „Nikdo nemůže být obviněn z přestupku za skutek, o němž již bylo v jiném řízení proti téže osobě pravomocně 
rozhodnuto. Rozhodnutím podle věty první se rozumí rozhodnutí o tom, že se skutek nestal, nespáchal jej obviněný, 
spáchání skutku se nepodařilo obviněnému prokázat nebo že skutek je trestným činem nebo totožným přestupkem 
nebo není přestupkem, trestní stíhání bylo podmíněně zastaveno, trestní stíhání bylo zastaveno na základě schválení 
narovnání, bylo podmíněně odloženo podání návrhu na potrestání nebo bylo odstoupeno od trestního stíhání 
mladistvého.“236 
 O vztahu k obecné úpravě správního řízení bude řeč na jiném místě. 
 Česká úprava správního soudnictví se oblasti správního trestání specificky dotýká ustanoveními o složení 
soudu237, o běhu lhůt pro uplatnění odpovědnosti238 a o moderaci239.    
 
 4 K PODROBNOSTI NOVÉ ÚPRAVY ZÁKLADŮ A UPLATŃOVÁNÍ ODPOVĚDNOSTI 
 K materiální úpravě: 
 Nová“ česká úprava základů odpovědnosti za přestupek240 je ve srovnání s úpravou z r. 1990 daleko 
podrobnější. Zahrnuje i některé instituty, které dříve zmiňovala v podobě  „trestněprávních transplantátů“ pouze 
judikatura.241 Je jistým paradoxem, že zvládnutí některých institutů vlastních trestnímu právu činí správní praxi po 
tomto zahrnutí „větší“ potíže, než tomu bylo předtím. Tkví to ve skutečnosti, že problémy, které (občas) vyvstávaly 
až dodatečně, nyní vyvstávají (častěji) předem, pročež se „přidané“ instituty zdají být pro správní praxi „příliš 
velkým soustem“.242 Určitou náplastí má být požadavek na oprávněnou úřední osobu pověřenou činit úkony při 
projednávání přestupků.243     

                                                           
233 Viz § 5 cit. zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a § 13 odst. 1 s ohledem na § 12 odst. 2 zákona č. 40/2009 Sb., 
trestní zákoník, jakož i § 2 odst. 1 cit. zákona o priestupkoch, a § 5  s ohledem na § 10 odst. 2 zákona č. 300/2005 Z. z., trestný 
zákon. Ke vztahu správního trestání a „trestního“ (= soudního) trestání viz nález Ústavního soudu České republiky ze dne 25. 
října 2011 sp. zn. Pl. ÚS 14/09 (a odlišná stanoviska k němu), 
234 V české úpravě viz  § 32 odst. 1 písm. a) a b) § 64 odst. 1 písm. a), § 76 odst. 1 písm. i) a odst. 2, § 85 odst. 3 a § 86 odst. 1 písm. 
j) zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich.    
235 Ust. § 77 odst. 1. 
236 Ust § 77 odst. 2. Výčet není bohužel úplný. Srov. též § 100 odst. 1. 
237 Ust. § 31 odst. 2 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti 
s přijetím zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a zákona o některých přestupcích. Ve věcech přestupků, za které 
zákon stanoví sazbu pokuty, jejíž horní hranice je nejvýše 100 000 Kč, rozhoduje specializovaný samosoudce.  
238 Ust. § 41 cit. soudního řádu správního. Po dobu řízení před správními soudy lhůta neběží. Dnes již této úpravě koresponduje 
§ 32 odst. 1 písm. c)  cit. zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich. 
239 Ust. § 65 odst. 3 a § 78 odst. 2 cit. soudního řádu správního.  
240 Část druhá cit. zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich.   
241 Z odůvodnění usnesení rozšířeného senátu Nejvyššího správního soudu ze dne 23. dubna 2021, č. j. 6 As 174/2019-35: „… 
[P]latí pro správní trestání obdobné principy jako pro trestání soudní, a v řízení o přestupku je na místě analogicky aplikovat 
pravidla stanovená trestním právem, pokud samotný předpis správního práva vůbec neřeší spornou otázku a analogie není k újmě 
účastníka řízení.“ Konkrétně pak např. rozsudky Nejvyššího správního soudu ze dne 28. února. 2011, č. j. 8 As 82/2010-55, nebo 
ze dne 27. září 2018, č. j. 9 As 220/2018-70.  
242 Jde např. o pokračování v přestupku (§ 7), o posuzování omylu (§ 16 a 17), o posuzování přípustnosti rizika (§ 27), o 
podmíněné upuštění od uložení správního trestu (§ 42), o mimořádné snížení výměry pokuty (§ 44), nebo o zabrání náhradní 
hodnoty (§ 54).   
243 Ust. § 111 (též § 61 odst. 2) cit. zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich. Jde o „vysokoškolské vzdělání nejméně 
v magisterském studijním programu v oboru právo na vysoké škole v České republice“, nebo alespoň o „vysokoškolské 
vzdělání v bakalářském studijním programu v jiné oblasti“ a složení zkoušky prokazující odbornou způsobilost. 
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 Zda či v jaké míře „přebírat“ instituty trestního práva je při tvorbě nové úpravy věcí volby. Jejich případné 
přebírání by mělo být obezřetné. Pomoci by možná mohly návodnější (ve srovnání s trestním právem) formulace 
ve správnětrestní úpravě. Instruktivní rozvádění norem do větších podrobností (= novum) ale může být tvrdým 
oříškem. 
 Pro informaci lze doplnit, že „nový“ český zákon upravuje pokus přestupku244 (nikoli však přípravu). Ve 
vztsahu k odpovědnosti fyzických osob zmiňuje spolupachatelství245, účastenství  (organizátor, návodce, 
pomocník)246 a odpovědnost zákonného zástupce nebo opatrovníka247. 
 K procesní úpravě: 
 Obě („nová“ česká i „dosavadní“ slovenská) úpravy vycházejí z poměrně podrobné speciální úpravy řízení 
o přestupcích, vůči níž se subsidiárně uplatňují obecné předpisy o správním řízení (správní řád, správny poriadok). 
Modelová alternativa výlučné procesní úpravy (s nulovým použitím obecných předpisů, nebo s „minimálním“ 
využitím jejich „technických“ ustanovení) je nereálná.  
 Z odlišností „nové“ české procesní úpravy (oproti platné slovenské úpravě) dlužno zmínit alespoň: 
- není upraveno objasňování přestupků, 
- řízení na návrh bylo nahrazeno řízením se souhlasem osoby přímo postižené spácháním přestupku,248 
- konání ústního jednání není povinné,249  
- zjednodušeno je řízení o přestupku navazující na výkon kontroly,250 
- možnost uložit obviněnému záruku za splnění povinnosti, která by mohla být uložena v řízení o přestupku,251 
- možnost zakázat zrušení, zánik nebo přeměnu obviněné právnické osoby,252 
- možnost schválit dohodu o narovnání mezi oviněným a poškozeným,253 
- užší vymezení okruhu přestupků, které mají být projednány ve společném řízení,254 
- adhezní řízení se týká i vydání bezdůvodného obohacení,255 
- blokové řízení bylo nahrazeno vydáním příkazu na místě,256 
- není upraven žádný zvláštní způsob výkonu rozhodnutí,257 
- úpravu evidence některých (jiným zákonem stanovených) přestupků, postupu při zápisu do této evidence 
a oprávnění podat námitku týkající se nesrovnalostí v této evidenci.258 

                                                           
244 Ust. § 6.   
245 Ust. § 11. 
246 Ust. § 13 odst. 4. U prvních dvou jde o úpravu identickou s trestním právem, u posledního o úpravu stručnější (vymezení 
není konkretizováno demonstrativním výčtem způsobů pomoci); není upravena otázka zániku odpovědnosti účastníka. 
247 Ust. § 14. 
248 Ust. § 79. 
249 Ust. § 80. Skutečnost, že správní orgán nařídí ústní jednání na požádání obviněného, je-li to nezbytné k uplatnění jeho práv, 
a že jinak návrh zamítne, vyvolává diskusi o souladu této právní úpravy s Úmluvou o ochraně lidských práv a základních svobod 
(názory se různí). Třeba konfrontovat též (ale doktrinálně nejen) se závěry plynoucími z výše zmíněné evropské judikatury. 
250 Ust. § 81. Neorganicky též v § 51 odst. 4 cit. správního řádu, ve znění cit. zákona, kterým se mění některé zákony v 
souvislosti s přijetím zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a zákona o některých přestupcích. Srov. ale i § 150 
odst. 2 cit. správního řádu (s širším dopadem). 
251 Ust. § 83. Viz též § 147 odst. 1, 3, 5 a 6 cit. správního řádu.  
252 Ust. § 84. O zákazu bude rozhodnuto v případě důvodného podezření, že by se právnická osoba mohla svým zánikem 
vyhnout důsledkům uplatnění odpovědnosti za přestupek.  
253 Ust. § 87, § 93 odst. 3 a § 96 odst. 3. 
254 Ust. § 88 odst. 1 (srov. s § 57 odst. 1 cit. zákona o priestupkoch). Podle české úpravy nestačí, že k projednání předmětných 
přestupků je příslušný týž správní orgán, ale musí jít zároveň o přestupky, jejichž skutková podstata se týká porušení právních 
povinností vyskytujících se ve stejné oblasti veřejné správy. 
255 Ust. § 89. Problematická je vyrozumívací povinnost správního orgánu o možnosti uplatnit příslušný nárok (§ 70 odst. 1). 
256 Ust. § 91 a 92 (viz též § 101). Nostalgicky působí termín „příkazový blok“ (§ 92 odst. 1). Tendence nahradit blokové řízení 
vydáním příkazu (jinde než u „bývalých“ přestupků) je staršího data (srov. § 150 odst. 5 zákona cit. správního řádu).  
257 Na okraj: S osobou případného povinného souvisí ustanovení § 102 o přechodu úhrady pokuty, která byla uložena právnické 
osobě, na právního nástupce. 
258 Ust. § 106 až 108. K evidovaným přestupkům např. § 77b zákona č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o 
zbraních), ve znění cit. zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpovědnosti za přestupky a 
řízení o nich a zákona o některých přestupcích, nebo  § 12 cit. zákona o některých přestupcích. Srov. s řešením obsaženým v § 
89a cit. zákona o priestupkoch. 
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 V souvislosti s úpravou konkrétních skutkových podstat přestupků v některých „odvětvových“ zákonech 
se v České republice objevily problematické právní konstrukce počítající s principem oportunity při projednávání 
přestupků.259 Není přitom úplně jasné, zda jde o pouhou deviaci (ta může vyplývat i z nepochopení významu 
materiálního znaku přestupku), nebo zda se zde do budoucna nerýsuje tendence k omezování principu legality.   
 
   5 K VYTVÁŘENÍ KONKRÉTNÍCH SKUTKOVĆH PODSTAT V NOVÉ ÚPRAVĚ 
 Množství konkrétních skutkových podstat obecných správních deliktů je enormní a stále narůstá. V této 
souvisosti se (v České republice) jeví jako marná snaha o nápravu jeví jedna z tezí vyjádřená v dokumentu „Zásady 
tvorby právní úpravy přestupků“.260 
 Z české právní úpravy, na rozdíl od právní úpravy slovenské, byly vypuštěny zbytkové skutkové podstaty 
přestupků proti pořádku ve veřejné správě a proti veřejnému pořádku. Tendence ústupu od zbytkových či jinak šíře 
koncipovaných skutkových podstat se v českém právní řádu projevuje všeobecně. Bylo by rozumné se jí vyvarovat.  
 Příznačná se v obou právních řádech stala explicitní vazba konkrétních skutkových podstat přestupků 
(správních deliktů) na jednotlivá ustanovení (paragraf, odstavec, písmeno), která obsahují primární povinnosti. Ve 
srovnání s „pouhým“ verbálním popisem objektivní stránky deliktu se sice zdá být přesnější, má ale svá nikoli 
bezvýznamná úskalí. Zvyšuje se množství konkrétních skutkových podstat, úprava je na první pohled nepřehledná, 
v případě změn primární právní úpravy je vyšší riziko legislativně technických chyb. Pravdou ovšem je, že 
východisem jiného přístupu by měla být náležitá formulace primárních právních povinností (jejich skladebnost).     
 Tradičním neduhem je malá diferenciace konkrétních skutkových podstat v závislosti na okolnostech 
spáchání deliktu (též/zejména jeho následků). V legislativní praxi to poměrně často vede až k absurdně širokým 
rozpětím pro ukládání pokut (problémy, které to způsobuje v aplikační praxi, netřeba rozvádět). Nejen proto by 
v řadě případů  stálo za úvahu formulovat kvalifikované skutkové podstaty.  
 O nedotaženosti reformy české právní úpravy správního trestání svědčí nedostatek či spíše v zásadě úplná 
absence revize její zvláštní části. Na druhé straně je třeba přiznat, že jde o úkol v dohledné době sotva splnitelný.  
 
 6 K FORMÁLNÍ PODOBĚ NOVÉ ÚPRAVY 
 Odpověď na otázku, zda má mít nová právní úprava podobu novely cit. zákona o priestupkoch, nebo zda 
má jít o nový zákon, záleží především na záběru nové úpravy. Novela by byla příhodná pro 
propracování/zdokonalení stávajícího konceptu odpovědnosti za přestupek a dalo by se o ní zřejmě uvažovat i při 
rozšíření pojmu přestupku o jiné správní delikty fyzických osob založené na subjektivní odpovědnosti (a vázané 
výlučně na osobu pachatele). Jestliže by nový koncept měl zahrnovat i dosavadní správní delikty právnických osob 
a správní delikty smíšené povahy (nebo správní delikty s „univerzálním“ subjektem nadaným určitou vlastností), je 
předpokladem dobrého řešení pouze přijetí nového zákona. 
 Rozdělení úpravy do dvou zákonů, z nichž by jeden upravoval hmotněprávní problematiku a druhý 
procesněprávní problematiku se nezdá být funkční. V České republice nebylo předmětem diskuse. 
 S ohledem na dosavadní vývoj a současný stav slovenské úpravy přestupků a ostatních obecných správních 
deliktů je zcela nereálné uvažovat o úplné kodifikaci zahrnující všechny konkrétní skutkové podstaty. Za srovnání 
stojí jednak alternativa relativní (dílčí) kodifikace, jednak alternativa zákona, v němž by vůbec nebyla obsažena 
zvláštní část (konkrétní skutkové podstaty). Dnešní česká úprava odpovídá druhé z nich. Ta se zdála (a stále zdá) 
být vhodnější též zejména kvůli stabilitě obecného zákona (vs. časté novelizace zvláštní části). Protiargument 

                                                           
259 Příkladem je ustanovení § 54a odst. 4 zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění cit. 
zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a zákona o 
některých přestupcích. Zní takto: „Správní orgán, aniž zahájí řízení, věc usnesením odloží též tehdy, jestliže již samotné zjištění 
skutku a upozornění osoby podezřelé ze spáchání přestupku postačí k její nápravě, nebo je-li ze zjištěných skutečností zjevné, že 
škodlivý následek způsobený činem byl osobou podezřelou ze spáchání přestupku v mezidobí již napraven a samo odstranění 
tohoto následku vedlo k nápravě této osoby.“  
260 Tyto zásady byly schváleny usnesením vlády České republiky ze dne 31. července 2018 č. 498. Stojí v nich: „Zakotvení 
skutkové podstaty přestupku je přípustné až poté, co předkladatel vyhodnotí, že nejsou k dispozici takové nástroje, které jsou k 
dosažení daného cíle stejně vhodné nebo vhodnější (efektivita) a které současně představují méně intenzivní zásah do právního  
postavení adresáta veřejné správy (tzv. subsidiarita uplatňování odpovědnosti za přestupek).“ Viz též STAŠA, J. K otázkám 
subsidiarity trestní a správnětrestní represe, s. 390-391. 
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přehlednosti je vzhledem k dílčímu charakteru kodifikace nepřesvědčivý. České řešení261 napovídá, že této 
alternativě nebrání ani existence přestupků, jejichž skutkové podstaty se nehodí přeřadit do žádné „odvětvové“ 
úpravy,  
  
 7 ZÁVĚR - K MOŽNOSTÍ VYUŽITÍ ZKUŠENOSTÍ S ĆESKOU ÚPRAVOU 
 Inspirace českou zkušenosti s „novou“ právní úpravou odpovědnosti za přestupky se zdá být příhodná 
zejména jak proto, že česká a slovenská úprava měla v r. 1990 identický základ, tak proto, že český a slovenský 
právní řád je (přes existující rozdíly) dosud dosti podobný. 
 K případnému využití českého řešení je však třeba přistupovat s opatrností, s vědomím jeho nedotaženosti 
a s vědomím problémů, které neodstranilo a/nebo které přineslo.  
 Některé sporné momenty „nového“ zákona byly glosovány na odborných fórech262, některé nejasnosti 
týkající se jednotlivých ustanovení a/nebo jejich souvislosti se staly předmětem výkladu na zasedáních Poradního 
sboru ministra vnitra ke správnímu řádu a správnímu trestání263. Na solidní judikatorní odezvu a na zásadnější 
kritickou doktrinální reflexi této právní úpravy je ještě poměrně brzy.  
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261 Cit zákon o některých přestupcích. Drobnou slabinou české úpravy je, že v obecném zákoně zůstal fragment řešení, které 
má být kompletně obsaženo ve „vyděleném“ zákoně (srov. např. § 60 odst. 2 nebo § 61 odst. 1 cit. zákona o odpovědnosti za 
přestupky a řízení o nich); obecný zákon má prostě pouze odkázat na jiný zákon. 
262 Např. příspěvek Heleny Práškové „Problematické body rekodifikace právní úpravy správního trestání“ z konference „Právní 
jednání a odpovědnost právnických osob po rekodifikaci českého soukromého práva“ konané dne 24. května 2019 na 
Právnické fakultě Univerzity Karlovy.  
263 Jeho závěry jsou dostupné přes https://www.mvcr.cz/clanek/zavery-poradniho-sboru-ministra-vnitra-ke-spravnimu-radu-
a-spravnimu-trestani.aspx. Některé ze závěrů k zákonu o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich se ovšem týkají otázek 
vyvolaných vztahy k jiným právním předpisům, které nemají paralelu ve slovenském právním řádu.  

https://www.mvcr.cz/clanek/zavery-poradniho-sboru-ministra-vnitra-ke-spravnimu-radu-a-spravnimu-trestani.aspx
https://www.mvcr.cz/clanek/zavery-poradniho-sboru-ministra-vnitra-ke-spravnimu-radu-a-spravnimu-trestani.aspx
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