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2.6 Európske štrukturálne a investičné fondy a Mechanizmus  

na podporu – systém riadenia a vnútornej kontroly podľa  
zákonov č. 121/2022 Z. z. a 368/2021 Z. z.  ...........................................  80

2.7 Zákon o finančnej kontrole  ....................................................................  83
2.8 Zákon o rozpočtových pravidlách verejnej správy  ..............................  87

3 Právna úprava na úrovni EÚ  .......................................................................  90
3.1 Smernica o boji proti podvodom a ochrane finančných  

záujmov Únie  ...........................................................................................  91
3.2 Nariadenie Rady (EÚ) č. 2017/1939 z 12. októbra 2017 o zriadení 
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PREDHOVOR

Zachránia európske peniaze slovenskú ekonomiku? Články s takýmto ale-
bo obdobným nadpisom sú na Slovensku pomerne bežné. Nie je potrebné 
presviedčať laickú alebo odbornú verejnosť, že „európske peniaze“ sú dôleži-
té. Pravdou je aj to, že komplexné pochopenie toho, čo vlastne tie „európske 
peniaze“ sú, je vlastné už len pomerne úzkej skupine odborníkov predovšet-
kým z verejnej správy, ktorá sa venuje problematike európskych štrukturálnych  
a investičných fondov. Koneční príjemcovia „európskych peňazí“ si veľmi často 
ani neuvedomujú, že spolu s nenávratným grantom preberajú širokú škálu ob-
medzení a povinností, na ktoré obyčajný „sedliacky rozum“ nestačí. Žiaľ, pre 
neprimerane vysoké tresty podľa slovenského Trestného zákona má takáto ne-
dbanlivosť za následok aj zničené osudy. Vzhľadom na praktické dosahy prob-
lematiky sa autori snažili pripraviť túto publikáciu tak, aby bola užitočná pre 
široký okruh čitateľov.

Publikácia tematicky pozostáva z troch častí. Prvé dve kapitoly obsahujú 
prehľad základných pojmov, východísk, princípov a systému poskytovania pro-
striedkov z rozpočtov EÚ, analýzu hlavných predpisov EÚ upravujúcich admi-
nistratívnoprávnu ochranu finančných záujmov EÚ,  ako aj vysvetlenie,  ako 
boli požiadavky vyplývajúce z týchto predpisov premietnuté do slovenských 
predpisov. Druhá časť je zameraná na trestnoprávnu ochranu pred poškodzo-
vaním finančných záujmov EÚ z pohľadu práva EÚ. Posledné kapitoly sú ve-
nované analýze trestnoprávnej a administratívnoprávnej ochrany finančných 
záujmov EÚ z pohľadu slovenského práva. 

Už samotný odkaz na rôzne druhy rozpočtov, ktoré sú základným kameňom 
pojmu „finančné záujmy EÚ“ (rozpočet Únie,  rozpočty inštitúcií, orgánov, úra-
dov a agentúr Únie zriadených v súlade so zmluvami a rozpočty nimi priamo 
alebo nepriamo spravované a kontrolované), naznačuje, že ide o komplexnú 
problematiku. Pre čitateľa, ktorý sa začína venovať tejto problematike (vrátane 
trestnoprávnych expertov), bude preto určite užitočným prehľad systému prá-
va EÚ upravujúceho problematiku finančných záujmov EÚ a jeho prameňov. 
Najdôležitejšími zdrojmi prostriedkov EÚ sú bezpochyby európske štrukturál-
ne a investičné fondy rozdeľované v rámci systému zdieľaného riadenia, ktoré 
poznáme aj pod skratkou EŠIF. V tomto programovom období boli prostriedky 
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EŠIF doplnené aj o prostriedky z Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti. 
Upozorňujeme čitateľa, že existujú aj iné  mimoriadne dôležité fondy rozde-
ľované v rámci systému priameho riadenia (ako napr. Nástroj na prepájanie  
Európy), v publikácii sa však sústreďujeme na EŠIF a Mechanizmus na podporu 
obnovy a odolnosti.

Stovky strán textu jednotlivých nariadení upravujúcich EŠIF určite odradili 
nejedného čitateľa od detailného štúdia tejto problematiky. Snažili sme sa preto 
identifikovať a zhrnúť ustanovenia upravujúce otázky, ktoré sme považovali za 
kľúčové nielen z pohľadu ochrany finančných záujmov EÚ, ale aj z hľadiska ich 
vplyvu na podnikateľskú činnosť, resp. aktivity konečných príjemcov. Všimli 
sme si totiž, že niektoré základné princípy (ako napr. princíp neziskovosti po-
dľa Finančného nariadenia) zostávajú jednou veľkou neznámou dokonca aj pre 
tých, ktorí sa považujú za skúsených „harcovníkov“ v čerpaní fondov. 

Ochrana finančných záujmov EÚ je interdisciplinárnou problematikou, kto-
rá súvisí s ďalšími právnymi odvetviami a otázkami, predovšetkým verejným 
obstarávaním, štátnou pomocou, problematikou malých a stredných podnika-
teľov (MSP) a ochranou klímy. Snažíme sme sa poskytnúť čo najpraktickejšie 
zhrnutie týchto súvislostí. Implementáciou hlavných princípov ochrany finanč-
ných záujmov v takomto širšom kontexte priblížime čitateľovi na základe ana-
lýzy podmienok výzvy na predkladanie projektov na účely čerpania podpory  
z Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti na výstavbu obnoviteľných 
zdrojov energie. 

Problematiku administratívnoprávnej ochrany finančných záujmov EÚ 
otvárame analýzou štvorice rozsudkov Súdneho dvora Európskej únie (SD EÚ), 
ktoré sa týkajú nielen priameho účinku článku 325 Zmluvy o fungovaní Európ-
skej únie (ZFEÚ), ale súvisia aj s jednou z najzaujímavejších oblastí európskeho 
práva, ktorou je vzťah medzi európskym právom a ústavami jednotlivých člen-
ských štátov. 

Z pohľadu praktickej aplikácie sú užitočné ďalšie časti druhej kapitoly, v kto-
rých sa venujeme zhrnutiu systému administratívnoprávnej ochrany obsiahnu-
tého v základnom právnom predpise, ktorým je nariadenie č. 2988/95, ako aj 
rozsahu právomoci Európskeho úradu pre boj proti podvodom (OLAF) podľa 
nariadenia 883/2013. Predmetné časti publikácie sú doplnené  odkazom na re-
levantnú judikatúru SD EÚ. Druhú kapitolu ďalej dopĺňame o vysvetlenie sys-
tému vnútorného riadenia a kontroly pri poskytovaní prostriedkov EÚ podľa 
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najdôležitejších nariadení EÚ a vysvetľujeme ich implementáciu na Slovensku. 
Predmetnú kapitolu uzatvárame analýzou spôsobu implementácie požiadaviek 
kladených na administratívnoprávnu ochranu finančných záujmov EÚ v zá-
kone o finančnej kontrole a zákone o rozpočtových pravidlách verejnej správy.

Dôležitosť pôsobnosti Európskej únie a jej normotvorby podrobnejšie ro-
zoberáme aj v tretej kapitole, kde upriamujeme pozornosť na dva dôležité pred-
pisy, a to na smernicu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/1371 o boji 
proti podvodom poškodzujúcim finančné záujmy Únie, ako aj na nariadenie 
Rady (EÚ) č. 2017/1939 z 12. októbra 2017 o zriadení Európskej prokuratú-
ry. Smernica zabezpečila zefektívnenie ochrany finančných záujmov Európskej 
únie tým, že stanovila spoločné normy, pokiaľ ide o definície trestných činov 
poškodzujúcich finančné záujmy Únie, ako aj priniesla úpravu na úrovni sankcií 
a premlčacích lehôt za tieto trestné činy.

Ako už z názvu nariadenia vyplýva, prostredníctvom neho vznikla nová 
inštitúcia významná nielen pre Úniu, ale aj pre jej členské štáty, a to Európska 
prokuratúra. 

Následne sa snažíme priblížiť čitateľovi aj prax v odhaľovaní týchto trestných 
činov na európskej úrovni. Na základe toho z analyzovaných dát sumarizujeme 
štatistické údaje odhaľovania týchto trestných činov, pričom poukazujeme na 
rozdiely aj v tom, či išlo o konanie podvodné alebo nepodvodné.

Okrem iného sa pozeráme aj na úpravu ochrany finančných záujmov v rám-
ci členských štátov Európskej únie. 

V dôsledku harmonizácie je medzi jednotlivými štátmi často ťažké badať 
rozdiely v ich úpravách, ale prostredníctvom analýzy ich právnych predpisov 
upravujúcich skutkové podstaty prebraté práve zo spomenutej smernice Európ-
skeho parlamentu a Rady ( EÚ) 2017/1371 o boji proti podvodom poškodzu-
júcim finančné záujmy Únie, je možné všimnúť si tendencie vybraných krajín 
ukotviť vo svojich kódexoch iné formy trestných činov než tie, ktoré si na zvo-
lenie svojej povinnosti vyplývajúcej z čl. 325 ZFEÚ vybrala Slovenská republika.

Problematika finančných záujmov Európskej únie má okrem významného 
medzinárodného kontextu tiež kontext vnútroštátny. Ten sa prejavuje jednak 
v normách trestného práva a jednak v normách práva správneho. Z uvedeného 
dôvodu je práve tejto problematike venovaná samostatná kapitola. 

Jej obsahom je analýza ťažiskovej skutkovej podstaty trestného činu poško-
dzovania finančných záujmov Európskej únie podľa § 261 až 263 Trestného 

PREDHOVOR
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zákona. Táto analýza sa zameriava tak na historický kontext tohto trestného 
činu, ktorý bol do Trestného zákona zakotvený pôvodne od 1. septembra 2002, 
ako aj na kontext medzinárodný  až po jeho súčasné znenie vrátane jeho novely 
z roku 2016. Súčasťou uvádzanej analýzy je detailné vysvetlenie jednotlivých 
pojmov v zmysle súvisiacich právnych noriem, judikatúry  a ustálenej súdnej 
praxe. 

Pozornosť zameriavame aj na súvisiaci trestný čin subvenčného podvodu 
podľa § 225 Trestného zákona, ktorý býva v prípade poškodzovania finančných 
záujmov Európskej únie páchaný spravidla v jednočinnom súbehu s už uvede-
ným trestným činom. 

Analýzu týchto skutkových podstát trestných činov sme doplnili bohatou 
kazuistikou bližšie objasňujúcou aplikačnú prax. Keďže daná problematika patrí 
do pôsobnosti Špecializovaného trestného súdu podľa § 14 písm. m) a n) Trest-
ného poriadku, súčasťou textu je viacero rozhodnutí Najvyššieho súdu SR. 

V ďalšej časti kapitoly sa  zameriavame na kvantitatívne aspekty trestných 
činov poškodzovania finančných záujmov Európskej únie, ktorých nápad je evi-
dovaný až od roku 2014, uvádzanej súvisiacej a ďalšej tzv. ekonomickej trestnej 
činnosti v intenciách pôsobnosti spomínaného § 14 Trestného poriadku, ako 
aj celkovej kriminality v Slovenskej republike, ktorá má klesajúcu tendenciu. 

Popri týchto trestnoprávnych aspektoch danej problematiky je obsiahlejšia 
pozornosť venovaná tiež početným normám správneho práva upravujúcim naj-
mä procesy poskytovania a ochrany finančných prostriedkov pochádzajúcich 
z rozpočtov Európskej únie ich žiadateľom v Slovenskej republike. Ako  vyplýva 
z obsahu tejto kapitoly, prvé programové obdobie 2007 – 2013 a právne vzťahy 
z neho vyplývajúce reguloval zákon č. 528/2008 Z. z. v platnom znení o pomoci 
a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva.

Aktuálne naďalej platným je zákon č. 292/2014 Z. z. v platnom znení o prí-
spevku poskytovanom z  európskych štrukturálnych a  investičných fondov  
a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Tento zákon upravuje právne vzťahy 
pri poskytovaní príspevku v druhom programovom období 2014 – 2020. 

Ďalším z príslušných zákonov tohto obdobia je zákon č. 323/2015 Z. z. o fi-
nančných nástrojoch financovaných z európskych štrukturálnych a investič-
ných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

Z hľadiska aktuálnej analýzy danej problematiky je potrebné uviesť, že 
právne vzťahy pri poskytovaní príspevku a príspevku na finančný nástroj  



15

 

a pri vykonávaní finančného nástroja z fondov Európskej únie v treťom progra-
movom období 2021 – 2027 upravuje zákon č. 121/2022 Z. z. o príspevkoch 
z fondov Európskej únie a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorému 
venujeme širšiu pozornosť. V tomto kontexte je tiež spracovaná početná judi-
katúra správnych a civilných súdov Slovenskej republiky, Ústavného súdu SR 
a Súdneho dvora EÚ.

Neopomenuteľným zákonom z danej oblasti je aj zákon č. 368/2021 Z. z. 
v platnom znení o Mechanizme na podporu obnovy a odolnosti a o zmene a do-
plnení niektorých zákonov.

V závere venujeme pozornosť početným právnym normám z oblasti poľno-
hospodárstva, do ktorého veľmi špecificky a v obrovských objemoch smerujú 
práve uvádzané finančné prostriedky EÚ. V tejto oblasti je najčastejšie apli-
kované nariadenie vlády SR č. 342/2014 Z. z., ktorým sa ustanovujú pravidlá  
poskytovania podpory v poľnohospodárstve v súvislosti so schémami oddele-
ných priamych platieb.

PREDHOVOR
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1 Finančné záujmy EÚ, základné pojmy, východiská, princípy 
a systém poskytovania prostriedkov z rozpočtov EÚ 

1.1 Definícia pojmu „finančné záujmy EÚ“ v práve EÚ

Pojem „finančné záujmy EÚ“ sa používa ako zastrešujúci problém vo via-
cerých predpisoch práva EÚ a slovenského práva. Definíciu tohto pojmu na-
chádzame hlavne v predpisoch, ktoré sa týkajú trestnoprávnej ochrany finanč-
ných záujmov EÚ. Najdetailnejšiu definíciu obsahuje smernica Európskeho 
parlamentu a Rady (EÚ) 2017/1371 o boji proti podvodom, ktoré poškodzujú 
finančné záujmy Únie, prostredníctvom trestného práva (ďalej aj „smernica 
2017/1371“).

Na účely aplikácie predmetnej smernice (a teda na účely trestnoprávnej 
ochrany finančných záujmov EÚ) pojem „finančné záujmy“ zahŕňa všetky:
1. príjmy, 
2. výdavky a 
3. aktíva, 

ktoré sú 
a) pokryté definovanými rozpočtami,
b) nadobudnuté prostredníctvom týchto rozpočtov alebo 
c) majú byť do týchto rozpočtov uhradené.

Ide o nasledujúce rozpočty: 
1. rozpočet Únie; 
2. rozpočty inštitúcií, orgánov, úradov a agentúr Únie zriadených v súlade so 

zmluvami a
3. rozpočty nimi priamo alebo nepriamo spravované a kontrolované. 

Na účely aplikácie nariadenia Rady (EÚ) 2017/1939, ktorým sa vykonáva 
posilnená spolupráca na účely zriadenia európskej prokuratúry (ďalej aj „na-
riadenie č. 2017/1939”) je pojem „finančné záujmy Únie“ definovaný ako všet-
ky príjmy, výdavky a aktíva kryté alebo nadobudnuté Úniou, alebo dlžné jej 
rozpočtu a rozpočtom inštitúcií, orgánov, úradov a agentúr zriadených na zá-
klade zmlúv, ako aj rozpočtom, s ktorými tieto subjekty hospodária a ktoré 
sledujú. Ide o definíciu, ktorá je v podstate zhodná s definíciou obsiahnutou  
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v smernici 2017/1371, aj keď slovenské znenie príslušného ustanovenia obsiah-
nutého v nariadení č. 2017/1939 obsahuje určité nepresnosti – napríklad pojem 
„kontrolujú“ by bol výstižnejší ako pojem „sledujú“. Na rozdiel od úpravy podľa 
smernice 2017/1371 nepovažuje nariadenie č. 2017/1939 za potrebné zdôrazniť, 
že pod rozpočty spadajúce do definície „finančných záujmov“ zahŕňame aj tie, 
ktoré sú spravované inštitúciami EÚ len nepriamo.

O niečo menej precíznejšiu definíciu finančných záujmov EÚ obsahuje na-
riadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 883/2013 o vyšet-
rovaniach vykonaných Európskym úradom pre boj proti podvodom (OLAF) 
(ďalej aj „OLAF“ a „nariadenie č. 883/2013“), podľa ktorého „finančné záujmy 
Únie zahŕňajú príjmy, výdavky a majetok v rámci rozpočtu Európskej únie, 
rozpočtov inštitúcií, orgánov, úradov a agentúr, ako aj rozpočtov, ktoré tieto 
subjekty riadia a monitorujú“. Chýba tu upresnenie, že ide o príjmy a výdavky 
pokryté alebo nadobudnuté prostredníctvom určitých rozpočtov, ako aj špeci-
fikácia, že kontrola nad rozpočtami môže byť aj nepriama.

Základnou normou práva EÚ upravujúcou ochranu finančných záujmov 
EÚ nástrojmi správneho práva je nariadenie Rady (ES, Euratom) č. 2988/95  
o ochrane finančných záujmov Európskych spoločenstiev (ďalej aj „nariade-
nie č. 2988/95“). Predmetné nariadenie definíciu pojmu „finančné záujmy“ ne-
obsahuje. Definíciu tohto pojmu na účely aplikácie predmetného nariadenia 
je možné vyvodzovať jedine z definície pojmu „nezrovnalosť“. V zmysle čl. 1  
ods. 2 nariadenia č. 2988/95 je „nezrovnalosť akékoľvek porušenie ustanovenia 
práva Spoločenstva vyplývajúce z konania alebo opomenutia hospodárskeho 
subjektu, dôsledkom čoho je alebo by bolo poškodenie všeobecného rozpoč-
tu Spoločenstiev alebo rozpočtov nimi spravovaných buď zmenšením, alebo 
stratou výnosov plynúcich z vlastných zdrojov vyberaných priamo v mene 
Spoločenstiev alebo neoprávnenou výdajovou položkou.“ Rozdiel v prístupe 
k špecifikácii rozpočtov, na ktoré sa viaže ochrana finančných záujmov EÚ, je 
v rámci smernice 2017/1371 a nariadenia č. 2988/95 v prístupe k špecifikácii 
rozpočtov evidentný. Napríklad rozpočty kontrolované inštitúciami v definícii 
pojmu „nezrovnalosť“ chýbajú. Ďalej chýba odkaz na rozpočty spravované ale-
bo kontrolované inštitúciami, orgánmi, úradmi alebo agentúrami Únie. Pre úpl-
nosť poznamenávame, že obdobné nepresnosti v rámci definície rozpočtov EÚ  
vykazuje aj § 261 TZ. Z pohľadu aplikácie týchto predpisov sme nepostrehli 
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žiadne praktické problémy vyvolané menej precíznym prístupom k definícii 
pojmu „nezrovnalosť“ v porovnaní s definíciou pojmu „finančné záujmy“.

V predmetnej publikácii sa sústreďujeme na ochranu jednej zložky finanč-
ných záujmov, ktorou sú výdavky. Dvom ďalším zložkám (príjmom a aktívam) 
sa nevenujeme. 

1.2 Systém práva EÚ na ochranu finančných záujmov EÚ

Právny rámec ochrany finančných záujmov EÚ predstavujú články 310  
až 325 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ďalej aj „ZFEÚ“). Ako vysvetľujeme 
ďalej, najmä v prípade čl. 325 ZFEÚ bola deklarovaná priama aplikovateľnosť 
nielen z pohľadu administratívnoprávnej ochrany, ale aj trestnoprávnej ochrany 
finančných záujmov EÚ. 

Z pohľadu systematiky prameňov práva na ochranu finančných záujmov EÚ 
je potrebné rozlišovať medzi prostriedkami, ktoré pochádzajú zo všeobecného 
rozpočtu EÚ, resp. Európskych štrukturálnych a investičných fondov (ďalej aj 
„EŠIF“), iných fondov a prostriedkami, ktoré pochádzajú z nástroja NextGene-
rationEU, najmä Mechanizmu na podporu obnovy a rozvoja. 

Plánovanie použitia prostriedkov pochádzajúcich zo všeobecného rozpočtu 
prebieha na základe viacročného finančného rámca. V súčasnosti platný finanč-
ný rámec na roky 2021 až 2027 je upravený v nariadení Rady (EÚ, Euratom) 
2020/2093, ktorým sa stanovuje viacročný finančný rámec na roky 2021 až 2027 
(ďalej aj „nariadenie č. 2020/2093”). 

Kódexom pravidiel na použitie prostriedkov zo všeobecného rozpočtu (bez 
rozlišovania medzi jednotlivými fondmi) je nariadenie Európskeho parlamentu 
a Rady (EÚ, Euratom) č. 2018/1046 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťa-
hujú na všeobecný rozpočet Únie (ďalej aj „nariadenie č. 2018/1046“ alebo „Fi-
nančné nariadenie”).

Na Finančné nariadenie nadväzujú nariadenia upravujúce jednotlivé fondy. 
Z pohľadu objemu rozdeľovaných prostriedkov je zrejme najdôležitejším naria-
denie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/1060 z 24. júna 2021, ktorým 
sa stanovujú spoločné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvo-
ja, Európskom sociálnom fonde plus, Kohéznom fonde, Fonde na spravodlivú 
transformáciu a Európskom námornom, rybolovnom a akvakultúrnom fonde 
a rozpočtové pravidlá pre uvedené fondy, ako aj pre Fond pre azyl, migráciu  
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a integráciu, Fond pre vnútornú bezpečnosť a Nástroj finančnej podpory na 
riadenie hraníc a vízovú politiku (ďalej aj „nariadenie č. 2021/1060“ alebo „Spo-
ločné nariadenie”).

Na Spoločné nariadenie nadväzujú nariadenia, ktoré detailnejšie upravujú 
najdôležitejšie jednotlivé fondy spadajúce do oblasti zdieľaného riadenia: naria-
denie Európskeho parlamentu a Rady č. 2021/1058 o Európskom fonde regio-
nálneho rozvoja a Kohéznom fonde (ďalej aj „nariadenie č. 2021/1058”) alebo 
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2021/1057, ktorým sa zria-
ďuje Európsky sociálny fond plus (ďalej aj „ESF+“ a „nariadenie č. 2021/1057”), 
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2021/1056, ktorým sa zria-
ďuje Fond na spravodlivú transformáciu (ďalej aj „nariadenie č. 2021/1056”)

Osobitnými nariadeniami sú upravované fondy spadajúce pod priame ria-
denie, napríklad nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2021/523, 
ktorým sa zriaďuje Program InvestEU alebo nariadenie Európskeho parlamentu 
a Rady (EÚ) č. 2021/1153, ktorým sa zriaďuje Nástroj na prepájanie Európy. 
Rozdielom medzi jednotlivými typmi riadenia prostriedkov z rozpočtov EÚ sa 
venujeme v ďalšej kapitole. 

Osobitnú pozornosť si vyžaduje úprava priamych platieb poľnohospodárom. 
Je to dané tým, že v prípade týchto platieb nie je prítomné spolufinancovanie 
z rozpočtových prostriedkov Slovenskej republiky. Ako vysvetľujeme v ďalších 
kapitolách, táto skutočnosť je dôležitá z pohľadu založenia právomoci Úradu 
európskej prokuratúry pri vyšetrovaní trestných činov porušovania finančných 
záujmov EÚ. Pre sektor poľnohospodárstva sú dôležité nariadenie Európskeho 
parlamentu a Rady (EÚ) č. 1307/2013, ktorým sa ustanovujú pravidlá pria-
mych platieb pre poľnohospodárov na základe režimov podpory v rámci spo-
ločnej poľnohospodárskej politiky (ďalej aj „nariadenie č. 1307/2013”), naria-
denie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1306/2013 o financovaní, riadení 
a monitorovaní spoločnej poľnohospodárskej politiky (ďalej aj „nariadenie  
č. 1306/2013“) a nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1305/2013 
o podpore rozvoja vidieka prostredníctvom Európskeho poľnohospodárskeho 
fondu pre rozvoj vidieka (ďalej aj „EPFRV“ a „nariadenie č. 1305/2013”). 

V období rokov 2021 až 2027 je popri prostriedkoch zo všeobecného roz-
počtu veľmi dôležitý aj nástroj NextGenerationEU a v rámci tohto nástroja Me-
chanizmus na podporu obnovy a odolnosti zriadený nariadením Rady (EÚ) 
č. 2020/2094, ktorým sa zriaďuje Nástroj Európskej únie na obnovu s cieľom 

1 FINANČNÉ ZÁUJMY EÚ, ZÁKLADNÉ POJMY, VÝCHODISKÁ, PRINCÍPY A SYSTÉM POSKYTOVANIA...
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podporiť obnovu po kríze COVID-19 (ďalej aj „nariadenie č. 2020/2094”), a na-
riadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2021/241, ktorým sa zriaďuje 
Mechanizmus na podporu obnovy a odolnosti (ďalej aj „nariadenie č. 2021/241“ 
alebo „Mechanizmus na podporu”). 

Treba zdôrazniť, že v najbližších rokoch stále ešte budú prebiehať konania 
o nezrovnalostiach, resp. podvodoch týkajúcich sa pridelenia prostriedkov 
pochádzajúcich z predchádzajúceho viacročného finančného rámca. Pre tieto 
konania budú relevantné právne predpisy, ktoré upravovali poskytovanie pro-
striedkov v tom-ktorom období, napríklad nariadenie Európskeho parlamentu 
a Rady (EÚ) č. 1303/2013, ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia o Eu-
rópskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom 
fonde, Európskom poľnohospodárskom fonde pre rozvoj vidieka a Európskom 
námornom a rybárskom fonde a ktorým sa stanovujú všeobecné ustanovenia  
o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéz-
nom fonde a Európskom námornom a rybárskom fonde, nariadenie Európske-
ho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1300/2013 o Kohéznom fonde, nariadenie Európ-
skeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1301/2013 o Európskom fonde regionálneho 
rozvoja a o osobitných ustanoveniach týkajúcich sa cieľa Investovanie do rastu 
a zamestnanosti a nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1304/2013 
o Európskom sociálnom fonde. 

Z hľadiska prideľovania a použitia prostriedkov z rozpočtov EÚ, prípad-
ne z Mechanizmu na podporu, sú dôležité nielen už uvedené fondové naria-
denia, ale aj prierezové právne predpisy, predovšetkým tie, ktoré upravujú ve-
rejné obstarávania a štátnu pomoc. Základným právnym prameňom pravidiel 
verejného obstarávania na úrovni EÚ sú smernica Európskeho parlamentu  
a Rady 2014/24/EÚ o verejnom obstarávaní (ďalej aj „smernica 2014/24“)  
a smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/25/EÚ o obstarávaní vykoná-
vanom subjektmi pôsobiacimi v odvetviach vodného hospodárstva, energetiky, 
dopravy a poštových služieb (ďalej aj „smernica 2014/25”). Základným prame-
ňom úpravy štátnej pomoci sú články 107 až 109 ZFEÚ. Z praktického hľadiska 
sú mimoriadne dôležitými nariadenie Komisie (EÚ) č. 1407/2013 o uplatňovaní 
článkov 107 a 108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie na pomoc de minimis 
(ďalej aj „nariadenie de minimis”) a nariadenie Komisie č. 651/2014 o vyhlásení 
určitých kategórií pomoci za zlučiteľné s vnútorným trhom podľa článkov 107 
a 108 zmluvy (ďalej aj „nariadenie o blokovej výnimke”).
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Uvedené právne predpisy majú povahu hmotného práva EÚ na ochranu fi-
nančných záujmov EÚ, pretože upravujú pravidlá na prideľovanie prostriedkov 
z rozpočtov EÚ a podmienky, za ktorých sa subjekty môžu uchádzať o ich pri-
delenie, podmienky ich čerpania a následného používania. Na takto definované 
predpisy hmotného práva nadväzujú predpisy, ktoré špecificky upravujú postup 
pri zisťovaní nezrovnalostí, resp. podvodov a ich sankcionovanie. Sem patria už 
spomenuté nariadenie č. 2988/95, smernica 2017/1371, nariadenie č. 883/2013 
a nariadenie č. 2017/1939. 

Určitým premostením medzi právom EÚ, slovenským vnútroštátnym prá-
vom upravujúcim používanie prostriedkov EŠIF a Mechanizmom na podporu 
sú Partnerská dohoda a Plán obnovy. Partnerská dohoda upravujúca používanie 
prostriedkov EŠIF Slovenskou republikou v programovom období 2021 – 2027 
bola podpísaná 18. júla 2022. Bližšie informácie k Partnerskej dohode obsahu-
je napríklad webová stránka Úradu vlády Slovenskej republiky.1 Plán obnovy 
upravujúci používanie prostriedkov Mechanizmu na podporu bol schválený  
13. júla 2022. Dokumenty k Plánu obnovy, rovnako ako aj k Partnerskej dohode 
sú dostupné na webovej stránke Úradu vlády SR.2

Systém práva slovenskej republiky upravujúci ochranu finančných záujmov 
EÚ v podstate kopíruje už popísaný systém práva EÚ. Základným prameňom 
práva ochrany finančných záujmov EÚ je zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočto-
vých pravidlách verejnej správy spoločne so zákonom č. 121/2022 Z. z. o prí-
spevkoch z fondov Európskej únie (upravujúci používanie prostriedkov z EŠIF) 
a zákonom č. 368/2021 Z. z. o mechanizme na podporu obnovy a odolnosti 
(upravujúci používanie prostriedkov z Mechanizmu na podporu). Na kontro-
lu použitia prostriedkov pridelených v minulých programových obdobiach sa 
použijú staršie predpisy, predovšetkým zákon č. 528/2008 Z. z. o pomoci a pod-
pore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva, zákon č. 292/2014 Z. z. 
o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fon-
dov a zákon č. 323/2015 Z. z. o finančných nástrojoch financovaných z európ-
skych štrukturálnych a investičných fondov. Priame platby poľnohospodárom 
upravuje zákon č. 280/2017 Z. z. o poskytovaní podpory a dotácie v pôdohos-
podárstve a rozvoji vidieka, zákon 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom  

1 Partnerská dohoda. Úrad vlády Slovenskej republiky. Dostupné na: https://www.partnerskado-
hoda.gov.sk/.

2 Plán obnovy. Úrad vlády Slovenskej republiky Dostupné na: https://www.planobnovy.sk/.
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z európskych štrukturálnych a investičných fondov a nariadenie vlády Slovenskej 
republiky č. 342/2014 Z. z., ktorým sa ustanovujú pravidlá poskytovania podpo-
ry v poľnohospodárstve v súvislosti so schémami oddelených priamych platieb. 
Otázky verejného obstarávania upravuje zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom 
obstarávaní (ďalej aj „ZoVO“). Základným prameňom práva štátnej pomoci je 
zákon č. 358/2015 Z. z. o úprave niektorých vzťahov v oblasti štátnej pomoci  
a minimálnej pomoci (ďalej ako „zákon o štátnej pomoci”). Na takto definova-
né predpisy hmotného práva na ochranu finančných záujmov nadväzujú práv-
ne predpisy upravujúce kontrolu používania prostriedkov, resp. vyšetrovania  
a postih nezrovnalostí a podvodov. Ide predovšetkým o zákon č. 357/2015 Z. z.  
o finančnej kontrole a audite, zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon a zákon  
č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok. 

1.3 Všeobecný rozpočet EÚ – prehľad 

Keďže ústredným pojmom ochrany finančných záujmov EÚ je pojem „roz-
počet EÚ“, venujeme sa najprv všeobecnému rozpočtu EÚ, ktorý je spolu s ná-
strojom NextGenerationEU (ktorého súčasťou je Mechanizmus na podporu) 
hlavným zdrojom financovania politík a cieľov EÚ. Okrem všeobecného roz-
počtu EÚ a nástroja NextGenerationEU je financovanie zabezpečené prostred-
níctvom ďalších rozpočtov, predovšetkým rozpočtami Európskej investičnej 
banky, Európskeho rozvojového fondu a trustových fondov EÚ. 

Hlavné princípy tvorby a použitia rozpočtu EÚ upravujú články 310 až 325 
ZFEÚ. Článok 325 je základným ustanovením upravujúcim boj proti podvo-
dom poškodzujúcim finančné záujmy EÚ. 

V rámci tejto problematiky je potrebné rozlišovať tzv. jednoročný rozpočet 
a viacročný finančný rámec. Viacročný finančný rámec stanovuje výšky súm 
ročných stropov pre viazané rozpočtové prostriedky podľa kategórií výdavkov  
a ročný strop pre výdavkové rozpočtové prostriedky. Kategórie výdavkov, kto-
rých počet je obmedzený, zodpovedajú hlavným odvetviam činnosti Únie. Viac-
ročný finančný rámec sa stanovuje nariadením Rady na dobu minimálne 5 ro-
kov. V súčasnosti platný viacročný finančný rámec na obdobie rokov 2021 až 
2027 je upravený nariadením Rady č. 2020/2093.

Ročný rozpočet musí byť v súlade s viacročným finančným rámcom. Roz-
počtový rok sa začína 1. januára a končí sa 31. decembra kalendárneho roka. 
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Článok 310 obsahuje požiadavku, aby bol na plnenie výdavkov zahrnutých do 
rozpočtu vopred prijatý právne záväzný akt Únie poskytujúci právny základ na 
jej činnosť a plnenie zodpovedajúcich výdavkov. Rozpočtové prostriedky sa de-
lia podľa kapitol, v rámci ktorých sa výdavky zahŕňajú podľa druhu alebo účelu. 
Výdavky sa ďalej delia v súlade s implementačnými nariadeniami, ktorých vy-
danie predpokladá článok 322 ZFEÚ.

Rozpočet sa musí plniť v súlade so zásadou riadneho finančného hospodá-
renia (soundfinancial management). Členské štáty sú povinné spolupracovať  
s Úniou s cieľom zabezpečiť, aby boli prostriedky zahrnuté do rozpočtu použité 
v súlade s touto zásadou. 

Článok 325 obsahuje povinnosť adresovanú Únii a členským štátom, prijať 
opatrenia na boj proti podvodom a iným protiprávnym konaniam poškodzu-
júcim finančné záujmy EÚ, ktoré majú byť účinné a mať odrádzajúci účinok.  
V zmysle čl. 325 ods. 2 ZFEÚ musia členské štáty prijať na ochranu finančných 
záujmov rovnaké opatrenia, aké uplatňujú na ochranu vlastných finančných 
záujmov.

Všeobecný rozpočet EÚ je v porovnaní s rozpočtami členských štátov re-
latívne malý. Na rok 2022 je schválený rozpočet vo výške 167,8 miliardy eur, 
doplnený prostriedkami z nástroja NextGenerationEÚ vo výške 143,5 miliardy 
eur vo forme grantov. Len na porovnanie: rozpočet Nemecka na rok 2022 pred-
stavuje 457,6 miliardy eur. 

Na obdobie rokov 2021 – 2027 je vo Viacročnom finančnom rámci (ďalej 
aj „VFR“) stanovená maximálna úroveň výdavkov v hodnote 1 074 miliárd eur 
(všetky sumy v cenách z roku 2018). Výdavky sú rozdelené na sedem okruhov 
reflektujúcich jednotlivé politiky:
1. Jednotný trh, inovácie a digitálna ekonomika: 132,8 miliardy eur;
2. Súdržnosť, odolnosť a hodnoty: 377,8 miliardy eur;
3. Prírodné zdroje a životné prostredie: 356,4 miliardy eur;
4. Migrácia a riadenie hraníc: 22,7 miliardy eur;
5. Bezpečnosť a obrana: 13,2 miliardy eur;
6. Susedstvo a svet: 98,4 miliardy eur;
7. Európska verejná správa: 73,1 miliardy eur.

Okruhy sú rozdelené na jednotlivé klastre. Napríklad okruh 2 „súdržnosť 
a rozvoj“ je rozdelený na klastre „regionálny rozvoj a súdržnosť“, „obnova  
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a odolnosť“, „investície do ľudí, sociálnej súdržnosti a hodnôt“. Klastre sú čle-
nené na jednotlivé fondy alebo programy. Napríklad, klaster regionálny rozvoj 
a súdržnosť pozostáva zo 4 fondov, resp. programov: Európskeho fondu regio-
nálneho rozvoja, Kohézneho fondu, REACT-EÚ a Podpory pre komunity tu-
reckých Cyperčanov. 

Vo Viacročnom finančnom rámci (VFR) sú stanovené aj maximálne sumy, 
ktoré môžu byť vynaložené nad rámec stropov VFR na núdzové reakcie alebo 
nepredvídané potreby, a to využitím nasledujúcich „osobitných nástrojov“:
1. Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii (186 miliónov eur  

ročne);
2. rezervy na solidaritu a núdzovú pomoc (1,2 miliardy eur ročne);
3. pobrexitovú adaptačnú rezervu pre oblasti a odvetvia najviac postihnuté 

vystúpením Spojeného kráľovstva z EÚ (5 miliárd eur v danom období),
4. nástrojom jednotnej rezervy, ktorý umožňuje presuny dostupných rezerv 

medzi rozpočtovými rokmi a v niektorých prípadoch aj medzi okruhmi 
VFR;

5. nástroj flexibility na pokrytie nepredvídaných výdavkov, ktoré nemožno fi-
nancovať v rámci stropov VFR (915 miliónov eur ročne). 

Európska únia nemá právomoc vyberať dane. Hlavnými zdrojmi príjmov 
všeobecného rozpočtu EÚ sú clá, vlastný zdroj založený na dani z pridanej hod-
noty, príspevky členských štátov založené na hrubom národnom dôchodku (ďa-
lej aj „GNI“) a príspevok založený na nerecyklovanom odpade z plastových 
obalov. Clá sa označujú ako tradičné vlastné zdroje, pretože na rozdiel od DPH 
a príspevkov od členských štátov vždy figurovali ako priamy zdroj príjmov do 
rozpočtu EÚ. Vlastný zdroj založený na DPH v období 2021 – 2027 zodpovedá 
percentnému podielu vybranému zo základov DPH krajín vypočítaných v sú-
lade s pravidlami EÚ. Príspevky členských štátov založené na GNI predstavujú 
najväčší zdroj príjmov pre rozpočet EÚ. Zabezpečuje sa nimi, že všetky dohod-
nuté výdavky majú dostatočné príjmové krytie, čím je zaručovaná vyrovnanosť 
rozpočtu EÚ. Od 1. januára 2021 bol zavedený príspevok založený na nerecyk-
lovanom odpade z plastových obalov ako nový zdroj príjmov do rozpočtu EÚ 
na roky 2021 – 2027. Do budúcnosti sa počíta s novými zdrojmi, ako sú Mecha-
nizmus kompenzácie uhlíka na hraniciach, digitálna daň a vlastný zdroj zalo-
žený na reforme systému EÚ na obchodovanie s emisiami (ďalej aj „EU ETS“). 
Mechanizmus kompenzácie uhlíka na hraniciach bude vymeriavaný ako daň na 
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každý výrobok z krajiny mimo EÚ nedisponujúcej systémom na obchodovanie 
s emisiami uhlíka, ako je EU ETS (pozri ďalej). Cieľom mechanizmu je upravo-
vať cenu dovážaného tovaru tak, ako keby boli vyrobené v EÚ, a zabezpečiť tak 
spravodlivú súťaž pre európske podniky. 

Digitálna daň by vyplývala z digitálnych hospodárskych činností, ktoré sú vo 
svojej podstate dematerializované a zisk vytvárajú najmä na základe nehmotné-
ho majetku. Digitálna daň by predstavovala riešenie neprimeranosti súčasných 
pravidiel dane z príjmov právnických osôb v oblasti digitálneho hospodárstva. 
Uvažuje sa s ďalšími zdrojmi na splatenie pôžičiek, ktorými sa bude financo-
vať nástroj NextGenerationEU, ako sú daň z finančných transakcií, finančný 
príspevok súvisiaci s podnikovým sektorom alebo nový spoločný základ dane  
z príjmov právnických osôb. 

1.4 Rozdelenie rozpočtových prostriedkov podľa typu riadenia,  
resp. implementácie

Finančné nariadenie rozlišuje medzi priamym riadením, zdieľaným riade-
ním a nepriamym riadením.

Priame riadenie
V rámci priameho riadenia je Komisia prostredníctvom svojich útvarov vrá-

tane svojich zamestnancov v delegáciách Únie pod dohľadom ich príslušného 
vedúceho delegácie priamo zodpovedná za všetky kroky vykonávania progra-
mu, medzi ktoré patrí otvorenie výziev na predkladanie návrhov, hodnotenie 
predložených návrhov, podpísanie dohôd o poskytnutí grantu, monitorova-
nie realizácie projektu, hodnotenie výsledkov a vykonanie platieb. Príkladom 
programu, ktorý riadi priamo Komisia, je program pre konkurencieschopnosť 
podnikov a malých a stredných podnikov (ďalej aj „COSME“ a „MSP“), ktorého 
hlavným cieľom je podpora ich zakladania a rozširovania. V prípade, ak sa o fi-
nančnú podporu z EÚ uchádza podnikateľ, kontaktným a riadiacim oddelením 
sú Európska rada pre inováciu a Výkonná agentúra pre malé a stredné podniky, 
ktorá riadi program COSME. Cez priame riadenie sa bude implementovať väč-
šia časť finančných prostriedkov z dočasného nástroja obnovy NextGenera-
tionEU, najmä prostredníctvom Mechanizmu na podporu obnovy.
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Zdieľané riadenie
Najväčšia časť prostriedkov zo všeobecného rozpočtu (cca. 70 percent) sa 

implementuje prostredníctvom tzv. zdieľaného riadenia. V jeho rámci sa pro-
striedky vyplácajú prostredníctvom orgánov členských štátov. Členské štáty 
pri vykonávaní úloh súvisiacich s plnením rozpočtu prijímajú všetky potrebné 
opatrenia vrátane legislatívnych, regulačných a administratívnych opatrení na 
ochranu finančných záujmov Únie, konkrétne:
1. zaisťujú správne a účinné vykonávanie opatrení;
2. určujú subjekty zodpovedné za riadenie finančných prostriedkov Únie a ich 

kontrolu, vykonávajú dohľad nad takýmito subjektmi; 
3. predchádzajú nezrovnalostiam a podvodom, odhaľujú ich a zaisťujú ich ná-

pravu;
4. spolupracujú s Komisiou, OLAF-om, Dvorom audítorov a s Európskou pro-

kuratúrou. 

Členské štáty ďalej vykonávajú ex ante a ex post kontroly a v náležitých prí-
padoch aj kontroly na mieste so zameraním na reprezentatívne vzorky transak-
cií a/alebo vzorky transakcií založené na riziku. Vymáhajú tiež neoprávnene 
vyplatené finančné prostriedky a v prípade potreby v tejto súvislosti iniciujú 
súdne konania.

Členské štáty ukladajú príjemcom finančných prostriedkov sankcie, ak sú 
stanovené v pravidlách platných v jednotlivých odvetviach alebo v osobitných 
ustanoveniach vnútroštátneho práva.

V rámci posúdenia rizika Komisia monitoruje systémy riadenia a kontroly 
zriadené členskými štátmi.

Základný rámec spolupráce medzi Komisiou a členskými štátmi je nastave-
ný v už spomenutých Partnerských dohodách. Podmienky čerpania prostried-
kov konečnými užívateľmi rieši národná legislatíva. 

Týmto spôsobom sa vyplácajú prostriedky najväčších EŠIF štrukturálnych 
fondov, ako sú Európsky fond regionálneho rozvoja (ďalej aj „EFRR“), Kohézny 
fond a Európsky sociálny fond plus.

Nepriame riadenie 
Nepriamo sa rozpočtové prostriedky implementujú tak, že sa plnením roz-

počtu poveria:
1. tretie krajiny alebo subjekty, ktoré tieto krajiny určili;
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2. medzinárodné organizácie alebo ich agentúry;
3. Európska investičná banka (EIB) alebo Európsky investičný fond (EIF) ale-

bo obaja konajúci ako skupina;
4. verejnoprávne subjekty vrátane organizácií členských štátov;
5. súkromnoprávne subjekty poverené vykonávaním verejnej služby vrátane 

organizácií členských štátov, ak sú im poskytnuté primerané finančné zá-
ruky;

6. súkromnoprávne subjekty spravované právom členského štátu, ktoré sú po-
verené vykonávaním verejno-súkromného partnerstva a ktorým sú poskyt-
nuté primerané finančné záruky;

7. subjekty alebo osoby poverené vykonávaním osobitných akcií v oblasti Spo-
ločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky (SZBP) podľa hlavy V Zmluvy 
o EÚ a určené v príslušnom základnom akte.

Podľa typu riadenia sa určuje aj právny rámec aplikovateľný na ten-ktorý ná-
stroj poskytnutia prostriedkov. Napríklad úprava poskytovania grantov obsiah-
nutá v čl. 180 a nasl. nariadenia 2018/1046 sa vzťahuje len na granty poskytnuté 
v rámci priameho riadenia. 

1.5 Prehľad európskych štrukturálnych a investičných fondov

Z pohľadu problematiky ochrany finančných záujmov EÚ majú mimoriadny 
význam európske štrukturálne a investičné fondy (EŠIF). Prostredníctvom nich 
sa realizuje politika hospodárskej, sociálnej a územnej súdržnosti EÚ. 

V zmysle čl. 174 ZFEÚ sa politika hospodárskej, sociálnej a územnej sú-
držnosti EÚ zameriava na znižovanie rozdielov v rozvoji v jednotlivých regió-
noch a zaostalosti v najviac znevýhodnených regiónoch. V rámci dotknutých 
regiónov je potrebné venovať mimoriadnu pozornosť vidieckym regiónom, re-
giónom zasiahnutým zmenami v priemysle a regiónom závažne a trvalo znevý-
hodneným prírodnými a demografickými podmienkami, ako sú najsevernejšie 
regióny s veľmi nízkou hustotou obyvateľstva, ostrovné, cezhraničné a horské 
regióny. 

Tri najväčšie fondy, ktorých prostredníctvom sa realizuje politika hospodár-
skej, sociálnej a územnej súdržnosti EÚ sú Európsky fond regionálneho rozvoja 
(EFRR), Európsky sociálny fond plus (ESF+) a Kohézny fond. Kohézny fond  
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a EFRR financujú investičné projekty. V prípade Kohézneho fondu sa zdôraz-
ňuje podpora projektov v oblasti životného prostredia a transeurópskych sietí 
v oblasti dopravnej infraštruktúry (ďalej aj „TEN-T“), ESF+ sa zameriava na 
neinvestičné projekty v sociálnej oblasti. 

Spoločné nariadenie definuje ciele politiky podporované fondmi, ako aj ho-
rizontálne princípy. Tieto ciele sú ďalej implementované v nariadeniach pre 
jednotlivé fondy ako špecifické ciele.

Celkovo je definovaných päť cieľov politiky (CP):
1. konkurencieschopnejšia a inteligentnejšia Európa vďaka presadzovaniu ino-

vatívnej a inteligentnej transformácie hospodárstva a regionálnej prepoje-
nosti informačných a komunikačných technológií (ďalej aj „CP1“);

2. prechod z ekologickejšieho, nízkouhlíkového hospodárstva na hospodár-
stvo s nulovou bilanciou uhlíka a odolnú Európu vďaka presadzovaniu čistej  
a spravodlivej energetickej transformácie, zelených a modrých investícií, 
obehového hospodárstva, zmierňovania zmeny klímy a adaptácie na ňu, 
predchádzania rizikám a ich riadenia a udržateľnej mestskej mobility (ďalej 
aj „CP2“);

3. prepojenejšia Európa vďaka posilneniu mobility (ďalej aj „CP3“);
4. sociálnejšia a inkluzívnejšia Európa vykonávajúca Európsky pilier sociál-

nych práv (ďalej aj „CP4“);
5. Európa bližšie k občanom vďaka podpore udržateľného a integrovaného 

rozvoja všetkých typov území a miestnych iniciatív (ďalej aj „CP5“).

Osobitne sa špecifikuje rozsah, v akom jednotlivé príspevky z jednotlivých 
fondov musia prispievať na dosiahnutie cieľov v oblasti životného prostredia  
a klímy: v prípade EFRR je to minimálne 30 percent, v prípade Kohézneho fon-
du minimálne 37 percent.

Medzi horizontálne princípy (t. j. princípy, ktorých dodržiavanie sa poža-
duje bez ohľadu na cieľ alebo fond) definované Spoločným nariadením patrí 
dodržiavanie základných práv, zachovanie súladu s Chartou základných práv 
EÚ, s cieľmi udržateľného rozvoja podľa čl. 11 ZFEÚ, s cieľmi OSN v oblasti 
udržateľného rozvoja, Parížskou dohodou a zásadou „výrazne nenarušiť“. Pri 
schvaľovaní partnerskej dohody sa prihliada na zohľadnenie národného ener-
getického a klimatického plánu.
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Špecifické ciele definované nariadeniami pre jednotlivé fondy upresňujú 
jednotlivé CP. Napríklad špecifické ciele v rámci CP2 sú definované ako:
1. podpora energetickej efektívnosti a znižovania emisií skleníkových plynov;
2. podpora energie z obnoviteľných zdrojov v súlade so smernicou (EÚ) 

2018/2001 o podpore využívania energie z obnoviteľných zdrojov (ďalej aj 
„smernica 2018/1001“) vrátane kritérií udržateľnosti, ktoré sú v nej stano-
vené;

3. vývoj inteligentných energetických systémov, sietí a uskladnenia mimo tran-
seurópskej energetickej siete;

4. podpora adaptácie na zmenu klímy a prevencie rizika katastrof, ako aj odol-
nosti, a to s prihliadnutím na ekosystémové prístupy;

5. podpora prístupu k vode a udržateľného vodného hospodárstva;
6. podpora prechodu na obehové hospodárstvo, ktoré efektívne využíva zdroje;
7. posilnenie ochrany a zachovania prírody, biodiverzity a zelenej infraštruk-

túry, a to aj v mestských oblastiach, a zníženia všetkých foriem znečistenia;
8. podpora udržateľnej multimodálnej mestskej mobility ako súčasti prechodu 

na hospodárstvo s nulovou bilanciou uhlíka. 

Jednotlivé nariadenia ďalej upravujú rozsah podpory, ako aj vylúčenie z roz-
sahu pôsobnosti fondov. Príkladom je výslovne vylúčená výstavba jadrových 
elektrární, investície do ukladania odpadov na skládkach alebo investície sú-
visiace s výrobou, so spracovaním, s dopravou, distribúciou, so skladovaním 
alebo spaľovaním fosílneho paliva (s výnimkami pre plyn).

V členských štátoch sa EŠIF implementujú prostredníctvom Partnerských 
dohôd, pričom implementácii Partnerskej dohody Slovensko sa venujeme bliž-
šie v časti 1.15 tejto publikácie.

1.6 Mechanizmus na podporu obnovy a odolnosti

Okrem prostriedkov zo všeobecného rozpočtu, resp. prostriedkov EŠIF, je 
mimoriadne dôležitým zdrojom financovania investícií a reforiem v časovom 
období 2021 až 2027 nástroj NextGenerationEU a v jeho rámci konkrétnejšie 
Mechanizmus na podporu obnovy a odolnosti zriadený nariadením 2021/241 
(ďalej aj „Mechanizmus na podporu“). 

1 FINANČNÉ ZÁUJMY EÚ, ZÁKLADNÉ POJMY, VÝCHODISKÁ, PRINCÍPY A SYSTÉM POSKYTOVANIA...
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V rámci Mechanizmu na podporu je vyčlenených (v cenách roku 2018) 
312,5 miliardy eur na nenávratnú finančnú podporu a 360 miliárd eur na ná-
vratnú finančnú podporu. 

Nariadenie definuje šesť základných pilierov, pre ktoré sú prostriedky z me-
chanizmu určené:
1. zelená transformácia; 
2. digitálna transformácia; 
3. inteligentný, udržateľný a inkluzívny rast vrátane hospodárskej súdržnosti, 

pracovných miest, produktivity, konkurencieschopnosti, výskumu, vývoja  
a inovácií a dobre fungujúceho vnútorného trhu so silnými MSP; 

4. sociálna a územná súdržnosť; 
5. zdravie a hospodárska, sociálna a inštitucionálna odolnosť, s cieľom okrem 

iného zvyšovať pripravenosť na krízy a schopnosť reakcie na krízy, a 
6. politiky pre budúcu generáciu, deti a mládež, ako sú vzdelávanie a zručnosti.

Mechanizmus na podporu vykonáva Komisia v rámci priameho riadenia  
(k tomu porovnaj predošlý text v súlade s príslušnými pravidlami prijatý-
mi po dľa článku 322 ZFEÚ, najmä s Finančným nariadením a nariadením  
č. 2020/2092 o všeobecnom režime podmienenosti na ochranu rozpočtu Únie 
[ďalej „nariadenie 2020/2092“]).

Program reforiem a investícií financovateľných Mechanizmom na podporu 
je stanovený v plánoch obnovy pripravovaných jednotlivými štátmi a schvaľo-
vanými Komisiou. 

K zelenej transformácii vrátane biodiverzity má prispieť najmenej 37 per-
cent celkových pridelených prostriedkov plánu obnovy a odolnosti. Ďalších 
najmenej 20 percent je alokovaných na digitálnu transformáciu alebo na výzvy, 
ktoré z nej vyplývajú. 

Z Mechanizmu na podporu nie je možné podporiť žiadnu reformu alebo 
investíciu, ktorá nie je v súlade so zásadou „výrazne nenarušiť“ v zmysle na-
riadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/852 o vytvorení rámca na 
uľahčenie udržateľných investícií (ďalej aj „nariadenie o taxonómii“). 

Osobitosťou nástroja NextGenerationEU a Mechanizmu na podporu je ich 
financovanie prostredníctvom pôžičiek na kapitálovom trhu, ktoré sú v mene 
EÚ zabezpečované Komisiou. Pôžičky poskytované v rámci Mechanizmu na 
podporu sa poskytujú priamo členským štátom, ktoré túto podporu následne 
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vrátia priamo veriteľom. Pôžičky sú síce garantované všeobecným rozpočtom 
EÚ, v skutočnosti však zo všeobecného rozpočtu poskytované nie sú. Takáto 
forma poskytovania prostriedkov by v zmysle definície pojmu „finančné záuj-
my“ v zmysle smernice 2017/1371 mohla spadať pod výdavok pokrytý všeobec-
ným rozpočtom z dôvodu, že všeobecný rozpočet je využívaný ako garancia 
vrátenia prostriedkov. Orgány činné v trestnom konaní sa budú musieť vyrovnať 
s touto skutočnosťou v rámci výkladu ustanovenia § 261 TZ, ktorý sa obmedzuje 
na finančné prostriedky pochádzajúce z rozpočtu. 

Implementácii nariadenia č. 2021/241 v Slovenskej republike, Programu 
obnovy Slovenskej republiky a ochrane finančných záujmov EÚ súvisiacich  
s implementáciou Mechanizmu podpory sa podrobnejšie venujeme v časti 1.16 
tejto publikácie.

1.7 Zásady zostavovania a použitia rozpočtových prostriedkov  
v zmysle Finančného nariadenia 

Zásady zostavovania a použitia rozpočtu sú definované vo Finančnom na-
riadení ako zásada jednotnosti, presnosti rozpočtu, ročnej platnosti, vyrovna-
nosti, zúčtovacej jednotky, všeobecnosti, špecifikácie, správneho finančného 
riadenia a transparentnosti. 

Z hľadiska aplikačnej praxe je dôležitá najmä zásada správneho finančného 
riadenia, na ktorú sa priamo odvolávajú aj slovenské súdy v rámci aplikácie  
§ 261 TZ.

Zásada správneho finančného riadenia pozostáva zo:
1. zásady hospodárnosti, ktorá vyžaduje, aby zdroje, ktoré používa dotknutá 

inštitúcia Únie na výkon svojich činností, boli dané k dispozícii v správnom 
čase, v primeranej kvantite, kvalite a za najlepšiu cenu;

2. zásady efektívnosti, ktorá sa týka najlepšieho vzájomného pomeru medzi 
použitými zdrojmi, vykonanými činnosťami a dosiahnutými výsledkami;

3. zásady účinnosti, ktorá sa týka miery, v akej boli stanovené ciele dosiahnuté 
prostredníctvom vykonaných činností.

1 FINANČNÉ ZÁUJMY EÚ, ZÁKLADNÉ POJMY, VÝCHODISKÁ, PRINCÍPY A SYSTÉM POSKYTOVANIA...
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1.8 Spôsoby poskytovania zdrojov z rozpočtov EÚ

Verejné obstarávanie a koncesie 
Na verejné obstarávania pripadajú približne 4 percentá všetkých prostried-

kov EŠIF. 
Pravidlá o verejnom obstarávaní sú upravené priamo Finančným nariade-

ním. V zmysle čl. 160 sa pri všetkých zákazkách financovaných úplne alebo 
čiastočne z rozpočtu dodržiavajú zásady transparentnosti, proporcionality, rov-
nakého zaobchádzania a nediskriminácie. Príloha 1 k Finančnému nariadeniu 
obsahuje podrobnejšie pravidlá o verejnom obstarávaní, pričom z rozhodovacej 
praxe SD EÚ je možné vyvodzovať záver, že pravidlá verejného obstarávania sa 
vzťahujú podľa Finančného nariadenia len na zadávanie zákaziek inštitúciami 
Únie. 

Z hľadiska aplikačnej praxe je relevantná úprava postupov verejného obsta-
rávania obsiahnutá v zákone 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní. Postupy 
vo verejnom obstarávaní musia byť okrem verejných obstarávateľov a obstará-
vateľov dodržiavané aj osobami, ktorým verejný obstarávateľ poskytne viac ako  
50 percent finančných prostriedkov na zákazku na po a) uskutočnenie staveb-
ných prác, ktorej predpokladaná hodnota je rovnaká alebo vyššia ako finančný 
limit podľa § 5 ods. 2 ZoVO alebo po b) poskytnutie služieb spojených so zákaz-
kou podľa písmena a) a ktorej predpokladaná hodnota je rovnaká alebo vyššia 
ako finančný limit pre nadlimitnú zákazku na poskytnutie služby ustanovený 
pre verejného obstarávateľa podľa § 7 ods. 1 písm. b) až e) ZoVO. Obstarávateľ 
je povinný postupovať ako verejný obstarávateľ, ak mu verejný obstarávateľ po-
skytne viac ako 50 percent finančných prostriedkov na zákazku podľa odseku 1 
a táto zákazka nesúvisí s činnosťou podľa § 9 ods. 3 až 9 ZoVO.

Z pohľadu ochrany finančných záujmov EÚ vzniká najväčší priestor pre ne-
zrovnalosti, resp. podvody najmä:
1. umelým rozdelením zákazky v snahe vyhnúť sa verejnému obstarávaniu;
2. umelým zúžením okruhu záujemcov, resp. uchádzačov cez nastavenie pod-

mienok účasti vo verejnom obstarávaní, resp. definíciu požiadaviek na zá-
kazku;

3. zvýhodnením niektorého z účastníkov cez nastavenie kritérií na posúdenie 
ponúk;
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4. nastavením takých podmienok zákazky (napr. cez autorské práva), ktoré 
spôsobujú, že úspešný uchádzač sa stáva nevyhnutným partnerom pre via-
cero iných zákaziek v budúcnosti, a teda umožňujú odvolávať sa na niektorú 
z výnimiek; 

5. zvýhodňovaním niektorého uchádzača, či už prezradením obsahu konku-
renčnej ponuky, resp. ubezpečením, že verejný obstarávateľ, resp. obstará-
vateľ nebude požadovať určité časti dodávky, čo umožní ocenenie týchto 
dodávok pod trhovú cenu; a

6. rôznymi formami bid-riggingu medzi uchádzačmi. 

Príspevky (granty alebo nenávratné príspevky v rámci zdieľaného riadenia, 
granty v rámci priameho riadenia, ceny)

Príspevky v zmysle čl. 125 Finančného nariadenia, resp. čl. 51 a nasl. Spo-
ločného nariadenia môžu mať jednu z týchto foriem:
1. financovanie, ktoré nie je spojené s nákladmi na príslušné operácie, a to na 

základe:
a) splnenia podmienok stanovených v pravidlách platných v jednotlivých 

odvetviach alebo rozhodnutiach Komisie, alebo
b) dosahovania výsledkov meraných na základe plnenia vopred stanove-

ných čiastkových cieľov či prostredníctvom ukazovateľov výkonnosti;
2. refundácia skutočne vynaložených oprávnených nákladov;
3. jednotkové náklady pokrývajúce všetky alebo určité osobitné kategórie 

oprávnených nákladov, ktoré sú vopred jasne určené stanovením jednotko-
vej sumy;

4. jednorazové platby pokrývajúce vo všeobecnom vyjadrení všetky alebo ur-
čité osobitné kategórie oprávnených nákladov, ktoré sú vopred jasne určené;

5. paušálne financovania pokrývajúce osobitné kategórie oprávnených nákla-
dov, ktoré sú vopred jasne určené, uplatnením percentuálnej sadzby;

6. kombinácia už uvedených foriem.

Aj keď je metóda založená na oprávnených nákladoch, z praktického hľadis-
ka v rámci ochrany finančných záujmov je dôležité, aby náklady boli v súlade 
s ďalšími zásadami vyplývajúcimi z práva EÚ, konkrétne hospodárnosti, efek-
tivity a účinnosti. 

Z pohľadu ochrany finančných záujmov je dôležité správne určenie metó-
dy na stanovenie súm grantov vo forme jednotkových platieb, jednorazových 

1 FINANČNÉ ZÁUJMY EÚ, ZÁKLADNÉ POJMY, VÝCHODISKÁ, PRINCÍPY A SYSTÉM POSKYTOVANIA...
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platieb alebo paušálnych platieb. Základnou metódou určenou Spoločným na-
riadením je spravodlivá, nestranná a overiteľná metóda výpočtu založená na:
1. štatistických údajoch, iných objektívnych informáciách alebo odbornom 

posudku;
2. overených údajoch z doterajšej činnosti jednotlivých prijímateľov; alebo
3. uplatnení bežných postupov nákladového účtovníctva jednotlivých prijí-

mateľov.

Od metódy zvolenej na overenie nákladov sa napríklad odvíja výška ma-
ximálne dovolenej paušálnej sadzby. V prípade nepriamych nákladov sa táto 
sadzba v zmysle Spoločného nariadenia pohybuje od 7 do 25 percent. 

Finančné nariadenie ďalej obsahuje zoznam všeobecných zásad, ktoré sa 
vzťahujú na granty poskytované v rámci priameho riadenia. Sú to zásady:
1. rovnakého zaobchádzania;
2. transparentnosti; 
3. nekumulácie a neexistencie dvojitého financovania;
4. neretroaktivity; a
5. neziskovosti.

Z hľadiska praktickej aplikácie a z pohľadu rizika poškodzovania finančných 
záujmov EÚ sú dôležité najmä dve posledné menované zásady. Neretroaktivita 
znamená, že grant v zásade nie je možné udeliť na akciu, ktorá sa začala pred 
predložením žiadosti o grant. Ako vysvetľujeme ďalej, ide o princíp, ktorý sa 
vo všeobecnosti aplikuje pre akúkoľvek formu štátnej pomoci. Aj keď Finančné 
nariadenie v určitých prípadoch umožňuje udelenie grantu na už začatú akciu, 
oprávnenými nákladmi však nemôžu byť náklady, ktoré boli vynaložené pred 
podaním žiadosti o grant. Výnimky však existujú aj z tohto zákazu.

Zásada neziskovosti vylučuje, aby účelom a dôsledkom grantov bolo do-
sahovanie zisku z akcie alebo pracovného programu. Zisk sa vymedzuje ako 
prebytok prijatých finančných prostriedkov nad oprávnenými nákladmi akcie 
alebo pracovného programu, vypočítaný pri platbe zostatku, pričom prijaté fi-
nančné prostriedky sa obmedzujú na grant Únie a príjmy z danej akcie alebo 
daného pracovného programu. Finančné nariadenie pozná aj výnimky zo zá-
sady neziskovosti, napr. v prípade grantov pre akcie vykonávané neziskovými 
organizáciami. V prípade dosiahnutia zisku je Komisia oprávnená vymáhať per-
centuálny podiel na tomto zisku zodpovedajúci príspevku Únie na oprávnené 
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náklady, ktoré prijímateľ skutočne vynaložil na vykonanie akcie alebo pracov-
ného programu. 

Prostriedkami z rozpočtu EÚ sú aj ceny udeľované Úniou, resp. z rozpočtov 
EÚ ako odmena v súťaži. Medzi najznámejšie ceny patria napríklad ceny ude-
ľované v rámci Európskeho dedičstva. Aj ceny musia byť udeľované v súlade 
so zásadou transparentnosti a rovnakého zaobchádzania a musia podporovať 
dosahovanie cieľov politík Únie. Ceny sa nesmú udeľovať priamo bez vykona-
nia súťaže.

Finančné nástroje 
Finančný nástroj je opatrenie vo forme finančnej podpory poskytovanej  

z rozpočtu s cieľom dosiahnuť jeden alebo viaceré špecifické ciele politík Únie. 
Môže mať podobu kapitálových alebo kvázi kapitálových investícií, úverov, zá-
ruk (napr. rozpočtových) alebo iných nástrojov na zdieľanie rizika a v náležitých 
prípadoch sa môže kombinovať s inými formami finančnej podpory, s finanč-
nými prostriedkami v rámci zdieľaného riadenia alebo s finančnými prostried-
kami z Európskeho fondu regionálneho rozvoja. 

Kapitálová investícia je poskytnutie prostriedkov, ktoré sú investované pria-
mo alebo nepriamo výmenou za úplné alebo čiastočné vlastníctvo spoločnosti, 
ktorej bol tento kapitál poskytnutý. Kapitálový investor môže prevziať časť kon-
troly nad riadením spoločnosti a môže sa podieľať na zisku spoločnosti. 

Kvázi kapitálová investícia je druh financovania na rozmedzí kapitálové-
ho a dlhového financovania, pričom vykazuje vyššie riziko ako nadriadený dlh  
a nižšie riziko ako základný kapitál. Kvázi kapitálové investície môžu mať štruk-
túru ako dlh nezabezpečený a podriadený dlhu a v niektorých prípadoch kon-
vertibilný na akcie, alebo ako prioritná akcia. Rozpočtová záruka predstavuje 
právny záväzok Únie podporiť program opatrení tým, že sa do rozpočtu zahrnie 
finančný záväzok, ktorého plnenie sa môže vyžadovať, ak by počas vykonávania 
programu nastala nejaká špecifikovaná udalosť. Tento záväzok zostáva v plat-
nosti po dobu splatnosti záväzkov prijatých v rámci podporovaného programu.

1.9 Pravidlá oprávnenosti výdavkov podľa Spoločného nariadenia

Na úvod je potrebné uviesť, že pravidlá upravujúce štátnu pomoc obsa-
hujú samostatné pravidlá pre oprávnenosť výdavkov z pohľadu princípov 
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upravujúcich štátnu pomoc. Nariadenia upravujúce osobitné fondy obsahujú 
vlastné pravidlá oprávnenosti, resp. neoprávnenosti. 

Podpora z fondov sa v zásade nesmie poskytnúť na operácie, ktoré sa fyzic-
ky dokončili alebo plne vykonali ešte pred predložením žiadosti o financovanie 
v rámci programu bez ohľadu na to, či boli vykonané všetky súvisiace platby.

Osobitnou kategóriou sú neoprávnené náklady, kam patria napríklad úroky 
z dlžných súm, náklady na nákup pôdy presahujúce 10 percent celkových ná-
kladov (s výnimkou projektov životného prostredia) a DPH.

Pre podnikateľskú prax sú dôležité ustanovenia, ktoré zakazujú určité zmeny 
činnosti počas piatich rokov odo dňa záverečnej platby (v prípade MSP môže 
byť znížené na 3 roky) pod hrozbou povinnosti vrátiť podporu (s výnimkou 
príspevkov do finančného nástroja alebo z finančného nástroja). Na úvod je 
potrebné poukázať, že tieto pravidlá platia len v prípadoch, ak podpora sa 
vzťahovala na investície do infraštruktúry alebo produktívne investície. Obi-
dva pojmy sú veľmi vágne, čo v praxi spôsobuje aplikačné problémy. Zákaz 
na ukončenie alebo premiestnenie výrobnej činnosti mimo regiónu NUTS 2, 
v ktorom sa získala podpora, je prvým obmedzením. V praxi môžu vzniknúť 
také komplikované prípady, keď k skončeniu výrobnej činnosti síce nedôjde, ale 
podstatná časť výroby je outsorcovaná do iného regiónu. Zákaz zmeny vlastníc-
tva položky infraštruktúry nie je zakázaný ako taký, ale len vtedy, ak poskytuje 
firme alebo orgánu verejnej moci nenáležité zvýhodnenie. K zmene vlastníctva 
môže dochádzať nielen prevodom infraštruktúry ako samostatnej veci, ale aj 
prevodom kontroly v spoločnosti, ktorá infraštruktúru vlastní. K nenáležitému 
zvýhodneniu môže dochádzať napríklad z pohľadu ochrany hospodárskej sú-
ťaže. Napokon, zakázaná je taká podstatná zmena investície, ktorá ovplyvňuje 
jej povahu, ciele alebo podmienky vykonávania, čo by spôsobilo narušenie jej 
pôvodných cieľov.

Z hľadiska aplikačnej praxe je dôležitý princíp, ktorý neumožňuje považovať 
za oprávnené náklady podporujúce premiestnenie, pričom z hľadiska definície 
premiestnenia je relevantný článok 14 ods. 16 nariadenia (EÚ) č. 651/2014, 
ktorému sa venujeme v ďalšej časti tejto kapitoly. 

Nariadenie ďalej upravuje osobitné pravidlá pre oprávnenosť vecných prí-
spevkov vo forme poskytnutia prác, tovaru, služieb, pozemkov a nehnuteľností, 
za ktoré sa neuskutočnila žiadna platba doložená faktúrami alebo dokladmi 
rovnocennej dôkaznej hodnoty a osobitné pravidlá pre oprávnenosť finančných 
nástrojov. 
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1.10 Prehľad relevantných princípov vyplývajúcich z pravidiel štátnej 
pomoci 

Prostriedky z rozpočtu EÚ vyplatené vo forme nenávratných príspevkov sa  
v zásade považujú za štátnu pomoc, a teda podliehajú pravidlám štátnej pomoci. 
Za určitých podmienok štátnou pomocou môže byť aj návratná forma podpory 
(napríklad, ak je úroková sadzba nižšia ako trhová úroková sadzba). 

Na účely tejto publikácie sa obmedzujeme na prehľad princípov, ktoré sú 
relevantné z pohľadu splnenia podmienok oprávneností projektu na čerpanie 
štátnej pomoci.

Štátna pomoc v zásade podlieha notifikačnej povinnosti, resp. odsúhlaseniu 
Komisie. Schémy štátnej pomoci, individuálna pomoc podľa schválenej sché-
my štátnej pomoci a ad hoc pomoc sú oslobodené od notifikačnej povinnosti, 
ak spĺňajú podmienky podľa blokovej výnimky implementovanej nariadením  
o blokovej výnimke. Notifikačnej povinnosti nepodlieha ani štátna pomoc  
s nízkou hodnotou (de minimis).

Nariadenie o blokovej výnimke obsahuje špeciálne ustanovenia pre viacero 
kategórií štátnej pomoci:
1. regionálna pomoc;
2. pomoc pre MSP; 
3. pomoc na uľahčenie prístupu k financovaniu pre MSP; 
4. pomoc na výskum, vývoj a inovácie; 
5. pomoc na podporu vzdelávania;
6. pomoc na nábor znevýhodnených pracovníkov a pracovníkov so zdravot-

ným postihnutím;
7. pomoc na ochranu životného prostredia; 
8. pomoc na náhradu škody spôsobenej určitými prírodnými katastrofami; 
9. sociálna pomoc na dopravu obyvateľov vzdialených regiónov; 
10. pomoc na širokopásmové infraštruktúry;
11. pomoc na kultúru a zachovanie kultúrneho dedičstva; 
12. pomoc na športové a multifunkčné rekreačné infraštruktúry a
13. pomoc na miestne infraštruktúry.

Vzhľadom na objem prostriedkov alokovaných v EŠIF a Mechanizme 
na podporu je relevantnou najmä pomoc na ochranu životného prostredia. 

1 FINANČNÉ ZÁUJMY EÚ, ZÁKLADNÉ POJMY, VÝCHODISKÁ, PRINCÍPY A SYSTÉM POSKYTOVANIA...
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Nariadenie o blokovej výnimke výslovne upravuje niekoľko kategórií z tejto 
pomoci:
1. investičná pomoc umožňujúca podnikom ísť nad rámec noriem Únie týka-

júcich sa ochrany životného prostredia alebo zvýšiť úroveň ochrany život-
ného prostredia v prípade absencie noriem Únie; 

2. investičná pomoc na verejne prístupnú nabíjaciu alebo čerpaciu infraštruk-
túru pre cestné vozidlá s nulovými a nízkymi emisiami; 

3. investičná pomoc na opatrenia energetickej efektívnosti; 
4. investičná pomoc na opatrenia energetickej efektívnosti;
5. investičná pomoc na projekty energetickej hospodárnosti budov vo forme 

finančných nástrojov;
6. investičná pomoc na vysokoúčinnú kombinovanú výrobu tepla a elektriny;
7. investičná pomoc na podporu energie z obnoviteľných zdrojov energie; 
8. prevádzková pomoc na podporu elektriny z obnoviteľných zdrojov energie;
9. prevádzková pomoc na podporu energie z obnoviteľných zdrojov energie  

v malých zariadeniach; 
10. pomoc vo forme úľav na environmentálnych daniach podľa smernice 

2003/96/ES; 
11. investičná pomoc na rekultiváciu znečistených plôch;
12. investičná pomoc na energeticky účinné centralizované zásobovanie teplom 

a chladom; 
13. investičná pomoc na recykláciu a opätovné použitie odpadu;
14. investičná pomoc na energetickú infraštruktúru a 
15. pomoc na environmentálne štúdie.

Podmienkou aplikácie blokovej výnimky je existencia stimulačného účinku. 
Pomoc má stimulačný účinok, ak príjemca podal písomnú žiadosť o pomoc 
príslušnému členskému štátu pred začatím práce na projekte alebo činnosti. Za-
čatím prác je buď začiatok stavebných prác týkajúcich sa investície, alebo prvý 
právny záväzok objednať zariadenie alebo akýkoľvek iný záväzok, na základe 
ktorého je investícia nezvratná – podľa toho, čo nastane skôr. Nákup pozemku 
a prípravné práce, ako sú získanie povolení a vypracovanie štúdií uskutočniteľ-
nosti, nie je pokladané za začatie prác. V prípade prevzatia je „začatie prác“ oka-
mih nadobudnutia aktív priamo súvisiacich s nadobudnutou prevádzkarňou. 
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Pomoc poskytnutá ad hoc veľkým podnikom má stimulačný účinok, ak po-
moc bude viesť k jednému alebo viacerým z týchto aspektov:
1) v prípade regionálnej investičnej pomoci ide o realizáciu projektu, ktorý by 

sa v prípade neposkytnutia pomoci neuskutočnil v dotknutej oblasti alebo 
by v dotknutej oblasti nebol pre príjemcu dostatočne ziskový; 

2) vo všetkých ostatných prípadoch ide o existenciu:
a) podstatného zväčšenia rozsahu pôsobnosti projektu/činnosti v dôsledku 

pomoci; 
b) podstatného zvýšenia celkovej sumy vynaloženej príjemcom na projekt/

činnosť v dôsledku pomoci alebo 
c) podstatného urýchlenia dokončenia daného projektu/činnosti. Nariade-

nie obsahuje niekoľko výnimiek z tohto všeobecného pravidla.

Príkladom osobitnej podmienky pre regionálnu štátnu pomoc môže byť 
nutnosť zachovania investície v oblasti, v ktorej bola poskytnutá. V prípade 
MSP ide o obdobie najmenej troch rokov, pri iných investíciách najmenej päť 
rokov od ukončenia investície. Oprávnenými nákladmi môžu byť len náklady 
na nákup aktív od tretích strán, ktoré nie sú v žiadnom vzťahu k nadobúdateľo-
vi. Ak sú oprávnené náklady vypočítané s použitím odhadovaných mzdových 
nákladov, musí byť splnených viacero ďalších podmienok, predovšetkým musí 
byť každé pracovné miesto obsadené do troch rokov od ukončenia prác a za-
chované aspoň päť rokov od jeho prvého obsadenia, tri roky v prípade MSP. 
Dôležitou zásadou je zákaz premiestnenia – príjemca musí potvrdiť, že v ob-
dobí dvoch rokov pred podaním žiadosti o pomoc neuskutočnil premiestnenie 
do prevádzkarne, v ktorej sa má uskutočniť počiatočná investícia, na ktorú sa 
pomoc žiada, a zaviaže sa, že tak neurobí ani do dvoch rokov od dokončenia 
počiatočnej investície, na ktorú sa pomoc žiada.

Pre jednotlivé typy pomoci sa upravujú osobitné pravidlá uznávania opráv-
nených nákladov a stropov na intenzitu pomoci. Napríklad, ak náklady na in-
vestovanie do výroby energie z obnoviteľných zdrojov energie možno identifi-
kovať odkazom na podobnú, menej ekologickú investíciu, ku ktorej realizácii 
by dôveryhodným spôsobom došlo i bez pomoci, rozdiel medzi nákladmi na 
obe investície predstavuje náklady súvisiace s energiou z obnoviteľných zdrojov, 
t. j. náklady oprávnené. V tomto prípade nesmie intenzita pomoci presiahnuť 
45 percent oprávnených nákladov, pričom sa môže zvýšiť o 20 percentuálnych 
bodov v prípade pomoci poskytnutej malým podnikom a o 10 percentuálnych 

1 FINANČNÉ ZÁUJMY EÚ, ZÁKLADNÉ POJMY, VÝCHODISKÁ, PRINCÍPY A SYSTÉM POSKYTOVANIA...
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bodov v prípade pomoci poskytnutej stredným podnikom. Intenzita pomo-
ci môže byť zvýšená o 15 percentuálnych bodov pre investície umiestnené  
v podporovaných oblastiach spĺňajúcich podmienky článku 107 ods. 3 písm. a) 
ZFEÚ a o 5 percentuálnych bodov pre investície umiestnené v podporovaných 
oblastiach spĺňajúcich podmienky článku 107 ods. 3 písm. c) ZFEÚ.

1.11 Definícia malých a stredných podnikov (MSP)

Značné množstvo prostriedkov z rozpočtov EÚ je zameraných na podporu 
malých a stredných podnikov, ktoré podliehajú menej prísnej regulácii z po-
hľadu pravidiel štátnej pomoci. Naopak, pre podniky, ktoré nie sú MSP, platí 
prísnejšia regulácia, napríklad, pri preukazovaní stimulačného účinku pomoci. 
Správna aplikácia definície MSP je teda z pohľadu ochrany finančných záujmov 
EÚ veľmi dôležitá. 

Definíciu MSP obsahuje odporúčanie Komisie, zverejnené 2003/361/EC 
(obdobne príloha č. I nariadenia o blokovej výnimke). Štatút MSP sa odvíja od 
počtu zamestnancov a obratu. Kategóriu MSP tvoria podniky, ktoré zamestná-
vajú menej ako 250 osôb a ktorých ročný obrat nepresahuje 50 miliónov eur 
a/alebo celková ročná súvaha nepresahuje 43 miliónov eur. V rámci kategórie 
MSP sa malý podnik definuje ako podnik, ktorý zamestnáva menej ako 50 osôb 
a ktorého ročný obrat a/alebo celková ročná súvaha nepresahuje 10 miliónov 
eur. V rámci kategórie MSP rozlišujeme ešte mikropodnik, ktorý definujeme 
ako podnik, ktorý zamestnáva menej ako 10 osôb a ktorého ročný obrat a/alebo 
celková ročná súvaha nepresahuje 2 milióny eur. 

Pri určení počtu zamestnancov a obratu sú dôležité nielen údaje za ten-ktorý 
podnik, ale aj údaje za prepojený podnik (v celom rozsahu) a údaje za partner-
ský podnik, ktorý sa v štruktúre nachádza bezprostredne nad alebo pod podni-
kom, ktorý žiada o podporu (pomerná časť). Z hľadiska definície partnerského 
podniku je dôležitá hranica predstavujúca 25-percentný podiel na imaní alebo 
hlasovacích právach. Pri prepojenom podniku sa zohľadňuje priama alebo ne-
priama väčšina na hlasovacích právach, resp. právo menovať alebo odvolávať 
väčšinu členov správneho, riadiaceho alebo dozorného orgánu alebo aj možnosť 
vykonávať dominantný vplyv na podnik na základe zmlúv s týmto podnikom 
alebo inými akcionármi. Z praktického hľadiska vyvoláva otázku najmä odkaz 
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na dominantný vplyv prostredníctvom zmlúv. Ako návod by mohli byť použité 
pravidlá, ktoré sa aplikujú v predpisoch upravujúcich kontrolu koncentrácií. 

Pri určení počtu zamestnancov sa prihliada nielen na zamestnancov v pra-
covnom pomere, ale aj na osoby, ktoré vykonávajú závislú prácu bez toho, aby 
mali uzavretú pracovnú zmluvu. Závislá práca je definovaná v ustanovení § 1 
ods. 2 Zákonníka práce ako práca vykonávaná vo vzťahu nadriadenosti zamest-
návateľa a podriadenosti zamestnanca, osobne zamestnancom pre zamestnáva-
teľa, podľa pokynov zamestnávateľa, v jeho mene, v pracovnom čase určenom 
zamestnávateľom. To znamená, že podnikateľ, ktorý využíva závislú prácu iných 
osôb mimo režimu Zákonníka práce (napr. na základe zmluvy o dielo) sa môže 
dopustiť nielen nelegálneho zamestnávania, ale aj porušenia finančných záuj-
mov EÚ, ak na účely získania podpory z rozpočtov EÚ takéto osoby nedeklaruje 
ako svojich zamestnancov. 

Do počtu zamestnancov sa ďalej priraďujú aj partneri vykonávajúci pravi-
delnú činnosť v podniku, ktorí majú finančný prospech z podniku. Táto definí-
cia je pomerne nejasná a v praxi spôsobuje výkladové problémy.

1.12 Zásada „významne nenarušiť“

Súlad so zásadou „významne nenarušiť“ sa ako horizontálny princíp stal 
jednou z hlavných podmienok čerpania podpory z fondov EÚ a Mechanizmu 
na podporu. Vzhľadom na dôležitosť tejto zásady považujeme za potrebné ve-
novať sa jej samostatne. 

Z hľadiska určenia obsahu zásady je rozhodujúcim nariadenie o taxonó-
mii. Pre praktickú aplikáciu tejto zásady sú ďalej dôležité technické usmernenia 
Komisie o aplikácií zásady „výrazne nenarušiť“ podľa nariadenia č. 2021/241.

Článok 9 nariadenia o taxonómii definuje nasledujúce ciele: 
1. zmiernenie zmeny klímy; 
2. adaptácia na zmenu klímy; 
3. udržateľné využívanie a ochrana vodných a morských zdrojov; 
4. prechod na obehové hospodárstvo; 
5. prevencia a kontrola znečisťovania a 
6. ochrana a obnova biodiverzity a ekosystémov.

1 FINANČNÉ ZÁUJMY EÚ, ZÁKLADNÉ POJMY, VÝCHODISKÁ, PRINCÍPY A SYSTÉM POSKYTOVANIA...
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Pri určení toho, ktoré činnosti nespĺňajú zásadu „výrazne nenarušiť“, je dô-
ležité ustanovenie čl. 17 nariadenia o taxonómii. V zmysle predmetného usta-
novenia sa činnosť považuje za významne narúšajúcu:
1) zmierňovanie zmeny klímy, ak daná činnosť vedie k značným emisiám skle-

níkových plynov; 
2) adaptáciu na zmenu klímy, ak daná činnosť vedie k zvýšenému nepriazni-

vému dôsledku súčasnej klímy a očakávanej budúcej klímy na činnosť alebo 
na ľudí, prírodu alebo majetok; 

3) udržateľné využívanie a ochranu vodných a morských zdrojov, ak daná čin-
nosť poškodzuje:
a) dobrý stav alebo dobrý ekologický potenciál vodných útvarov vrátane 

povrchových a podzemných vôd, alebo 
b) dobrý environmentálny stav morských vôd; 

4) obehové hospodárstvo vrátane predchádzania vzniku odpadu a recyklá-
cie, ak: 
a) daná činnosť vedie k výraznej neefektívnosti využívania materiálov ale-

bo priameho alebo nepriameho využívania prírodných zdrojov, ako sú 
napríklad neobnoviteľné zdroje energie, suroviny, voda a pôda, v jednej 
alebo vo viacerých fázach životného cyklu výrobkov, okrem iného z hľa-
diska trvácnosti, opraviteľnosti, modernizovateľnosti, opätovnej použi-
teľnosti alebo recyklovateľnosti výrobkov, 

b) daná činnosť vedie k výraznému zvýšeniu vzniku, spaľovania alebo 
zneškodňovania odpadu s výnimkou spaľovania nerecyklovateľného 
nebezpečného odpadu, alebo 

c) dlhodobé zneškodňovanie odpadu môže spôsobiť výrazné a dlhodobé 
poškodenie životného prostredia;

5) prevenciu a kontrolu znečisťovania, ak daná činnosť vedie k výraznému ná-
rastu emisií znečisťujúcich látok do ovzdušia, vody a pôdy v porovnaní so 
situáciou pred začiatkom tejto činnosti; alebo 

6) ochranu a obnovu biodiverzity a ekosystémov, ak daná činnosť: 
a) výrazne poškodzuje dobrý stav a odolnosť ekosystémov, alebo
b) poškodzuje stav ochrany biotopov a druhov vrátane tých, ktoré sú zá-

ujmom Únie.
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V prípade projektov, kde existujú akceptovateľné technologické a ekonomic-
ké alternatívy s malým vplyvom na životné prostredie, sa posúdenie negatívne-
ho vplyvu na životné prostredie musí vykonať pri porovnaní oproti stavu bez 
zásahu a nie v porovnaní s vplyvom aktivity, ktorý projekt má nahradiť. Naprí-
klad, ak sa posudzuje vplyv vodnej elektrárne vyžadujúcej výstavbu priehrady, 
vplyv výstavby priehrady sa má posudzovať oproti stavu, keď rieka zostane ne-
dotknutá a nie oproti stavu, ktorý predpokladá iné alternatívne použitie rieky. 

Aplikácia zásady „výrazne nenarušiť“ má napríklad za následok, že projekty 
výroby elektriny na základe fosílnych palív vrátane distribúcie nie je možné 
podporiť z prostriedkov EÚ, a to s výnimkou plynu, kde sa uplatňuje opatrnejší 
prístup.

1.13 Konflikt záujmov

Jedným z hlavných princípov vyplácania prostriedkov z rozpočtu EÚ je ne-
existencia konfliktu záujmov. Konflikt záujmov je definovaný v čl. 61 ods. 3 
Finančného nariadenia ako situácia, keď je ohrozený nestranný a objektívny 
výkon funkcií účastníka finančnej operácie alebo inej osoby uvedenej v odse-
ku 1 z rodinných alebo citových dôvodov, z dôvodov politickej alebo národnej 
príslušnosti, ekonomického záujmu alebo akéhokoľvek iného priameho alebo 
nepriameho osobného záujmu. Konflikt záujmov je zakázaný pri poskytovaní 
a použití príspevku, poskytovaní príspevku na finančný nástroj a vykonávaní 
finančného nástroja, pri kontrole a audite.

Žiadateľ a zainteresované osoby na strane žiadateľa sú vylúčené z prípravy 
výzvy a rozhodovania v konaniach súvisiacich s výzvou alebo použitím pro-
striedkov EÚ (t. j. napríklad v konaní o žiadosti na poskytnutie príspevku). 
Zainteresované osoby na strane poskytovateľa sú v zásade vylúčené z prípravy 
a realizácie projektu alebo projektového zámeru. 

Zainteresovanou osobou na strane poskytovateľa je zamestnanec poskytova-
teľa podieľajúci sa na riadení alebo vykonávaní niektorej z činností pri:
1. príprave výzvy na predkladanie projektových zámerov a výzvy na predkla-

danie žiadostí; 
2. konaní súvisiacich s výzvou alebo použitím prostriedkov EÚ a 
3. kontrole projektu.

1 FINANČNÉ ZÁUJMY EÚ, ZÁKLADNÉ POJMY, VÝCHODISKÁ, PRINCÍPY A SYSTÉM POSKYTOVANIA...



44

POŠKODZOVANIE FINANČNÝCH ZÁUJMOV EURÓPSKEJ ÚNIE

Rozsah zainteresovaných osôb na strane žiadateľa je definovaný pomer-
ne široko a zahŕňa nielen členov štatutárneho orgánu, spoločníkov alebo za-
mestnancov žiadateľa a ich blízke osoby, ako aj rovnaký okruh osôb vo vzťahu  
k dodávateľom a partnerom projektu a osobám podieľajúcim sa na vypracovaní 
alebo realizácii projektu pre žiadateľa alebo prijímateľa. Zainteresovanými oso-
bami sú aj tie, ktoré prijali finančné prostriedky z rozpočtu projektu. 

Obdobie, v ktorom sa posudzuje zainteresovanosť osôb na strane žiadateľa 
alebo prijímateľa, je jeden rok pred vyhlásením výzvy po ukončení realizácie 
projektu, ak poskytovateľ nestanovil dlhšie obdobie.

1.14 Dôvody na vylúčenie žiadateľov

Článok 136 Finančného nariadenia obsahuje dôvody na vylúčenie žiadate-
ľov a možnosť uchádzať sa o prostriedky z rozpočtov EÚ, resp. podieľať sa na im-
plementácii finančných nástrojov. Okrem „klasických“ dôvodov ako konkurz, 
nedoplatky na daniach alebo spáchanie určitých trestných činov (napr. korupcia 
alebo pranie špinavých peňazí) sem spadajú aj situácie, keď konečným rozsud-
kom alebo konečným správnym rozhodnutím bolo stanovené, že sa daná osoba 
alebo daný subjekt dopustili závažného odborného pochybenia porušením plat-
ných a účinných právnych predpisov alebo etických noriem profesie, ku ktorej 
táto osoba alebo tento subjekt patria, alebo tým, že sa dopustili akéhokoľvek 
pochybenia majúceho dosah na ich profesionálnu dôveryhodnosť, ak takéto ich 
konanie svedčí o zlom úmysle alebo hrubej nedbanlivosti. Medzi takéto prípady 
patria predovšetkým:
1. podvodné alebo nedbalostné skreslenie informácií vyžadovaných na overe-

nie neexistencie dôvodov na vylúčenie alebo splnenia kritérií oprávnenosti 
alebo podmienok účasti alebo počas plnenia právneho záväzku; 

2. uzatvorenie zmluvy s inými osobami alebo subjektmi s cieľom narušiť hos-
podársku súťaž; 

3. porušenie práv duševného vlastníctva; 
4. pokus o ovplyvnenie procesu rozhodovania zodpovedného povoľujúceho 

úradníka počas postupu udeľovania; 
5. pokus získať dôverné informácie, ktoré im počas postupu udeľovania môžu 

poskytnúť nenáležité výhody. 
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Ak neexistuje konečný rozsudok či v relevantných prípadoch konečné správ-
ne rozhodnutie, Finančné nariadenie umožňuje vylúčenie na základe predbež-
nej právnej kvalifikácie konania.

1.15 Nariadenie európskych štrukturálnych a investičných fondov – 
implementácia v Slovenskej republike

Z rozpočtu EÚ Komisia najprv uhrádza platby členským štátom vo forme 
zálohových platieb, priebežných platieb a platieb zostatku účtov za účtovný 
rok. Z technického hľadiska sa teda platby z rozpočtu EÚ dostanú k prijíma-
teľom prostredníctvom štátneho rozpočtu. Ako vysvetľujeme ďalej, ustálenou 
rozhodovacou praxou Najvyššieho súdu SR bolo potvrdené, že takýto spôsob 
vyplatenia prostriedkov nemení ich povahu a naďalej zostávajú prostriedkami 
z rozpočtu EÚ. 

Základom na vyplatenie prostriedkov jednotlivým členským štátom sú part-
nerské dohody uzavreté s členskými štátmi. 

Celková suma poskytnutého financovania z EFRR, KF, ESF+ a FST pod 
Partnerskou dohodou Slovenskej republiky na roky 2021 – 2027 (ďalej aj „Part-
nerská dohoda SR“) je 12,8 miliardy eur. Partnerská dohoda SR obsahuje v sú-
lade so Spoločným nariadením päť cieľov politík: 
1. CP 1 – Inteligentnejšia a konkurencieschopnejšia Európa; 
2. CP 2 – Zelenšia nízkouhlíková Európa; 
3. CP 3 – Prepojenejšia Európa;
4. CP 4 – Sociálnejšia a inkluzívnejšia Európa vykonávajúca Európsky pilier 

sociálnych práv; 
5. CP 5 – Európa bližšie k občanom a špecifický cieľ pre Fond na spravodli-

vú transformáciu. V rámci každého cieľa sú v súlade so špeciálnymi cieľmi  
v zmysle nariadenia č. 2021/1058 definované priority. 

Za zabezpečenie platieb prostriedkov EÚ na osobitné účty Štátnej poklad-
nice a ich prevod do príjmov Štátneho rozpočtu zodpovedá platobný orgán, 
ktorým je Ministerstvo financií SR. Na účely splnenia tejto povinnosti overuje 
platobný orgán dokumentáciu predloženú poskytovateľom a poskytovateľom 
príspevku na finančný nástroj. 

1 FINANČNÉ ZÁUJMY EÚ, ZÁKLADNÉ POJMY, VÝCHODISKÁ, PRINCÍPY A SYSTÉM POSKYTOVANIA...
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Za implementáciu fondového financovania (ďalej aj „Program Slovensko“) 
na štátnej úrovni zodpovedajú riadiaci orgán a sprostredkovateľské organy. Ria-
diacim orgánom je Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informati-
zácie SR (ďalej aj „MIRRI SR“). Medzi hlavné kompetencie riadiaceho orgánu 
patria programovanie a príprava riadiacej dokumentácie na úrovni programu 
(vrátane riadiacej dokumentácie výberu a implementácie projektov) v súčin-
nosti so sprostredkovateľskými orgánmi a vecne príslušnými rezortmi, ako aj 
koordinácia a usmerňovanie sprostredkovateľských orgánov. Sprostredkovateľ-
ských orgánov je celkovo desať: 
1. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR; 
2. Ministerstvo dopravy a výstavby SR; 
3. Ministerstvo životného prostredia SR; 
4. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR; 
5. Ministerstvo hospodárstva SR; 
6. Ministerstvo zdravotníctva SR; 
7. Úrad vlády SR; 
8. Ministerstvo vnútra SR; 
9. Úrad pre verejné obstarávanie a 
10. Slovenská inovačná a energetická agentúra (ďalej aj „SEIA“). 

Medzi hlavné kompetencie sprostredkovateľského orgánu patria:
1. spoluúčasť na programovaní a príprave riadiacej dokumentácie na úrovni 

programu (vrátane riadiacej dokumentácie nae výber a implementáciu pro-
jektov) v oblastiach v pôsobnosti sprostredkovateľského orgánu; 

2. príprava výziev a písomných vyzvaní v oblastiach v pôsobnosti sprostred-
kovateľského orgánu; 

3. výber operácií v oblastiach v pôsobnosti sprostredkovateľského orgánu; 
4. zabezpečenie implementácie projektov (s výnimkou procesu kontroly verej-

ného obstarávania vykonávaným Úradom pre verejné obstarávanie) v ob-
lastiach v pôsobnosti sprostredkovateľského orgánu. Napríklad, sprostred-
kovateľským orgánom pre CP2 je SEIA pre priority súvisiace s energetickou 
efektívnosťou a dekarbonizáciou (v prípade znižovania energetickej ná-
ročnosti budov spoločne s Ministerstvom dopravy a výstavby Slovenskej 
republiky (ďalej aj „MDV SR“), Ministerstvo životného prostredia Sloven-
skej republiky pre priority súvisiace so životným prostredím (v niektorých 
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prípadoch spoločne s MIRRI SR) a MDV SR pre priority súvisiace s udr-
žateľnou mestskou mobilitou (v prípade podpory cyklodopravy spoločne  
s MIRRI SR).

Riadiaci orgán, resp. sprostredkovateľ plnia úlohy poskytovateľa príspevku 
na finančný nástroj. 

Na poskytovaní prostriedkov EÚ vo forme finančných nástrojov sa okrem 
poskytovateľa príspevku na finančný nástroj a konečného prijímateľa zúčastňuje 
aj orgán vykonávajúci finančný nástroj. Je ním prijímateľ príspevku na finančný 
nástroj a finančný sprostredkovateľ. Prijímateľom príspevku je na Slovensku 
hlavne Slovak Investment Holding (ďalej aj „SIH“), ktorý poskytuje pomocou 
priamych investícií alebo úverov prostriedky priamo alebo prostredníctvom 
finančných sprostredkovateľov. Medzi finančných sprostredkovateľov patria 
banky (finančné nástroje poskytované prostredníctvom úverov) a fondy roz-
vojového kapitálu (finančné nástroje poskytované vo forme priamej investície).  
Z hľadiska ochrany finančných záujmov EÚ je potrebné rozlišovať zmluvu uza-
tváranú medzi poskytovateľom príspevku na finančný nástroj a prijímateľom 
príspevku a zmluvu medzi prijímateľom príspevku a konečným prijímateľom, 
resp. medzi prijímateľom príspevku a finančným sprostredkovateľom. Z prak-
tického hľadiska treba upozorniť, že pri poskytovaní prostriedkov získaných 
vo forme príspevku na finančný nástroj konečnému prijímateľovi zodpovedajú 
orgány vykonávajúce finančný nástroj (napr. fond rozvojového kapitálu alebo 
banka) za to, že prostriedky sú vyplatené konečnému prijímateľovi pri dodr-
žaní všetkých relevantných podmienok vyplývajúcich zo všeobecne záväzných 
právnych predpisov alebo zo zmluvy o financovaní uzavretej s poskytovateľom 
príspevku, resp. s finančným sprostredkovateľom v súlade s investičnou stra-
tégiou dohodnutou v zmluve. Zmluva upravuje práva a povinnosti prijímateľa  
a poskytovateľa pri realizácií projektu a v čase udržateľnosti projektu. 

Poskytnutiu príspevku predchádza výzva definujúca podmienky kladené na 
žiadateľa, podmienky kladené na projekt a kritériá hodnotenia projektov. 

Platby sa realizujú na základe žiadosti o platbu. Zákon č. 121/2022 Z. z.  
o príspevkoch z fondov Európskej únie a o zmene a doplnení niektorých záko-
nov upravuje osobitnú povinnosť vrátenia všetkých platieb prijatých v období 
12 mesiacov pred právoplatnosťou rozhodnutia o uložení pokuty za nelegálne 
zamestnanie príslušníkov tretích krajín.

1 FINANČNÉ ZÁUJMY EÚ, ZÁKLADNÉ POJMY, VÝCHODISKÁ, PRINCÍPY A SYSTÉM POSKYTOVANIA...
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Dôvodmi na vylúčenie žiadateľa je právoplatné odsúdenie za trestný čin sub-
venčného podvodu, trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskej 
únie, trestný čin machinácií pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe, trestný 
čin prijímania úplatku, trestný čin podplácania, trestný čin nepriamej korupcie 
alebo trestný čin prijatia a poskytnutia nenáležitej výhody.

Pochybenia orgánu vykonávajúceho finančný nástroj môžu zakladať nielen 
zodpovednosť za porušenie príslušnej zmluvy o financovaní, ale aj za poruše-
nie finančných záujmov EÚ vrátane trestnoprávnej zodpovednosti (napr. podľa  
§ 262 TZ).

1.16 Mechanizmus na podporu obnovy a odolnosti – implementácia  
v Slovenskej republike

Poskytovanie prostriedkov z Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti je 
na Slovensku zakotvené prostredníctvom zákona č. 368/2021 Z. z. o mechaniz-
me na podporu obnovy a odolnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
(ďalej aj „zákon č. 368/2021“). Bližšie pravidlá obsahuje Systém implementácie 
Plánu obnovy a odolnosti vydaný Úradom vlády SR v zmysle realizácie jeho 
právomoci podľa § 4 ods. 3 písm. c) zákona č. 368/2021. Systém implementácie 
Plánu obnovy je pre Národnú implementačnú a koordinačnú autoritu (ďalej aj 
„NIKA“) a vykonávateľov záväzný. Pre sprostredkovateľov je Systém implemen-
tácie Plánu obnovy záväzný v rozsahu, v akom bol sprostredkovateľ poverený 
na plnenie úloh vykonávateľa. Pre osoby vykonávajúce finančné nástroje a fi-
nančných sprostredkovateľov je Systém implementácie Plánu obnovy záväzný 
v rozsahu, v akom vykonávajú úlohy pri implementácii Plánu obnovy. Ak vy-
konávateľ zabezpečuje implementáciu jemu zverenej časti Plánu obnovy pro-
stredníctvom sprostredkovateľa alebo osoby vykonávajúcej finančné nástroje, je 
povinný zabezpečiť dodržanie postupov v zmysle Systému implementácie Plánu 
obnovy. Pre MF SR ako orgán zabezpečujúci audit sú záväzné tie časti Systé-
mu implementácie Plánu obnovy a odolnosti, ktoré upravujú postupy súvisiace  
s prípravou a predkladaním žiadosti o vyplatenie finančného príspevku EK.

Plán obnovy a odolnosti pre Slovenskú republiku bol schválený Radou pre 
hospodárske a finančné záležitosti dňa 13. júla 2021 a je rozdelený na päť zá-
kladných priorít, resp. oblastí:
1. Lepšie vzdelanie pre každého (892 mil. eur);
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2. Konkurencieschopné a inovatívne Slovensko (739 mil. eur);
3. Zelené Slovensko (2 301 mil. eur);
4. Zdravý život pre každého (1 533 mil. eur);
5. Efektívny štát a digitalizácia (1 110 mil. eur).

Plán obnovy a odolnosti musí zahŕňať minimálne 20 percent výdavkov 
súvisiacich s digitalizáciou. Patria sem napríklad rozvoj digitálnych zručností 
prostredníctvom reforiem vzdelávania a zvyšovanie dostupnosti a efektívnosti 
verejných služieb pomocou nových digitálnych nástrojov. V pláne Slovenska 
je určených 21 percent celkových rozpočtových prostriedkov na opatrenia na 
podporu digitálnej transformácie. Plán obnovy a odolnosti musí zahŕňať mini-
málne 37 percent výdavkov súvisiacich s klímou. Slovenský plán obnovy toto 
odporúčanie navýšilo a výdavky súvisiace s klímou tvoria 43 percent. 

Jednotlivé oblasti sú rozdelené na jednotlivé komponenty. V prípade oblasti 
Zelené Slovensko sa predpokladajú tieto komponenty: 
1. Obnoviteľné zdroje energie a energetická infraštruktúra 232 mil. eur;
2. Obnova budov 741 mil. eur;
3. Udržateľná doprava 801 mil. eur; 
4. Dekarbonizácia priemyslu 368 mil. eur; 
5. Adaptácia na zmenu klímy 159 mil. eur.

V prípade obnoviteľných zdrojov energie a energetickej infraštruktúry sa 
predpokladá celkovo deväť výziev na nasledujúce projekty: investície do výstav-
by nových zdrojov elektriny z obnoviteľných zdrojov energie (ďalej aj „OZE“ 
dve výzvy), investície do modernizácie existujúcich zdrojov elektriny z OZE 
(„repowering“) – bioplynové stanice (dve výzvy), investície do modernizácie 
existujúcich zdrojov elektriny z OZE („repowering“) – vodné elektrárne, in-
vestície do zvyšovania flexibility elektroenergetických sústav pre vyššiu integ-
ráciu OZE – batériové systémy (dve výzvy), investície do zvyšovania flexibility 
elektroenergetických sústav pre vyššiu integráciu OZE – prečerpávacie vodné 
elektrárne, investície do zvyšovania flexibility elektroenergetických sústav pre 
vyššiu integráciu OZE – elektrolyzéry na výrobu vodíka. 

Okruh subjektov zúčastnených na vykonávaní Plánu obnovy a Mechaniz-
mu na podporu je obdobný ako v prípade implementácie Partnerskej dohody  
a EŠIF. Ide o nasledujúce subjekty:
1. Úrad vlády Slovenskej republiky je orgánom zabezpečujúcim ochranu fi-

nančných záujmov Európskej únie; 

1 FINANČNÉ ZÁUJMY EÚ, ZÁKLADNÉ POJMY, VÝCHODISKÁ, PRINCÍPY A SYSTÉM POSKYTOVANIA...
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2. NIKA ako súčasť Úradu vlády Slovenskej republiky; 
3. Vykonávateľ, ktorým je ústredný orgán štátnej správy určený vládou, kto-

rý zodpovedá za realizáciu investície alebo realizáciu reformy v súlade  
s plánom obnovy vrátane plnenia a dosahovania míľnikov a cieľov investície 
alebo reformy v súlade s dohodou podľa osobitného predpisu. Vykonávateľ 
okrem iného poskytuje prostriedky mechanizmu prijímateľovi na základe 
zmluvy a osobe vykonávajúcej finančné nástroje na základe zmluvy;

4. Popri vykonávateľovi sa na poskytovaní prostriedkov mechanizmu zúčast-
ňujú na základe poverenia vykonávateľa sprostredkovatelia. Sprostredkova-
teľ je ústredný orgán štátnej správy, štátna rozpočtová organizácia, štátna 
príspevková organizácia, vyšší územný celok, obec alebo ktorákoľvek práv-
nická osoba, ktorá je na základe písomného poverenia vykonávateľa po-
verená plnením časti úloh vykonávateľa a ktorá má odborné, personálne 
a materiálne predpoklady na plnenie týchto úloh. Na sprostredkovateľa sa 
vzťahujú práva a povinnosti vykonávateľa ustanovené zákonom v rozsahu 
poverenia vykonávateľa;

5. Žiadateľom, ktorým je osoba, ktorá žiada o poskytnutie prostriedkov me-
chanizmu alebo predkladá projektový zámer;

6. Prijímateľ, ktorým osoba, ktorej sa poskytujú prostriedky spravidla na uspo-
kojenie vlastných potrieb;

7. Dodávateľ, ktorým sú osoba alebo skupina osôb, ktorá s vykonávateľom, 
prijímateľom alebo partnerom uzavrie alebo uzavrela odplatnú zmluvu na 
dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác alebo poskytnutie služby na 
zabezpečenie realizácie investície alebo realizácie reformy;

8. Na rozdiel od zákona č. 121/2022 Z. z., pozná zákon č. 368/2021 Z. z. aj 
subdodávateľa, ktorým sú osoba alebo skupina osôb, ktorí sa na základe 
zmluvy, ktorú uzavrie alebo uzavrela s dodávateľom alebo subdodávateľom, 
podieľala, podieľa sa alebo sa bude podieľať na dodaní tovaru, uskutočnení 
stavebných prác alebo poskytnutí služby na zabezpečenie realizácie investí-
cie alebo realizácie reformy;

9. Partner, ktorým je osoba, ktorá sa v záujme dosahovania spoločných cieľov 
s prijímateľom spolupodieľa na realizácii investície alebo realizácii reformy 
na základe písomnej zmluvy s prijímateľom a ktorá zároveň nemá vo vzťa-
hu k prijímateľovi postavenie dodávateľa alebo subdodávateľa; partnerom 
je aj osoba, ktorá sa v záujme dosahovania spoločných cieľov spolupodieľa 
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na príprave realizácie investície alebo príprave realizácie reformy so žiada-
teľom, ak sa následne spolupodieľa na realizácii tejto investície alebo reali-
zácii tejto reformy a ktorá zároveň nemá vo vzťahu k žiadateľovi postavenie 
dodávateľa alebo subdodávateľa;

10. Obdobne ako v prípade prostriedkov z EŠIF, aj v prípade Mechanizmu na 
podporu sa rozlišuje medzi poskytovaním prostriedkov mechanizmu for-
mou nenávratných príspevkov a návratným spôsobom prostredníctvom fi-
nančných nástrojov. Finančný nástroj môžu vykonávať: a) osoba vykonáva-
júca finančné nástroje priamo alebo b) finančný sprostredkovateľ; 

11. Prostriedky mechanizmu sa poskytujú osobám identifikovaným priamo  
v Pláne obnovy alebo na základe výzvy. Na rozdiel od pravidiel platných na 
poskytovanie príspevkov z EŠIF, odsúdenie pre určité trestné činy ako dôvod 
na vylúčenie žiadateľa z možnosti uchádzať sa o prostriedky z Mechanizmu 
je rozšírené aj na partnerov žiadateľa. Navyše (a na rozdiel od úpravy platnej 
pre EŠIF), vykonávateľ je oprávnený odmietnuť poskytnutie prostriedkov  
z Mechanizmu na podporu tým žiadateľom, ktorí spadajú pod ustanovenie 
čl. 136 Finančného nariadenia.

1.17 Prehľad základných princípov implementácie Mechanizmu  
na podporu obnovy a odolnosti na základe konkrétnej výzvy

Základné princípy aplikovateľné na použitie prostriedkov Mechanizmu na 
podporu obnovy a  odolnosti, ktoré môžu byť zdrojom nezrovnalostí si pri-
blížime na príklade prvej výzvy s kódom 01I0126V01, ktorá bola zverejnená 
Ministerstvom hospodárstva SR pre komponent obnoviteľné zdroje energie  
a energetická infraštruktúra.3

V zmysle tejto výzvy predstavujú výdavky na stavebné práce predstavujú 
investičné výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku a preto ich 
je možné považovať za oprávnené v rámci výzvy pokiaľ budú spĺňať všetky 
podmienky oprávnenosti stanovené výzvou. V prvom rade je nutné, aby žiada-
teľ preukázal, že výdavky na stavebné práce sú nevyhnutné, t. j. bez realizácie 

3 Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky. Výzva na predkladanie žiadostí o poskyt‑
nutie prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti zameranú na podporu vý‑
stavby nových zariadení na výrobu elektriny z obnoviteľných zdrojov energie. Dostupné na:  
https://www.economy.gov.sk/uploads/files/Qt45SDwv.pdf.

1 FINANČNÉ ZÁUJMY EÚ, ZÁKLADNÉ POJMY, VÝCHODISKÁ, PRINCÍPY A SYSTÉM POSKYTOVANIA...
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stavebných prác by nebolo možné zariadenie na výrobu elektriny z OZE inšta-
lovať/postaviť. Existujúca stavba, ktorá bude zhodnotená stavebnými výdavka-
mi z prostriedkov mechanizmu, musí byť vo vlastníctve žiadateľa/prijímateľa. 
Vyrovnanie majetkovoprávnych vzťahov ku všetkému nehnuteľnému majetku, 
s ktorým v súvislosti sa bude realizovať projekt, je prijímateľ povinný zabezpečiť 
najneskôr do momentu začatia realizácie projektu. V praxi veľmi často dochá-
dza k tomu, že vlastník stavby prenajíma strechu budovy tretej osobe za účelom 
umiestnenia fotovoltických panelov. Ak by si umiestnenie panelov v tomto prí-
pade vyžadovalo stavebné úpravy, ktorými by došlo k technickému zhodnoteniu 
stavby, podporiť tieto stavebné výdavky z prostriedkov výzvy by nebolo možné. 
Nezrovnalosťou s prípadným trestnoprávnym postihom by mohla byť dohoda 
s dodávateľom panelov, na ktorej základe by sa cena panelov umelo navýšila  
o cenu stavebných prác. 

Jednou z podmienok výzvy je aj zákaz premiestňovania energetického za-
riadenia bez súhlasu Ministerstva hospodárstva SR na iné miesto, než je do-
hodnuté v zmluve o poskytnutí prostriedkov Mechanizmu na podporu obnovy  
a odolnosti (ďalej aj „zmluva o PPM“). Predmetná podmienka môže v pra-
xi spôsobovať vznik nezrovnalostí najmä v situácií, keď vlastník energetické-
ho zariadenia nemá vlastnícky vzťah k nehnuteľnosti, na ktorej je energetické 
zariadenie umiestnené a príde napríklad k predčasnému skončeniu nájomnej 
zmluvy.

Od prijímateľa sa očakáva, že v stanovených lehotách počítaných odo dňa 
účinnosti zmluvy o PPM predloží rôzne povolenia a súhlasy. Príkladom môže 
byť osvedčenie o súlade výstavby s dlhodobou energetickou politikou. 

Za účelom zabezpečenia súladu s čl. 41 nariadenia o blokovej výnimke sa 
za oprávnené výdavky považujú mimoriadne investičné výdavky potrebné na 
výrobu elektriny z OZE. Mimoriadne investičné výdavky, t. j. oprávnené vý-
davky projektu stanoví žiadateľ ako rozdiel medzi výdavkami na zariadenie na 
výrobu elektriny z OZE (predmet projektu) a výdavkami na podobnú, menej 
ekologickú investíciu, ku ktorej realizácii by dôveryhodným spôsobom došlo 
i bez pomoci (tzv. kontrafaktuálny scenár). Preukazovanie kontrafaktuálneho 
scenára je ďalším zdrojom potenciálnych nezrovnalostí. 

V súlade s požiadavkami nariadenia o blokovej výnimke sú stanovené 
maxi málne intenzity pomoci: 45 percent pre Bratislavský kraj a 60 percent pre 
ostatné kraje. Percentuálna intenzita pomoci je vyjadrená ako podiel výšky 
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prostriedkov mechanizmu z celkových oprávnených výdavkov projektu, t. j. zo 
sumy mimoriadnych investičných výdavkov projektu. 

Výzva obsahuje viacero požiadaviek vyplývajúcich z povinnosti zabezpečiť 
súlad so zásadou „významne nenarušiť (efektívne využívanie pôdy, efektívne 
využívanie zdrojov)“:
1. Požiadavky na minimálnu životnosť zariadení (napríklad životnosť fotovol-

tického panelu musí byť aspoň 20 rokov a meničov napätia aspoň 10 rokov);
2. Požiadavky na umiestnenie energetického zariadenia. Fotovoltické elektrár-

ne nesmú byť umiestnené na poľnohospodárskej pôde. Umiestnenie aj len 
časti zariadenia (napríklad fotovoltických panelov) na voľnej ploche mimo 
budovy spôsobuje horšie hodnotenie projektu). 

V zmysle výzvy sú z možnosti čerpania prostriedkov z Mechanizmu na pod-
poru vylúčené zariadenia pripojené do miestnej distribučnej sústavy v situácii, 
ak vlastník zariadenia nie je zároveň prevádzkovateľom miestnej distribučnej 
sústavy. Dôvod takejto požiadavky v kontexte princípov, na ktorých je založený 
Mechanizmus na podporu, autorom publikácie nie je známy. Podotýkame, že na 
Slovensku existuje pomerne veľa logistických parkov s miestnymi distribučnými 
sústavami prevádzkovanými tretími osobami odlišnými od vlastníkov logistic-
kých prakov. Takáto požiadavka zrejme bezdôvodne diskriminuje podnikate-
ľov, ktorí sú pripojení do jednej z miestnych distribučných sústav, v porovnaní  
s podnikateľmi pripojenými do jednej z regionálnych distribučných sústav. 

Oprávnené výdavky projektu nemôžu byť predmetom dvojitého financo-
vania. Ten istý prijímateľ nemôže financovať tie isté výdavky projektu zároveň 
viacerými formami podpory z verejných zdrojov, zdrojov Európskej únie alebo 
iných nástrojov finančnej pomoci poskytnutej SR, k čomu sa žiadateľ zaväzuje 
prostredníctvom čestného vyhlásenia, ktoré tvorí súčasť žiadosti.

Z hľadiska časovej oprávnenosti musia výdavky projektu vzniknúť najskôr  
v deň začatia realizácie projektu. 

Žiadateľ je povinný stanoviť výšku výdavkov na zariadenie na výrobu elek-
triny z OZE v rozpočte projektu v rámci žiadosti na základe trhových (reálnych) 
cien, a to napr. prostredníctvom prieskumu trhu alebo odborného posudku, prí-
padne stavebného rozpočtu vypracovaného oprávnenou osobou, resp. výkazu 
výmer oceneného oprávnenou osobou. 

Požiadavka na stanovenie výšky výdavkov na základe trhových cien súvisí  
s požiadavkou, aby oprávnené výdavky spĺňali zásady hospodárnosti, efektívnosti, 

1 FINANČNÉ ZÁUJMY EÚ, ZÁKLADNÉ POJMY, VÝCHODISKÁ, PRINCÍPY A SYSTÉM POSKYTOVANIA...
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účelnosti a účinnosti vrátane zásady riadneho finančného hospodárenia podľa 
čl. 33 nariadenia č. 2018/1046. Táto požiadavka je zdôraznená v texte výzvy  
a premietnutá do textu vzorovej zmluvy a všeobecných obchodných podmie-
nok, ktoré budú záväzné pre prijímateľa. 

V zmysle vzorovej zmluvy berie prijímateľ na vedomie, že výška poskyt-
nutých prostriedkov mechanizmu skutočne uhradená prijímateľovi závisí od 
výsledkov prijímateľom vykonaného obstarávania služieb, tovarov a stavebných 
prác, od posúdenia výšky jednotlivých výdavkov s ohľadom na pravidlá posu-
dzovania hospodárnosti, efektívnosti, účelnosti a účinnosti výdavkov, ako aj od 
splnenia ostatných podmienok uvedených v zmluve vrátane podmienok opráv-
nenosti výdavkov podľa čl. 4 všeobecných záväzných podmienok. 

V prípade, ak sa na prijímateľa alebo zákazku nevzťahujú ustanove-
nia ZoVO, je prijímateľ povinný postupovať pri výbere dodávateľa v súlade  
s princípmi uvedenými vo vzorových všeobecne záväzných podmienkach. Tieto 
princípy zahŕňajú povinnosť dodržiavať zásadu nediskriminácie hospodárskych 
subjektov, rovnakého zaobchádzania, transparentnosti vrátane zákazu konflik-
tu záujmov, princípov hospodárnosti, efektívnosti, proporcionality, účinnosti 
a účelnosti. Vykonávateľ je oprávnený bližšie určiť postupy na zadávanie záka-
ziek, na ktoré sa nevzťahujú ustanovenia zákona ZoVO; v takomto prípade je 
prijímateľ povinný postupovať pri výbere dodávateľa podľa postupov určených 
v záväznej dokumentácii. Vzorové všeobecné obchodné podmienky obsahujú 
ďalej aj definíciu oprávnených výdavkov. Jeden z hlavných princípov, na kto-
rých je postavený Mechanizmus na podporu, je princíp „výrazne nenarušiť“ 
premietnutý aj v definícii oprávnených výdavkov. Oprávnenými výdavkami  
v zmysle všeobecných obchodných podmienok nie je výdavok, ktorý nie je  
v súlade s týmto princípom.
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2 Administratívnoprávna ochrana finančných záujmov EÚ 
právnymi normami EÚ

2.1 Úvod

Pod administratívnoprávnou ochranou rozumieme ochranu finančných 
záujmov EÚ prostredníctvom nástrojov a pravidiel iných než je trestné právo. 

Základnou normou z pohľadu administratívnoprávnej ochrany finančných 
záujmov EÚ je čl. 235 ZFEÚ v kontexte jeho priamej aplikovateľnosti a pred-
nosti pred národnými právnymi normami. 

Finančné nariadenie a Spoločné nariadenie obsahujú ustanovenia upravu-
júce riadenie a vnútornú kontrolu poskytovania prostriedkov z rozpočtov EÚ, 
ktoré sú dôležité najmä z pohľadu predchádzania nezrovnalostiam. 

Špecifickým predpisom zameraným na administratívnoprávnu ochranu fi-
nančných záujmov EÚ prostredníctvom práva EÚ je nariadenie Rady č. 2988/95 
z 18. decembra 1995 o ochrane finančných záujmov Európskych spoločenstiev 
(ďalej aj „nariadenie Rady č. 2988/95”).

Základnou úpravou z pohľadu odhaľovania prípadov porušenia finančných 
záujmov sú predpisy upravujúce právomoc Európskeho úradu pre boj proti 
podvodom (ďalej aj „OLAF“). 

Špecifickou otázkou je vzťah medzi uvedenými predpismi a predpismi upra-
vujúcimi kontrolu súladu s normami štátnej pomoci a normami na úseku verej-
ného obstarávania. Finančné opravy členských štátov sú v prípade, že sa uplat-
nili na spolufinancované náklady štrukturálnych fondov z dôvodu porušenia 
pravidiel v oblasti verejného obstarávania, správne opatrenia v zmysle článku 4 
nariadenia č. 2988/95 (rozsudok C-52/14). Z rozhodovacej praxe SD EÚ vyplý-
va, že nie je vylúčené, že orgány kontrolujúce použitie prostriedkov EÚ posú-
dia rovnaké skutkové okolnosti odlišne, v porovnaní s orgánmi kontrolujúcimi 
priebeh verejného obstarávania. Napríklad, nie je vylúčená situácia, že orgány 
kontrolujúce použitie finančných prostriedkov EÚ v súvislosti s priebehom ve-
rejného obstarávania neskonštatujú žiadnu nezrovnalosť z pohľadu nariadenia 
č. 2988/95, ale orgány kontrolujúce priebeh verejného obstarávania napadnú 
verejné obstarávanie pre porušenie práva EÚ na úseku verejného obstarávania 
(C-195/21).
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Napokon je logické, že administratívnoprávna ochrana finančných záujmov 
EÚ prostredníctvom noriem EÚ je prepojená s administratívnoprávnou ochra-
nou podľa noriem členských štátov, a preto sa OLAF pri výkone kontroly musí 
spoliehať na rozsah oprávnení, ktoré mu vyplývajú z národného práva. Čo sa 
týka systému riadenia a vnútornej kontroly pri vyplácaní prostriedkov z EŠIF 
príjemcom, Finančné nariadenie a Spoločné nariadenie obsahujú zoznam prin-
cípov, ktorých implementácia je prenechaná na národné právne poriadky.

2.2 Článok 325 ZFEÚ – rozhodovacia prax Súdneho dvora EÚ

Prostredníctvom čl. 325 ZFEÚ sa v rozhodovacej praxi SD EÚ riešilo viacero 
otázok týkajúcich sa prednosti práva EÚ v kontexte úpravy základných práv vy-
plývajúcich z ústav národných štátov. Týmto rozhodnutiam predchádzalo roz-
hodnutie SD EÚ vo veci Melloni (C-399/11), v ktorom SD EÚ v podstate po  výšil 
zásadu prednosti práva EÚ nad ústavné práva garantované jednotlivcom v práv-
nom rámci jednotlivých členských štátov. Začíname analýzou rozhodnutia vo 
veci Melloni. Následne pokračujeme analýzou najdôležitejších rozhodnutí, kto-
ré sa týkali aplikácie čl. 325 ZFEÚ, konkrétne rozhodnutí vo veciach Taricco I,  
Taricco II a Rule of Law – Rumunsko. 

Melloni (rozhodnutie SD EÚ C-399/11)

1. Predmetná vec sa týkala výkonu európskeho zatýkacieho rozkazu vydaného 
talianskymi orgánmi na vykonanie rozhodnutia v trestnej veci, v ktorej bol 
pán Melloni odsúdený na trest odňatia slobody v neprítomnosti v Taliansku 
a jeho vydania zo Španielska. Španielske ústavné právo obsahovalo požia-
davku, že vydanie osoby, ktorá bola odsúdená v neprítomnosti, je možné len 
vtedy, ak je garantované právo odsúdeného podať opravný prostriedok voči 
odsudzujúcemu rozsudku. Rámcové rozhodnutie Rady 2002/584/SVV o eu-
rópskom zatykači a postupoch odovzdávania osôb medzi členskými štátmi 
s takou podmienkou nepočítalo. Súdny dvor EÚ bol požiadaný o zodpove-
danie otázok, či: 

2. Rámcové rozhodnutie o zatýkacom rozkaze má prednosť pred ústavným 
právom Španielska;

3. Rámcové rozhodnutie o zatýkacom rozkaze v časti, v ktorej umožňuje vy-
danie osôb odsúdených v neprítomnosti aj pri absencii možnosti podania 
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opravných prostriedkov, je v súlade s čl. 47 (právo na spravodlivý proces)  
a čl. 48 ods. 2 Charty základných práv EÚ; a 

4. Právo dožiadaného štátu podmieniť vydanie odsúdeného existencii oprav-
ných prostriedkov voči tomuto rozhodnutiu (v zmysle požiadaviek plynú-
cich z ústavného práva dožiadaného štátu) nie je možné vyvodzovať z čl. 53 
Charty (žiadne ustanovenie tejto charty sa nesmie vykladať tak, že obme-
dzuje alebo poškodzuje ľudské práva a základné slobody uznané v rámci 
príslušného rozsahu ich pôsobnosti právom Únie, medzinárodným právom 
a medzinárodnými zmluvami, ktorých zmluvnou stranou je Európska únia 
alebo všetky členské štáty, a najmä Európskeho dohovoru o ľudských prá-
vach, ako aj ústavami členských štátov). 

Odpoveď SD EÚ na všetky otázky bola jednoznačná a v neprospech ústav-
ných práv zaručených podľa národnej legislatívy:

„Článok 4a ods. 1 rámcového rozhodnutia Rady 2002/584/SVV z 13. júna 
2002 o európskom zatykači a postupoch odovzdávania osôb medzi členskými 
štátmi, zmeneného a doplneného rámcovým rozhodnutím Rady 2009/299/SVV  
z 26. februára 2009, sa má vykladať v tom zmysle, že vykonávajúcemu súdnemu 
orgánu v prípadoch uvedených v tomto ustanovení bráni podriadiť výkon európ‑
skeho zatykača vydaného na účely výkonu trestu podmienke možnosti preskúma‑
nia odsudzujúceho rozsudku vydaného v neprítomnosti v členskom štáte, ktorý 
vydal zatykač.

Článok 4a ods. 1 rámcového rozhodnutia 2002/584, zmeneného a doplneného 
rámcovým rozhodnutím 2009/299, je zlučiteľný s požiadavkami vyplývajúcimi  
z článku 47 a článku 48 ods. 2 Charty základných práv Európskej únie.

Článok 53 Charty základných práv Európskej únie sa má vykladať v tom 
zmysle, že neumožňuje členskému štátu podriadiť odovzdanie osoby odsúdenej  
v neprítomnosti podmienke možnosti preskúmania odsudzujúceho rozsudku  
v štáte, ktorý vydal zatykač, aby sa predišlo porušeniu práva na spravodlivý proces 
a práva na obhajobu zaručených jeho ústavou.“

Kým rozhodnutie vo veci Taricco I v podstate kopíruje prístup SD EÚ vo 
veci Melloni, v Taricco II vidíme odklon SD EÚ od tohto radikálneho postoja. 

Taricco I (rozhodnutie SD EÚ C-105/14 )
Prvé rozhodnutie je rozhodnutie vo veci Taricco, č. veci č. C-105/14. Ivo 

Taricco bol jedným z obvinených, ktorých talianske orgány činné v trestnom 
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konaní obvinili z karuselových podvodov na DPH spáchaných zločineckou sku-
pinou. Taliansky trestný zákon obsahoval maximálnu premlčaciu lehotu v dĺž-
ke 8 rokov a 9 mesiacov, ktorá sa počítala odo dňa spáchania trestného činu, 
pričom v tejto lehote už bolo zahrnuté aj prerušenie plynutia lehoty spôsobené 
začatím trestného stíhania. 

Podľa vnútroštátneho súdu trestné stíhania týkajúce sa takých daňových 
podvodov, akých sa mali dopustiť obvinení, obvykle pozostávajú z veľmi zloži-
tých vyšetrovaní, takže konanie trvá veľmi dlhú dobu už vo fáze predbežných 
vyšetrovaní. Dĺžka konania vo všetkých jeho stupňoch v týchto typoch prípadov 
vedúca k faktickej beztrestnosti v Taliansku nie je ojedinelým, ale štandardným 
prípadom. Pre orgány talianskej finančnej správy je navyše spravidla nemožné 
vymôcť sumu dane, ktorá bola predmetom dotknutého trestného činu. V tomto 
kontexte sa vnútroštátny súd domnieva, že dotknuté vnútroštátne ustanovenia 
nepriamo povoľujú prvé rozhodnutie vo veci TariccoVec č. C-105/14. Ivo Taric-
co bol jedným z obvinených, ktorých talianske organy činné v trestnom konaní 
obvinili z karuselových podvodov na DPH spáchaných zločineckou skupinou. 
Taliansky trestný zákon obsahoval maximálnu premlčaciu lehotu v dĺžke 8 ro-
kov a 9 mesiacov, ktorá sa počítala odo dňa spáchania trestného činu, pričom  
v tejto lehote už bolo zahrnuté aj prerušenie plynutia lehoty spôsobené začatím 
trestného stíhania. 

Podľa vnútroštátneho súdu, trestné stíhania týkajúce sa daňových podvo-
dov, akých sa mali dopustiť obvinení, obvykle pozostávajú z veľmi zložitých 
vyšetrovaní, konanie teda trvá veľmi dlhú dobu už vo fáze predbežných vyšet-
rovaní. Prílišná dĺžka konania vo všetkých jeho stupňoch vedúca k faktickej 
beztrestnosti nie je v týchto typoch prípadov v Taliansku ojedinelým, ale štan-
dardným javom. Navyše, pre orgány talianskej finančnej správy je spravidla ne-
možné vymôcť sumu dane, ktorá bola predmetom dotknutého trestného činu. 
V tomto kontexte sa vnútroštátny súd domnieva, že dotknuté vnútroštátne usta-
novenia nepriamo povoľujú nekalú súťaž uskutočňovanú niektorými hospodár-
skymi subjektmi usadenými v Taliansku v porovnaní s podnikmi usadenými  
v iných členských štátoch, čím porušujú článok 101 ZFEÚ a navyše môžu 
tieto ustanovenia zvýhodňovať niektoré podniky v rozpore s článkom 107 
ZFEÚ. Uvedené ustanovenia majú okrem toho v skutočnosti za následok 
oslobodenie od dane, ktoré nie je upravené v článku 158 ods. 2 smernice  
2006/112/ES o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty (ďalej aj „smernica 
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2006/112/ES”). Beztrestnosť v prospech páchateľov daňových podvodov poru-
šuje hlavnú zásadu stanovenú v článku 119 ZFEÚ, podľa ktorej musia členské 
štáty zabezpečiť zdravý stav svojich verejných financií. Vnútroštátny súd sa však 
domnieval, že ak by bol oprávnený neuplatniť dotknuté vnútroštátne ustano-
venia, bolo by v Taliansku možné zabezpečiť účinné uplatňovanie práva Únie. 
Za týchto podmienok Tribunale di Cuneo rozhodol prerušiť konanie a položiť 
Súdnemu dvoru EÚ tieto prejudiciálne otázky:

„Dochádza k porušeniu ustanovenia o ochrane hospodárskej súťaže nachá‑
dzajúceho sa v článku 101 ZFEÚ tým, že článok 160 posledný odsek Trestného 
zákona stanovuje predĺženie premlčacej doby v dôsledku prerušenia iba o štvr‑
tinu jej pôvodnej dĺžky, a teda umožňuje premlčanie trestných činov a následne 
ich beztrestnosť napriek včasnému vykonaniu úkonov v rámci trestného konania?

Zaviedla Talianska republika formu štátnej pomoci zakázanej článkom 107 
ZFEÚ tým, že článok 160 posledný odsek Trestného zákona stanovuje predĺženie 
premlčacej doby v dôsledku prerušenia iba o štvrtinu jej pôvodnej dĺžky, a teda 
zbavuje trestných následkov trestné činy, ktorých sa dopúšťajú nepoctivé hospo‑
dárske subjekty?

Doplnila Talianska republika neoprávnene ďalšiu možnosť oslobodenia od 
dane k tým, ktoré sú taxatívne upravené v článku 158 smernice 2006/112 tým, 
že článok 160 posledný odsek Trestného zákona stanovuje predĺženie premlčacej 
doby v dôsledku prerušenia iba o štvrtinu jej pôvodnej dĺžky, a teda poskytuje 
beztrestnosť tým, ktorí zneužívajú túto smernicu?

Dochádza k porušeniu zásady zdravých verejných financií upravenej v člán‑
ku 119 ZFEÚ tým, že článok 160 posledný odsek Trestného zákona stanovuje pre‑
dĺženie premlčacej doby v dôsledku prerušenia iba o štvrtinu jej pôvodnej dĺžky, 
a netrestá tak konania, ktoré tento štát pripravujú o nevyhnutné zdroje, potrebné 
aj na plnenie svojich záväzkov voči Európskej únii?“ 

Napriek tomu, že otázky vnútroštátneho súdu nesmerovali na súlad  
s čl. 325 ZFEÚ, vo svojej odpovedi sa SD EÚ zameral práve na predmetné 
ustanovenie: 

„Taká vnútroštátna právna úprava týkajúca sa premlčania trestných činov, 
akou je úprava tvorená článkom 160 posledným odsekom Trestného zákona  
v znení zákona č. 251 z 5. decembra 2005 v spojení s článkom 161 tohto zákona, 
ktorá v rozhodnom čase, z pohľadu skutkových okolností veci samej, stanovila, že 
úkon, ktorý vedie k prerušeniu plynutia doby a spadá do rámca trestných stíhaní 
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týkajúcich sa závažných podvodov v oblasti dane z pridanej hodnoty, mal za ná‑
sledok predĺženie doby iba o štvrtinu jej pôvodnej dĺžky, môže ohroziť splnenie 
záväzkov uložených členským štátom článkom 325 ods. 1 a 2 ZFEÚ, ak by táto 
vnútroštátna právna úprava v značnom počte prípadov závažných podvodov po‑
škodzujúcich finančné záujmy Európskej únie bránila uloženiu účinných a od‑
strašujúcich trestov, alebo pokiaľ by stanovila dlhšie premlčacie doby pre prípady 
podvodov poškodzujúcich finančné záujmy dotknutého členského štátu, než pre 
prípady podvodov poškodzujúcich finančné záujmy Európskej únie, čo prináleží 
overiť vnútroštátnemu súdu. Vnútroštátny súd je povinný poskytnúť plný účinok 
článku 325 ods. 1 a 2 ZFEÚ tak, že podľa potreby upustí od uplatnenia ustanove‑
ní vnútroštátneho práva, ktoré by dotknutému štátu mohli brániť v dodržiavaní 
povinností, ktoré mu ukladá článok 325 ods. 1 a 2 ZFEÚ.“

V odôvodnení rozhodnutia sa SD EÚ zaoberá otázkou, či povinnosť upus-
tenia od aplikácie od ustanovení Trestného zákona nezasahuje do základ-
ných práv obvinených a konštatuje, že k takému porušeniu z pohľadu Charty  
a Európskeho dohovoru o ľudských právach nedochádza:

„Treba dodať, že ak sa má vnútroštátny súd rozhodnúť neuplatniť dotknuté 
vnútroštátne ustanovenia, musí tiež zabezpečiť, aby sa rešpektovali základné prá‑
va dotknutých osôb. Týmto osobám by sa tak totiž mohli uložiť tresty, ktorým by 
sa s najväčšou pravdepodobnosťou vyhli, pokiaľ by sa tieto ustanovenia vnútro‑
štátneho práva uplatnili.

V tejto súvislosti sa viaceré dotknuté osoby, ktoré podali pripomienky Súdne‑
mu dvoru, odvolávali na článok 49 Charty základných práv Európskej únie (ďalej 
len „Charta“), ktorý zakotvuje zásady zákonnosti a primeranosti trestných činov 
a trestov, podľa ktorých predovšetkým nikoho nemožno odsúdiť za konanie alebo 
opomenutie, ktoré v čase, keď bolo spáchané, nebolo podľa vnútroštátneho alebo 
medzinárodného práva trestným činom.

S výhradou overenia vnútroštátnym súdom by však neuplatnenie dotknutých 
vnútroštátnych ustanovení viedlo iba k tomu, že by nedošlo ku skráteniu pre‑
mlčacej doby v rámci prebiehajúceho trestného konania, umožnilo by sa účinné 
stíhanie trestných činov a v prípade potreby by sa zabezpečila rovnosť zaobchádza‑
nia medzi trestami ukladanými na ochranu finančných záujmov Únie a trestami 
ukladanými na ochranu finančných záujmov Talianskej republiky. Také neuplat‑
nenie vnútroštátneho práva by neznamenalo porušenie práv obvinených, ktoré sú 
zaručené článkom 49 Charty.
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Neuplatnenie vnútroštátneho práva by totiž nijako neviedlo k odsúdeniu ob‑
vinených za konanie alebo opomenutie, ktoré v čase, keď bolo spáchané, nebolo 
podľa vnútroštátneho práva trestným činom (pozri analogicky rozsudok Niselli, 
C‑457/02, EU:C:2004:707, bod 30), ani k uplatneniu trestu, ktorý nebol v uvede‑
nej dobe stanovený predpismi tohto práva. Skutkové okolnosti vytýkané obvine‑
ným v konaní vo veci samej naopak v dobe ich spáchania zakladali ten istý trestný 
čin a bolo možné za ne ukladať tie isté tresty, ako sú stanovené v súčasnosti.

Tento záver potvrdzuje aj judikatúra Európskeho súdu pre ľudské práva týka‑
júca sa článku 7 Európskeho dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slo‑
bôd, podpísaného v Ríme 4. novembra 1950, ktorý zakotvuje práva zodpovedajúce 
právam zaručeným článkom 49 Charty. Podľa tejto judikatúry totiž predĺženie 
premlčacej doby a jej okamžité uplatnenie nenarušuje práva zaručené článkom 7  
uvedeného dohovoru, keďže toto ustanovenie nemožno vykladať tak, že bráni 
predĺženiu premlčacích dôb, ak sa vytýkané skutkové okolnosti nikdy nepreml‑
čali [pozri v tomto zmysle rozsudok ESĽP Coëme a i. v. Belgicko, č. 32492/96, 
32547/96, 32548/96, 33209/96 a 33210/96, § 149, ESĽP 2000‑VII; rozsudok ESĽP  
zo 17. septembra 2009, Scoppola v. Taliansko (č. 2), č. 10249/03, § 110 a citova‑
nú judikatúru a rozsudok ESĽP z 20. septembra 2011, OAO NeftyanayaKom‑
paniyaYukos v. Ruská federácia, č. 14902/04, § 563, 564 a 570, ako aj citovanú 
judikatúru].“

Problémom tohto rozhodnutia však je, že úprava premlčania z pohľadu ta-
lianskeho ústavného práva spadá do sféry (zákonnosti/legality) trestného prá-
va hmotného. Z toho vyplýva, že taliansky súd mohol vyhovieť požiadavkám  
SD EÚ vyplývajúcim z rozhodnutia vo veci Taricco I len spôsobom ignorujúcim 
taliansku ústavu. Nie je preto prekvapením, že v pomerne krátkom čase sa na 
SD EÚ s predbežnými otázkami obrátil taliansky Ústavný súd. Konanie o týchto 
otázkach vyústilo v prijatí rozhodnutia označovaného ako Taricco II.

Taricco II (rozhodnutie SD EÚ C 42/17)
Prípad sa dostal na taliansky Ústavný súd ako reakcia na názor Cortesup-

rema di cassazione (Kasačný súd) a Corted’appello di Milano (Odvolací súd 
Miláno), ktoré sa domnievali, že sú povinné v súlade s pravidlom uvedeným  
v rozsudku Taricco zdržať sa uplatňovania premlčacej lehoty stanovenej v dot-
knutých ustanoveniach talianskeho trestného zákona a rozhodnúť vo veci samej.

Vo svojich otázkach taliansky Ústavný súd žiadal odpoveď na otázky, či 
princíp prednosti čl. 325 ods. 1 a 2 ZFEÚ má platiť aj vtedy, ak by to malo za 
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následok zásah do princípu legality obsiahnutej v talianskej ústave (predvída-
teľnosť a určitosť trestných noriem, ako aj zákaz retroaktivity):

„Má sa článok 325 ods. 1 a 2 ZFEÚ vykladať v tom zmysle, že trestnému súdu 
ukladá povinnosť neuplatniť vnútroštátne právne predpisy o premlčaní, ktoré  
v značnom počte prípadov bránia potláčaniu závažných podvodov poškodzujúcich 
finančné záujmy Únie, alebo ktoré stanovujú kratšie premlčacie doby pre podvody 
poškodzujúce finančné záujmy Únie než pre podvody poškodzujúce finančné zá‑
ujmy štátu, a to aj v prípade, že toto neuplatnenie by vychádzalo z nedostatočne 
určitého právneho základu?

Má sa článok 325 ods. 1 a 2 ZFEÚ vykladať v tom zmysle, že trestnému súdu 
ukladá povinnosť neuplatniť vnútroštátne právne predpisy o premlčaní, ktoré  
v značnom počte prípadov bránia potláčaniu závažných podvodov poškodzujúcich 
finančné záujmy Únie, alebo ktoré stanovujú kratšie premlčacie doby pre podvody 
poškodzujúce finančné záujmy Únie než pre podvody poškodzujúce finančné záuj‑
my štátu, a to aj v prípade, že premlčanie je v právnom poriadku členského štátu 
súčasťou trestného práva hmotného a podlieha zásade zákonnosti?

Má sa [rozsudok Taricco] vykladať v tom zmysle, že trestnému súdu ukladá 
povinnosť neuplatniť vnútroštátne právne predpisy o premlčaní, ktoré v značnom 
počte prípadov bránia potláčaniu závažných podvodov poškodzujúcich finančné 
záujmy Únie, alebo ktoré stanovujú kratšie premlčacie doby pre podvody poško‑
dzujúce finančné záujmy Únie než pre podvody poškodzujúce finančné záujmy 
štátu, a to znenie by bolo v rozpore s najvyššími zásadami ústavného poriadku 
členského štátu alebo tu?“

Vo svetle rozhodnutia Taricco I bol názor SD EÚ prekvapivý: vnútroštátny 
súd môže uplatňovať vnútroštátne pravidlá, ktoré sú v rozpore s požiadavkami 
podľa čl. 325 ods. 1 a 2 ZFEÚ, „ak by upustenie od uplatnenia viedlo k porušeniu 
zásady zákonnosti trestných činov a trestov z dôvodu nedostatočnej určitosti ro‑
zhodného práva alebo z dôvodu retroaktívneho uplatnenia právnej úpravy, ktorá 
stanovuje prísnejšie podmienky trestnosti ako podmienky platné v čase spáchania 
trestného činu“. 

Stojí za zmienku, že SD EÚ sa vôbec nevenoval otázke prednosti práva EÚ  
v kontexte čl. 53 Charty a to aj napriek tomu, že taliansky Ústavný súd vo svojom 
podaní na tento aspekt upozorňoval. Navyše, vo svojom rozhodnutí sa odvoláva 
na dva aspekty zákonnosti – určitosť a zákaz retroaktivity, odkaz na predvída-
teľnosť chýba.
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Za pozornosť stoja tieto ďalšie pasáže odôvodnenia rozhodnutia:
V tejto súvislosti treba pripomenúť význam tak v právnom poriadku Únie, ako 

aj vo vnútroštátnych právnych poriadkoch, ktorý má zásada zákonnosti trestných 
činov a trestov v rámci požiadaviek týkajúcich sa predvídateľnosti, určitosti a zá‑
kazu retroaktivity uplatniteľného trestného zákona.

Táto zásada, ako je zakotvená v článku 49 Charty, ukladá členským štátom 
pri uplatňovaní práva Únie v súlade s článkom 51 ods. 1 tejto Charty, čo je prípad, 
keď stanovujú v rámci povinností, ktoré im vyplývajú z článku 325 ZFEÚ, povin‑
nosť uložiť trestnoprávne sankcie pre trestné činy v oblasti DPH. Povinnosť zabez‑
pečiť účinný výber zdrojov Únie tak nemôže byť v rozpore s uvedenou zásadou 
(pozri analogický rozsudok z 29. marca 2012, BelvedereCostruzioni, C‑500/10, 
EU:C:2012:186, bod 23).

Okrem toho zásada zákonnosti trestných činov a trestov je súčasťou ústavných 
tradícií spoločných pre členské štáty (pozri, pokiaľ ide o zásadu zákazu retroak‑
tivity Trestného zákona, rozsudky z 13. novembra 1990, Fedesa a i., C‑331/88, 
EU:C:1990:391, bod 42, ako aj zo 7. januára 2004, X, C‑60/02, EU:C:2004:10, 
bod 63) a bola zakotvená v rôznych medzinárodných zmluvách, najmä v článku 7  
ods. 1 EDĽP (pozri v tomto zmysle rozsudok z 3. mája 2007, Advocatenvoor de 
Wereld, C‑303/05, EU:C:2007:261, bod 49).

Z vysvetlení týkajúcich sa Charty základných práv (Ú. v. EÚ C 303, 2007,  
s. 17) vyplýva, že v súlade s článkom 52 ods. 3 Charty právo zaručené v článku 49  
tejto Charty má rovnaký zmysel a rovnaký rozsah ako právo zaručené EDĽP.

Pokiaľ ide o požiadavky vyplývajúce zo zásady zákonnosti trestných činov  
a trestov, treba, po prvé uviesť, že Európsky súd pre ľudské práva v súvislosti  
s článkom 7 ods. 1 EDĽP rozhodol, že podľa uvedenej zásady musia trestnoprávne 
ustanovenia dodržať určité požiadavky prípustnosti a predvídateľnosti, pokiaľ ide 
tak o definovanie trestného činu, ako aj určenie trestu (pozri ESĽP, 15. novembra 
1996, Cantoni v. Francúzsko, § 29; ESĽP, 7. februára 2002, E. K. v. Turecko, § 51; 
ESĽP, 29. marca 2006, Achour v. Francúzsko, § 41, a ESĽP, 20. septembra 2011, 
OAO NeftyanayaKompaniyaYukos v. Rusko, § 567 až 570).

Po druhé treba zdôrazniť, že požiadavka určitosti rozhodného práva, ktorá je 
vlastná uvedenej zásade, znamená, že zákon jasne definuje trestné činy a tresty 
za ne. Táto podmienka je splnená, ak osoba podliehajúca súdnej právomoci môže 
zo znenia relevantného ustanovenia a za pomoci výkladu, ktorý mu dávajú súdy, 
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zistiť, aké konania alebo opomenutia zakladajú jej trestnú zodpovednosť (pozri  
v tomto zmysle rozsudok z 28. marca 2017, Rosneft, C‑72/15,, bod 162).

 Po tretie, zásada zákazu retroaktivity trestného zákona bráni predovšet‑
kým tomu, aby mohol súd počas trestného konania buď trestnoprávne postiho‑
vať konanie, ktoré nebolo zakázané vnútroštátnym pravidlom, ktoré bolo prijaté 
pred spáchaním vytýkaného trestného činu, alebo zhoršiť režim trestnej zodpo‑
vednosti tých, ktorí sú predmetom takéhoto konania (pozri analogicky rozsudok  
z 8. novembra 2016, Ogňanov, C‑554/14, body 62 až 64, ako aj citovanú 
judikatúru).

Rule of Law – Rumunsko (rozhodnutie SD EÚ spojené veci C-357/19 a nasl.) 
Najnovšie sa čl. 325 ZFEÚ a otázka prednosti práva EÚ v kontexte trestného 

stíhania objavila v rámci série rozhodnutí SD EÚ týkajúcich sa súdnej reformy 
v Rumunsku a výhrad z pohľadu princípov právneho štátu, ktoré voči tejto re-
forme vzniesol Brusel. 

Na pochopenie kontextu rozhodnutia SD EÚ v predmetných konaniach je 
potrebné uviesť, že Rumunsko pred vstupom do EÚ sa nedokázalo vyrovnať  
s viacerými výhradami EÚ voči nezávislosti jeho súdnictva. Súčasťou dokumen-
tov, na ktoré bolo viazané pristúpenie Rumunska do EÚ, bolo aj rozhodnutie 
Komisie 2006/928 z 13. decembra 2006, ktorým sa zriaďuje mechanizmus na 
zaistenie spolupráce a overovania pokroku v Rumunsku na účely osobitných 
referenčných kritérií v oblastiach reformy súdnictva a boja proti korupcii. Toto 
rozhodnutie je pre Rumunsko v celom rozsahu dovtedy záväzné, kým nebu-
de zrušené, keďže sa k jeho dodržiavaniu zaviazalo. Komisia má oprávnenie 
vydávať odporúčania na základe referenčných kritérií obsiahnutých v prílohe  
k predmetnému rozhodnutiu. 

Viacero predbežných otázok, ktoré sú zohľadnené v tomto rozsudku, reflek-
tuje na rozhodnutia Ústavného súdu Rumunska, ktorý vo svojej rozhodovacej 
praxi konštatoval mnohé nezrovnalosti v súvislosti s prijatím odsudzujúcich 
rozsudkov vo veciach poškodzovania finančných záujmov EÚ majúcich za ná-
sledok zrušenie predmetných trestných rozsudkov. Identifikované pochybe-
nia boli rôzne a zahŕňali napríklad výhrady Ústavného súdu Rumunska voči 
zriadeniu senátov, ktoré prijali napadnuté trestné rozsudky. Ústavnému súdu 
Rumunska sa vyčíta, že nie je nezávislým súdnym orgánom, ale je politicky 
ovplyvňovaný. 
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Rumunské trestné sudy, ktoré mali opätovne rozhodnúť o trestných veciach 
v nadväznosti na už uvedené rozhodnutia Ústavného súdu, sa v podstate pýtali, 
či môžu použiť čl. 325 ZFEÚ ako právny základ na odmietnutie rešpektovania 
rozhodnutí Ústavného súdu. Súdny dvor EÚ v tomto prípade odpovedal kladne. 
Jeho rozhodnutie obsahuje viacero aspektov, ktoré ho približujú rozhodnutiu vo 
veci Melloni. Ako príklad uvádzame konštatovanie SD EÚ, že potreba zabez-
pečiť súlad s národným štandardom základných práv nemôže byť dôvodom, 
aby súd neodmietol aplikáciu národného práva alebo praxe v situácii, keď ne-
dochádza k porušeniu práv podľa Charty. Taricco II (obdobne ako Taricco I) 
používa vágne podmienky, ktorých splnenie je podmienkou na aplikáciu pred-
ností práva EÚ. Za zmienku stojí aj to, že vzhľadom na špecifiká Rumunska 
(pozri už citované rozhodnutie Komisie) sa povinnosť prednostnej aplikácie 
práva EÚ rozširuje aj na odporúčania Komisie. Obmedzenia sa ďalej nastavujú 
na disciplinárny postih tých sudcov, ktorí sa rozhodnú nerešpektovať rozhod-
nutia Ústavného súdu:

„Rozhodnutie Komisie 2006/928 z 13. decembra 2006, ktorým sa zriaďuje 
mechanizmus na zaistenie spolupráce a overovania pokroku v Rumunsku na účely 
osobitných referenčných kritérií v oblastiach reformy súdnictva a boja proti korup‑
cii, je pre Rumunsko v celom rozsahu záväzné dovtedy, kým sa nezruší. Referenčné 
kritériá uvedené v jeho prílohe majú zaručiť, že tento členský štát bude rešpektovať 
hodnotu právneho štátu uvedenú v článku 2 ZEÚ, a sú preň záväzné v tom zmysle, 
že je povinný prijať primerané opatrenia na splnenie týchto kritérií, pričom musí 
v súlade so zásadou lojálnej spolupráce uvedenou v článku 4 ods. 3 ZEÚ náležite 
zohľadniť správy vypracované Európskou komisiou na základe uvedeného rozhod‑
nutia, najmä odporúčania formulované v týchto správach.

[Opravené uznesením z 15. marca 2022] Článok 325 ods. 1 ZFEÚ v spojení  
s článkom 2 dohovoru vypracovaného na základe článku K.3 Zmluvy o Európskej 
únii o ochrane finančných záujmov Európskych spoločenstiev, ktorý bol podpísaný 
v Bruseli 26. júla 1995, a rozhodnutie 2006/928 sa majú vykladať v tom zmysle, že 
bránia vnútroštátnej právnej úprave alebo praxi, podľa ktorej rozsudky v oblasti 
korupcie a podvodov s daňou z pridanej hodnoty (DPH), ktoré neboli vyhláse‑
né v prvom stupni senátmi špecializovanými v tejto oblasti alebo v odvolacom 
konaní senátmi, ktorých všetci členovia boli vybratí žrebovaním, sú poznačené 
absolútnou neplatnosťou, takže predmetné veci týkajúce sa korupcie a podvodov  
s DPH sa musia – prípadne po podaní mimoriadneho opravného prostriedku proti 
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právoplatným rozsudkom – opätovne preskúmať v prvom a/alebo druhom stupni, 
ak uplatnenie takejto vnútroštátnej právnej úpravy alebo praxe môže vytvoriť sys‑
tematické riziko beztrestnosti skutkov zakladajúcich závažné trestné činy podvodu 
poškodzujúce finančné záujmy Únie alebo trestné činy korupcie vo všeobecnosti. 
Povinnosť zabezpečiť, aby takéto trestné činy boli predmetom trestných sankcií, 
ktoré sú účinné a odrádzajúce, neznamená, že vnútroštátny súd nie je povinný 
overiť náležité dodržiavanie základných práv zaručených v článku 47 Charty zá‑
kladných práv Európskej únie, pričom uvedený vnútroštátny súd nemôže uplatniť 
vnútroštátny štandard základných práv, ktorý by spôsoboval uvedené systematické 
riziko beztrestnosti.

Článok 2 a článok 19 ods. 1 druhý pododsek ZEÚ, ako aj rozhodnutie 
2006/928, sa má vykladať v tom zmysle, že nebránia vnútroštátnej právnej úprave 
alebo praxi, podľa ktorej rozhodnutia vnútroštátneho ústavného súdu zaväzujú 
všeobecné súdy za predpokladu, že vnútroštátne právo zaručuje nezávislosť uvede‑
ného ústavného súdu najmä od zákonodarnej a výkonnej moci, ako si to uvedené 
ustanovenia vyžadujú. Naopak, tieto ustanovenia Zmluvy EÚ a predmetné roz‑
hodnutie sa majú vykladať v tom zmysle, že bránia vnútroštátnej právnej úpra‑
ve, podľa ktorej akékoľvek nerešpektovanie rozhodnutí vnútroštátneho ústavného 
súdu zo strany vnútroštátnych sudcov všeobecných súdov môže spôsobiť vznik ich 
disciplinárnej zodpovednosti.

Zásada prednosti práva Únie sa má vykladať v tom zmysle, že bráni vnútro‑
štátnej právnej úprave alebo praxi, podľa ktorej sú vnútroštátne všeobecné súdy 
viazané rozhodnutiami vnútroštátneho ústavného súdu, pričom z toho dôvodu  
a pod hrozbou dopustenia sa disciplinárneho previnenia nemôžu na základe vlast‑
nej právomoci neuplatniť judikatúru vyplývajúcu z týchto rozhodnutí, hoci sa  
s ohľadom na rozsudok Súdneho dvora domnievajú, že táto judikatúra je v rozpore 
s článkom 19 ods. 1 druhým pododsekom ZEÚ, článkom 325 ods. 1 ZFEÚ alebo 
rozhodnutím 2006/928.“ 

Článok 325 ZFEÚ – implikácie v kontexte slovenského trestného práva
V zmysle čl. 325 ZFEÚ musí Slovenská republika prijať na ochranu finanč-

ných záujmov EÚ rovnaké opatrenia, aké uplatňuje na ochranu vlastných fi-
nančných záujmov. Z porovnania trestnoprávnej ochrany finančných záujmov 
Slovenskej republiky prostredníctvom § 225 TZ a trestnoprávnej ochrany fi-
nančných záujmov EÚ prostredníctvom § 261 a nasl. TZ vyplýva, že Slo-
venská republika porušuje svoje povinnosti vyplývajúce z čl. 325 ZFEÚ. Pod 
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opatreniami v zmysle čl. 325 ZFEÚ treba podľa nášho názoru rozumieť aj trest-
noprávne sankcie z hľadiska ich prísnosti. Trestnoprávny postih subvenčného 
podvodu podľa § 225 TZ je vo všetkých skutkových podstatách prísnejší ako 
trestnoprávny postih poškodzovania finančných záujmov EÚ v zmysle § 261  
a nasl. TZ. Súlad s povinnosťami podľa čl. 325 ZFEÚ je možné zabezpečiť aj 
upravením dĺžky trestu odňatia slobody tak, aby zodpovedala dĺžke trestu od-
ňatia slobody podľa § 261 a nasl. 

Na druhej stráne, aplikácia princípov zákonnosti vyplývajúcich z Charty 
základných práv EÚ a Ústavy SR (žiadny trest bez zákona) neumožňuje priznať 
čl. 325 ZFEÚ priamy účinok v tom zmysle, že z hľadiska postihu poškodzovania 
finančných záujmov EÚ by súd aplikoval tresty odňatia slobody predpokladané 
pre subvenčný podvod.

2.3 Nariadenie č. 2988/95

Ústredným pojmom nariadenia č. 2988/95 je nezrovnalosť, ktoré je defi-
nované ako akékoľvek porušenie ustanovenia práva Spoločenstva vyplývajúce  
z konania alebo opomenutia hospodárskeho subjektu, čoho dôsledkom je ale-
bo by bolo poškodenie všeobecného rozpočtu Spoločenstiev alebo rozpočtov 
nimi spravovaných, buď zmenšením, alebo stratou výnosov plynúcich z vlast-
ných zdrojov vyberaných priamo v mene spoločenstiev alebo neoprávnenou 
výdajovou položkou. V podstate identickú definíciu nezrovnalosti vo vzťahu  
k neoprávneným výdavkom obsahuje aj Spoločné nariadenie.

Článok 1 ods. 2 nariadenia č. 2988/95 sa má vykladať v tom zmysle, že poru-
šenie vnútroštátnej právnej úpravy v rámci verejného obstarávania týkajúceho 
sa uskutočnenia operácie spolufinancovanej zo štrukturálnych fondov s nižšou 
odhadovanou hodnotou než prahovou hodnotou podľa smernice Európske-
ho parlamentu a Rady 2014/24/EÚ, ktoré vykonal verejný obstarávateľ, môže 
v rámci zadávania zákazky predstavovať „nezrovnalosť“ v zmysle uvedeného 
článku 1 ods. 2, ak toto porušenie poškodilo alebo mohlo poškodiť všeobecný 
rozpočet Únie jeho zaťažením neoprávnenou výdavkovou položkou (rozsudok 
C-52/14).

Článok 2 ods. 1. v podstate replikuje povinnosti podľa čl. 325 ZFEÚ. Roz-
lišuje sa medzi správnymi kontrolami, opatreniami a sankciami. Tieto sa mu-
sia implementovať v takej miere, aby zabezpečili náležité uplatňovanie práva 
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spoločenstva. Opatrenia a sankcie majú byť účinné a majú mať odstrašujúci 
účinok, aby poskytovali primeranú ochranu finančných záujmov Spoločen-
stiev. Zároveň sa však zdôrazňuje potreba zabezpečiť primeranosť opatrení/
sankcií. Členský štát musí implementovať také opatrenia, ktoré sú potrebné na 
zabezpečenie toho, že transakcie týkajúce sa finančných záujmov budú zákonné  
a reálne/skutočné. 

Opatrením je odňatie poskytnutej výhody, prípade aj spolu s úrokom. Na-
riadenie obsahuje aj zoznam aplikovateľných sankcií:
1. zaplatenie správnej pokuty; 
2. zaplatenie sumy väčšej ako je suma neprávom získaná alebo neuhradená  

a prípadne úroky; táto dodatočná suma sa stanovuje v súlade s percentuál-
nou sadzbou, ktorú treba ustanoviť osobitnými pravidlami a nesmie prekro-
čiť úroveň nevyhnutnú na vytvorenie odstrašujúceho účinku; 

3. celkové alebo čiastočné odňatie výhody poskytnutej na základe právnych 
predpisov spoločenstva, aj keď mal subjekt neprávom úžitok len z časti takej 
výhody; 

4. vylúčenie z výhody alebo jej odňatie na obdobie nasledujúce po období vý-
skytu nezrovnalosti; 

5. dočasné odňatie súhlasu alebo oprávnenia zúčastňovať sa na programe po-
moci spoločenstva; 

6. strata záruky alebo depozitu poskytnutého s cieľom splnenia podmienok 
ustanovených právnymi predpismi alebo doplnenie neoprávnene uvoľnenej 
záruky; 

7. iné sankcie čisto ekonomickej povahy, zodpovedajúce svojou povahou  
a rozsahom, ktoré sú ustanovené odvetvovými právnymi predpismi prija-
tými Radou s ohľadom na špecifické požiadavky daných odvetví a v súlade  
s uplatňovaním právomocí zverených Komisii Radou. 

Nariadenie umožňuje uplatniť opatrenia a sankcie nielen voči subjektom, 
ktoré spáchali nezrovnalosť, ale aj voči tým, ktoré sú v rámci plnenia svojich 
povinností zodpovedné a nezrovnalosť alebo za zabezpečenie toho, aby k nej 
nedošlo.

Nariadenie výslovne počíta s možnosťou, že za ten istý skutok môže byť 
uložená správna aj trestnoprávna sankcia. 
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Nariadenie umožňuje uplatniť opatrenia a sankcie nielen voči subjektom, 
ktoré spáchali nezrovnalosť, ale aj voči tým, ktorí sú v rámci plnenia si povin-
ností zodpovední za nezrovnalosť alebo za zabezpečenie toho, aby k nej nedošlo.

Článok 2 ods. 2 nariadenia č. 2988/95 obsahuje dve dôležité zásady správ-
neho trestania, ktorými sú žiadna sankcia bez príslušného správneho aktu Spo-
ločenstva a možnosť aplikovať retroaktívne menej prísne predpisy. Keď členské 
štáty prijímajú opatrenia, ktorými vykonávajú právo Únie, musia dodržiavať 
všeobecné zásady tohto práva, medzi ktoré patrí najmä zásada právnej istoty  
a ochrany legitímnej dôvery (pozri najmä rozsudok SD EÚ z 3. septembra 2015, 
A2A, Vec C-89/14, body 35 a 36 a citovanú judikatúru). Hoci zásada právnej 
istoty bráni retroaktívnemu uplatneniu nariadenia, konkrétne na situáciu, ktorá 
nastala pred nadobudnutím jeho účinnosti, a to bez ohľadu na prípadné priaz-
nivé alebo nepriaznivé účinky takéhoto uplatnenia pre dotknutú osobu. Táto 
istá zásada vyžaduje, aby bol každý skutkový stav, ak nie je výslovne stanovené 
inak, riadne posúdený vo svetle účinných právnych noriem. Ak je však novo-
prijatý zákon účinný len do budúcnosti, okrem výnimiek sa uplatní aj na bu-
dúce následky situácií, ktoré vznikli počas účinnosti predchádzajúceho zákona 
(pozri v tomto zmysle rozsudok SD EÚ z 3. septembra 2015, A2A, C-89/14, 
bod 37 a citovanú judikatúru). Rozsah pôsobnosti zásady ochrany legitímnej 
dôvery nemôže byť rozšírený do tej miery, aby vo všeobecnosti bránil uplatne-
niu novej právnej úpravy na budúce účinky situácií, ktoré vznikli za účinnosti 
predchádzajúcej právnej úpravy (pozri najmä rozsudok SD EÚ z 3. septem-
bra 2015, A2A, C-89/14, bod 38 a citovanú judikatúru). Zásady právnej istoty  
a legitímneho očakávania sa majú vykladať v tom zmysle, že nebránia tomu, aby 
členský štát uplatnil finančné opravy na základe vnútroštátneho právneho pred-
pisu, ktorý nadobudol účinnosť neskôr, ako malo dôjsť k údajnému porušeniu 
pravidiel v oblasti verejného obstarávania, ak ide o uplatnenie novej právnej 
úpravy na budúce účinky situácií, ktoré vznikli za pôsobnosti predchádzajúce-
ho pravidla, čo prináleží overiť vnútroštátnemu súdu s prihliadnutím na všetky 
relevantné skutočnosti vo veci samej (rozsudok v spojených veciach C-260/14 
a C-261/14).

V zmysle čl. 2 ods. 3 nariadenia č. 2988/95 musí druh a rozsah opatrení  
a sankcií stanoviť právo EÚ. 

Právo EÚ stanoví druh a rozsah správnych opatrení a sankcií potreb-
ných na správne uplatnenie daných pravidiel zohľadňujúc druh a závažnosť 
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protiprávneho konania, ako aj poskytnutú alebo získanú výhodu. Z pohľadu 
praktickej aplikácie je dôležitá požiadavka, aby sa zohľadnil aj stupeň zavinenia. 
Inými slovami, nedbanlivosť síce nie je dôvodom pre vyvinenie, ale je dôvodom 
na uloženie menšej sankcie v porovnaní s úmyselným porušením. Postupy pri 
vykonaní kontrol, ukladaní opatrení a sankcií sú upravené primárne národným 
právom. 

Nariadenie obsahuje aj premlčacie lehoty na implementáciu opatrení a sank-
cie, ako aj výkon rozhodnutia ukladajúceho opatrenie, resp. sankciu. Členským 
štátom sa však prenecháva právo upraviť dlhšie premlčacie lehoty. Premlčacia 
doba konania je štyri roky od času spáchania nezrovnalosti uvedenej v článku 1 
ods. 1. Odvetvové predpisy (predpisy upravujúce jednotlivé fondy) však môžu 
ustanoviť kratšie obdobie, ktoré však nesmie byť kratšie ako tri roky. Medzi 
správnou sankciou a správnym opatrením by z hľadiska uplatňovania článku 3 
ods. 1 nariadenia č. 2988/95 nemali byť robené akékoľvek rozdiely. Súdny dvor 
jasne judikoval, že sa toto ustanovenie uplatňuje tak na všetky nezrovnalosti 
vedúce k uloženiu správnej sankcie v zmysle článku 5 tohto nariadenia, ako aj 
na tie, ktoré sú predmetom správneho opatrenia v zmysle článku 4 uvedeného 
nariadenia, teda opatrenia, ktorého predmetom je odňatie neoprávnene získa-
nej výhody, ktoré však nemá povahu sankcie (pozri v tomto zmysle rozsudky 
SD EÚ Handlbauer, Vec C-278/02, body 33 a 34; Josef VosdingSchlacht-, Kühl- 
und Zerlegebetrieb a i., Vec C-278/07 až C-280/07, bod 22; Cruz &Companhia, 
C-341/13, bod 45, ako aj Pfeifer&Langen, C-52/14, bod 23; ďalej aj „rozsudok 
C-52/14“).

V prípade pokračujúcej alebo opakujúcej nezrovnalosti začína premlčacia 
doba plynúť odo dňa, keď sa nezrovnalosť skončila. O „opakujúcu sa“ nezrov-
nalosť ide vtedy, keď sa jej dopustí subjekt, ktorý čerpá hospodárske výhody zo 
všetkých podobných činností, ktorými sa porušuje rovnaké ustanovenie prá-
va EÚ (pozri v tomto zmysle rozsudok SD EÚ z 11. júna 2015, Pfeifer&Lan-
gen, C-52/14, bod 49); rozsudok SD EÚ z 15. júna 2017, LietuvosRespublikos,  
Vec C-436/15, bod 54; ďalej aj „rozsudok C-436/15“). Ak ide o úzku časovú 
súvislosť, ktorá má existovať medzi nezrovnalosťami, aby predstavovali „opa-
kujúcu sa nezrovnalosť“ v zmysle tohto ustanovenia, sa vyžaduje len to, aby 
bolo obdobie medzi jednotlivými nezrovnalosťami kratšie ako premlčacia doba 
stanovená v prvom pododseku toho istého odseku. Nezrovnalosti, o aké ide vo 
veci samej, týkajúce sa výpočtu množstva výrobku skladovaného výrobcom, ku 
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ktorému došlo v rôznych hospodárskych rokoch a viedli k nesprávnemu uvede-
niu tohto množstva tým istým výrobcom, a teda k neoprávnenému vyplateniu 
súm z dôvodu náhrady skladovacích nákladov, v zásade predstavujú „opakova-
nú nezrovnalosť“ (rozsudok C-52/14). Kvalifikovanie všetkých nezrovnalostí 
ako „pokračujúca alebo opakujúca sa nezrovnalosť“ nie je vylúčená v prípade, 
ak príslušný orgán nepodriadil danú osobu pravidelným a dôkladným kon-
trolám. Premlčacia lehota začne v prípade pokračujúcej alebo opakujúcej sa 
lehoty plynúť odo dňa, keď sa táto nezrovnalosť skončila, bez ohľadu na dátum, 
ku ktorému sa vnútroštátny správny orgán o tejto nezrovnalosti dozvedel (roz-
sudok C-52/14).

V prípade mnohoročných programov plynie premlčacia doba až do úplného 
skončenia programu. „Mnohoročný program“ považuje za „úplne skončený“  
v zmysle článku 3 ods. 1 druhého pododseku druhej vety nariadenia č. 2988/95 
v deň skončenia stanovený na tento program podľa pravidiel, ktorými sa spra-
vuje. Konkrétne, mnohoročný program, ktorý sa spravuje nariadením upravu-
júcim Kohézny fond, treba považovať za „úplne skončený“ v zmysle uvedeného 
ustanovenia v deň, ktorý je v rozhodnutí Európskej komisie o schválení tohto 
projektu uvedený ako dátum ukončenia prác a vyplatenia oprávnených výdav-
kov, ktoré s daným projektom súvisia, s výnimkou prípadného predĺženia no-
vým rozhodnutím Komisie v tomto zmysle (rozsudok C-436/15). 

Premlčacia doba sa prerušuje pri akomkoľvek akte príslušného orgánu,  
o ktorom je daná osoba upovedomená, a týka sa vyšetrovania alebo právneho 
konania v súvislosti s nezrovnalosťou. „Akt, ktorý sa týka vyšetrovania alebo 
právneho konania“ v zmysle tohto ustanovenia, musí dostatočne presne vyme-
dziť činnosti, ktorých sa týkajú podozrenia z nezrovnalostí. Táto požiadavka 
presnosti však nevyžaduje, aby uvedený akt uvádzal možnosť uloženia osobit-
nej sankcie alebo vydanie osobitného správneho opatrenia (rozsudok C-52/14). 
Správa z kontroly, ktorá sa obmedzuje na konštatovanie existencie nezrovna-
losti a v ktorej nie je uvedený úmysel vyšetriť alebo stíhať nezrovnalosť, je na-
priek tomu považovaná za „akt týkajúci sa vyšetrovania alebo stíhania“, ktorý 
prerušuje plynutie premlčacej doby, ak dostatočne presne opisuje transakcie,  
s ktorými sa spája podozrenie z nezrovnalostí (C-728/21). Pojem „príslušný or-
gán“ sa má považovať za orgán, ktorý je podľa vnútroštátneho práva príslušný 
na prijatie predmetných aktov vyšetrovania alebo právneho konania, pričom 
tento orgán môže byť odlišný od orgánu, ktorý priznáva alebo vymáha sumy 
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neoprávnene získané na úkor finančných záujmov Európskej únie (rozsudok 
C-52/14). Akty týkajúce sa vyšetrovania alebo právneho konania v súvislosti 
s nezrovnalosťou boli oznámené „danej osobe“, ak všetky skutkové okolnosti 
umožňujú dospieť k záveru, že dotknuté akty týkajúce sa vyšetrovania alebo 
právneho konania boli danej osobe skutočne oznámené. Pokiaľ ide o právnic-
kú osobu, táto podmienka je splnená, ak bol dotknutý akt skutočne oznámený 
osobe, ktorej konanie možno v súlade s vnútroštátnym právom pripísať tejto 
právnickej osobe, čo prináleží overiť vnútroštátnemu súdu (rozsudok C-52/14). 

Premlčanie sa však stane účinným najneskôr v deň, keď vyprší dvojnásobok 
premlčacej doby bez toho, aby príslušný orgán uložil sankciu, s výnimkou prí-
padu, keď bolo správne konanie prerušené v zmysle článku 6 ods. 1. Predmetná 
premlčacia lehota sa vzťahuje nielen na konania o nezrovnalostiach vedúcich 
k uloženiu správnych sankcií v zmysle článku 5 nariadenia č. 2988/95, ale aj na 
konania vedúce k prijatiu správnych opatrení v zmysle článku 4 uvedeného na-
riadenia (rozsudok SD EÚ z 3. septembra 2015, FranceAgriMer, Vec C-383/14, 
ďalej aj „rozsudok C-383/14“). Akty týkajúce sa vyšetrovania alebo právneho 
konania prijaté príslušným správnym orgánom a oznámené danej osobe v sú-
lade s čl. 3 ods. 1 tretí pododsek nemajú za následok prerušenie tejto lehoty 
stanovenej v štvrtom pododseku tohto istého odseku (rozsudok C-52/14).

Lehota na vykonanie rozhodnutia ukladajúceho správnu sankciu sú tri roky. 
Toto obdobie sa začína dňom, keď sa rozhodnutie stáva konečným. S výhra-
dou dodržania zásad ekvivalencie a efektivity nebráni čl. 3 ods. 2 nariadenia  
č. 2988/95 vnútroštátnej právnej úprave, podľa ktorej na účely napadnutia roz-
hodnutia o vymáhaní neoprávnene vyplatených súm, ktoré bolo prijaté po uply-
nutí premlčacej lehoty na začatie konania podľa tohto ustanovenia, je jeho ad-
resát povinný pod hrozbou preklúzie namietať nesprávnosť tohto rozhodnutia  
v určitej lehote na príslušnom správnom súde a nemôže sa už brániť výkonu 
tohto rozhodnutia odvolávaním sa na tú istú nesprávnosť v rámci súdneho exe-
kučného konania, ktoré bolo proti nemu začaté. Článok 3 ods. 2 prvý pododsek 
sa má vykladať v tom zmysle, že (i) bráni vnútroštátnej právnej úprave, kto-
rá stanovuje, že lehota na vykonanie, ktorú zavádza, začína plynúť od prijatia 
ro zhodnutia ukladajúceho vrátenie neoprávnene prijatých súm, pretože táto 
lehota musí začať plynúť odo dňa, keď sa toto rozhodnutie stáva konečným, 
to znamená po uplynutí lehôt na podanie opravného prostriedku alebo vyčer-
paním opravných prostriedkov a že (ii) nebráni vnútroštátnej právnej úprave, 
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podľa ktorej sa lehota na vymáhanie stanovená v prvom pododseku tohto od-
seku prerušuje oznámením o začatí konania na vymáhanie dlhu, ktorý je pred-
metom rozhodnutia o vymáhaní (rozsudok SD EÚ zo 7. apríla 2022, spojené 
veci C-447/20 a C-448/20, IFAP proti LM a i., ďalej aj „rozsudok C-447/20“).

2.4 Európsky úrad na boj proti podvodom (OLAF)

Za administratívne vyšetrovanie podvodov je zodpovedný Európsky úrad 
na boj proti podvodom, ktorý bol zriadený v roku 1999 (ďalej aj „úrad“ ale-
bo „OLAF“). V súčasnosti upravuje postavenie a činnosť OLAF-u nariadenie  
č. 883/2013 špecifikované v 1. kapitole.

Rozlišuje sa medzi interným vyšetrovaním (vyšetrovanie zamestnancov in-
štitúcií EÚ) a externým vyšetrovaním. Vyšetrovanie zahŕňa kontroly s cieľom 
preveriť odôvodnené podozrenia z porušovania finančných záujmov vo vše-
obecnosti, ako aj inšpekcie na mieste. 

V prípade externého vyšetrovania sú dôležité nielen nariadenie č. 883/2013 
a nariadenie Rady (Euratom, ES) č. 2185/96 o kontrolách a inšpekciách na 
mieste, vykonávaných Komisiou s cieľom ochrany finančných záujmov Európ-
skych spoločenstiev pred spreneverou a inými podvodmi (ďalej aj „nariadenie 
č. 2185/96“), ale aj vnútroštátne normy upravujúce vyšetrovanie. Napríklad, 
podľa vnútroštátneho práva sa na žiadosť úradu prijímajú primerané ochranné 
opatrenia, a to najmä opatrenia na zabezpečenie ochrany dôkazov. 

Generálny riaditeľ úradu môže začať vyšetrovanie, ak existuje dostatočné 
podozrenie, že boli spáchané podvod, korupcia alebo akékoľvek iné protiprávne 
činy poškodzujúce finančné záujmy Únie. Takéto podozrenie môže vychádzať 
aj z anonymných informácií. Inštitúcie, orgány, úrady a agentúry majú povin-
nosť zaslať úradu bezodkladne všetky informácie týkajúce sa možných prípadov 
podvodu, korupcie alebo akýchkoľvek iných protiprávnych činov poškodzujú-
cich finančné záujmy Únie. Rozhodnutie začať alebo nezačať vyšetrovanie sa 
prijme do dvoch mesiacov od doručenia úradu žiadosti inštitúcie, orgánu alebo 
agentúry EÚ alebo členského štátu. Rozhodnutie nezačať vyšetrovanie musí byť 
odôvodnené. Ak po uplynutí uvedenej lehoty dvoch mesiacov úrad neprijme 
žiadne rozhodnutie, považuje sa to za rozhodnutie úradu nezačať vyšetrovanie.

Zamestnanci úradu plnia svoje úlohy po predložení písomného oprávne-
nia, ktorým sa preukazuje ich totožnosť a funkcia. Toto oprávnenie vystavuje 
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generálny riaditeľ a obsahuje predmet a účel vyšetrovania, právny základ na 
vedenie vyšetrovania a vyšetrovacie právomoci, ktoré z tohto právneho základu 
vychádzajú.

Nariadenie č. 883/2013 ukladá hospodárskym subjektom povinnosť spo-
lupracovať s úradom v priebehu jeho vyšetrovaní. Úrad si môže vyžiadať od 
hospodárskych subjektov písomné a ústne informácie, a to aj prostredníctvom 
vypočutia. V zmysle čl. 3 ods. 4 nariadenia č. 883/2013, ak sa dotknutý hospo-
dársky subjekt v súlade s odsekom 3 tohto článku podriadi kontrole a inšpek-
cii na mieste oprávnenej podľa tohto nariadenia, článok 2 ods. 4 nariadenia  
č. 2988/95, článok 6 ods. 1 tretí pododsek nariadenia č. 2185/96 a článok 7  
ods. 1 nariadenia č. 2185/96 sa neuplatňujú, ak si tieto ustanovenia vyžadujú 
súlad s vnútroštátnym právom a ak môžu obmedziť prístup úradu k informá-
ciám a dokumentácii len na prístup za takých istých podmienok, aké platia pre 
vnútroštátnych administratívnych inšpektorov. Nariadenie č. 883/2013 obsahu-
je niekoľko dôležitých povinností vyžadujúcich spoluprácu od členských štátov 
s cieľom zabezpečenia efektívneho vyšetrovania. Porušenie tejto povinnosti sa 
sankcionuje právom Komisie domáhať sa vrátenia finančných prostriedkov, kto-
rých sa týka kontrola, resp. inšpekcia na mieste. 

Práva úradu v rámci vyšetrovaní a tomu zodpovedajúce povinnosti členské-
ho štátu zahŕňajú:
1. Povinnosť poskytnúť bez zbytočného odkladu zamestnancom úradu pomoc 

potrebnú na účinné plnenie ich úloh, tak ako je to stanovené v písomnom 
oprávnení úradu. 

2. Povinnosť zabezpečiť v súlade s nariadením č. 2185/96, aby zamestnanci 
úradu mali prístup ku všetkým informáciám, dokumentom a údajom súvi-
siacim s predmetom vyšetrovania, ktoré sú potrebné na účinné a efektívne 
vykonávanie kontrol a inšpekcií na mieste, a aby zamestnanci úradu mali 
možnosť zaistiť dokumenty alebo údaje s cieľom vylúčiť akékoľvek riziko ich 
zmiznutia. Článok 7 ods. 1 nariadenia č. 2185/96 obsahuje demonštratívny 
výpočet informácií, dokladov a údajov, ktoré môže požadovať úrad v rámci 
kontroly a inšpekcie na mieste:
a) účtovné knihy a doklady, ako napríklad faktúry, zoznamy zmluvných 

podmienok, výplatných pások, výkazov použitého materiálu a vykona-
nej práce a bankových výpisov, ktoré majú hospodárske subjekty;

b) počítačové dáta;
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c) výrobné, baliace a expedičné systémy a metódy;
d) fyzickú kontrolu druhu a množstva tovaru alebo ukončených operácií;
e) preberanie a kontrolovanie vzoriek;
f) postup prác a investícií, na ktoré sa poskytli finančné prostriedky a vyu-

žívanie ukončených investícií,
g) rozpočtové a účtovné dokumenty,
h) finančnú a technickú implementáciu dotovaných projektov. 

V konaní pred SD EÚ vo veci Vialto, vec C-650/19, dotknutá osoba namie-
tala, že vytvorenie digitálnej forenznej kópie disku v rámci inšpekcie na mieste 
úrad konal v rozpore s nariadením č. 2185/96, keďže zobral aj tie údaje, ktoré  
s predmetom vyšetrovania nesúvisia. Podľa názoru SD EÚ nie je vytvorenie di-
gitálnej forenznej kópie disku informáciou, dokladom, resp. údajom v zmysle 
čl. 7 ods. 1 nariadenia č. 2185/96. Je to medzikrok, ktorý bol úrad podľa názoru 
SD EÚ oprávnený urobiť za účelom následnej identifikácie údajov, ktoré s vy-
šetrovaním súvisia. V ďalšom rozhodnutí SD EÚ potvrdil, že OLAF má v rámci 
inšpekcie prístup k dokumentom v zložke označenej ako „súkromné“, ak ide  
o dokumenty súvisiace s vyšetrovanou vecou. 

Zmenou nariadenia č. 883/2013 sa dosiahlo rozšírenie prístupu OLAF-u aj 
k súkromným zariadeniam. Ak sa na pracovné účely používajú súkromné za-
riadenia, môžu tieto zariadenia byť predmetom inšpekcie zo strany úradu. Tieto 
zariadenia môžu byť predmetom inšpekcie úradu len za rovnakých podmienok 
a v rovnakom rozsahu, aké pri vyšetrovaní súkromných zariadení platia pre 
vnútroštátne kontrolné orgány. Právo prehliadať súkromné zariadenia však platí 
len vtedy, ak má úrad opodstatnené dôvody domnievať sa, že ich obsah môže 
byť pre vyšetrovanie relevantný.

Ak zamestnanci úradu zistia, že hospodársky subjekt sa odmieta podriadiť 
kontrole a inšpekcii na mieste, a to tak, že neposkytne potrebný prístup úra-
du do priestorov hospodárskeho subjektu alebo na akékoľvek iné miesto, ktoré 
používa na podnikateľské účely, zatajuje informácie alebo bráni vykonávaniu 
ktorejkoľvek z činností, ktoré úrad potrebuje vykonať v priebehu kontroly alebo 
inšpekcie na mieste, sú príslušné orgány dotknutého členského štátu povinné 
poskytnúť zamestnancom úradu potrebnú pomoc, aby úrad mohol účinne a bez 
zbytočného odkladu vykonať kontrolu a inšpekciu na mieste.

Nariadenie č. 883/2013 obsahuje samostatný katalóg procesných práv do-
tknutých osôb. Platí prezumpcia neviny. Úrad v rámci svojich vyšetrovaní 
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zhromažďuje nielen dôkazy v neprospech dotknutej osoby, ale aj dôkazy v jej 
prospech. Výzva na vypočutie sa dotknutej osobe zašle aspoň desať pracovných 
dní vopred. Táto lehota sa môže skrátiť na základe riadne opodstatnených dô-
vodov týkajúcich sa naliehavosti vyšetrovania, lehota musí byť aspoň 24 hodín. 
Svedkovi sa výzva na vypočutie zasiela aspoň 24 hodín vopred. Táto lehota sa 
môže skrátiť na základe riadne opodstatnených dôvodov týkajúcich sa nalieha-
vosti vyšetrovania.

Pri vykonávaní kontroly a inšpekcie na mieste má dotknutý hospodársky 
subjekt právo nevypovedať vo svoj neprospech a právo na pomoc osoby podľa 
výberu hospodárskeho subjektu. Pri výpovedi počas kontroly a inšpekcie na 
mieste sa hospodárskemu subjektu umožní používať ktorýkoľvek z úradných 
jazykov členského štátu, v ktorom sa uvedený hospodársky subjekt nachádza. 

Právo na pomoc osoby podľa vlastného výberu nesmie brániť prístupu úra-
du do priestorov hospodárskeho subjektu a nesmie neprimerane odďaľovať za-
čatie kontroly a inšpekcie na mieste.

Výzva na vypočutie sa dotknutej osobe zašle aspoň desať pracovných dní 
vopred. Táto lehota sa môže skrátiť na základe výslovného súhlasu dotknutej 
osoby alebo na základe riadne opodstatnených dôvodov týkajúcich sa nalieha-
vosti vyšetrovania a nesmie byť kratšia ako 24 hodín. 

V rozhodovacej praxi SD EÚ potvrdil, že nariadenie Európskeho parlamen-
tu a Rady (ES) č. 1049/2001 o prístupe verejnosti k dokumentom Európskeho 
parlamentu, Rady a Komisie sa v celom rozsahu vzťahuje na prístup k doku-
mentom, ktoré sú súčasťou vyšetrovacieho spisu vedeného OLAF-om (ďalej aj 
„nariadenie č. 1049/2001“). Dotknutá osoba nemusí vysvetľovať dôvod, prečo 
žiada prístup k týmto dokumentom (rozsudok SD EÚ z 21. decembra 2021, 
spojené veci C-357/19, C-379/19, C-547/19, C-811/19 a C-840/19, PM a i. proti 
InspecţiaJudiciară, ďalej aj „rozsudok Rule of Law“).

2.5 Systém riadenia a vnútornej kontroly podľa Finančného 
nariadenia a Spoločného nariadenia

So zásadou správneho finančného riadenia súvisí povinnosť účinnej a efek-
tívnej vnútornej kontroly uložená Finančným nariadením, ktorej cieľom je 
okrem iného predchádzanie podvodom a nezrovnalostiam, ich odhaľovanie, 
náprava a následné opatrenia, ktoré s nimi súvisia.
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Prvky účinnej vnútornej kontroly zahŕňajú:
1. oddelenie úloh; 
2. adekvátnu stratégiu riadenia rizika a kontroly, ktorá zahŕňa kontrolu na 

úrovni príjemcov finančných prostriedkov; 
3. predchádzanie konfliktu záujmov; 
4. primerané audítorské záznamy a integritu údajov v systémoch údajov; 
5. postupy na monitorovanie účinnosti a efektívnosti;
6. postupy uskutočnenia následných krokov v súvislosti so zistenými nedostat-

kami a odchýlkami vo vnútornej kontrole; 
7. pravidelné posúdenie riadneho fungovania systému vnútornej kontroly. 

K prvkom efektívnej vnútornej kontroly patria: 
1. uplatňovanie vhodnej stratégie riadenia rizika a kontroly koordinovanej 

medzi príslušnými subjektmi, ktoré sú súčasťou kontrolného reťazca; 
2. poskytnutie prístupu k výsledkom uskutočnených kontrol všetkým prísluš-

ným subjektom v kontrolnom reťazci; 
3. ak je to vhodné, využitie vyhlásení riadiaceho subjektu predloženými imple-

mentačnými partnermi a nezávislými audítorskými stanoviskami za pred-
pokladu, že kvalita práce, na ktorú sa tieto vyhlásenia a stanoviská vzťahujú, 
je primeraná a prijateľná a že práca bola vykonaná v súlade s dohodnutými 
normami; 

4. včasné uplatnenie nápravných opatrení vrátane prípadných odradzujúcich 
sankcií; 

5. jasné a jednoznačné právne predpisy, z ktorých vychádzajú dotknuté politi-
ky vrátane základných aktov týkajúcich sa prvkov vnútornej kontroly; 

6. odstránenie viacnásobných kontrol; 
7. zlepšenie pomeru nákladov k prínosom v súvislosti s kontrolami. Finančné 

nariadenie výslovne upravuje povinnosť povoľujúcich úradníkov uskutoč-
ňovať ex ante a ex post kontroly, ako aj viacero informačných povinností za-
mestnancov. Napríklad, ak sa zamestnanec zapojený do finančného riadenia 
a kontroly operácií domnieva, že rozhodnutie vykazuje nezrovnalosť, ktoré-
ho uplatnenie alebo odsúhlasenie žiada jeho nadriadený alebo je v rozpore 
so zásadami správneho finančného riadenia alebo profesijnými pravidlami, 
ktoré je zamestnanec povinný dodržiavať, informuje o tom svojho priame-
ho nadriadeného. Ak priamy nadriadený neprijme žiadne opatrenie alebo 
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potvrdí pôvodné rozhodnutie, resp. pokyn, a zamestnanec sa domnieva, že 
takéto potvrdenie nepredstavuje primeranú odpoveď na jeho otázku, infor-
muje o tom zamestnanec písomne povoľujúceho úradníka vymenovaného 
delegovaním. Ak uvedený úradník neodpovie v primeranej lehote vzhľadom 
na okolnosti daného prípadu, a v každom prípade do jedného mesiaca, za-
mestnanec informuje príslušný výbor.

V prípade akéhokoľvek protiprávneho konania, podvodu alebo korupcie, 
ktoré by mohli poškodiť záujmy Únie, má zamestnanec inštitúcie Únie povin-
nosť informovať orgány a subjekty určené služobným poriadkom a rozhodnu-
tiami inštitúcií Únie. V zmluvách s externými audítormi vykonávajúcimi audity 
finančného riadenia Únie sa musí stanoviť povinnosť externého audítora infor-
movať povoľujúceho úradníka vymenovaného delegovaním o každom podo-
zrení na protiprávne konanie, podvody alebo korupciu, ktoré môžu poškodiť 
záujmy Únie. 

Každá inštitúcia Únie musí zriadiť funkciu vnútorného auditu, ktorá sa vy-
konáva v súlade s príslušnými medzinárodnými štandardmi. Vnútorný audítor, 
ktorého vymenuje dotknutá inštitúcia Únie, zodpovedá tejto inštitúcii za overo-
vanie správneho fungovania systémov a postupov plnenia rozpočtu. Vnútorným 
audítorom nesmie byť povoľujúci úradník alebo účtovník. 

Externý audit operácií vykonaných v rámci priameho a nepriameho riadenia 
vykonáva Dvor audítorov. 

Obdobne aj Spoločné nariadenia ukladajú členským štátom povinnosť za-
bezpečiť, aby systémy riadenia a kontroly pre programy fungovali v súlade so 
zásadou riadneho finančného riadenia a nasledujúcimi požiadavkami:
1. vhodné oddelenie funkcií a písomné opatrenia týkajúce sa podávania správ, 

dohľadu a monitorovania úloh delegovaných na sprostredkovateľský orgán;
2. vhodné kritériá a postupy pri výbere operácií; 
3. vhodné informácie poskytnuté prijímateľom týkajúce sa príslušných pod-

mienok pre podporu vybraných operácií; 
4. vhodné overovanie zo strany riadiaceho orgánu vrátane vhodných postupov 

na kontrolu splnenia podmienok na financovanie, ktoré nie je spojené s ná-
kladmi, a na zjednodušené vykazovanie nákladov;

5. efektívny systém na zabezpečenie toho, že sa uchovávajú všetky doklady 
požadované na audítorský záznam; 
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6. spoľahlivý elektronický systém (vrátane prepojení so systémami elektro-
nickej výmeny údajov s prijímateľmi) na zaznamenávanie a ukladanie úda-
jov na účely monitorovania, hodnotenia, finančného riadenia, overovaní  
a auditov vrátane vhodných postupov s cieľom zaistiť bezpečnosť, integritu  
a dôvernosť údajov a overovanie používateľov; 

7. účinná implementácia primeraných opatrení na boj proti podvodom; 
8. vhodné postupy na vypracovanie vyhlásenia riadiaceho orgánu; 
9. vhodné postupy na potvrdenie toho, že výdavky zaznamenané v účtoch sú 

zákonné a riadne; 
10. vhodné postupy na vypracovanie a predloženie žiadostí o platbu a účtov  

a na potvrdenie úplnosti, presnosti a pravdivosti účtov; 
11. vhodné oddelenie funkcií a funkčná nezávislosť medzi orgánom auditu  

(a v náležitom prípade akýmkoľvek iným subjektom vykonávajúcim audí-
torskú činnosť v zodpovednosti orgánu auditu, na ktorý sa orgán auditu 
spolieha a dohliada naň) a inými orgánmi zodpovednými za programy  
a audítorskej činnosti vykonávanej v súlade s medzinárodne prijatými  
audítorskými štandardmi; 

12. vhodné systémové audity; 
13. vhodné audity operácií; 
14. vhodné audity účtov; a
15. vhodné postupy na poskytnutie spoľahlivého audítorského stanoviska a na 

prípravu výročnej kontrolnej správy.

Z pohľadu ochrany finančných záujmov sú dôležité aj tie ustanovenia Spo-
ločného nariadenia, ktoré zaväzujú prijímateľa zverejňovať informácie o tom, 
že projekt bol podporený prostriedkami z fondov EÚ. Plnenie tejto povinností 
môže byť relevantné v prípade preukazovania splnenia úmyslu vo vzťahu k napl-
neniu jedného zo znakov objektívnej stránky skutkovej podstaty trestných činov 
súvisiacich s poškodzovaním finančných záujmov EÚ, konkrétne vedomosti  
o tom, že pri projekte dochádzalo k používaniu prostriedkov z EÚ. Poruše-
nie tejto povinností sa sankcionuje možnosťou krátenia podpory vo výške až  
do 3 percent.
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2.6 EŠIF a Mechanizmus na podporu – systém riadenia a vnútornej 
kontroly podľa zákonov č. 121/2022 Z. z. a č. 368/2021 Z. z.

V prípade rozdeľovania EŠIF zákon č. 121/2022 Z. z. o príspevkoch z fondov 
Európskej únie (ďalej aj „zák. č. 121/2022 Z. z.“) predpokladá zriadenie všetkých 
orgánov, ktoré sa požadujú podľa Finančného nariadenia a Spoločného naria-
denia na riadne zabezpečenie systému riadenia a vnútornej kontroly. Orgánom 
zabezpečujúcim ochranu finančných záujmov EÚ je Úrad vlády SR. 

Postupy pri finančnom riadení, finančnej kontrole a audite upravuje samo-
statný zákon, ktorému sa venujeme v samostatnej kapitole. 

Priamo zo zákona vyplýva povinnosť prijímateľa používať poskytnuté pro-
striedky na účel v súlade s podmienkami a v čase určenom v zmluve uzavretej 
s vykonávateľom, resp. poskytovateľom.

V zmysle zák. č. 121/2022 Z. z. sa zákonná povinnosť predchádzať nezrovna-
lostiam a v prípade ich vzniku prijať nápravné opatrenia vzťahuje na poskytova-
teľa, poskytovateľa príspevku na finančný nástroj, platobný orgán, orgán auditu, 
Úrad vládneho auditu, prijímateľa, prijímateľa príspevku na finančný nástroj, 
finančného sprostredkovateľa, konečného prijímateľa, partnera a užívateľa. Zá-
konná povinnosť oznámiť nezrovnalosť je rozšírená na dodávateľa prác, tovarov 
alebo služieb pri realizácii projektu. Za riešenie nezrovnalostí v rámci prísluš-
ného programu je zodpovedný poskytovateľ alebo poskytovateľ príspevku na 
finančný nástroj. Z obdobného princípu vychádza aj zákon č. 368/2021 Z. z.  
o mechanizme na podporu obnovy a odolnosti (ďalej aj „zák. č. 368/2021 Z. z.“). 

Zmluva o financovaní uzavretá s príjemcom príspevku na finančný nástroj  
a zmluva s finančným sprostredkovateľom musia obsahovať ustanovenia o vý-
kone kontroly a auditu. Ak vznikne nezrovnalosť u finančného sprostredkova-
teľa alebo konečného prijímateľa, finančná oprava sa vykoná u prijímateľa prí-
spevku na finančný nástroj. Prijímateľ príspevku na finančný nástroj následne 
vykoná túto finančnú opravu a vymáha prostriedky u finančného sprostredko-
vateľa alebo konečného prijímateľa. 

Finančnú opravu môže vykonať poskytovateľ, poskytovateľ príspevku na fi-
nančný nástroj, orgán auditu alebo platobný orgán pred ukončením programu. 
Článok 103 Spoločného nariadenia ukladá povinnosť vykonať finančnú opravu 
v každom prípade, keď výdavky deklarované Komisii vykazujú nezrovnalosti  
(v zmysle definície tohto pojmu obsiahnutého v Spoločnom nariadení). 
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Osobitnú úpravu obsahuje zák. č. 121/2022 Z. z. vo vzťahu k porušeniu predpi-
sov verejného obstarávania – finančná oprava sa vykoná vtedy, ak orgán kon-
troly zistí, že došlo k porušeniu pravidiel a postupov verejného obstarávania 
alebo obstarávania, ktoré mali alebo mohli mať vplyv na výsledok verejného 
obstarávania alebo obstarávania. V tejto súvislosti existuje určitý rozpor s úpra-
vou podľa ZoVO, v ktorej zmysle finančná oprava v prípade porušenia ZoVO sa 
vykoná len vtedy, ak k porušeniu došlo postupom prijímateľa (a nie napríklad 
verejným obstarávateľom alebo obstarávateľom). Výška opravy sa v takom prí-
pade určí s prihliadnutím na rozhodnutie Komisie č. C(2019) 3452 zo 14. mája 
2019, ktorým sa stanovujú usmernenia o určovaní finančných opráv, ktoré je 
potrebné uplatňovať na výdavky financované Úniou pri nedodržaní platných 
pravidiel verejného obstarávania. 

Na rozdiel od zák. č 121/2022 Z. z., zák. č. 368/2021 Z. z. neobsahuje oso-
bitnú úpravu pre finančnú opravu v prípadoch nezrovnalosti vyplývajúcej  
z porušenia pravidiel verejného obstarávania. Základné spôsoby spolupráce pri 
kontrole postupov verejného obstarávania, ktoré sú financované z prostriedkov 
plánu obnovy a riešení identifikovaných porušení zákona o verejnom obstaráva-
ní, sú vymedzené vo vzájomnej dohode o spolupráci Úradu pre verejné obstará-
vanie a Národnej implementačnej a koordinačnej autority. Podľa dohody platí, 
že ak NIKA, zodpovedné rezorty a ich podriadené organizácie zistia porušenie 
zákona o verejnom obstarávaní, môžu požiadať Úrad pre verejné obstarávanie 
(ďalej aj „ÚVO“) o vykonanie kontroly. Úrad na základe žiadosti vykoná kon-
trolu požadovaných verejných obstarávaní a spätne informuje NIKA o právo-
platnom rozhodnutí v konaní. Spolupráca zahŕňa tiež konzultáciu k možným 
problémom týkajúcim sa verejného obstarávania.

Na rozdiel od zákona č 121/2022 Z. z. ukladá zákon č. 368/2021 Z. z. povin-
nosť vykonať finančnú opravu nielen v prípadoch zistenia nezrovnalosti, ale aj 
iného porušenia pri poskytovaní alebo používaní prostriedkov mechanizmu. 
Ak prijímateľ alebo osoba vykonávajúca finančné nástroje vráti prostriedky me-
chanizmu v lehote určenej vo výzve, penále a pokuta za porušenie finančnej 
disciplíny sa neuplatňuje. Z hľadiska procesného postupu pri vymáhaní nároku 
na vrátenie príspevku rozlišuje zák. č. 368/2021 Z. z. medzi povinnosťou vrátiť 
prostriedky mechanizmu, ktorá vznikla v dôsledku porušenia finančnej disciplí-
ny a povinnosťou vrátiť prostriedky z iného porušenia. Porušením finančnej 
disciplíny sú v zmysle zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách ve-
rejnej správy najmä: 
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1. poskytnutie alebo použitie verejných prostriedkov v rozpore s určeným úče-
lom. Za porušenie finančnej disciplíny sa však nepovažuje taká realizácia 
výdavkov, pri ktorej dôjde k nesprávnemu zatriedeniu výdavkov podľa roz-
počtovej klasifikácie, ak je dodržaný vecne vymedzený účel použitia verej-
ných prostriedkov; 

2. poskytnutie alebo použitie verejných prostriedkov nad rámec oprávnenia, 
ktorým dôjde k vyššiemu čerpaniu verejných prostriedkov; 

3. neodvedenie prostriedkov subjektu verejnej správy v ustanovenej alebo ur-
čenej lehote a rozsahu;

4. prekročenie lehoty ustanovenej alebo určenej na použitie verejných pro-
striedkov; 

5. nehospodárne, neefektívne a neúčinné vynakladanie verejných prostried-
kov; (f) nedodržanie ustanoveného alebo určeného spôsobu nakladania  
s verejnými prostriedkami; a

6. porušenie pravidiel a podmienok poskytnutia verejných prostriedkov po-
skytnuté. Vzhľadom na veľmi širokú definíciu porušenia finančnej disciplíny 
nie je jednoznačné, čo treba rozumieť pod inými porušeniami.

Spoločné nariadenie umožňuje použiť zrušenú podporu na iné operácie  
v rámci programu s výnimkou prípadu, ak je zrušenie podpory výsledkom 
systémovej nezrovnalosti. Systémová nezrovnalosť je akákoľvek nezrovnalosť, 
aká sa môže vyskytnúť opakovane, s vysokou pravdepodobnosťou výskytu pri 
podobnom type operácií, a je dôsledkom závažného nedostatku vrátane ne-
stanovenia vhodných postupov v súlade s týmto nariadením a pravidlami pre 
jednotlivé fondy. 

Na rozdiel od pravidiel upravujúcich konflikt záujmov pri rozdeľovaní pro-
striedkov EŠIF, zákon č. 368/2021 Z. z. obsahuje výnimku z tohto pravidla. 
Konkrétne, pravidlá pre konflikt záujmov neplatia vo vzťahu k osobe, ak je pre-
ukázateľné, že táto osoba objektívne nie je spôsobilá ovplyvniť, narušiť alebo 
ohroziť nestranný a objektívny výkon úloh pri vykonávaní mechanizmu. Zákon 
č. 121/2022 Z. z. predpokladá osobitný postup riešenia nezrovnalosti vyplý-
vajúcej z existencie konfliktu záujmov. Ak poskytovateľ zistí konflikt záujmov,  
s ohľadom na závažnosť porušenia zákazu konfliktu záujmov môže okrem iné-
ho uznať výdavky v projekte sčasti alebo úplne za neoprávnené, alebo odstúpiť 
od zmluvy.
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2.7 Zákon o finančnej kontrole

Z pohľadu výkonu ochrany finančných záujmov EÚ nástrojmi správne-
ho práva (vrátane výkonu právomoci OLAF-u) sú dôležité slovenské pred-
pisy upravujúce vykonávanie finančnej kontroly a auditu, konkrétne zákon  
č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole (ďalej aj „ZoFK“). 

Ústredným pojmom z pohľadu aplikácie ZoFK je pojem „verejné finan-
cie“. Tento pojem zahŕňa (prostredníctvom odkazu na zákon č. 523/2004 Z. z.  
o rozpočtových pravidlách) aj prostriedky Európskej únie a odvody Európ-
skej únii a prostriedky poskytnuté z rozpočtu Európskej únie na vykonáva-
nie Plánu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky. Ustanovenie § 4 ods. 4  
písm. b) a c) ZoFK výslovne rozlišuje medzi finančnými prostriedkami štátneho 
rozpočtu, finančnými prostriedkami Európskej únie a prostriedkami mecha-
nizmu na podporu obnovy a odolnosti. Inými slovami, z pohľadu ZoFK nie 
sú prostriedky mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti finančnými pro-
striedkami Európskej únie. To môže vyvolať z pohľadu aplikácie § 261 TZ otáz-
ku, či prostriedky mechanizmu sú prostriedkami z rozpočtov, na ktoré odkazuje 
predmetné ustanovenie. Jednoznačnejšie je ustanovenie § 2 písm. a) zákona  
o rozpočtových pravidlách verejnej správy, ktoré ako verejné prostriedky ozna-
čuje aj prostriedky poskytnuté z rozpočtu EÚ na vykonávanie Plánu obnovy  
a odolnosti Slovenskej republiky. Z predmetného ustanovenia je teda jed-
noznačné, že aj prostriedky z mechanizmu sú prostriedkami z rozpočtov EÚ, 
na ktoré odkazuje ustanovenie § 261 TZ.

Zákon o finančnej kontrole rozlišuje medzi finančným riadením, finančnou 
kontrolou a auditom. Porušenie povinností konkrétnych zamestnancov zabez-
pečiť finančné riadenie, finančnú kontrolu alebo audit v súlade s požiadavkami 
kladenými v zmysle ZoFK môže mať za následok trestnoprávnu zodpovednosť 
v zmysle § 262 TZ. 

Finančným riadením je súhrn postupov orgánu verejnej správy pri riadení 
rizík, zodpovednom plánovaní, rozpočtovaní, použití, poskytovaní, účtovaní, 
výkazníctve verejných financií, finančnej kontrole a audite, ktorého cieľom je 
hospodárne, efektívne, účinné a účelné využívanie verejných financií.

Finančnou kontrolou je súhrn činností zabezpečujúcich overovanie hos-
podárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti finančných operácií alebo ich 
častí. Zákon definuje pojmy hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti 
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v súlade s predpismi EÚ. Hospodárnosťou je vynaloženie verejných financií na 
vykonanie činnosti alebo obstaranie tovarov, prác a služieb v správnom čase, 
vo vhodnom množstve a kvalite za najlepšiu cenu. Efektívnosťou je najvýhod-
nejší vzájomný pomer medzi použitými verejnými financiami a dosiahnutými 
výsledkami. Účinnosťou je plnenie určených cieľov a dosahovanie plánovaných 
výsledkov vzhľadom na použité verejné financie. Účelnosťou je vzťah medzi 
určeným účelom použitia verejných financií a skutočným účelom ich použití. 

Audit je súhrn nezávislých, objektívnych, overovacích, hodnotiacich, zabez-
pečovacích a konzultačných činností zameraných na zdokonaľovanie riadiacich  
a kontrolných procesov so zohľadnením medzinárodne uznávaných audítor-
ských štandardov. Rozlišuje sa medzi vnútorným auditom a vládnym auditom. 

Treba poukázať na to, že pod verejné financie patria nielen prostriedky  
z verejných rozpočtov (vrátane rozpočtov EÚ), ale aj vlastné finančné pro-
striedky osoby určené na financovanie programov realizovaných na základe 
medzinárodných zmlúv, ktorými je Slovenská republika viazaná, alebo určené 
na spolufinancovanie programov Európskej únie. Precíznejšia definícia pojmu 
finančné operácie je dôležitá, pretože od tejto definície sa následne odvíjajú 
kontrolné právomoci úradov. Napríklad, cieľ finančnej kontroly je definovaný 
ako dodržiavanie hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti pri hospo-
dárení nielen s verejnými financiami, ale aj pri realizácii finančnej operácie, 
a zahŕňa aj overovanie ďalších skutočností súvisiacich s finančnou operáciou 
alebo jej časťou. Definícia „povinnej osoby“ zahŕňa akúkoľvek osobu, ak sa  
u nej vykonáva alebo sa má vykonať administratívna finančná kontrola alebo 
finančná kontrola na mieste. 

Oprávnenou osobou je orgán verejnej správy, ak vykonáva administratívnu 
finančnú kontrolu alebo finančnú kontrolu na mieste. Orgánom verejnej správy 
je okrem iného aj právnická osoba, ktorej prostredníctvom sa poskytujú verej-
né financie. Prostriedky poskytnuté z rozpočtu Európskej únie na vykonávanie 
Plánu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky sa poskytujú napr. aj prostred-
níctvom finančných sprostredkovateľov, ktorými sú napríklad banky. Takáto de-
finícia umožňuje zahrnúť banky pod pojem „orgán verejnej správy“. Právomoc 
vykonávať administratívu finančnú kontrolu a finančnú kontrolu na mieste je 
založená v prospech každého orgánu verejnej správy, čo by teoreticky zahŕňalo 
aj banky. Je otázne, či úmyslom zákonodarcu bolo naozaj založiť právomoc ban-
ky vykonávať finančnú kontrolu na mieste u svojich klientov. 
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Finančnou kontrolou sa overuje okrem iného súlad finančnej operácie  
s predpismi EÚ, na ktorých základe sa Slovenskej republike poskytli prostriedky, 
zmluvami uzatvorenými orgánmi verejnej správy, ako aj s inými podmienkami 
poskytnutia verejných prostriedkov, pričom ZoFK rozlišuje medzi základnou 
finančnou kontrolou, administratívnou finančnou kontrolou a finančnou kon-
trolou na mieste. Ustanovenia § 8 ods. 2 a § 9 ods. 3 ZoFK sú právnym základom 
umožňujúcim orgánu verejnej správy poveriť OLAF vykonaním administratív-
nej finančnej kontroly, resp. finančnej kontroly na mieste. 

Právomoc orgánu verejnej správy uskutočňovať finančnú kontrolu na mieste 
definuje ZoFK veľmi široko. V zmysle § 9 ods. 1 je finančnú operáciu alebo jej 
časť orgán verejnej správy oprávnený overovať aj finančnou kontrolou na mies-
te, v rámci ktorej získava dôkazy, preveruje a zisťuje skutočnosti, ktoré považuje 
za potrebné na účely overenia jej súladu s § 6 ods. 4. Inými slovami, na usku-
točnenie finančnej kontroly sa nevyžaduje preukázanie existencie podozrení 
z existencie nezrovnalosti. Takto široko definované právomoci idú nad rámec 
toho, čo považujeme za štandardné v rámci podmienok právneho štátu. 

Otázny je okruh osôb, u ktorých je možné uskutočniť finančnú kontrolu na 
mieste. V zmysle § 9 ods. 2 ZoFK uskutočňuje orgán verejnej správy finančnú 
kontrolu: 
1. na mieste v jeho organizačných útvaroch;
2. v právnickej osobe v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti alebo zakladateľskej 

pôsobnosti alebo v právnickej osobe, v ktorej orgán verejnej správy vyko-
náva akcionárske práva alebo práva vyplývajúce z vlastníctva majetkových 
podielov alebo ktorú spravuje;

3. v právnickej osobe, ktorej prostredníctvom sa poskytujú verejné financie 
z jeho rozpočtu, ktorej prostredníctvom sa poskytujú verejné financie, za 
ktoré zodpovedá orgán verejnej správy, alebo ktorej prostredníctvom sa po-
skytujú verejné financie v súlade s osobitným predpisom; a 

4. v inej osobe, ktorej boli poskytnuté verejné financie orgánom verejnej správy 
z jeho rozpočtu, ktorej boli poskytnuté verejné financie, za ktoré zodpovedá 
orgán verejnej správy, ktorej boli poskytnuté verejné financie v súlade s oso-
bitným predpisom alebo ktorej boli poskytnuté verejné financie právnickou 
osobou podľa písmena b) alebo písmena c).
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V tomto zozname chýbajú napríklad osoby, ktoré sú dodávateľmi tovaru 
alebo služieb pre osoby, ktorým boli poskytnuté verejné financie. Ustanovenia 
ZoFK upravujúce samotný výkon finančnej kontroly na mieste však ukladajú 
povinnosti aj takým dodávateľom, ba dokonca aj tretím osobám, ktoré sú de-
finované ako akékoľvek osoby, ktoré majú informácie vzťahujúce sa na finanč-
nú operáciu. Napríklad, právomoci orgánu verejnej správy v rámci finančnej 
kontroly na mieste podľa § 20 ods. 2 ZoFK sa vzťahujú aj na osoby, ktoré sú 
dodávateľmi vo vzťahu k finančnej operácii: v zmysle už spomenutého § 20  
ods. 2 ZoFK má oprávnená osoba pri vykonávaní administratívnej finančnej 
kontroly, finančnej kontroly na mieste alebo auditu: 
1. právo požadovať od povinnej osoby, osoby, ktorá je dodávateľom vo vzťahu 

k finančnej operácii, a tretej osoby informácie, doklady alebo iné podklady, 
ktoré sú potrebné na výkon finančnej kontroly, v určenej lehote a rozsahu 
originálov alebo úradne osvedčených kópií dokladov, písomností, záznamov 
dát na pamäťových médiách prostriedkov výpočtovej techniky, ich výpi-
sov, výstupov, vyjadrenia, informácie, dokumenty a iné podklady súvisia-
ce s administratívnou finančnou kontrolou, finančnou kontrolou na mieste  
a auditom a vyhotovovať si ich kópie a nakladať s nimi. Predmetná povin-
nosť sa nevzťahuje napríklad na dokumenty, ktoré podliehajú advokátskemu 
tajomstvu. Osobitne je upravená povinnosť odovzdať výsledky kontrol a au-
ditov, ktoré boli spracované samotnou povinnou osobou a ktoré súvisia s ad-
ministratívnou finančnou kontrolou alebo finančnou kontrolou na mieste; 

2. právo vstupovať do objektu, zariadenia, prevádzky, dopravného prostriedku, 
na pozemok nielen povinnej osoby, ale aj tretej osoby, ako aj právo vstupovať 
do obydlia, ak sa používa aj na podnikanie alebo na vykonávanie inej hos-
podárskej činnosti. Za povšimnutie stojí tá skutočnosť, že právo vstupu do 
obydlia nie je podmienené súhlasom súdu;

3. právo požadovať súčinnosť. 

Povinnosti vytvoriť podmienky na vykonanie miestnej kontroly podľa § 21 
ods. 4 ZoFK sa v zmysle ustanovenia § 23 vzťahujú aj na tretie osoby. 

Predpokladom vykonania finančnej kontroly na mieste je, že zamestnanci 
oprávnenej osoby vopred, najneskôr pri vstupe, oznámia termín začatia a cieľ 
výkonu finančnej kontroly na mieste a preukážu sa poverením na vykonanie 
finančnej kontroly na mieste. Chýba však ustanovenie, ktoré by ukladalo povin-
nosť obmedziť vykonanie kontroly konkrétnou lehotou uvedenou v poverení. 
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V ZoFK chýba aj niekoľko práv kontrolovaných osôb, ktoré považujeme za 
štandardné z pohľadu európskej úpravy. Napríklad, na rozdiel od ustanovení 
upravujúcich vyšetrovacie právomoci OLAF-u, chýbajú ustanovenia upravujúce 
zákaz sebaobviňovania kontrolovanej osoby a procesné postupy umožňujúce 
realizáciu tohto práva v praxi.

Ústredným orgánom štátnej správy pre finančnú kontrolu a audit je Mi-
nisterstvo financií SR. Úrad vládneho auditu rozhoduje o porušení finančnej 
disciplíny pri nakladaní s finančnými prostriedkami EÚ. Okrem toho je zriade-
ný Výbor pre vnútorný audit a vládny audit. Členmi výboru sú traja zástupco-
via ministerstva financií, zástupca Úradu vládneho auditu, zástupca Najvyššie-
ho kontrolného úradu Slovenskej republiky, zástupca Úradu vlády Slovenskej 
republiky, zástupca Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, zástupca 
Úradu pre verejné obstarávanie, zástupca Protimonopolného úradu Slovenskej 
republiky, zástupca Národného bezpečnostného úradu, zástupca Úradu pre 
dohľad nad výkonom auditu a zástupca Slovenskej komory audítorov. Výbor 
vykonáva najmä poradenskú a konzultačnú činnosť pre správcov kapitoly štát-
neho rozpočtu a auditujúci orgán pri vykonávaní auditu a posudzuje návrh na 
odvolanie vnútorného audítora alebo vládneho audítora.

2.8 Zákon o rozpočtových pravidlách verejnej správy 

Osobitné postavenie z pohľadu ochrany finančných záujmov EÚ má zákon 
č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy. Práve na poru-
šenie katalógu povinností obsiahnutých v predmetnom zákone sa najčastejšie 
odvolávajú súdy súvislosti s odsúdením páchateľa pre spáchanie trestného činu 
poškodzovania finančných záujmov EÚ. 

Prostriedky Európskej únie sú na účely aplikácie zákona súčasťou verejných 
prostriedkov. Definícia pojmu „prostriedky Európskej únie“ však zahŕňa len 
prostriedky z EŠIF a platby poľnohospodárom. Okrem prostriedkov Európskej 
únie sú súčasťou verejných prostriedkov aj prostriedky poskytnuté z rozpoč-
tu EÚ na vykonanie Plánu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky. Na inom 
mieste zákon používa pojem „prostriedky mechanizmu na podporu obnovy 
a odolnosti“. Nejde nevyhnutne o identické pojmy. Úvery poskytnuté člen-
ským štátom na vykonanie plánu obnovy sú síce prostriedkami z Mechanizmu 
na podporu obnovy a odolnosti, môže byť však otázne, či sú prostriedkami  
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z rozpočtu Európskej únie. Paragraf 35a zákona upresňuje, že za verejné pro-
striedky sa považujú aj prostriedky, ktoré subjekt verejnej správy poskytne práv-
nickej alebo fyzickej osobe, a to až do ich použitia na určený účel a vtedy, ak pro-
striedky sú poskytnuté prostredníctvom tretej osoby. To znamená, že napríklad 
úvery z Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti poskytnuté prijímateľom 
prostredníctvom finančného sprostredkovateľa sú verejnými prostriedkami na 
účely aplikácie zákona o rozpočtových pravidlách. 

Z pohľadu ochrany finančných záujmov EÚ nie je bez významu ustanovenie 
§ 8 ods. 10 zákona, v ktorého zmysle exekúcii nepodlieha majetok obstaraný  
z prostriedkov poskytnutých z rozpočtu EÚ (majú sa na mysli prostriedky EÚ  
a prostriedky z mechanizmu), s výnimkou majetku, o ktorom tak stanovuje 
zmluva alebo rozhodnutie o poskytnutí prostriedkov. Zdá sa, že pojem „ob-
staraný“ sa v zákone používa ako synoným k „nadobudnutý“. Inými slovami, 
predmetné ustanovenie sa neobmedzuje na majetok nadobudnutý pri použití 
pravidiel verejného obstarávania. Z právneho hľadiska môže byť otázne, či za 
majetok nadobudnutý z prostriedkov z rozpočtu EÚ sa považuje aj majetok, 
nadobudnutý z vlastných prostriedkov subjektu, ktorého náklady obstarania sa 
považujú za oprávnené náklady na účely refundácie z prostriedkov EÚ. 

V zmysle ustanovenia § 19 ods. 1 zákona je verejné prostriedky možné po-
užiť na účely, ktoré sú v súlade s osobitnými predpismi. Ustanovenie § 19 ods. 3 
zákona obsahuje zodpovednosť právnických a fyzických osôb za hospodárenie 
s verejnými prostriedkami a povinnosť používať prostriedky hospodárne, efek-
tívne a účinne. Obdobne zákon rozlišuje medzi porušením finančnej disciplíny 
vo forme použitia na iný než určený účel a porušením finančnej disciplíny vo 
forme neúčinného, nehospodárneho alebo neefektívneho vynakladania pros-
triedkov. Záver, že ide o dva rôzne prípady, ktoré je potrebné dôsledne odlišovať, 
podporuje aj úprava sankcií za porušenie finančnej disciplíny. Použitie pro-
striedkov na iný než určený účel je možné sankcionovať okrem odvodu vo výške 
sumy použitej na iný účel, aj vyrubením penále vo výške 0,1 percenta z relevant-
nej sumy za každý deň omeškania a pokutou až do výšky 500 000 eur. V prípade 
neúčinného, nehospodárneho alebo neefektívneho vynakladania prostriedkov 
sa počíta len s pokutou vo výške do 500 000 a v prípade, ak ide o prostriedky 
Európskej únie – len s odvodom vo výške porušenia finančnej disciplíny. Pre 
úplnosť upozorňujeme na to, že pojem „prostriedky Európskej únie“ nezahŕ-
ňa prostriedky z Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti a nie je zrejmé, 
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prečo tieto prostriedky boli z predmetnej úpravy sankcií za porušenie finanč-
nej disciplíny vynechané. Ak porovnáme rozsah skutkových podstát poruše-
nie finančnej disciplíny podľa zákona o rozpočtových pravidlách s definíciou 
objektívnej stránky trestného činu poškodzovania finančných záujmov podľa  
§ 261 TZ, zistíme, že úprava podľa TZ je stručnejšia a neobsahuje, napríklad, 
prípady nehospodárneho, neúčinného, resp. neefektívneho nakladania s pro-
striedkami z rozpočtov EÚ. Z tohto dôvodu aplikačná prax musela pomerne 
subsumovať prípady, ktoré sú svojou povahou prípadmi nehospodárneho na-
kladania s prostriedkami, pod prípady protiprávneho zadržania prostriedkov, 
resp. použitia na iný než určený účel. 
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3 Právna úprava na úrovni EÚ

Stále rastúci význam Európskej únie ako medzinárodnej organizácie, roz-
voj jej hlavných kompetencií, ako aj rastúci obnos rozpočtu znamená, že EÚ sa 
stáva čoraz dôležitejším hráčom na medzinárodnej scéne, ktorý má významný 
vplyv na formovanie globálnej reality. V korelácii s  tým je možné v posled-
ných rokoch badať rozvoj nových foriem aktivít zameraných na spôsobenie rôz-
nych druhov škôd na rozpočte EÚ. Vývoj rôznych metód konania tiež prispieva  
k nárastu kriminality na úkor finančných záujmov EÚ, pričom ide najmä o pod-
vody pri využívaní fondov EÚ, daňové podvody ovplyvňujúce financie EÚ, ako 
aj pašovanie a nelegálny obchod s tabakovými výrobkami a ich falšovanie. Zin-
tenzívnenie tohto druhu činností si vyžaduje, aby EÚ a jej členské štáty podnikli 
spoločné a rozsiahle činnosti na zlepšenie a rozvoj medzinárodnej spolupráce  
v predchádzaní, potláčaní a  boji proti vznikajúcej finančnej trestnej činnosti 
na úkor Európskej únie.4

Nevyhnutnosťou sa stala aj regulácia ochrany finančných záujmov EÚ, pre-
tože viac ako polovica jej výdavkov sa prideľuje príjemcom prostredníctvom 
členských štátov. Hospodárenie s prostriedkami zo všeobecného rozpočtu kra-
jinami EÚ si vyžaduje neustále monitorovanie a prijímanie opatrení zamera-
ných na elimináciu výslednej škody na finančných záujmoch EÚ. Okrem toho 
riadenie obrovského množstva finančných prostriedkov, s ktorými má Európska 
únia relatívne ťažkosti, spôsobuje v inštitucionálne zložitom medzinárodnom 
prostredí to, že nezákonné činnosti ovplyvňujúce výdavky a príjmy EÚ sú veľ-
mi rýchlo skryté, a to poskytuje páchateľom možnosť uniknutia pred vyvode-
ním právnej zodpovednosti. O rastúcom význame problému sa stále diskutuje  
a potreba rýchlej reakcie viedla k stanoveniu určitých kľúčových determinantov, 
spoločných zásad a prijímaniu právnych predpisov zameraných na predchá-
dzanie, odstraňovanie a trestanie nezrovnalosti a podvody finančnej povahy.5

V posledných rokoch vzniklo množstvo právnych aktov a rôznych odporú-
čaní týkajúcich sa ochrany finančných záujmov EÚ. Ustanovenia sú primárne 
zamerané na zefektívnenie procesov ochrany finančných záujmov na úrovni EÚ, 
pričom vo vzťahu k národnej úrovni ide predovšetkým o posilnenie procesných 

4 MIEZDINSKA, M. Legal aspects of protection of the financialinterests of the European Union. 
University of Poland, s. 122.

5 Tamže.
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záruk pri vyšetrovaniach vďaka viacstupňovému prístupu vedúcemu k hladké-
mu priebehu. Významné postavenie má predovšetkým Európska prokuratúra, 
ktorá reformuje Eurojust a zabezpečuje lepšiu ochranu finančných záujmov EÚ, 
a to aj prostredníctvom trestného práva a administratívneho práva, ako aj in-
tegrovanej politiky na ochranu peňazí daňových poplatníkov a prostredníctvom 
rôznych stratégií Komisie proti podvodom.6

3.1 Smernica o boji proti podvodom a ochrane finančných  
záujmov Únie

Po piatich rokoch intenzívnych rokovaní Rada a Európsky parlament prijali 
smernicu (EÚ) 2017/1371 o boji proti podvodom poškodzujúcim finančné 
záujmy Únie. Smernica predstavuje súčasť celkovej stratégie Komisie na posil-
nenie ochrany finančných záujmov Únie. Jej úlohou bolo zvýšiť ochranu posky-
tovanú vtedajším legislatívnym rámcom, a to prostredníctvom ďalšej harmo-
nizácie definícií, sankcií a premlčacích lehôt trestných činov poškodzujúcich 
finančné záujmy Únie.7 Smernica nahradila Dohovor o ochrane finančných zá-
ujmov Európskych spoločenstiev z roku 1995, ako aj tri jeho protokoly.8

Prijatím smernice sa výrazne zintenzívnila rovnocenná a účinná ochrana 
finančných záujmov vyjadrená v článku 325 ZFEÚ, čo odstránilo nedostatky 
prameniace v rozdielnych pravidlách na vnútroštátnej úrovni členských štátov. 
Ďalšie pozitívum spočíva v uľahčení vymáhania zneužitých peňazí EÚ, ktoré 
spôsobujú značné škody pre rozpočet EÚ. Podľa OLAF-u9 sa škody na rozpočte 
Únie pohybujú v rozsahu viac ako pol miliardy eur ročne, zatiaľ čo iné zdroje 
uvádzajú finančné škody v miliardách eur. Totiž, len finančná škoda pre Úniu 
a národné rozpočty v dôsledku závažných cezhraničných podvodov s DPH sa 
odhaduje na približne 50 miliárd ročne. Cieľ stanovený v článku 325 ZFEÚ 

6 Tamže, s. 122 – 123.
7 [cit. 2022-09-27]. Dostupné na: https://eucrim.eu/articles/the-pfi-directive-fight-against-

-fraud/.
8 Protokol z 27. novembra 1996 (O. J. C 313, 23. 1. 1996, 1); protokol z 29. novembra 1996  

(O. J. C 151, 20. 5. 1997, 1); protokol z 19. júna 1997 (O. J. C 221, 19. 7. 1997, 11).
9 Oznámenie Komisie a pracovného dokumentu útvarov Komisie o ochrane finančných záuj-

mov Európskej únie prostredníctvom trestného práva a administratívnych vyšetrovaní –  
KOM(2011) 293 v konečnom znení z 26. mája 2011 a SEK(2011) 621 v konečnom znení  
z 26. mája 2011.
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spočívajúci v nutnosti zakotvenia komplexného prístupu vo vzťahu k preven-
tívnym opatreniam smernica dosahuje tým, že kladie základy lepšej ochrany 
finančných záujmov Únie prostredníctvom trestného práva. Uskutočnila tak 
stanovením spoločných noriem v definíciách trestných činov poškodzujúcich 
finančné záujmy Únie, ako aj vo vzťahu k sankciám a premlčacím lehotám za 
tieto trestné činy.10

Za nosnú definíciu tejto problematiky možno považovať vymedzenie fi-
nančných záujmov Únie, ktoré sú v zmysle smernice: „... všetky príjmy, výdavky  
a aktíva kryté rozpočtom Únie, nadobudnuté prostredníctvom rozpočtu Únie ale‑
bo v jeho prospech, ako aj rozpočty inštitúcií, orgánov, úrady a agentúry zriade‑
né na základe zmlúv alebo rozpočty, ktoré priamo alebo nepriamo riadia alebo 
monitorujú, čím sa v porovnaní s dohovorom PIF v tomto bode dosahuje väčšia 
jasnosť“.11 Ústrednými ustanoveniami o vymedzení trestných činov poškodzu-
júcich finančné záujmy Únie sú články 3 a 4 v druhej hlave smernice. Smer-
nica vychádza z acquis Dohovoru o ochrane finančných záujmov Európskych 
spoločenstiev a jeho sprievodných protokolov, pričom modernizuje, rozširuje  
a v niektorých prípadoch zužuje rozsah definícií. 

V súvislosti s trestným činom podvodu poškodzujúceho finančné záujmy 
Únie12 smernica spočiatku úzko sledovala Dohovor o ochrane finančných zá-
ujmov Európskych spoločenstiev, v priebehu rokovaní však prešiel niekoľký-
mi podstatnými zmenami.13 Týka sa to najmä teraz jasného znenia podvodov 
s DPH, ktorých vymedzenie znie takto: „Na účely tejto smernice podvod poško‑
dzujúci finančné záujmy Únie predstavuje, pokiaľ ide o príjmy z vlastných zdro‑
jov založených na DPH, akékoľvek konanie alebo opomenutie, ku ktorému došlo  
v rámci cezhraničných podvodných schém, týkajúce sa:
a) používania alebo predkladania falšovaných, nesprávnych alebo neúplných 

výkazov alebo dokladov týkajúcich sa DPH, ktoré majú za následok úbytok 
zdrojov rozpočtu Únie;

10 [cit. 2022-09-27]. Dostupné na: https://eucrim.eu/articles/the-pfi-directive-fight-against-
-fraud/.

11 Bližšie pozri čl. 2 ods.1 písm. a) smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/1371  
o boji proti podvodom poškodzujúcim finančné záujmy Únie.

12 Definícia podvodu sa nachádza v čl. 3 ods. 2 smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 
2017/1371 o boji proti podvodom poškodzujúcim finančné záujmy Únie.

13 [cit. 2022-09-27]. Dostupné na: https://eucrim.eu/articles/the-pfi-directive-fight-against-
-fraud/.
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b) neposkytnutia informácií týkajúcich sa DPH v rozpore s konkrétnou povinnos‑
ťou, a to s rovnakým následkom; alebo

c) predloženia správnych výkazov týkajúcich sa DPH na účely podvodného 
zamaskovania nezaplatenia alebo neoprávneného vzniku práv na vrátenie 
DPH.“14

Podobne ako predchádzajúca úprava, aj smernica rozlišuje medzi podvodmi 
v súvislosti s výdavkami a príjmami. Definícia výdavkov sa v porovnaní s Do-
hovorom o ochrane finančných záujmov Európskych spoločenstiev ďalej kon-
kretizovala, keďže Rada uprednostňovala rozlišovanie medzi výdavkami, ktoré 
nesúvisia s obstarávaním15 na jednej strane a obstarávaním súvisiacim s výdav-
kami na strane druhej.16 Hoci sa smernica riadi pôvodnou definíciou podvodov 
týkajúcich sa výdavkov, ktoré nesúvisia s obstarávaním, ako sú granty alebo iné 
finančné nástroje, podvod týkajúci sa výdavkov súvisiacich s obstarávaním si 
však vyžaduje, aby bol spáchaný s cieľom získať nezákonný zisk páchateľom 
alebo inou osobou tým, že spôsobí stratu na finančných záujmoch Únie. Vý-
davkom spojeným s obstarávaním sa rozumie akýkoľvek výdavok v súvislosti 
s verejnými zákazkami určený článkom 101 ods. 1 nariadenia č. 966/201228, 
ako sú zákazky na výstavbu, dodanie tovaru, zákazky na práce alebo zákazky 
na služby medzi hospodárskymi subjektmi a verejným obstarávateľom EÚ.17  
V prípade podvodu s výdavkami súvisiacimi s obstarávaním teda nejde o to, 
aby sa podvodník zameral na získanie výhody; okrem toho škoda musela byť 
skutočne spôsobená.18

Pri príjmoch bola zďaleka najkontroverznejším bodom, ako už bolo uvede-
né, otázka, či, a ak áno, do akej miery spadá podvod s DPH do rozsahu pôsob-
nosti smernice. Zatiaľ čo Komisia a Parlament dôrazne podporovali zahrnutie 
podvodov s DPH, Rada s tým nesúhlasila a uviedla, že DPH je výlučne vnú-
troštátnou záležitosťou a že škody vyplývajúce z podvodov s DPH sa vysky-
tujú iba v členskom štáte EÚ, ktorého sa to týka. Samotný Dohovor o ochrane 

14 Bližšie pozri čl. 3 ods. 2 písm. d) smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/1371  
o boji proti podvodom poškodzujúcim finančné záujmy Únie.

15 Bližšie pozri čl. 3 ods. 2 písm. a) smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/1371  
o boji proti podvodom poškodzujúcim finančné záujmy Únie.

16 Bližšie pozri čl. 3 ods. 2 písm. b) smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/1371  
o boji proti podvodom poškodzujúcim finančné záujmy Únie.

17 Bližšie pozri čl. 101, 117 a 190 nariadenia č. 966/2012.
18 [cit. 2022-09-27]. Dostupné na: https://eucrim.eu/articles/the-pfi-directive-fight-against-

-fraud/.
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finančných záujmov Európskych spoločenstiev DPH zo svojej pôsobnosti nevy-
lučoval a ani ju výslovne nezahŕňal. Vo vysvetľujúcej správe k dohovoru19 Rada 
zastávala názor, že na účely dohovoru „príjmy“ znamenajú iba clá a určité poľ-
nohospodárske poplatky a príspevky, t. j. prvé dve kategórie vlastných zdrojov 
Európskej únie. Tým Rada výslovne vylúčila DPH, keďže DPH nebola vlastným 
zdrojom vyberaným priamo na účet Spoločenstiev.20

Na základe tohto názoru Komisia podporovaná Parlamentom od začiatku 
zdôrazňovala, že všeobecný odkaz v dohovore na finančné záujmy EÚ nezna-
mená nič iné ako to, že DPH patrí do pôsobnosti tohto dohovoru, a preto DPH 
musí spadať do rozsahu pôsobnosti smernice. Komisia aj Parlament poukázali 
na to, že by to bolo žiaduce nielen z hľadiska trestnoprávnej politiky, ale naj-
mä aj vzhľadom na značné škody, ktoré každý rok spôsobujú zložité a závažné 
prípady podvodov v oblasti DPH, a to tak vnútroštátnym rozpočtom, ako aj 
rozpočtom EÚ.21

Práve v čase, keď sa rokovania zastavili, Súdny dvor EÚ vniesol trochu svetla 
do tejto záležitosti, čo následne viedlo k novej dynamike v otázke DPH a ro-
kovaní o smernici ako celku. Súdny dvor v rozhodnutí Taricco22 potvrdil názor 
Komisie, že podvody s DPH patria do rozsahu definície podvodu v dohovore 
PIF.23 Súdny dvor už skôr rozhodol, že DPH je vlastným zdrojom Únie a exis-
tuje priame prepojenie medzi výberom DPH členskými štátmi a dostupnosťou 
zodpovedajúcich zdrojov DPH pre rozpočet Európskej únie [ide napr. o rozsu-
dok SD EÚ z 15. novembra 2011 Európska komisia/Spolková republika Nemecko 
(C‑539/09, ECLI:EU:C:2011:733), uznesenie SD EÚ zo 7. mája 2013 Åklagaren/
Hans Åkerberg Fransson (C-617/10, ECLI:EU:C:2013:280)].

Súd vo veci Taricco ďalej uviedol, že „trestné sankcie môžu byť nevyhnutné 
v rámci účinného a odstrašujúceho boja proti niektorým závažným prípadom 
podvodov v oblasti DPH“.24 Ďalej sa v rozsudku uvádza, že „členské štáty musia 

19 Dôvodová správa k Dohovoru o ochrane finančných záujmov Európskych spoločenstiev schvá-
lená Radou 26. mája 1997 (Ú. v. J. C 191, 23. 6. 1997, 1); v správe pozri najmä vysvetlenia týka-
júce sa článku 1 ods. 1 dohovoru (Ú. v. J. C 191, 23. 6. 1997, 4, posledný odsek).

20 [cit. 2022-09-27]. Dostupné na: https://eucrim.eu/articles/the-pfi-directive-fight-against-
-fraud/. 

21 [cit. 2022-09-27]. Dostupné na: https://eucrim.eu/articles/the-pfi-directive-fight-against-
-fraud/.

22 Rozsudok SD EÚ z 8. septembra 2015, Taricco a. i. (C-105/14, ECLI:EU:C:2015:555). 
23 In concreto ide o paragraf 41 dotknutého rozhodnutia.
24 Rozsudok SD EÚ z 8. septembra 2015, Taricco a. i. (C-105/14, ECLI:EU:C:2015:555), bod 39.



95

3 PRÁVNA ÚPRAVA NA ÚROVNI EÚ

zabezpečiť, aby sa za také prípady závažného podvodu ukladali predovšetkým 
účinné a odstrašujúce tresty. Opatrenia prijaté v tejto súvislosti musia byť navyše 
rovnaké ako opatrenia, ktoré členské štáty prijímajú v rámci boja proti podvodom 
rovnakého stupňa závažnosti, ktoré poškodzujú ich vlastné finančné záujmy.“25

Napriek týmto objasňujúcim slovám Rada naďalej trvala na svojom názore, 
že DPH bola vylúčená z dohovoru, ako sa uvádza v dôvodovej správe. Generál-
na advokátka Juliane Kokottová vo veci Taricco však už vo svojom stanovisku 
poukázala na to, že iba Súdny dvor EÚ je oprávnený poskytnúť výklad dohovo-
ru, ktorý je právne záväzný v rámci Európskej únie, a nie dôvodová správa Rady, 
na ktorú dohovor ani tretí protokol neuvádzajú žiadny odkaz.26

Po rôznych stretnutiach na politickej úrovni vrátane s ministerstvami fi-
nancií jednotlivých členských štátov väčšina členských štátov v Rade pre hos-
podárske a finančné záležitosti 11. októbra 2016 a v Rade pre spravodlivosť  
a vnútorné veci 14. októbra 2016 vyjadrila pripravenosť dohodnúť sa na politic-
kom kompromisnom riešení na zahrnutie podvodov v oblasti DPH do rozsahu 
pôsobnosti smernice. Toto riešenie však znamenalo, že nie všetky prípady pod-
vodov v oblasti DPH, ale len závažné trestné činy proti spoločnému systému 
DPH, patria do rozsahu pôsobnosti smernice [článok 3 ods. 2 písm. d) v spojení 
s článkom 2 ods. 2]. Ide o trestné činy spojené s územím najmenej dvoch alebo 
viacerých členských štátov, ktoré sú výsledkom podvodného plánu a zahŕňa-
jú celkovú škodu vo výške najmenej 10 miliónov eur. Celková škoda vo výške  
10 miliónov eur sa teda vzťahuje na odhadovanú škodu vyplývajúcu z celého 
podvodného systému, a to tak pre finančné záujmy dotknutých členských štátov, 
ako aj Úniu, avšak bez splatných úrokov a pokút.27

Článok 4 smernice upravuje iné trestné činy ako podvody poškodzujúce 
finančné záujmy Únie. Toto ustanovenie rovnako nadväzuje na dohovor a jeho 
protokoly, ale prináša niektoré dôležité zlepšenia a zavádza úplne nový trestný 

25 Rozsudok SD EÚ z 8. septembra 2015, Taricco a. i. (C-105/14, ECLI:EU:C:2015:555) , bod 43.
26 Stanovisko generálnej advokátky Kokottovej z 30. apríla 2015, vec C-105/14, Ivo Taricco a i., 

bod 97.
27 [cit. 2022-09-27]. Dostupné na: https://eucrim.eu/articles/the-pfi-directive-fight-against-

-fraud/.
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čin sprenevery.28 Článok 4 odsek 129 prijatej smernice uvádza takisto aj aktu-
alizovaný odkaz na trestné činy prania špinavých peňazí, čím sa odkazuje na 
smernicu 2015/849 o predchádzaní zneužívaniu finančného systému na účely 
prania špinavých peňazí alebo financovania terorizmu („štvrtá AML smerni-
ca“). Okrem toho uvádza trestný čin aktívnej a pasívnej korupcie (článok 4 
ods. 2) do súladu s osvedčenými postupmi a Dohovorom OSN proti korupcii 
tým, že v porovnaní s Dohovorom o ochrane finančných záujmov Európskych 
spoločenstiev odstraňuje prvok „porušovania povinností“ z definície. Na účely 
trestných činov korupcie (článok 4 ods. 2) a sprenevery (článok 4 ods. 3) smer-
nica definuje pojem „verejný činiteľ“ v širokom rozsahu, čím sa definícia verej-
ného funkcionára rozširuje na akúkoľvek inú osobu, ktorá vykonáva funkciu 
verejnej služby. Tento pojem sa teda vzťahuje aj na súkromné   osoby zapojené 
do riadenia fondov EÚ.30

Na zoznam trestných činov sa vzťahujú všeobecné ustanovenia o podneco-
vaní, napomáhaní a navádzaní a pokuse. Členské štáty sú povinné kriminalizo-
vať formy prípravy a účasti na trestných činoch uvedených v smernici.31

Dôležitý nový prvok smernice sa týka zahrnutia premlčacích lehôt. Toto 
ustanovenie dovtedy neexistovalo, pričom sa upravili aj časové obdobia, v rám-
ci ktorých by sa trestné činy poškodzujúce finančné záujmy Únie mali sledovať  
a presadzovať. V článku 1 sa v smernici predpokladá všeobecná povinnosť člen-
ských štátov stanoviť premlčaciu lehotu, ktorá umožní vyšetrovanie, stíhanie, 

28 V zmysle čl. 4 ods. 3 druhej vety smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/1371  
o boji proti podvodom poškodzujúcim finančné záujmy Únie: „Na účely tejto smernice je spre‑
nevera konanie verejného činiteľa, ktorý má priamo alebo nepriamo na starosti správu finančných 
prostriedkov alebo aktív, spočívajúce vo viazaní alebo úhrade finančných prostriedkov alebo vy‑
členení či použití aktív akýmkoľvek spôsobom na iné ako určené účely, ktoré poškodzuje finančné 
záujmy Únie.“

29 V zmysle čl. 4 ods. 1 smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/1371 o boji proti pod-
vodom poškodzujúcim finančné záujmy Únie: „Členské štáty prijmú potrebné opatrenia s cieľom 
zabezpečiť, aby pranie špinavých peňazí upravené v článku 1 ods. 3 smernice (EÚ) 2015/849 zahŕ‑
ňajúce majetok pochádzajúci z trestnej činnosti, na ktorú sa vzťahuje táto smernica, predstavovalo 
trestný čin.“

30 [cit. 2022-09-27]. Dostupné na: https://eucrim.eu/articles/the-pfi-directive-fight-against-
-fraud/. 

31 Bližšie pozri čl. 5 smernice (EÚ) 2017/1371 o boji proti podvodom poškodzujúcim finančné 
záujmy Únie.
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súdne konanie a súdne rozhodnutie o trestných činoch dostatočne dlhý čas po 
spáchaní trestných činov uvedených v článku 3, 4 a 5.32

Zaviedla sa osobitná päťročná premlčacia doba pre závažné trestné činy, 
za ktoré možno uložiť trest odňatia slobody s hornou hranicou najmenej štyri 
roky.33 Za predpokladu, že premlčacia lehota môže byť prerušená alebo poza-
stavená na základe určitých úkonov, členské štáty môžu ešte stanoviť kratšiu 
dobu ako päť rokov, nie však kratšiu ako tri roky.34 V časti týkajúcej sa výkonu 
smernica stanovuje, že do piatich rokov od právoplatného odsúdenia sú členské 
štáty povinné prijať potrebné opatrenia na umožnenie výkonu trestu odňatia 
slobody nad jeden rok alebo trest odňatia slobody v prípade trestného činu, 
za ktorý možno uložiť trest odňatia slobody s hornou hranicou trestnej sadzby 
najmenej štyri roky.35

Ďalšie otázky, na ktoré sa vzťahuje smernica, sa týkajú zmrazenia a konfišká-
cie nástrojov a výnosov (článok 10), určenia jurisdikcie (článok 11) a pravidiel 
vymáhania (článok 13). Smernica okrem toho obsahuje ustanovenia objasňu-
júce interakciu medzi správnymi a trestnými sankčnými režimami (článok 14), 
ako aj spoluprácu medzi členskými štátmi a OLAF-om a inými inštitúciami, 
orgánmi, úradmi alebo agentúrami Únie vrátane Eurojustu a Európskej proku-
ratúry (článok 15).36

Napokon, smernica upravuje nahradenie dohovoru a jeho protokolov (člá-
nok 16), ako aj transpozičné povinnosti pre členské štáty a oznamovacie povin-
nosti pre členské štáty a Komisiu (články 17 a 18). Smernica obsahuje aj súbor 
ustanovení o preskúmaní v článku 18(4). Komisia musí posúdiť, ako už bolo 
uvedené, primeranosť limitu 10 miliónov eur, ktorý sa vzťahuje na cezhraničné 
podvody s DPH, a okrem toho aj účinnosť ustanovenia týkajúceho sa premlča-
cích lehôt. Musí tiež posúdiť, či sa v smernici účinne riešia prípady podvodov 

32 [cit. 2022-09-27]. Dostupné na: https://eucrim.eu/articles/the-pfi-directive-fight-against-
-fraud/.

33 Bližšie pozri čl. 12 ods. 2 smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/1371 o boji proti 
podvodom poškodzujúcim finančné záujmy Únie.

34 Bližšie pozri čl. 12 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/1371 o boji proti 
podvodom poškodzujúcim finančné záujmy Únie.

35 Bližšie pozri čl. 12 ods. 4 smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/1371 o boji proti 
podvodom poškodzujúcim finančné záujmy Únie.

36 [cit. 2022-09-27]. Dostupné na: https://eucrim.eu/articles/the-pfi-directive-fight-against-
-fraud/.
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pri obstarávaní, keďže toto nové osobitné ustanovenie bolo z pôvodného návrhu 
Komisie odstránené.37

3.2 Nariadenie Rady (EÚ) č. 2017/1939 z 12. októbra 2017 o zriadení 
Európskej prokuratúry

Problematika trestnoprávnej ochrany rozpočtu a finančných záujmov EÚ je 
predmetom mnohých diskusií už takmer tridsať rokov. K jednej z najvýznam-
nejších zmien v trestnom práve Únie došlo v priebehu roka 2017, keď bolo pri-
jaté nariadenie (EÚ) č. 2017/1939, ktorým sa vykonáva posilnená spolupráca  
o zriadení Európskej prokuratúry (EPPO). Európska prokuratúra sa stala no-
vým orgánom Únie s mimoriadne ťažkou úlohou – bojovať proti zločinom proti 
rozpočtu EÚ a chrániť finančné záujmy Únie prostredníctvom noriem trestného 
práva. Doteraz sa uplatňovala trestná politika výlučne na vnútroštátnej úrov-
ni orgánmi členských štátov. Zriadenie Európskej prokuratúry predstavovalo 
prelom v ochrane finančných záujmov Únie, ako orgánu Únie s právomocou 
vyšetrovať a stíhať trestné činy poškodzujúce finančné záujmy EÚ. Zriadenie 
Európskej prokuratúry spolu so stanovením minimálnych pravidiel týkajúcich 
sa vymedzenia trestných činov ovplyvňujúcich finančné záujmy Únie posilnilo 
ochranu rozpočtu EÚ v súlade s právom Únie v oblasti trestnej politiky. Na zá-
klade toho musí mať Európska prokuratúra definované kompetencie, ktoré sú 
vymedzené v článku 86 ZFEÚ38, ako aj v spomínanom nariadení.39

Vecná kompetencia Európskej prokuratúry je upravená v článku 22 naria-
denia o Európskej prokuratúre, podľa ktorého je príslušná Európska prokuratú-
ra v trestných činoch poškodzujúcich finančné záujmy Únie, ktoré sú uvedené  
v smernici (EÚ) 2017/1371 z 5. júla 2017 o boji proti podvodom poškodzujúcim 
finančné záujmy Únie. Právny rámec vyšetrovania a trestných stíhaní v mene 
Európskej prokuratúry predstavuje nariadenie o Európskej prokuratúre ako 

37 [cit. 2022-09-27]. Dostupné na: https://eucrim.eu/articles/the-pfi-directive-fight-against-
-fraud/.

38 V zmysle čl. 86 ods. 2 ZFEÚ: „Európska prokuratúra zodpovedá, ak je to vhodné, v spojení  
s Europolom, za vyšetrovanie a trestné stíhanie páchateľov a spolupáchateľov trestných činov, ktoré 
spôsobujú ujmu finančným záujmom Únie, vymedzených nariadením uvedeným v odseku 1,  
a za podanie obžaloby. Pred súdnymi orgánmi členských štátov vystupuje vo vzťahu k takýmto 
trestným činom vo funkcii prokurátora.“

39 BECKOVÁ, D. The European Public Prosecutor‘s Office: New Actor in Eu Criminal Law. Brati-
slava : Univerzita Komenského, 2020, s. 163 – 164.
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čiastočne harmonizované trestné právo procesné, pričom vnútroštátne právne 
predpisy členských štátov sa budú uplatňovať len v prípadoch, keď záležitosť nie 
je upravená nariadením o Európskej prokuratúre.40

Zriadenie Európskej prokuratúry je výsledkom povinnosti Únie a členských 
štátov chrániť finančné záujmy Únie pred trestnými činmi, ktoré spôsobujú 
značné finančné škody. Skúsenosti s bojom proti zločinom poškodzujúcim fi-
nančné záujmy Únie, v rámci ktorých mali členské štáty výlučnú právomoc, 
ukázali, že tento cieľ by sa mal lepšie dosiahnuť na úrovni Únie. Z tohto dôvodu 
je hlavnou úlohou Európskej prokuratúry vyšetrovať, stíhať a postaviť pred súd 
páchateľov a spolupáchateľov trestných činov poškodzujúcich finančné záujmy 
Únie.41

Okrem toho je právomoc Európskej prokuratúry daná aj pre každý iný trest-
ný čin, ktorý je neoddeliteľne spojený s trestnými činmi poškodzujúcimi finanč-
né záujmy EÚ, ako sú definované v smernici.42 V tomto prípade prokuratúra 
môže vykonávať svoju právomoc len vtedy, ak sú súčasne splnené dve pod-
mienky: existuje neoddeliteľné prepojenie medzi trestným činom definovaným 
v smernici a iným trestným činom a maximálna sankcia stanovená vnútroštát-
nym právom za trestný čin definovaný v smernice je vyššia ako maximálna 
sankcia za trestný čin, ktorý je neoddeliteľne spojený.43

Nariadenie o Európskej prokuratúre obsahuje aj negatívne vymedzenie pô-
sobnosti Európskej prokuratúry. Európska prokuratúra nemá právomoc vyšet-
rovať a stíhať trestné činy súvisiace s vnútroštátnymi priamymi daňami vrátane 
trestných činov s nimi neoddeliteľne spojenými.44

Článok 23 nariadenia upravuje územnú a personálnu pôsobnosť. V  jeho 
intenciách je Európska prokuratúra príslušná vyšetrovať trestné činy uvedené  
v článku 22, ak boli tieto trestné činy:
a) spáchané úplne alebo čiastočne na území jedného alebo viacerých členských 

štátov;

40 Tamže, s. 164.
41 Bližšie pozri čl. 4 nariadenia Rady (EÚ) 2017/1939 z 12. októbra 2017 o zriadení Európskej 

prokuratúry.
42 Bližšie pozri čl. 22 ods. 3 nariadenia Rady (EÚ) 2017/1939 z 12. októbra 2017 o zriadení Eu-

rópskej prokuratúry.
43 Bližšie pozri čl. 25 ods. 3 nariadenia Rady (EÚ) 2017/1939 z 12. októbra 2017 o zriadení Eu-

rópskej prokuratúry.
44 Bližšie pozri čl. 22 ods. 4 nariadenia Rady (EÚ) 2017/1939 z 12. októbra 2017 o zriadení Eu-

rópskej prokuratúry.
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b) boli spáchané štátnym príslušníkom členského štátu za predpokladu, že 
členský štát má právomoc nad takýmito trestnými činmi, keď boli spáchané 
mimo jeho územia; alebo 

c) boli spáchané mimo územia členských štátov osobou, ktorá v čase spácha-
nia trestného činu podliehala služobnému poriadku alebo podmienkam 
zamestnávania, za predpokladu, že členský štát má právomoc pre takéto 
trestné činy, ak boli spáchané mimo jeho územia.45

Európska prokuratúra môže účinne vykonávať svoju úlohu iba vtedy, keď sa 
Európska prokuratúra a príslušné vnútroštátne orgány budú navzájom podpo-
rovať a informovať, pričom ich vzťah sa spravuje zásadou lojálnej spolupráce. 
Dobrá komunikácia a spolupráca medzi Európskou prokuratúrou a vnútroštát-
nymi orgánmi sú nevyhnutné na zabezpečenie skutočnej ochrany finančných 
záujmov Únie. Z týchto dôvodov majú inštitúcie, orgány, úrady a agentúry EÚ 
a príslušné orgány členských štátov povinnosť oznámiť Európskej prokuratúre 
každé trestné konanie, v súvislosti s ktorým by Európska prokuratúra mohla 
vykonávať svoju právomoc.46

Na základe ohláseného trestného konania musí Európska prokuratúra roz-
hodnúť, či existujú dôvody na začatie vyšetrovania, uplatnenie práva na evo-
káciu alebo či neexistujú dôvody na skončenie vyšetrovania. Ak sa Európska 
prokuratúra rozhodne vykonávať svoju právomoc, vnútroštátne orgány nebudú 
vykonávať svoju právomoc v súvislosti s tým istým trestným činom.47

Systém stanovený v článku 86 ZFEÚ a nariadenia o Európskej prokuratúre 
je systém zdieľaných právomocí medzi Európskou prokuratúrou a vnútroštát-
nymi orgánmi v boji proti trestným činom poškodzujúcim finančné záujmy EÚ, 
ktorý je založený na jednoduchom práve na odňatej veci patriacej Európskej 
prokuratúre. Právo na odňatie veci Európskej prokuratúre je výsledkom roko-
vaní a nahradilo koncepciu výlučnej právomoci Európskej prokuratúry. V prí-
padoch, keď sa Európska prokuratúra rozhodne uplatniť svoje právo na odňatie 

45 BECKOVÁ, D. The European Public Prosecutor‘s Office: New Actor in Eu Criminal Law. Brati-
slava : Univerzita Komenského, 2020, s. 167 – 168.

46 Bližšie pozri čl. 24 ods. 1 nariadenia Rady (EÚ) 2017/1939 z 12. októbra 2017 o zriadení Eu-
rópskej prokuratúry.

47 Bližšie pozri čl. 25 ods. 1 nariadenia Rady (EÚ) 2017/1939 z 12. októbra 2017 o zriadení Eu-
rópskej prokuratúry.
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veci, príslušné vnútroštátne orgány členských štátov musia zastaviť vyšetrovanie 
a odovzdať prípad Európskej prokuratúre.48

Aj keď trestný čin patrí do vecnej pôsobnosti Európskej prokuratúry, táto 
nemôže vykonávať svoju právomoc v dvoch prípadoch. Po prvé, ak horná hra-
nica trestnej sadzby stanovená vo vnútroštátnom práve za trestný čin patriaci do 
pôsobnosti článku 22 ods. 1 je rovnaká alebo nižšia ako horná hranica trestnej 
sadzby za neoddeliteľne spojený trestný čin podľa článku 22 ods. 3, s výnimkou 
prípadov, keď mal neoddeliteľne spojený trestný čin zásadný význam pre spá-
chanie trestného činu patriaceho do pôsobnosti článku 22 ods. 1.49 Druhým prí-
padom je situácia, keď možno odôvodnene predpokladať, že škoda spôsobená 
alebo pravdepodobne spôsobená finančným záujmom Únie prostredníctvom 
trestného činu uvedeného v článku 22 nepresahuje škodu spôsobenú alebo 
pravdepodobne spôsobenú inej obeti.50

V prípade akéhokoľvek konfliktu právomocí medzi Európskou prokuratú-
rou a príslušnými vnútroštátnymi orgánmi má Súdny dvor EÚ právomoc vy-
dať predbežné rozhodnutia týkajúce sa výkladu článku 25.51 Keď sa Európska 
prokuratúra rozhodne začať vyšetrovanie alebo uplatniť svoje právo na odňatie 
veci, príslušné vnútroštátne orgány členského štátu musia byť informované čo 
najskôr. Vyšetrovanie EPPO potom iniciuje a vedie európsky delegovaný pro-
kurátor. 52

Európsky delegovaný prokurátor je zodpovedný za vyšetrovanie a stíhanie 
trestných činov proti finančným záujmom Únie a za predloženie prípadu súdu, 
keďže si plní úlohy pod dohľadom ústredného úradu Európskej prokuratúry. 
Európsky delegovaný prokurátor počas vyšetrovaní koná v mene Európskej pro-
kuratúry a má rovnaké právomoci ako vnútroštátny prokurátor pri vyšetrova-
ní, trestnom stíhaní a predkladaní rozsudku.53 Európsky delegovaný prokurátor 

48 BECKOVÁ, D. The European Public Prosecutor‘s Office: New Actor in Eu Criminal LAW. Brati-
slava : Univerzita Komenského, 2020, s. 168.

49 Bližšie pozri čl. 25 ods. 3 písm. a) nariadenia Rady (EÚ) 2017/1939 z 12. októbra 2017 o zria-
dení Európskej prokuratúry.

50 Bližšie pozri čl. 25 ods. 3 písm. b) nariadenia Rady (EÚ) 2017/1939 z 12. októbra 2017 o zria-
dení Európskej prokuratúry.

51 Bližšie pozri čl. 42 ods. 2 nariadenia Rady (EÚ) č. 2017/1939 z 12. októbra 2017 o zriadení 
Európskej prokuratúry.

52 BECKOVÁ, D. The European Public Prosecutor‘s Office: New Actor in Eu Criminal Law. Brati-
slava : Univerzita Komenského, 2020, s. 168.

53 Bližšie pozri čl. 13 nariadenia Rady (EÚ) č. 2017/1939 z 12. októbra 2017 o zriadení Európskej 
prokuratúry.
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koná v mene Európskej prokuratúry, vyšetruje a stíha trestné činy, ktoré patria 
do vecnej pôsobnosti Európskej prokuratúry, ale európske pravidlá upravujú-
ce vyšetrovanie a stíhanie týchto trestných činov neexistujú. Z dôvodu chýba-
júcich európskych pravidiel podnikne európsky delegovaný prokurátor všetky 
potrebné postupy a opatrenia podľa vnútroštátneho práva. Problémom týchto 
situácií je, že vnútroštátne trestné právo členských štátov je rozdielne (napr. 
kompetencie prokurátorov, ich postavenie, rozdielna transpozícia smernice), 
čo môže v konečnom dôsledku viesť k odlišnému výkonu právomocí Európskej 
prokuratúry na vnútroštátnej úrovni.54

Pokiaľ ide o uplatňovanie noriem EÚ na činnosť Európskej prokuratúry, 
podrobné pravidlá neboli spracované v hlavnom texte nariadenia, ale krížovo 
odkazujú (ako v prípade vymedzenia vecnej pôsobnosti Európskej prokuratúry) 
na acquis EÚ v oblasti harmonizácie procesných práv v trestnom konaní. Roz-
sah týchto práv je vymedzený v článku 41 nariadenia o Európskej prokuratúre.55

V článku 4156 sa stanovuje minimalistický právny rámec, pričom všetky sub-
jekty na vnútroštátnej úrovni vyžadujú ďalšie opatrenia na zabezpečenie účinnej 

54 BECKOVÁ, D. The European Public Prosecutor‘s Office: New Actor in Eu Criminal Law. Brati-
slava : Univerzita Komenského, 2020, s. 169.

55 MITSILEGAS, V. European prosecution between cooperation and integration: The European 
Public Prosecutor’s Office and the rule of law. In Maastricht Journal of European and Compara‑
tive Law. 2021, s. 257 ‒ 258.

56 V zmysle čl. 41 nariadenia Rady (EÚ) č. 2017/1939 z 12. októbra 2017 o zriadení Európskej pro-
kuratúry: „Európska prokuratúra pri vykonávaní svojich činností v plnej miere dodržiava práva 
podozrivých a obvinených osôb zakotvené v charte vrátane práva na spravodlivé súdne konanie 
a práva na obhajobu.“ Každá podozrivá alebo obvinená osoba má v trestnom konaní Európskej 
prokuratúry aspoň procesné práva ustanovené v práve Únie vrátane smerníc týkajúcich sa práv 
podozrivých a obvinených osôb v trestnom konaní, ako sú vykonané vo vnútroštátnom práve, ako 
napríklad: 

 a) právo na tlmočenie a preklad podľa smernice 2010/64/EÚ;
 b) právo na informácie a prístup k spisovým materiálom podľa smernice 2012/13/EÚ;
 c)  právo na prístup k obhajcovi a právo na komunikáciu s tretími osobami a na informovanie 

tretích osôb v prípade pozbavenia osobnej slobody podľa smernice 2013/48/EÚ;
 d) právo odoprieť výpoveď a právo na prezumpciu neviny podľa smernice (EÚ) 2016/343;
 e) právo na právnu pomoc podľa smernice (EÚ) 2016/1919.

 Bez toho, aby boli dotknuté práva uvedené v tejto kapitole, podozrivé a obvinené osoby, ako aj iné 
osoby dotknuté konaniami Európskej prokuratúry majú všetky procesné práva, ktoré majú k dis‑
pozícii podľa uplatniteľného vnútroštátneho práva vrátane možnosti predložiť dôkazy, požiadať 
o ustanovenie znalca alebo skúmanie znalcom a výsluch svedkov a požiadať, aby Európska pro‑
kuratúra inak dosiahla prijatie takýchto opatrení v prospech obvineného.“
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ochrany základných práv v súlade s právom EÚ a vnútroštátnym právom. Čin-
nosti Európskej prokuratúry sa musia vykonávať v úplnom súlade s právami 
podozrivých a obvinených osôb, ako sú zakotvené v charte vrátane práva na 
spravodlivý proces a práva na obhajobu. Bez toho, aby boli dotknuté práva, po-
dozriví a obvinení, ako aj iné osoby zapojené do konania Európskej prokuratúry, 
musia mať všetky procesné práva, ktoré im priznáva platné vnútroštátne právo 
vrátane možnosti predkladať dôkazy, požiadať o vymenovanie znalcov alebo  
o znalecký výsluch a vypočutie svedkov a požiadať Európsku prokuratúru, aby 
získala takéto opatrenia v mene obhajoby. Každý podozrivý alebo obvinený  
v trestnom konaní Európskej prokuratúry bude mať minimálne procesné práva 
ustanovené právom EÚ vrátane práv zakotvených v nasledujúcich právach EÚ 
na obranu: 
a) právo na tlmočenie a preklad;
b) právo na informácie;
c) právo na prístup k právnikovi;
d) právo na právnu pomoc;
e) prezumpcia neviny; 
f) právo nevypovedať.57

Odkaz nariadenia o Európskej prokuratúre na smernicu EÚ o procesných 
právach ako hlavné kritérium práva EÚ pre operácie Európskej prokuratúry bol 
kritizovaný z dôvodu ochrany, ktorá závisí od vnútroštátneho práva, a z toho 
vyplývajúcej fragmentácie ochrany pri činnosti Európskej prokuratúry. Silné  
a cielené presadzovanie Európskej komisie v jej úlohe ako strážkyne zmlúv pro-
stredníctvom monitorovania vykonávania členských štátov by do určitej miery 
poslúžilo na riešenie obáv z fragmentácie. Okrem toho SD EÚ kládol dôraz na 
presadzovanie týchto noriem v členských štátoch zdôraznením uplatňovania 
princípov účinnosti58 a priameho účinku59 vo vzťahu ku kľúčovým ustanove-
niam o procesných právach. Záležitosť, ktorá vyvoláva väčšie obavy, spočíva  
v tom, že sekundárne právo EÚ o procesných právach nepokrýva všetky oblas-
ti činnosti Európskej prokuratúry. Širokú škálu aktov Európskej prokuratúry 

57 MITSILEGAS, V. European prosecution between cooperation and integration: The European 
Public Prosecutor’s Office and the rule of law. In Maastricht Journal of European and Compara‑
tive Law. 2021, s. 258.

58 Prípad C-216/14 Covaci, EU:C:2015:686; spojený prípad C-124/16 Ianos Tranca, C-188/16 
Tanja Reiter a C-213/16 Ionel Opria, EU:C:2017:228.

59 Prípad C-416/20 PPU, TR (Generalstaatsanwaltschaft Hamburg).
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pokrýva predovšetkým vnútroštátne právo, pričom acquis EÚ je v tejto oblas-
ti mimoriadne obmedzené. Týka sa to najmä výkonu donucovacích opatrení  
a zhromažďovania a prípustnosti dôkazov. Nariadenie o Európskej prokuratúre 
obsahuje veľmi obmedzené ustanovenia o dôkazoch60 a zákonodarcovia EÚ ne-
využili možnosť, ktorú im ponúka článok 82 ods. 2 ZFEÚ na prijatie právnych 
predpisov o minimálnych štandardoch prípustnosti dôkazov. Daná záležitosť 
sa teda riadi predovšetkým vnútroštátnym právom a obmedzeným súborom 
pravidiel EÚ, čo vyvoláva dôležité otázky právnej istoty a základných práv, a to 
aj v cezhraničných prípadoch.61

Nariadenie o Európskej prokuratúre obsahuje značný nedostatok dotýkajúci 
sa princípu právneho štátu súvisiaceho so súdnou ochranou, pretože stanovuje 
veľmi obmedzenú právomoc Súdneho dvora EÚ pri preskúmavaní aktov Európ-
skej prokuratúry. Komisia vo svojom pôvodnom návrhu nariadenia o Európskej 
prokuratúre prijala minimalistický prístup k jurisdikcii Súdneho dvora. Návrh 
Komisie do značnej miery vylučoval súdne preskúmanie Európskej prokuratúry 
na úrovni EÚ. V článku 36 návrhu Komisie sa jasne uvádzalo, že pri prijímaní 
procesných opatrení pri výkone svojich funkcií sa Európska prokuratúra bude 
považovať za vnútroštátny orgán na účely súdneho preskúmania. Ďalej bolo 
doplnené, že tam, kde sa ustanoveniami článkov stalo uplatniteľné vnútroštátne 
právo, takéto ustanovenia by sa nepovažovali za ustanovenia práva Únie na úče-
ly článku 267 ZFEÚ. Ochrana Európskej prokuratúry pred súdnou kontrolou 
EÚ sa potvrdila aj na inom mieste v návrhu Komisie, a to tam, kde súdne pre-
skúmanie niektorých rozhodnutí EPPO bolo vo všeobecnosti vylúčené. Komisia 
odôvodnila vylúčenie súdneho preskúmania EÚ tromi hlavnými dôvodmi, a to: 
a) vnímaním špecifickosti a odlišnosti Európskej prokuratúry od všetkých  

ostatných orgánov a agentúr Únie, čo si vyžaduje osobitné pravidlá súdneho 
preskúmania;

60 V zmysle čl. 37 nariadenia Rady (EÚ) č. 2017/1939 z 12. októbra 2017 o zriadení Európskej pro-
kuratúry: „Dôkazy, ktoré prokurátori Európskej prokuratúry alebo obvinený predložia súdu, sa 
nesmú odmietnuť pripustiť výlučne z dôvodu, že boli získané v inom členskom štáte alebo v súlade 
s právom iného členského štátu. Týmto nariadením nie je dotknutá právomoc súdu prvého stupňa 
slobodne posúdiť dôkazy, ktoré predložil obvinený alebo prokurátori Európskej prokuratúry.“

61 MITSILEGAS, V. European prosecution between cooperation and integration: The European 
Public Prosecutor’s Office and the rule of law. In Maastricht Journal of European and Compara‑
tive Law. 2021, s. 258 – 259.
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b) silným prepojením medzi operáciami Európskej prokuratúry a právnymi 
poriadkami členských štátov;

c) potrebou rešpektovať zásadu subsidiarity.62

Prístup Komisie k obmedzenému súdnemu preskúmaniu Európskej pro-
kuratúry na úrovni EÚ odrážal jej koncepciu Európskej prokuratúry ako vnút-
roštátneho a nie európskeho orgánu na účely súdneho preskúmania jej aktov. 
Možnosti, ktoré umožňuje Lisabonská zmluva pre osobitné pravidlá týkajúce sa 
súdneho preskúmania agentúr EÚ vo všeobecnosti, najmä Európskej prokura-
túry (článok 86 ods. 4 ZFEÚ63), neznamenajú, že pravidlá sekundárneho práva 
EÚ môžu podstatne obmedziť súdne preskúmanie agentúr EÚ vrátane EPPO. 
Vylúčenie takéhoto preskúmania by bolo priamym útokom na právny štát  
a spochybnilo by povinnosť EÚ dodržiavať základné práva zakotvené v EDĽP 
a Charte základných ľudských práv a slobôd a najmä v jej článkoch 47 a 49. 
Vylúčenie súdneho preskúmania Európskej prokuratúry zo strany EÚ by bolo 
najmä ťažko zlučiteľné s právom na účinnú súdnu ochranu, ktoré v posledných 
rokoch prevzalo ústrednú úlohu v ústavnom práve EÚ.64

Bez ohľadu na tieto obavy týkajúce sa právneho štátu vyplývajúce z obme-
dzenia jurisdikcie Súdneho dvora EÚ, pokiaľ ide o akty Európskej prokuratú-
ry, konečné nariadenie o Európskej prokuratúre zaviedlo obmedzené zmeny 
návrhu Komisie, ktorým sa zavádza len veľmi obmedzené preskúmanie aktov 
Európskej prokuratúry Súdnym dvorom EÚ. Toto obmedzené preskúmanie je 
odôvodnené na základe „výnimočnej“ povahy Európskej prokuratúry vo vzťa-
hu k iným agentúram EÚ, čo súvisí so spoliehaním sa Európskej prokuratúry 
na právne poriadky členských štátov z hľadiska uplatniteľnosti vnútroštátneho 
práva a trestného súdnictva. Nariadenie sa pri preskúmavaní procesných aktov 

62 MITSILEGAS, V. European prosecution between cooperation and integration: The European 
Public Prosecutor’s Office and the rule of law. In Maastricht Journal of European and Compara‑
tive Law. 2021, s. 259.

63 V zmysle čl. 86 ods. 4 ZFEÚ: „Európska rada môže zároveň alebo neskôr prijať rozhodnutie, 
ktorým sa mení alebo dopĺňa odsek 1 s cieľom rozšíriť právomoci Európskej prokuratúry na boj 
proti závažnej trestnej činnosti, ktorá má cezhraničný rozmer, a ktorým sa v dôsledku toho mení 
alebo dopĺňa odsek 2, pokiaľ ide o páchateľov a spolupáchateľov závažnej trestnej činnosti, ktorá sa 
týka viac ako jedného členského štátu. Európska rada sa uznáša jednomyseľne po udelení súhlasu 
Európskeho parlamentu a po porade s Komisiou.“

64 MITSILEGAS, V. European prosecution between cooperation and integration: The European 
Public Prosecutor’s Office and the rule of law. In Maastricht Journal of European and Compara‑
tive Law. 2021, s. 259 – 260.
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Európskej prokuratúry, ktoré majú mať právne účinky voči tretím stranám  
v súlade s požiadavkami a postupmi stanovenými vnútroštátnym právom, spo-
lieha na vnútroštátne súdy, a nie na Súdny dvor EÚ. Keď vnútroštátne súdy pre-
skúmavajú zákonnosť takýchto aktov, môžu tak urobiť na základe práva Únie 
vrátane nariadenia EPPO. Nariadenie umožňuje vnútroštátnym súdom zaslať 
Súdnemu dvoru EÚ prejudiciálne otázky, ale vylučuje otázky týkajúce sa plat-
nosti procesných aktov Európskej prokuratúry s ohľadom na vnútroštátne pro-
cesné právo alebo vnútroštátne opatrenia, ktorými sa transponujú smernice, aj 
keď sa na ne toto nariadenie odvoláva.65 V článku 42 nariadenia o Európskej 
prokuratúre sa od začiatku zdôrazňuje, že procesné akty Európskej prokuratúry, 
ktoré majú mať právne účinky voči tretím stranám, budú predmetom preskú-
mania príslušnými vnútroštátnymi súdmi v súlade s požiadavkami a postup-
mi stanovenými vnútroštátnym právom; to isté platí pre neprijatie procesných  
aktov zo strany Európskej prokuratúry, ktoré majú mať právne účinky voči tre-
tím stranám a ktoré mala podľa nariadenia prijať.66

Úloha SD EÚ pri vyvodzovaní súdnej zodpovednosti Európskej prokuratúry 
zostáva v nariadení o Európskej prokuratúre obmedzená. Nariadenie o Európ-
skej prokuratúre priznáva Súdnemu dvoru EÚ právomoc vydávať predbežné 
rozhodnutia v troch prípadoch:
1. v prípade platnosti procesných aktov Európskej prokuratúry, ak ide o otáz-

ku platnosti, ktorá je vznesená pred ktorýmkoľvek súdom alebo tribunálom 
členského štátu priamo na základe práva Únie; 

2. v prípade výkladu alebo platnosti ustanovení práva Únie vrátane nariadenia 
o Európskej prokuratúre; 

3. v prípade výkladu článkov 2267 a 2568 nariadenia o Európskej prokuratúre  
v súvislosti s akýmkoľvek konfliktom právomocí medzi Európskou proku-
ratúrou a vnútroštátnymi orgánmi.69

65 Tamže, s. 260.
66 Bližšie pozri čl. 42 ods. 1 nariadenia Rady (EÚ) č. 2017/1939 z 12. októbra 2017 o zriadení 

Európskej prokuratúry.
67 Článok 22 nariadenia Rady (EÚ) č. 2017/1939 z 12. októbra 2017 o zriadení Európskej proku-

ratúry upravuje právomoc Európskej prokuratúry. 
68 Článok 25 nariadenia Rady (EÚ) č. 2017/1939 z 12. októbra 2017 o zriadení Európskej proku-

ratúry upravuje výkon právomocí Európskej prokuratúry. 
69 MITSILEGAS, V. European prosecution between cooperation and integration: The European 

Public Prosecutor’s Office and the rule of law. In Maastricht Journal of European and Compara‑
tive Law. 2021, s. 261.
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Právomoc Súdneho dvora podľa článku 267 ZFEÚ70 v nariadení je v po-
rovnaní s návrhom Komisie o niečo rozsiahlejšia. Ten zabránil Súdnemu dvo-
ru vydať prejudiciálne rozhodnutia týkajúce sa procesnej platnosti Európskej 
prokuratúry aktov úplne na základe toho, že tieto akty by sa na účely súdneho 
preskúmania nemali považovať za akty orgánu Únie. Prístup Komisie príliš zdô-
raznil prepojenie Európskej prokuratúry s vnútroštátnymi právnymi poriadka-
mi, pričom však nezohľadnil skutočnosť, že rozhodnutia Európskej prokuratúry 
sú akty prijaté agentúrou EÚ – s prístupom Komisie, ktorý pristupuje k aktom 
EPPO ako k aktom vnútroštátnych orgánov a v skutočnosti vytvára európsku 
agentúru, ktorá leží mimo európskej súdnej kontroly. Zatiaľ čo konečné znenie 
nariadenia predstavuje určité zlepšenie, právomoc Súdneho dvora podľa člán-
ku 267 ZFEÚ naďalej podlieha dodatočným podmienkam v nariadení, pričom 
sa pri činnosti Európskej prokuratúry zachováva trochu umelé rozlišovanie me-
dzi vnútroštátnym právom a právom Únie. 71

Ďalší nedostatok právneho štátu vyplýva z významných obmedzení, ktoré 
nariadenie o Európskej prokuratúre ukladá SD EÚ podľa článku 263 ZFEÚ72. 

70 V zmysle čl. 267 ZFEÚ: „Súdny dvor Európskej únie má právomoc vydať predbežný nález o otáz‑
kach, ktoré sa týkajú: 

 a) výkladu zmlúv;
 b)  platnosti a výkladu aktov inštitúcií, orgánov alebo úradov alebo agentúr Únie; 
 Ak sa takáto otázka položí v konaní pred vnútroštátnym súdnym orgánom a tento súdny orgán 

usúdi, že rozhodnutie o nej je nevyhnutné pre vydanie jeho rozhodnutia, môže sa obrátiť na Súdny 
dvor Európskej únie, aby o nej rozhodol. Ak sa takáto otázka položí v konaní pred vnútroštátnym 
súdnym orgánom, proti ktorého rozhodnutiu nie je prípustný opravný prostriedok podľa vnút‑
roštátneho práva, je tento súdny orgán povinný obrátiť sa na Súdny dvor Európskej únie. Ak sa 
takáto otázka položí v prebiehajúcom konaní pred súdnym orgánom členského štátu v súvislosti 
s osobou, ktorá je vo väzbe, Súdny dvor Európskej únie koná bezodkladne.“

71 MITSILEGAS, V. European prosecution between cooperation and integration: The European 
Public Prosecutor’s Office and the rule of law. In Maastricht Journal of European and Compara‑
tive Law. 2021, s. 261.

72 V zmysle čl. 263 ZFEÚ: „Súdny dvor Európskej únie preskúmava zákonnosť legislatívnych aktov, 
aktov Rady, Komisie a Európskej centrálnej banky okrem odporúčaní a stanovísk a preskúmava 
aj zákonnosť aktov Európskeho parlamentu a Európskej rady, ktoré majú právne účinky vo vzťahu 
k tretím stranám. Tiež preskúmava zákonnosť aktov orgánov alebo úradov alebo agentúr Únie, 
ktoré zakladajú právne účinky voči tretím stranám. Na tento účel má právomoc rozhodovať o ža‑
lobách podávaných členskými štátmi, Európskym parlamentom, Radou alebo Komisiou z dôvodu 
nedostatku právomoci, porušenia podstatných procesných predpisov, porušenia zmlúv alebo aké‑
hokoľvek právneho pravidla týkajúceho sa uplatňovania alebo zneužitia právomocí. Súdny dvor 
Európskej únie má právomoc rozhodovať za rovnakých podmienok o žalobách podaných Dvorom 
audítorov, Európskou centrálnou bankou a Výborom regiónov na ochranu ich výhradných práv. 
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Ako už bolo uvedené, nariadenie o Európskej prokuratúre nepriznáva Súdne-
mu dvoru právomoc rozhodovať o procesných úkonoch Európskej prokuratúry 
na decentralizovanej úrovni, aj keď tieto úkony ovplyvňujú právne postavenie 
dotknutej osoby. Okrem toho nariadenie o Európskej prokuratúre značne ob-
medzuje súdne preskúmanie veľkej väčšiny aktov Európskej prokuratúry prija-
tých na centralizovanej úrovni v Luxemburgu zo strany SD EÚ. Tento súd má 
veľmi obmedzenú úlohu v žalobách o zrušenie aktov Európskej prokuratúry 
podľa článku 263 ZFEÚ, ktoré sa týkajú iba rozhodnutí Európskej prokuratúry 
o zamietnutí prípadu, „ak sú napadnuté priamo na základe práva Únie“. Súdny 
dvor EÚ nemá právomoc podľa článku 263 ZFEÚ, pokiaľ ide o kľúčové roz-
hodnutia Európskej prokuratúry vrátane začatia vyšetrovania a trestného stí-
hania, zlučovania alebo prerozdeľovania prípadov a rozhodnutí o voľbe súdu 
a konfliktoch právomocí. Všetky tieto rozhodnutia majú významný vplyv na 
právne postavenie žalovaného,   pretože spĺňajú kritériá aktívnej legitimácie po-
dľa článku 263 ZFEÚ, keďže ich záväzné právne účinky môžu – na rozdiel od 
súčasného prístupu k aktom OLAF-u – ovplyvniť záujmy žalobcu tým, že vý-
razne zmenia jeho právne postavenie. Neexistencia opravného prostriedku pred  
SD EÚ narúša účinnú súdnu ochranu a úlohu obhajoby tým, že kľúčové roz-
hodnutia EPPO ponecháva bez dostatočnej úrovne súdnej kontroly a zodpoved-
nosti. Zatiaľ čo prístup nariadenia bol odôvodnený na základe toho, že vnútro-
štátne súdy poskytujú spolu so SD EÚ systém úplných opravných prostriedkov 
v práve EÚ, je otázne, či vnútroštátne súdy v rozsahu, v akom im nariadenie 
o Európskej prokuratúre priznáva právomoc, majú kapacitu a právomoci na 
vnútroštátnej úrovni poskytovať účinnú súdnu ochranu voči rozhodnutiam pri-
jatým Európskou prokuratúrou na centralizovanej úrovni vrátane posudzovania 
zmysluplného preskúmania rozhodnutí o voľbe súdu. Obmedzené ustanove-
nia o súdnom preskúmaní vytvárajú deficit právneho štátu, ktorý sa prehlbuje 
pri rozhodovaní o voľbe súdu, kde sa postavenie odporcu ešte viac ohrozuje. 

Akákoľvek fyzická alebo právnická osoba môže za podmienok ustanovených v prvom a druhom 
odseku podať žalobu proti aktom, ktoré sú jej určené alebo ktoré sa jej priamo a osobne týkajú, 
ako aj voči regulačným aktom, ktoré sa jej priamo týkajú a nevyžadujú vykonávacie opatrenia. 
Právne akty, ktorými sa zriaďujú orgány, úrady a agentúry Únie, môžu ustanoviť osobitné pod‑
mienky a úpravy týkajúce sa žalôb podaných fyzickými alebo právnickými osobami proti aktom 
týchto orgánov alebo úradov alebo agentúr Únie, ktoré zakladajú právne účinky voči nim. Súdne 
konanie uvedené v tomto článku sa začne do dvoch mesiacov od zverejnenia daného opatrenia, 
alebo jeho oznámenia žalobcovi, alebo, ak toto chýba, odo dňa, keď sa o ňom žalobca dozvedel.“
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Konečný text nariadenia zriaďuje agentúru EÚ v podstate bez súdnej kontro-
ly EÚ, systém európskeho vyšetrovania a trestného stíhania bez európskeho 
opravného prostriedku.73

73 MITSILEGAS, V. European prosecution between cooperation and integration: The European 
Public Prosecutor’s Office and the rule of law. In Maastricht Journal of European and Compara‑
tive Law. 2021, s. 262.
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4 Odhaľovanie podvodov a finančných nezrovnalostí v praxi

Na základe článku 325 ZFEÚ Európska komisia v spolupráci s členskými 
štátmi každoročne predkladá správu o ochrane finančných záujmov Európskej 
únie („správa o ochrane finančných záujmov EÚ“). Naposledy zverejnená taká-
to správa sa týka údajov za rok 2021.

V roku 2012 Komisia prijala a navrhla niekoľko opatrení na zlepšenie ochra-
ny finančných záujmov EÚ, pričom ide o tieto body:

 – návrh smernice o boji proti podvodom poškodzujúcim finančné záujmy 
Únie prostredníctvom trestného práva;

 – prípravné práce na zriadenie Európskej prokuratúry (EPPO);
 – prijatie pripojeného protokolu na odstránenie nezákonného obchodu s ta-

bakovými výrobkami k Rámcovému dohovoru Svetovej zdravotníckej orga-
nizácie (WHO) o kontrole tabaku (FCTC); 

 – ustanovenia o boji proti podvodom v medzinárodných dohodách a admi-
nistratívnej spolupráci.74

V roku 2012 zaznamenali 1 231 nezrovnalostí nahlásených ako podvodných 
(sem patria podozrenie, ako aj preukázanie podvodu), ktoré zahŕňali 392 mi-
liónov eur, zhruba na rovnakej úrovni ako rok predtým. V podvodných nezrov-
nalostiach nahlásených členskými štátmi pretrvávajú značné rozdiely, čo môže 
poukazovať na rozdielne výklady pri uplatňovaní právneho rámca a odlišné prí-
stupy k odhaľovaniu podvodov. Zvýšili sa nezrovnalosti, ktoré neboli nahlásené 
ako podvodné, najmä pokiaľ ide o množstvo.75

V roku 2013 bolo 1 609 nezrovnalostí nahlásených ako podvodných, čo 
zahŕňalo 309 miliónov eur z fondov EÚ. Stále boli deklarované značné rozdiely  
v počte podvodných nezrovnalostí nahlásených jednotlivými členskými štát-
mi, pravdepodobne v dôsledku odlišných prístupov k odhaľovaniu podvodov  
a v niektorých prípadoch aj v dôsledku nehomogénnych výkladov pri 
uplatňovaní právneho rámca. Na strane príjmov sa znížil počet nahlásených 

74 Bližšie pozri Správu Komisie o poškodzovaní finančných záujmov Európskej únie – boj proti 
podvodom, výročná správa za rok 2012 [online], s. 5. [cit. 2022-09-27]. Dostupné na: https://
anti-fraud.ec.europa.eu/system/files/2021-07/1_act_part1_v2_en.pdf. 

75 Bližšie pozri Správu Komisie o  poškodzovaní finančných záujmov Európskej únie – boj 
proti podvodom, výročná správa za rok 2012 [online], s. 5 [cit. 2022-09-27]. Dostupné na:  
https://anti-fraud.ec.europa.eu/system/files/2021-07/1_act_part1_v2_en.pdf.
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podvodných nezrovnalostí. Na strane výdavkov ich počet v období rokov 2009 
a 2011 prudko klesol, ale opäť sa postupom času zvyšoval. Niektoré trendy v ro-
koch 2012 a 2013 zosilneli, pričom išlo hlavne o: 

 – zapojenie správnych orgánov do odhaľovania podvodných nezrovnalostí sa 
naďalej zvyšovalo; 

 – používanie falšovanej dokumentácie sa stalo najčastejším spôsobom pácha-
nia podvodných činov.76

V roku 2014 bola zaznamená snaha členských štátov, aby boli čoraz účin-
nejšie v boji proti podvodom poškodzujúcim finančné záujmy EÚ, pričom  
v roku 2014 odhalili a stíhali viac prípadov podvodov ako v predchádzajúcom 
roku (celkovo 1 649 prípadov, čo bolo o 2 percentá viac ako v roku 2013). Ide 
o kľúčové zistenie výročnej správy Komisie o ochrane finančných záujmov EÚ. 
Komisia však zároveň nabádala členské štáty, aby vynaložili ešte väčšie úsilie na 
zabezpečenie toho, aby sa peniaze z rozpočtu EÚ správne využívali na projek-
ty, ktoré prispievajú k rastu a zamestnanosti v Európe. Členské štáty spravujú 
približne 80 percent rozpočtu EÚ v oblastiach ako poľnohospodárstvo, rybné 
hospodárstvo a regionálna politika.77

Správa ukazuje, že členské štáty prijali sériu opatrení, aby zabezpečili, že 
finančné prostriedky EÚ budú dobre chránené pred podvodmi na strane vý-
davkov aj príjmov, aby sa rozpočet EÚ vynakladal dobre a nepripravoval sa  
o príjmy. Medzi pozitívne príklady patrí prijatie národných stratégií boja proti 
podvodom piatimi členskými štátmi. Okrem toho zvýšené odhaľovanie prípa-
dov potenciálnych podvodov v roku 2014 ukazuje, že spoločné úsilie členských 
štátov a Komisie v boji proti podvodom už prinieslo dobré výsledky. Podobne 
aj spoločné colné operácie (JCO), ktoré vykonali Európsky úrad pre boj proti 
podvodom (OLAF), colné orgány členských štátov a tretích krajín v roku 2014 
tiež dokazujú dobrú spoluprácu pri odhaľovaní podvodov. Tieto JCO sa zame-
rali na konkrétne oblasti ohrozené podvodmi na príjmovej strane rozpočtu, ako 
sú falšovanie, podhodnocovanie tovaru alebo pašovanie tovaru do EÚ.78

76 Bližšie pozri Správu Komisie o poškodzovaní finančných záujmov Európskej únie – boj proti 
podvodom, výročná správa za rok 2013 [online], s. 6 [cit. 2022-09-27]. Dostupné na: https://
anti-fraud.ec.europa.eu/system/files/2021-07/1_act_part1_v2_en.pdf.

77 [cit. 2022-09-27]. Dostupné na: https://anti-fraud.ec.europa.eu/media-corner/news/member-
-states-encouraged-build-improved-results-protection-eu-funds-fraud-2015-07-31_en. 

78 [cit. 2022-09-27]. Dostupné na: https://anti-fraud.ec.europa.eu/media-corner/news/member-
-states-encouraged-build-improved-results-protection-eu-funds-fraud-2015-07-31_en.



112

POŠKODZOVANIE FINANČNÝCH ZÁUJMOV EURÓPSKEJ ÚNIE

Okrem údajov o nahlásených podvodoch a nezrovnalostiach poskytuje 
tohtoročná správa hĺbkovú analýzu rozdielov medzi členskými štátmi pri uplat-
ňovaní definícií súvisiacich s oznamovaním podvodov a nezrovnalostí. Napriek 
značnému úsiliu stále existujú rozdiely v uplatňovaní definícií medzi členskými 
štátmi. Komisia bude naďalej podporovať väčšiu harmonizáciu s cieľom zvý-
šiť porovnateľnosť vykazovaných údajov. V správe sa uvádza aj vtedajší stav 
významných iniciatív, ktoré Komisia prijala v roku 2014 na boj proti podvo-
dom poškodzujúcim rozpočet EÚ. Tieto opatrenia vychádzajú z komplexného 
programu boja proti podvodom, ktorý Komisia predložila v roku 2014 (pozri 
tiež tlačovú správu 11/783).79

Implementácia opatrení proti podvodom v roku 2015 pokračovala na zákla-
de stratégií oddelení Komisie proti podvodom. Tieto boli pravidelne revidova-
né a aktualizované. V dôsledku toho niekoľko oddelení Komisie prehodnotilo 
svoju stratégiu boja proti podvodom a tri prijali spoločnú stratégiu boja proti 
podvodom. Komisia naďalej podporuje členské štáty v ich úsilí o predchádza-
ní podvodom na bilaterálnej úrovni a v rámci Poradného výboru pre koordi-
náciu predchádzania podvodom (COCOLAF). V roku 2015 Komisia spustila 
„program zdieľania skúseností“ s cieľom zlepšiť koordináciu a výmenu najlepších 
postupov v boji proti korupcii. V rámci tohto programu sa v roku 2015 usku-
točnili tri workshopy s členskými štátmi na témy, ako sú majetkové priznania, 
ochrana oznamovateľov korupcie a korupcia v zdravotníctve. Európsky úrad 
pre boj proti podvodom (OLAF) sa v mene Komisie zúčastnil aj na niekoľkých 
európskych a medzinárodných protikorupčných stretnutiach.80

V roku 2016 bolo prijatých veľké množstvo opatrení na zlepšenie právneho 
a administratívneho rámca na ochranu finančných záujmov EÚ:

 – Rada, Európsky parlament a Komisia dosiahli politickú dohodu o návrhu 
smernice o boji proti podvodom na finančných záujmoch Únie prostred-
níctvom trestného práva;

 – aj napriek absencii jednomyseľnosti o zriadení Európskej prokuratúry 
(EPPO), veľké množstvo členských štátov sa začiatkom roka 2017 rozhodlo 
pokračovať v tejto problematike v posilnenej spolupráci;

79 [cit. 2022-09-27]. Dostupné na: https://anti-fraud.ec.europa.eu/media-corner/news/member-
-states-encouraged-build-improved-results-protection-eu-funds-fraud-2015-07-31_en.

80 Bližšie pozri Správa Komisie o poškodzovaní finančných záujmov Európskej únie – boj 
proti podvodom, výročná správa za rok 2015 [online], s. 4 [cit. 2022-09-27]. Dostupné na:  
https://anti-fraud.ec.europa.eu/system/files/2021-07/1_act_part1_v2_en.pdf. 
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 – Komisia začala hodnotenie uplatňovania nariadenia (EÚ, Euratom)  
č. 883/2013 o vyšetrovaniach vykonávaných úradom OLAF;

 – Európski partneri proti korupcii (EPAC)/Európske kontaktné miesto a Sieť 
proti korupcii (EACN) prijali deklaráciu zameranú na posilnenie boja proti 
korupcii;

 – šestnásť oddelení Komisie aktualizovalo svoju stratégiu boja proti podvodom;
 – OLAF úspešne prerokoval ustanovenia o boji proti podvodom v medziná-

rodných dohodách EÚ;
 – program financovania Hercule III pomohol podporiť operačné a adminis-

tratívne záležitosti colných a iných orgánov členských štátov.81

V správe z roku 2017 sa uvádza, že EÚ a jej členské štáty dosiahli v roku 2017 
pokrok pri riešení cezhraničných výziev podvodov a nezrovnalostí poškodzujú-
cich finančné záujmy EÚ. Vnútroštátne orgány aj orgány EÚ preukázali zvýšenú 
informovanosť o hrozbách, ktoré predstavujú podvodníci, ako aj rastúcu ocho-
tu podeliť sa o informácie a osvedčené postupy a obnovený politický záväzok 
riešiť tieto výzvy. Konkrétne boli prijaté dve hlavné legislatívne iniciatívy, ktoré 
posilnia účinnosť a jednotnosť boja proti cezhraničným podvodom v celej EÚ, 
a to už spomenuté právne predpisy, ktorými sú:

 – smernica o boji proti podvodom prostredníctvom trestného práva;
 – nariadenie, ktorým sa zriaďuje Európska prokuratúra (EPPO) prostredníc-

tvom posilnenej spolupráce.82

Popri týchto hlavných iniciatívach boli v roku 2017 prijaté ďalšie opatrenia 
na posilnenie ochrany finančných záujmov EÚ. Členské štáty posilnili svoje 
vnútroštátne systémy a postupy zamerané na prevenciu a odhaľovanie, naprí-
klad na kampane verejnej mienky, reorganizáciu vnútroštátnych služieb boja 
proti podvodom, zavádzanie špecializovaných nástrojov IT, na cielené školenia 
a spoločné operácie.83

V roku 2018 Junckerova komisia dosiahla značný pokrok v zabezpečení 
toho, aby sa každé euro z rozpočtu EÚ vynaložilo správne, a svojmu nástupcovi 

81 Bližšie pozri Správa Komisie o poškodzovaní finančných záujmov Európskej únie – boj 
proti podvodom, výročná správa za rok 2016 [online], s. 5 [cit. 2022-09-27]. Dostupné na:  
https://anti-fraud.ec.europa.eu/system/files/2021-07/1_act_part1_v2_en.pdf.

82 [cit. 2022-09-27]. Dostupné na: https://anti-fraud.ec.europa.eu/media-corner/news/commis-
sion-adopts-annual-report-protection-eus-financial-interests-2018-09-03_en. 

83 [cit. 2022-09-27]. Dostupné na: https://anti-fraud.ec.europa.eu/media-corner/news/commis-
sion-adopts-annual-report-protection-eus-financial-interests-2018-09-03_en. 
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odovzdáva silný systém na ochranu rozpočtu. To predstavuje jeden z kľúčových 
záverov 30. vydania správy o ochrane finančných záujmov EÚ. V tejto správe 
však bolo aj naďalej deklarované, že je potrebné vynaložiť viac úsilia na európ-
skej a národnej úrovni, aby bolo možné čeliť novým trendom v obchádzaní 
pravidiel a prispôsobiť sa meniacemu inštitucionálnemu prostrediu. Günther 
H. Oettinger, komisár pre rozpočet a ľudské zdroje, uviedol: „Komisia za po‑
sledných päť rokov podnikla významné kroky, aby zabezpečila, že rozpočet EÚ je 
dobre chránený a vytvára pridanú hodnotu pre občanov. To je dobrá správa pre 
nás všetkých. Občania si môžu byť istí, že ich peniaze idú tam, kde sú najviac po‑
trebné, pomáhajú riešiť výzvy v celej EÚ a prinášajú zmenu pre veľký počet ľudí 
v EÚ aj mimo nej.“84

V roku 2019 došlo k poklesu odhalených podvodov a súvisiacich finanč-
ných súm v porovnaní s predchádzajúcim rokom. Bolo nahlásených 939 pod-
vodných nezrovnalostí s finančnou hodnotou zhruba menej ako polovičnou  
v porovnaní s rokom 2018, čo potvrdzuje celkovo klesajúci trend za posledných 
päť rokov. Zistené nepodvodné nezrovnalosti zostali stabilné, ale podľa správy 
z roku 2019 ich hodnota klesla o 8 percent. Podľa nej členské štáty pokračovali 
v úsilí posilniť svoje vnútroštátne systémy a postupy so zameraním na preven-
ciu a odhaľovanie, ako aj na opatrenia na zvýšenie transparentnosti a boj proti 
korupcii a konfliktu záujmov. Inštitúcie EÚ pokračovali v boji proti podvodom 
súvisiacich s príjmami a výdavkami EÚ, a to aj prostredníctvom vyšetrovaní 
Európskeho úradu pre boj proti podvodom (OLAF) a v zlepšovaní nástrojov 
a politík na ochranu peňazí platcov daní v EÚ. Medzi najdôležitejšie pokroky 
dosiahnuté v roku 2019 patria:

 – transpozícia smernice o boji proti podvodom s finančnými záujmami Únie 
členskými štátmi EÚ prostredníctvom trestného práva;

 – prijatie smernice o ochrane osôb, ktoré nahlásia porušenia práva Únie (ďalej 
aj „smernica o whistleblowingu“);

 – prijatie novej stratégie Komisie pre boj proti podvodom;
 – vymenovanie Laury Codruțy Kövesiovej za európsku hlavnú prokurátorku.85

84 [cit. 2022-09-27]. Dostupné na: https://anti-fraud.ec.europa.eu/media-corner/news/eu-bud-
get-30th-annual-report-protection-eus-financial-interests-2019-10-11_en. 

85 [cit. 2022-09-27]. Dostupné na: https://anti-fraud.ec.europa.eu/media-corner/news/fighting-
-fraud-31st-annual-report-protection-eus-financial-interests-2020-09-03_en. 
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Na vnútroštátnej úrovni prijali členské štáty širokú škálu opatrení na zlepše-
nie svojich schopností predchádzať podvodom a odhaľovať ich. Väčšina ozná-
mených opatrení sa zameriava na riadenie a kontrolu fondov EÚ.86

Podľa výročnej správy o ochrane finančných záujmov Európskej únie, ktorú 
prijala Európska komisia v roku 2020, naďalej klesal finančný dosah odhale-
ných podvodov na rozpočet EÚ. V roku 2020 nahlásených 1 056 podvodných 
nezrovnalostí malo spoločný finančný dosah vo výške 371 miliónov eur, čo je 
približne o 20 percent menej ako v roku 2019, a pokračovalo v neustálom pokle-
se za posledných päť rokov. Počet nepodvodných nezrovnalostí zostal stabilný, 
ale podľa správy klesla jeho hodnota o 6 percent. Medzi najdôležitejšie pokroky 
dosiahnuté v roku 2020 a v prvej polovici roka 2021 patria:

 – začiatok činnosti Európskej prokuratúry;
 – revidované nariadenie pre OLAF, ktorým sa zabezpečí efektívna spolupráca 

s Európskou prokuratúrou, a posilnené vyšetrovacie právomoci;
 – prísnejšie pravidlá o podmienenosti prideľovania rozpočtových prostried-

kov EÚ v prípadoch, keď porušenia zásad právneho štátu ovplyvňujú ochra-
nu finančných záujmov EÚ.87

Pozitívny pokrok bol zaznamenaný pri vykonávaní stratégie Komisie na boj 
proti podvodom, pričom dve tretiny plánovaných opatrení sa vykonali a zvyšná 
tretina prebiehala. Správa tiež ponúkla úvahy o nových rizikách a výzvach pre 
finančné záujmy EÚ, ktoré vyplývajú z krízy COVID-19, a o nástrojoch, ako im 
čeliť. Správa takisto vyzdvihuje fakt, že Komisia a členské štáty by nemali znížiť 
svoju ochranu pred týmito rizikami a naďalej usilovne pracovať na zlepšovaní 
prevencie a odhaľovania podvodov.88

Podľa správy z roku 2021 zostal počet zistených a nahlásených prípadov pod-
vodov a nezrovnalostí stabilný, pričom ich bolo nahlásených viac ako 11-tisíc. 
Zvýšenie dostupných zdrojov z dlhodobého rozpočtu EÚ a fondov na obnovu 
zvýšilo požiadavky na európskych a národných aktérov, aby zintenzívnili úsilie 
o ochranu financií EÚ pred zločincami a inými páchateľmi. Komisár pre roz-
počet a správu Johannes Hahn uviedol: „Dnešná správa ukazuje, že v roku 2021 

86 [cit. 2022-09-27]. Dostupné na: https://anti-fraud.ec.europa.eu/media-corner/news/fighting-
-fraud-31st-annual-report-protection-eus-financial-interests-2020-09-03_en. 

87 [cit. 2022-09-27]. Dostupné na: https://anti-fraud.ec.europa.eu/media-corner/news/eu-bud-
get-eus-anti-fraud-efforts-bear-fruit-2020-2021-10-08_en. 

88 [cit. 2022-09-27]. Dostupné na: https://anti-fraud.ec.europa.eu/media-corner/news/eu-bud-
get-eus-anti-fraud-efforts-bear-fruit-2020-2021-10-08_en. 
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sa úsilie EÚ a jej členských štátov v boji proti podvodom ešte viac posilnilo. V nie‑
ktorých oblastiach – napríklad pri nástroji na obnovu a odolnosť – boli zavedené 
nové a významné opatrenia. Vnútroštátne orgány sú v prvej línii, pokiaľ ide o boj 
proti podvodom proti financiám EÚ. Európska komisia a Európsky úrad boja proti 
podvodom (OLAF) s týmito orgánmi v roku 2021 úzko spolupracovali a svoju čin‑
nosť začal najnovší hráč na boj proti podvodom – Európska prokuratúra. Sumy,  
o ktoré ide, a rôzni zainteresovaní hráči si vyžadujú silnú a nepretržitú spoluprácu, 
aby sme spoločne zaistili, že peniaze EÚ sa dostanú k zamýšľaným príjemcom.“89

Počet podvodov a nezrovnalostí nahlásených príslušnými orgánmi EÚ  
a vnútroštátnymi orgánmi (celkovo 11 218) zostal podľa správy v roku 2021 
v porovnaní s rokom 2020 stabilný. Súvisiace neoprávnené sumy sa zvýšili na 
3,24 miliardy eur v dôsledku obmedzeného počtu významných prípadov v nie-
ktorých členských štátoch. Aby bola EÚ pripravená na nové riziká podvodu  
a odstránila potenciálne medzery v celkovej architektúre kontroly, má v úmysle 
ďalej zvyšovať ochranu a súdržnosť v celej Únii. V správe sa zdôrazňuje význam 
nápravy problémov pri transpozícii právnych predpisov EÚ do vnútroštátnych 
pravidiel a presadzovania transparentnosti, digitalizácie boja proti podvodom  
a riadenia rizika podvodov. S cieľom posilniť činnosť EÚ v tomto smere Komisia 
predložila legislatívny návrh na zmenu a doplnenie nariadenia o rozpočtových 
pravidlách. V nariadení o rozpočtových pravidlách sa stanovujú kľúčové pra-
vidlá rozpočtového hospodárenia, ako sa finančné prostriedky EÚ poskytujú 
príjemcom a ako inštitúcie EÚ spravujú e vlastné financie.90

Tabuľka 191 Počet nahlásených nezrovnalostí za obdobie rokov 2012 ‒ 2021

Rok Počet nahlásených nezrovnalostí  
(podvodných aj nepodvodných)

Suma (v €)

2012 13 436 3,4 bil. 

2013 15 779 2,14 bil. 

2014 16 473 3,24 bil. 

2015 22 349 3,21 bil. 

89 [cit. 2022-09-27]. Dostupné na: https://anti-fraud.ec.europa.eu/media-corner/news/pif-report-
-reinforcing-protection-eus-finances-2022-09-23_en. 

90 [cit. 2022-09-27]. Dostupné na: https://anti-fraud.ec.europa.eu/media-corner/news/pif-report-
-reinforcing-protection-eus-finances-2022-09-23_en. 

91 [cit. 2022-09-27]. Informácie dostupné na: https://anti-fraud.ec.europa.eu/about-us/reports/
annual-reports-protection-eus-financial-interests-pif-report_en. 
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Rok Počet nahlásených nezrovnalostí  
(podvodných aj nepodvodných)

Suma (v €)

2016 19 080 2,97 bil. 

2017 15 213 2,58 bil. 

2018 11 639 1,3 bil. 

2019 11 726 1,2 bil. 

2020 7 301 976,6 mil. 

2021 11 218 3,24 bil. 
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5 Komparácia právnej úpravy vo vybraných členských 
štátoch EÚ

Ochrana finančných záujmov Európskej únie je dôležitým cieľom opatrení 
orgánov a inštitúcií na úrovni EÚ a národných inštitúcií. Hneď na úvod je však 
potrebné poznamenať, že finančné záujmy Európskej únie nie sú vždy finanč-
nými záujmami jednotlivých členských štátov. Treba mať tiež na pamäti, že po-
jem finančný záujem Európskej únie nie je to isté ako pojem záujmu Európskej 
únie.92

Záujem EÚ je nepochybne širší pojem ako pojem finančný záujem Únie. 
Finančný záujem Únie nemožno považovať za súhrn finančných záujmov jed-
notlivých členských štátov vzhľadom na skutočnosť, že na národnej úrovni nie 
sú finančné záujmy štátu súčtom záujmov jeho občanov. Môže nastať situácia, že 
finančné záujmy konkrétnej krajiny sa nebudú úplne zhodovať s finančnými zá-
ujmami Európskej únie. V tejto súvislosti je veľmi dôležité, aby členské štáty vo 
fáze stanovovania finančného rámca pre konkrétne finančné perspektívy mohli 
vyjadriť svoje očakávania a v priebehu rokovaní dosiahnuť kompromis, ktorý 
umožní, že predpokladaný rozpočet Únie sa zhoduje so záujmami jednotlivých 
členských štátov.93

Podľa článku 317 ZFEÚ94 plní rozpočet Európskej únie Komisia v spolupráci 
s členskými štátmi. Článok 325 ZFEÚ95 ukladá Únii aj členským štátom 

92 CHOCIEJ, A. P. Selected Issues on the Protection of the European Union’s Financial Interests. 2018, 
s. 158.

93 Tamže.
94 V zmysle čl. 317 ZFEÚ: „Komisia v spolupráci s členskými štátmi plní rozpočet v súlade s ustano‑

veniami nariadení vydaných podľa článku 322 na vlastnú zodpovednosť a v medziach určených 
prostriedkov, a to podľa zásad riadneho finančného hospodárenia. Členské štáty spolupracujú  
s Komisiou tak, aby zabezpečili využívanie rozpočtových prostriedkov v súlade so zásadami riad‑
neho finančného hospodárenia.“

95 V zmysle čl. 325 ZFEÚ: „Únia a členské štáty zamedzia podvody a iné protiprávne konanie po‑
škodzujúce finančné záujmy Únie prostredníctvom opatrení, ktoré sa prijmú v súlade s týmto 
článkom, čo má pôsobiť odradzujúco a tak, aby to poskytlo, v členských štátoch, inštitúciách, 
orgánoch, úradoch a agentúrach Únie účinnú ochranu. Členské štáty prijmú rovnaké opatrenia 
na zamedzenie podvodov poškodzujúcich finančné záujmy Únie, aké prijímajú na zamedzenie 
podvodov poškodzujúcich ich vlastné finančné záujmy. Členské štáty, bez toho, aby boli dotknuté 
ostatné ustanovenia zmlúv, koordinujú svoju činnosť zameranú na ochranu finančných záujmov 
Únie proti podvodom. Za týmto účelom organizujú s pomocou Komisie úzku a pravidelnú spolu‑
prácu medzi príslušnými orgánmi štátnej správy. Európsky parlament a Rada v súlade s riadnym 
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povinnosť bojovať proti podvodom a akejkoľvek inej nezákonnej činnosti po-
škodzujúcej finančné záujmy Únie, pričom členské štáty, ktoré bojujú proti pod-
vodom a majú vplyv na finančné záujmy Únie, prijmú rovnaké opatrenia, aké 
prijímajú na boj proti podvodom porušujúcim ich vlastné finančné záujmy. Tu 
treba zdôrazniť, že orgány členských štátov predstavujú približne 80 percent vý-
davkov celej Európskej únie. Fungovanie systému dohľadu v každom členskom 
štáte by malo byť účinným prvkom účinného boja proti podvodom. Zároveň je 
rovnako vhodné koordinovať kroky inštitúcií zodpovedných za boj proti zne-
užívaniu voči EÚ a boj proti nemu na úrovni EÚ aj na vnútroštátnej úrovni, čo 
je rovnako dôležité v účinnom boji proti podvodom.96

Danou problematikou sa zaoberala aj judikatúra SD EÚ. V prejednávanej 
veci C-603/19 (vec ŠTS Pezinok) sa vnútroštátny súd konkrétne pýta na zlučiteľ-
nosť povinností vyplývajúcich z článku 325 ZFEÚ s vnútroštátnymi pravidlami 
trestného konania, ako sú vykladané vo vnútroštátnej judikatúre, ktoré v takej 
veci, o akú ide vo veci samej, neumožňujú priznať štátu právo na náhradu škody 
ako poškodenému v rámci trestného konania.97

Členské štáty sú najmä povinné prijať účinné opatrenia umožňujúce vymá-
hať sumy, ktoré boli neoprávnene vyplatené príjemcovi príspevku, ktorý bol 
čiastočne financovaný z rozpočtu Únie. Naopak, článok 325 ZFEÚ neukladá 
členským štátom žiadnu inú povinnosť než tú, ktorá sa týka účinnosti opatrení, 
pokiaľ ide o postup, ktorý má umožniť dospieť k takému výsledku, takže členské 
štáty majú v tejto súvislosti určitú mieru voľnej úvahy s výhradou dodržania 
zásady ekvivalencie.98

Existencia účinného prostriedku nápravy poškodenia finančných záujmov 
Únie v právnom poriadku dotknutého členského štátu či už v rámci trestného, 
správneho alebo občianskoprávneho konania postačuje na splnenie povinnosti 
efektivity, ktorú ukladá článok 325 ZFEÚ, pokiaľ tento prostriedok umožňuje 
vymáhať neoprávnene vyplatené príspevky a trestné sankcie umožňujú bojovať 

legislatívnym postupom a po porade s Dvorom audítorov prijmú nevyhnutné opatrenia v oblas‑
tiach prevencie a boja proti podvodom poškodzujúcim finančné záujmy Únie s cieľom zabezpečiť 
v členských štátoch, inštitúciách, orgánoch, úradoch a agentúrach Únie účinnú a rovnocennú 
ochranu. Komisia v spolupráci s členskými štátmi predkladá každoročne Rade a Európskemu 
parlamentu správu o opatreniach prijatých na vykonanie tohto článku.“

96 CHOCIEJ, A. P. Selected Issues on the Protection of the European Union’s Financial Interests. 2018, 
s. 158.

97 Rozsudok SD EÚ z 1. októbra 2020 C-603/19 (ECLI:EU:C:2020:774), bod 1.
98 Tamže, bod 55.
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proti prípadom závažných podvodov. V tejto súvislosti treba na úvod uviesť, že 
koexistencia odlišných prostriedkov nápravy, ktoré sledujú odlišné a vlastné cie-
le v správnom, občianskom alebo trestnom práve, nemôže sama osebe ohroziť 
účinnosť boja proti podvodom, ktoré poškodzujú finančné záujmy Únie, pokiaľ 
vnútroštátna právna úprava ako celok umožňuje vymáhanie neoprávnene vy-
platených príspevkov z rozpočtu Únie.99

5.1 Francúzska republika

Reflexiu ochrany finančných záujmov EÚ nachádzame v podmienkach 
právnej úpravy Francúzskej republiky v dvoch právnych predpisoch, a to vo 
francúzskom Trestnom zákone (fr. Codepénal) a v Colnom kódexe (fr. Code 
des douanes). Na rozdiel od slovenskej právnej úpravy predstavuje úprava v do-
tknutých predpisoch komplexnú implementáciu trestných činov vymedzených 
v smernici Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/1371 o boji proti podvo-
dom poškodzujúcim finančné záujmy Únie. 

Codepénal v článku 313 upravuje trestný čin podvodného nadobúdania. 
V zmysle odseku 1 dotknutého ustanovenia sa pod podvodným nadobúdaním 
myslí: „... čin oklamania fyzickej osoby alebo právnickej osoby použitím falošného 
mena alebo fiktívneho postavenia, zneužitím skutočného postavenia alebo pros‑
tredníctvom nezákonných úskokov, na jej ujmu alebo ujmu tretej strany, a to za 
účelom, aby osoba poskytla finančné prostriedky, cenné papiere alebo akýkoľvek 
iný majetok, poskytla službu alebo udelila súhlas s úkonom, ktorým sa vykonáva 
záväzok alebo poskytuje plnenie“.100

Ide o základnú skutkovú podstatu, ktorej naplním sa trestná sadzba zvyšuje 
naplnením kvalifikačných pojmov, pod ktoré zákonodarca zaraďuje tieto:
a) osoba, ktorá sa dopustila trestného činu, zastávala verejnú funkciu alebo 

bola poverená výkonom verejnej moci, pričom tento trestný čin bol usku-
točnený pri výkone alebo v súvislosti s výkonom tejto funkcie;

b) osoba neoprávnene využila postavenie osoby, ktorá zastávala verejnú funk-
ciu alebo osoby poverenej výkonom verejnej služby;

c) osoba podala verejnú výzvu s cieľom emitovať cenné papiere alebo získať 
finančné prostriedky na humanitárnu alebo sociálnu pomoc;

99 Tamže, bod 55 a 56.
100 Bližšie pozri čl. 313 ods. 1 Code pénal.
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d) osoba spáchala trestný čin vo vzťahu k osobe, ktorej osobitná zraniteľnosť 
daná vekom, chorobou, invaliditou, fyzickým alebo psychickým postih-
nutím alebo tehotenstvom a táto skutočnosť bola páchateľovi zjavná alebo 
známa.101

Čo sa týka trestného činu sprenevery, právnu úpravu nachádzame viac-me-
nej rozptýlenú, no však stále nachádzajúcu sa v Trestnom zákone. Totižto skut-
kovú podstatu sprenevery nachádzame jednak v článku 314, ako aj v člán ku 432  
a 433 TZ. V prvom prípade, t. j. v prípade skutkovej podstaty upravenej v člán-
ku 314 TZ, je potrebné podotknúť, že v zmysle aktuálnej právnej úpravy daný 
skutok už nemá právnu relevanciu vo vzťahu k ochrane finančných záujmov EÚ, 
pretože v zmysle článku 314 ods. 1 TZ je sprenevera „spáchaná, ak si osoba na 
úkor iných osôb prisvojí peňažné prostriedky, cenné papiere alebo akýkoľvek ma‑
jetok, ktorý jej bol zverený a ktorý prevzala s podmienkou jeho vrátenia, ďalšieho 
odovzdania alebo použitia vopred určeným spôsobom“. V minulosti (konkrétne 
v období od 20. septembra 2019 do 27. decembra 2020) bol dotknutý článok 
doplnený o ustanovenie, ktoré sprísňovalo sankciu za trestný čin sprenevery 
v prípade, ak sprenevera ovplyvnila prijaté príjmy, vynaložené výdavky alebo 
aktíva, ktoré sú pokryté rozpočtom Európskej únie, rozpočtami inštitúcií, orgá-
nov a agentúr Európskej únie alebo rozpočtami, ktoré sú nimi priamo riadené 
a kontrolované. Z dôvodu odstránenia tohto ustanovenia sa však už sprenevera 
upravená v článku 314 TZ nespája s poškodzovaním finančných záujmov EÚ.

Opak však platí pri skutkových podstatách upravených v článkoch 432  
a 433 TZ. V intenciách článku 432 ods. 15 TZ sa osoba dopustí nezákonného 
konania, ak pôjde o konanie, keď osoba zastávajúca verejnú funkciu, poverená 
výkonom verejnej moci, alebo verejný účtovník, verejný depozitár alebo nie-
ktorý z ich podriadených zničí, spreneverí alebo odníme listinu, dokumenty, 
verejné alebo súkromné prostriedky alebo majetok, cenné papiere alebo aký-
koľvek iný predmet, ktorý jej bol odovzdaný z dôvodu výkonu jej funkcie alebo 
jej postavenia.102 Z danej formácie ustanovenia je teda zrejmé, že páchateľ musí 
byť osoba s verejnou funkciou. 

Článok 433 ods. 4 TZ zasa konanie vo forme zničenia, sprenevery alebo 
odňatia listiny, dokumentov, verejných alebo súkromných prostriedkov, majet-
ku, cenných papierov alebo akéhokoľvek iného predmetu, ktorý bol odovzdaný 

101 Bližšie pozri čl. 313 ods. 2 Code pénal.
102 Bližšie pozri čl. 432 Code pénal.
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osobe zastávajúcej verejnú funkciu, poverenej výkonom verejnej moci, alebo 
verejnému účtovníkovi, verejnému depozitárovi alebo niektorému z ich podria-
dených. Naproti tomu od situácie upravenej v článku 432 ods. 15 má v tomto 
prípade páchateľ postavenie súkromnej osoby, ktorá len zneužije prostriedky 
zverené osobe s verejnou funkciou.

Ďalším trestným činom upraveným francúzskymi normami trestného prá-
va je pranie špinavých peňazí, pod ktorým sa rozumie akékoľvek napomáhanie 
nepravdivému zdôvodňovaniu pôvodu majetku alebo príjmu páchateľa zločinu 
alebo prečinu, ktorým získal priamy alebo nepriamy prospech, pričom daná 
skutková podstata zahŕňa aj pomoc pri investovaní, zatajovaní alebo konverzii 
priamych alebo nepriamych výnosov z trestného činu.103

Pod skutkovú podstatu prania špinavých peňazí v zmysle článku 4 ods. 1 
smernice (EÚ) 2017/1371 o boji proti podvodom poškodzujúcim finančné zá-
ujmy Únie začleňujeme aj trestný čin zatajovania upravený v článku 321 TZ. Pod 
zatajovaním totiž v zmysle Trestného zákona rozumieme „ukrytie, uchovávanie 
alebo prevod veci alebo vystupovanie v postavení sprostredkovateľa pri jej prevode 
s vedomím, že ide o vec, ktorá je výnosom z trestného činu.

Zatajovanie je tiež vedomé získanie prospechu z veci predstavujúcej výnos 
z trestného činu, a to akýmkoľvek spôsobom“.104

Poslednou skupinou trestných činov súvisiacich s ochranou finančných zá-
ujmov EÚ patria aktívna a pasívna korupcia. Pod aktívnou korupciou pritom 
francúzske právo označuje konanie osoby, ktorá neoprávnene, kedykoľvek, pria-
mo alebo nepriamo ponúka alebo sľúbi dar, alebo výhody akéhokoľvek druhu 
osobe zastávajúcej verejnú funkciu, poverenej výkonom verejnej moci alebo 
zastávajúcej verejný volený mandát za to, že:
a) vykoná alebo sa zdrží vykonávania, alebo preto, že vykonal alebo sa zdržal 

vykonania úkonu, ktorý súvisí s jej funkciou, poslaním alebo mandátom 
alebo úkonu, ktorý mu jej funkcia, poslanie alebo mandát zľahčuje; alebo

b) zneužije alebo zneužila svoj skutočný alebo domnelý vplyv s cieľom získať 
od akéhokoľvek orgánu alebo verejnej správy akékoľvek zvýhodnenie, za-
mestnanie, zákazku alebo akékoľvek iné priaznivé rozhodnutie.105

103 Bližšie pozri článok 324 ods. 1 Code pénal.
104 Bližšie pozri článok 321 ods. 1 Code pénal.
105 Bližšie pozri čl. 331 ods. 1 Code pénal.
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V prípade, ak osoba, ktorá bez oprávnenia, kedykoľvek priamo alebo ne-
priamo ponúkne, sľúbi osobe zastávajúcej verejnú funkciu, poverenej výkonom 
verejnej moci alebo zastávajúcej verejný volený mandát v cudzom štáte alebo 
v rámci verejnej medzinárodnej organizácie dary alebo výhody akéhokoľvek 
druhu, aby vykonala, nechala vykonať alebo sa zdržala vykonania úkonu, ktorý 
súvisí s jej funkciou, poslaním alebo mandátom alebo úkonu, ktorý mu jej funk-
cia, poslanie alebo mandát zľahčuje, je hrozba sprísnenia sankcie.106

Na rozdiel od toho sa pasívnej korupcie dopustí osoba zastávajúca verej-
nú funkciu, poverená výkonom verejnej moci alebo zastávajúca verejný volený 
mandát, ktorá žiada alebo prijme, bez oprávnenia, kedykoľvek, priamo alebo 
nepriamo ponuku, sľub, dar alebo výhodu akéhokoľvek druhu pre seba alebo 
pre iných, aby:
a) vykonala, nechala vykonať alebo sa zdržala vykonania úkonu, ktorý súvisí 

s jej funkciou, poslaním alebo mandátom alebo úkonu, ktorý mu jej funkcia, 
poslanie alebo mandát zľahčuje; alebo 

b) zneužila svoj skutočný alebo údajný vplyv s cieľom získať od akéhokoľvek 
orgánu alebo verejnej správy akékoľvek zvýhodnenie, zamestnanie, zákazku 
alebo akékoľvek iné priaznivé rozhodnutie.107

Aj v tomto prípade existuje ďalšia skutková podstata, a to vtedy, ak osoba 
zastávajúca verejnú funkciu, poverená výkonom verejnej moci alebo zastávajúca 
verejný volený mandát v cudzom štáte alebo v rámci verejnej medzinárodnej 
organizácie, ktorá bez oprávnenia, kedykoľvek, priamo alebo nepriamo žiada 
alebo prijme ponuku, sľub, dar alebo výhodu akéhokoľvek druhu pre seba ale-
bo pre iných, aby vykonala, nechala vykonať alebo sa zdržala vykonania úkonu, 
ktorý súvisí s jej funkciou, poslaním alebo mandátom, alebo úkonu, ktorý mu 
jej funkcia, poslanie alebo mandát zľahčuje.108

Ako už bolo spomenuté, trestné činy upravené v smernici Európskeho par-
lamentu a Rady (EÚ) 2017/1371 o boji proti podvodom poškodzujúcim finanč-
né záujmy Únie reflektuje francúzska právna úprava aj colný zákon. V ňom 
nachádzame právnu úpravu podvodu, ktorý má viaceré podoby. Ad primum 
ide o pašovanie alebo akýkoľvek akt dovozu alebo vývozu tovaru vymedzenom 

106 Bližšie pozri čl. 331 ods. 2 Code pénal.
107 Bližšie pozri čl. 432 ods. 1 Code pénal.
108 Bližšie pozri čl. 435 ods. 1 Code pénal.
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v článku 414 TZ109 bez colného vyhlásenia.110 Takisto ide o úmyselný čin fa-
lošného vyhlásenia, použitia nepravdivého, nepresného alebo neúplného do-
kumentu, alebo nepredloženia potrebného dokumentu, ktorého účelom alebo 
výsledkom je úplne alebo čiastočne získať refundácie, výnimky, oslobodenie 
od dane, zníženie cla alebo získať finančnú výhodu spojenú s dovozom alebo 
vývozom.111 Posledný variant podvodu spočíva v konaní osoby, ktorá vývozom, 
dovozom alebo prevodom vykonala alebo sa pokúsila vykonať finančnú tran-
sakciu medzi Francúzskom a zahraničím týkajúcu sa finančných prostriedkov, 
o ktorých vedela, že priamo alebo nepriamo pochádzajú z trestného činu uvede-
ného v colnom kódexe alebo poškodzujúceho finančné záujmy Európskej únie, 
alebo z porušenia právnych predpisov o jedovatých látkach alebo rastlinách 
klasifikovaných ako narkotiká.112

5.2 Belgické kráľovstvo

Cieľ spočívajúci v boji proti podvodom s dotáciami nesú v legislatívnom 
prostredí dva najdôležitejšie zákonníky, a to Trestný zákon (fr. Codepénal)  
a Trestný poriadok. Trestný zákon kriminalizuje všeobecné trestné činy, akými 
sú falšovanie, zneužívanie dôvery a vydieranie. Kráľovský dekrét z roku 1933 
stanovuje samostatnú kriminalizáciu podvodov s dotáciami a osobitné opat-
renia na boj proti podvodom v súvislosti s dotáciami. Oba nástroje zaručujú 
širokú škálu opatrení na prenasledovanie podvodov s fondmi EÚ. 

5.2.1 Podvod a falšovanie

Trestný zákon definuje trestný čin falšovania ako čin s úmyslom podvodu 
alebo ako čin spáchaný v úmysle škodiť zastieraním listiny spôsobom určeným 
zákonom, pričom môže dôjsť k prípadnému znevýhodneniu. Tento čin je tvo-
rený štyrmi hlavnými prvkami:
1. dokumentom chráneným zákonom; 
2. falšovaním pravdy určeným konaním; 

109 Ide o tovar zakázaný Colným kódexom, ako aj tabakové výrobky.
110 Bližšie pozri čl. 414 ods. 2 Code des douanes.
111 Bližšie pozri 414 ods. 3 Code des douanes.
112 Bližšie pozri 415 Code des douanes.
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3. podvodný úmysel alebo úmysel poškodiť;
4. možnosť znevýhodnenia.113

V ustanoveniach § 194 a 197 TZ nachádzame trestný čin falšovania verej-
ným činiteľom. Tohto trestného činu sa dopustí každý štátny zamestnanec alebo 
štátny úradník, ktorý sa pri výkone funkcie dopustil falšovania:
1. falošnými podpismi;
2. zmenou listín, písomností alebo podpisov;
3. prevzatím osôb;
4. zápismi urobenými alebo vloženými do verejných registrov.114

Rovnako ide o situáciu, keď štátny zamestnanec alebo verejný činiteľ, ktorý 
pri vypracúvaní aktov svojho ministerstva skresľuje podstatu veci alebo okol-
nosti, a to spísaním iných zmlúv, než ktoré by boli vypracované alebo nadik-
tované stranami, alebo tým, že ako pravdivé uvedie nepravdivé skutočnosti.115

Podvodu sa dopustí aj osoba falšovaním originálnych a verejných písom-
ností, ako aj všetky osoby, ktoré sa dopustili falšovania obchodných, bankových 
alebo súkromných písomností:
1. falošnými podpismi;
2. falšovaním alebo pozmeňovaním písomností alebo podpisov;
3. dodatočným vkladaním ustanovení, záväzkov alebo plnení do zmlúv;
4. zmenou ustanovení zmlúv, vyhlásení alebo podstatných skutočností.116

Okrem iného, vo všetkých už uvedených prípadoch bude potrestaný ten, 
kto použil falošný akt alebo falošný dokument, ako keby bol páchateľom 
falšovania.117

Falšovanie verejným činiteľom, ako je uvedené v § 194 až 196 Trestného 
zákona, je rovnakým trestným činom, ako je uvedené v § 193 až 212 Trestného 
zákona. Za spôsobilosť páchateľa, štátneho zamestnanca, ktorý sa pri výkone 
svojej povinnosti dopustí falšovania, však hrozí prísnejší trest ‒ odňatie slobody 
na desať až pätnásť rokov.

113 SANDULLI, A. et al. The Protection of EU Financial Interests across Four National Legal Systems: 
a Comparative Perspective. 2021, s. 174.

114 Bližšie pozri § 194 Code pénal.
115 Bližšie pozri § 195 Code pénal.
116 Bližšie pozri § 196 Code pénal.
117 Bližšie pozri § 197 Code pénal.
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5.2.2 Vydieranie

Vydieranie je v belgickom Trestnom zákonníku definované ako akt podvod-
ného privlastnenia tovaru, ktorý patrí inej osobe, buď použitím falošných mien, 
alebo falošných kapacít, alebo klamlivou ľsťou.118

Trestný čin sa skladá z troch základných prvkov, ktoré musia nastať, aby súd 
právne potvrdil existenciu trestného činu vydierania: 

 – vôľa neoprávnene si prisvojiť cudziu vec; 
 – používanie podvodných prostriedkov; 
 – vydanie predmetného tovaru.119

Tovarom uvedeným v § 496 Trestného zákona môžu byť peňažné prostried-
ky, hnuteľný majetok, záväzky, oddlženia. Súd si musí byť plne vedomý splnenia 
všetkých prvkov definície. Vydieranie sa trestá odňatím slobody na jeden me-
siac až maximálne päť rokov a pokutou od 208 do 24-tisíc eur.120

Pokus o vydieranie, teda pokus o spáchanie trestného činu, bol kriminali-
zovaný až po zásahu federálneho zákonodarcu v roku 1993. Predtým nebolo 
možné riešiť mnohé prípady, ktoré sa týkali subvenčných podvodov považova-
ných za pokus o vydieranie, pretože neposkytujú výslovné ustanovenie pokusu 
o vydieranie. Pokus o vydieranie sa trestá odňatím slobody na osem dní až  
maximálne tri roky a pokutou od 208 do 16-tisíc eur.121

5.2.3 Zneužitie dôvery

V belgickom Trestnom zákone je zneužitie dôvery definované ako čin, pri 
ktorom si páchateľ na škodu iného prisvojil tovar, ktorý mu bol dodaný, s povin-
nosťou vrátiť ho alebo použiť na konkrétny účel. Tovarom v uvedenom článku 
môžu byť aktíva, finančné prostriedky, tovar, zmenky, odpisy, písomnosti aké-
hokoľvek druhu, ktoré vyjadrujú záväzok alebo splatenie dlhu.122

Na kvalifikovanie trestného činu ako zneužitia dôvery sú potrebné tri hlavné 
zložky:

 – sprenevera alebo plytvanie tovarom; 
118 SANDULLI, A. et al. The Protection of EU Financial Interests across Four National Legal Systems: 

a Comparative Perspective. 2021, s. 175.
119 Tamže.
120 Tamže.
121 Tamže.
122 Tamže.
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 – možná nevýhoda; 
 – forma klamlivého úmyslu.123

Zneužitie dôvery predpokladá základnú dohodu medzi obeťou a páchate-
ľom, ktorá slúži na zverenie tovaru inej osobe s cieľom použiť tento tovar na 
konkrétny cieľ, ktorým môžu byť buď vrátenie tovaru obeti, alebo použitie to-
varu na konkrétny účel.

Zneužitie dôvery sa trestá odňatím slobody na jeden mesiac až maximálne 
päť rokov a pokutou od 208 do 4 000 eur. Osoby uznané za vinné zo zneužitia 
dôvery môžu byť zbavené niektorých občianskych práv, ako sú právo byť volený 
alebo právo zastávať funkciu štátneho zamestnanca.

Zneužitie dôvery zo strany verejného činiteľa, ako je uvedené v § 240 Trest-
ného zákona, je rovnakým trestným činom, ako je uvedené v § 491 Trestného 
zákona. Za spôsobilosť páchateľa, štátneho zamestnanca, ktorý hospodári s ve-
rejnými prostriedkami alebo cennými titulmi, však hrozí prísnejší trest ‒ trest 
odňatia slobody na päť až desať rokov a peňažný trest od 4- do 800-tisíc eur.

5.2.4 Aktívna a pasívna korupcia

S cieľom bojovať proti úplatkárstvu, a tým aj proti korupcii zamestnancov 
verejnej správy, upravujú § 246 až 252 Trestného zákona niektoré špecifické 
delikty. Po prvé, § 246 ods. 1 Trestného zákona kriminalizuje pasívnu korup-
ciu, ktorá je definovaná ako okolnosť, v ktorej štátny zamestnanec žiada alebo 
prijíma ponuku, prísľub alebo výhodu, či už priamo alebo nepriamo, alebo pre 
seba alebo iných s cieľom osvojiť si určité správanie, ako je opísané v § 247 
Trestného zákona.124

Po druhé je aktívna korupcia, ako sa uvádza v § 246 ods. 2 Trestného zá-
kona, opísaná ako čin, pri ktorom má štátny zamestnanec väčšiu vyjednáva-
ciu silu a môže sám iniciovať konanie, ako je uvedené v § 247 TZ: „… spočíva  
v predložení ponuky alebo výhody akéhokoľvek druhu priamo alebo prostredníc‑
tvom sprostredkovateľov osobe, ktorá pre seba alebo tretiu osobu vykonáva verejnú 
funkciu, aby sa zapojila do akéhokoľvek konania uvedeného v článku 274 Trest‑
ného zákona“.125

123 Tamže.
124 Tamže, s. 176.
125 Tamže.
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Pokuty sa vzťahujú na všetkých zamestnancov verejnej správy, ale aj na  
ostatných, ktorí podnecujú ostatných k presvedčeniu, že sú štátnymi zamest-
nancami, alebo dokonca na osoby, ktoré len ohlásili svoju kandidatúru na ta-
kúto funkciu.126

5.2.5 Kráľovský dekrét z roku 1933

Ako sme už spomenuli, okrem Trestného zákona ešte nachádzame osobitný 
zákon na úrovni poskytovania dotácií – kráľovský dekrét z roku 1933 pozme-
nený v roku 1994.127 V ňom nachádzame viaceré skutkové podstaty zaoberajúce 
sa machináciami s dotáciami. V intenciách dekrétu sú trestné tieto konania:
1. neurobenie vyhlásenia, prijatie alebo ponechanie si dotácie, pomoci alebo 

príspevku alebo ich časti s vedomím, že na ne osoba nemá nárok alebo že 
na ne má nárok len čiastočne;

2. vedomé vykonanie nepresného alebo neúplného vyhlásenia pri podaní žia-
dosti o získanie alebo uchovanie dotácie, pomoci alebo príspevku;

3. použitie dotácie, pomoci alebo príspevku na iné účely, než na aké boli ur-
čené;

4. prijatie alebo ponechanie si dotácie, pomoci alebo príspevku.128

5.3 Luxemburské veľkovojvodstvo

Právna úprava v podmienkach Luxemburska sa takisto nachádza v Trest-
nom zákone (fr. Code pénal). Rovnako ako v prípade Belgicka, aj tu nachádza-
me najmä právnu úpravu podvodu, ktorý obsahuje štyri variácie skutkových 
podstát.

V prvom rade ide o situáciu, keď osoba vedome urobí nepravdivé alebo neú-
plné vyhlásenie s cieľom získať alebo ponechať si dotáciu, pomoc alebo iný prí-
spevok, ktorý je úplne alebo čiastočne poskytovaný z rozpočtu štátu, inej práv-
nickej osoby spravujúcej sa verejným právom alebo medzinárodnou inštitúciou, 

126 Tamže.
127 Kráľovský dekrét z 31. mája 1933 dotýkajúci sa vyhlásení súvisiacich s dotáciami, kompenzá-

ciami a príspevkami.
128 Bližšie pozri § 1 až 5 Kráľovského dekrétu z 1933.
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pričom bude potrestaná odňatím slobody na štyri mesiace až päť rokov a peňaž-
ným trestom od 251 do 30-tisíc eur.129

Rovnako sa potrestá každý, kto na základe vyhlásenia uvedeného v predchá-
dzajúcom článku získa dotáciu, pomoc alebo iný príspevok, na ktorý nemá ná-
rok alebo na ktorý má nárok len čiastočne. Rovnaká sankcia sa pritom aplikuje 
aj v prípade, ak osoba vedome použije dotáciu, pomoc alebo príspevok na iné 
účely, než na ktoré boli pôvodne poskytnuté.130

Trestného činu podvodu sa takisto dopustí každý, kto prijme alebo si pone-
chá dotáciu, pomoc alebo iný príspevok alebo časť dotácie, pomoci alebo iného 
príspevku, vediac, že   naň nemá nárok, ako aj každý, kto vedome urobí neprav-
divé alebo neúplné vyhlásenie alebo opomenie oznámiť povinné informácie 
s cieľom vyhnúť sa zaplateniu príspevku do zdrojov rozpočtu medzinárodnej 
inštitúcie alebo s cieľom znížiť ho.131

5.4 Španielske kráľovstvo

Právna úprava ochrany finančných záujmov EÚ sa nachádza v španielskom 
Trestnom zákone (šp. Código Penal). Stretávame sa tu pritom s dvoma druhmi 
podvodu, a to subvenčným podvodom a podvodom proti rozpočtu EÚ. 

Skutkovú podstatu subvenčného podvodu nachádzame v článku 308 Trest-
ného zákona, pričom v intenciách odseku 1 dotknutého článku sa tohto typu 
podvodu dopustí ten, „ kto získa dotácie alebo pomoc od orgánov verejnej moci 
vrátane Európskej únie vo výške alebo v hodnote vyššej ako stotisíc eur tým, že 
uvádza nepravdivé údaje o splnení podmienok, ktoré je potrebné na ich udelenie 
alebo zatajuje skutočnosti, ktoré by bránili ich poskytnutiu“.

Za trestné sa takisto považuje konanie osoby vykonávajúcej činnosť, ktorá 
je úplne alebo čiastočne hradená z prostriedkov orgánov verejnej moci vrátane 
Európskej únie, ak ich použije na iné účely, než na ktoré bola dotácia alebo po-
moc poskytnutá, a urobí tak v rozsahu vyššom ako 100-tisíc eur, ak poskytnutá 
dotácia alebo pomoc nebudú refundované.132

129 Bližšie pozri § 496 ods. 1 Code pénal.
130 Bližšie pozri § 496 ods. 2 Code pénal.
131 Bližšie pozri § 496 ods. 3 a 4 Code pénal.
132 Bližšie pozri čl. 308 ods. 2 Código Penal.
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V zmysle článku 308 ods. 3 TZ okrem hrozby trestu odňatia slobody stráca 
zodpovedná osoba možnosť poberať štátne dotácie a pomoc a právo požívať 
daňové výhody alebo výhody a stimuly sociálneho zabezpečenia na tri až šesť 
rokov.

V oboch prípadoch sa pritom na účely určenia sumy uvedenej v tomto usta-
novení bude brať do úvahy celková získaná, spreneverená alebo nesprávne po-
užitá suma bez ohľadu na to, či pochádza od jedného alebo viacerých verejných 
orgánov alebo subjektov. V prípade, ak získaná, spreneverená alebo neoprávne-
ne použitá suma nepresiahne stotisíc eur, ale presiahne desaťtisíc eur, uloží sa 
trest odňatia slobody na tri mesiace až jeden rok alebo peňažný trest vo výške 
trojnásobku uvedenej sumy a strata možnosti získať dotácie alebo pomoc a prá-
vo požívať daňové výhody alebo výhody a stimuly sociálneho zabezpečenia po 
dobu šiestich mesiacov až dvoch rokov, ak sa neuskutoční refundácia.133

V prípade podvodu proti rozpočtu EÚ ide o situáciu, keď osoba konaním 
alebo opomenutím konania spreneverí všeobecný rozpočet Európskej únie ale-
bo rozpočet iných rozpočtov spravovaných Európskou úniou, a to v rozsahu 
prevyšujúcom päťdesiattisíc eur, pričom sa vyhýba zaplateniu súm, ktoré treba 
zložiť, alebo použije získané peňažné prostriedky na iné ako určené účely okrem 
prípadov uvedených v článku 308, alebo získala peňažné prostriedky na základe 
uvádzania nepravdivých skutočností o plnení podmienok potrebných na ich 
získanie, alebo na základe zatajenia skutočností, ktoré by bránili ich získaniu.134

V prípade, ak spreneverená alebo neoprávnene použitá suma nepresiahne 
päťdesiattisíc eur, ale presiahne štyritisíc eur, uloží sa trest odňatia slobody na tri 
mesiace až jeden rok alebo peňažný trest vo výške trojnásobku uvedenej sumy 
a strata možnosti získať verejné dotácie alebo pomoc a nárok na daňové alebo 
sociálne výhody alebo stimuly na obdobie od šiestich mesiacov do dvoch rokov.

133 Refundáciou sa rozumie, ak príjemca vráti neoprávnene prijaté alebo uplatnené dotácie alebo 
pomoc vrátane úroku z omeškania použiteľného na dotácie, a to od momentu, keď bola do-
tácia alebo pomoc poskytnutá, skôr ako mu bude oznámené začatie inšpekcie a kontrolných 
úkonov alebo ak k takýmto krokom nedošlo, skôr ako prokurátor alebo štátny zástupca alebo 
zástupca regionálnej alebo miestnej správy podajú na neho žalobu alebo obžalobu, alebo skôr, 
ako prokurátor alebo vyšetrovací sudca vykonajú úkony, na základe ktorých by mohol získať 
formálnu vedomosť o začatí konania. Refundácia bráni tomu, aby bol ten istý páchateľ stíhaný 
za nepravdivo poskytnutú dokumentáciu, výlučne vo vzťahu k dlhu, na ktorý sa vzťahuje usku-
točnená refundácia a ktorého sa páchateľ dopustil pred vykonaním refundácie.

134 Bližšie pozri čl. 306 Código Penal.
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5.5 Portugalská republika

Právnu úpravu nachádzame v osobitnom zákone č. 28/84 (Decreto-Lei  
n.º 28/84, de 20 de Janeiro). Ten obsahuje jednak právnu úpravu trestného činu 
podvodu pri získaní dotácie a grantu, ako aj úpravu zneužitia dotácií, grantov 
alebo nízko úročených pôžičiek.

V prípade, ak osoba, ktorá získa dotáciu alebo grant:
a) poskytnutím nepresných alebo neúplných informácií o sebe alebo o tretích 

stranách orgánom alebo príslušným orgánom, ktoré sa týkajú skutočností, 
ktoré sú dôležité pre udelenie dotácie alebo grantu;

b) vynechaním informácií o skutočnostiach, ktoré sú dôležité na udelenie dotá-
cie alebo grantu, čím dochádza k rozporu s ustanoveniami právneho rámca 
na ich poskytovanie;

c) použitím akéhokoľvek dokumentu získaného prostredníctvom nepresných 
alebo neúplných informácií, ktoré odôvodňujú buď nárok na dotáciu, ale-
bo grant, alebo informácií o skutočnostiach dôležitých na udelenie dotácie 
alebo grantu,
dopustí sa trestného činu podvodu pri získaní dotácie a grantu, a to v zmysle 

článku 36 dotknutého zákona.135

Ak sa uvedené konanie vykonáva v mene a v záujme právnickej osoby alebo 
spoločnosti, ktorá bola výlučne alebo prevažne založená na spáchanie uvedené-
ho konania, súd nariadi okrem uloženia pokuty aj jej zrušenie.

Portugalská právna úprava v prípade tohto typu podvodu upravuje aj formy 
liberácie páchateľa, a to v prípadoch, keď sa:
a) dobrovoľne zabráni udeleniu dotácie alebo grantu;
b) vynaložilo značné úsilie, aby sa zabránilo udeleniu dotácie alebo grantu, ak 

dotácia alebo grant nebola udelená a na jej neudelenie nemala intervencia 
páchateľa žiadny vplyv.136

Ak sa zneužitia dotácií, grantov alebo nízko úročených pôžičiek ako trest-
ného činu dopustí osoba, ktorá použije platby prijaté ako súčasť dotácie alebo 
grantu na iné účely, než na aké sú zákonne určené, bude potrestaná odňatím 
slobody na dobu nie dlhšiu ako 2 roky alebo pokutou najmenej 100 dní. Trest-
né je aj konanie osoby, ktorá použije platbu prijatú v rámci pôžičky s nízkym 

135 Bližšie pozri čl. 36 ods. 1 zákona č. 28/84.
136 Bližšie pozri čl. 36 ods. 7 zákona č. 28/84. 
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úrokom na iný účel, ako je ten, ktorý je stanovený v úverovom rámci určenom 
príslušným orgánom. V prípade, ak sa tieto konania vykonávajú opakovane  
v mene a v záujme právnickej osoby alebo spoločnosti a spôsobená škoda ne-
bola dobrovoľne napravená, súd nariadi zrušenie takejto právnickej osoby alebo 
spoločnosti.137

5.6 Cyperská republika

Cyperský Trestný zákonník zakotvuje trestný čin všeobecného podvod-
ného konania v článku 297 a nasl. Naproti tomu osobitný zákon – zákon  
č. 69(I)/2020 – upravuje trestné činy osobitného podvodného konania s ohľa-
dom na ochranu finančných záujmov EÚ, pričom koncipuje tri kategórie ta-
kéhoto konania, a to podľa článku 4 smernice Európskeho parlamentu a Rady 
(EÚ) 2017/1371. 

V prvom rade je trestný podvod súvisiaci s výdavkami, ktoré nesúvisia s ve-
rejným obstarávaním, ktorého sa páchateľ dopustí úmyselným konaním alebo 
opomenutím konania, ktoré sa týka používania alebo predkladania falšovaných, 
nesprávnych alebo neúplných výkazov alebo dokladov, ktoré majú za následok 
spreneveru alebo neoprávnené zadržiavanie finančných prostriedkov alebo ak-
tív z rozpočtu Únie alebo z rozpočtov spravovaných Úniou alebo v jej mene; 
neposkytnutia informácií v rozpore s konkrétnou povinnosťou, a to s rovnakým 
následkom; zneužitia takýchto finančných prostriedkov alebo aktív na iné účely, 
než na aké boli pôvodne poskytnuté.

Ďalší variant spočíva v podvode v súvislosti s výdavkami súvisiacimi s ve-
rejným obstarávaním, ak k nemu došlo v úmysle získať pre páchateľa alebo inú 
osobu neoprávnený prospech, a to poškodením finančných záujmov Únie, aké-
koľvek konanie alebo opomenutie týkajúce sa: 
a) používania alebo predkladania falšovaných, nesprávnych alebo neúplných 

výkazov alebo dokladov, ktoré majú za následok spreneveru alebo neopráv-
nené zadržiavanie finančných prostriedkov alebo aktív z rozpočtu Únie ale-
bo z rozpočtov spravovaných Úniou alebo v jej mene;

b) neposkytnutia informácií v rozpore s konkrétnou povinnosťou, a to s rov-
nakým následkom; alebo 

137 Bližšie pozri čl. 37 zákona č. 28/84.
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c) zneužitia takýchto finančných prostriedkov alebo aktív na iné účely, než na 
aké boli pôvodne poskytnuté, ktoré poškodzuje finančné záujmy Únie.

Posledným typom sú podvody v súvislosti s inými príjmami, než sú príjmy 
z vlastných zdrojov založených na DPH, akékoľvek konanie alebo opomenutie 
týkajúce sa:
a) používania alebo predkladania falšovaných, nesprávnych alebo neúplných 

výkazov alebo dokladov, ktoré majú za následok protiprávny úbytok zdrojov 
rozpočtu Únie alebo rozpočtov spravovaných Úniou alebo v jej mene;

b) neposkytnutia informácií v rozpore s konkrétnou povinnosťou, a to s rov-
nakým následkom; 

c) zneužitia legálne nadobudnutého prospechu s rovnakým následkom.

5.7 Holandské kráľovstvo

Holandskú trestnoprávnu ochranu finančných záujmov EÚ nachádzame 
v Trestnom zákone (Wetboek van Strafrecht), pričom ide o implementovanie 
trestného činu sprenevery.

Tá v dotknutom právnom predpise obsahuje štyri skutkové podstaty, pri-
čom na ochranu finančných záujmov EÚ je dôležitá najmä tá, ktorá je vyjad-
rená v ustanovení 323a Trestného zákona. V zmysle tejto právnej normy každá 
osoba, ktorá úmyselne a nezákonne používa finančné prostriedky, ktoré boli 
poskytnuté na konkrétny účel Európskymi spoločenstvami alebo v ich mene 
na iné účely, ako sú tie, na ktoré tieto prostriedky slúžia, boli poskytnuté, po-
trestá sa odňatím slobody najviac na tri roky alebo peňažným trestom do piatej 
kategórie.138

Podľa zákona je každý trestný čin zaradený do jednej zo šiestich kategórií. 
Pre každú kategóriu je stanovená maximálna výška pokuty takto:
1. prvá kategória 335 eur (poznámka: od 1. januára 2012 390 eur);
2. druhá kategória 3 350 eur (poznámka: od 1. januára 2012 3 900 eur);
3. tretia kategória 6 700 eur (poznámka: od 1. januára 2012 7 800 eur);
4. štvrtá kategória 16 750 eur (poznámka: od 1. januára 2012 19 500 eur);
5. piata kategória 67 000 eur (poznámka: od 1. januára 2012 78 000 eur);

138 Bližšie pozri čl. 323a Wetboek van Strafrecht.
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6. šiesta kategória 670 000 eur (poznámka: od 1. januára 2012 780 000 eur).139

V prípade odsúdenia za daný trestný čin môže súd nariadiť zverejnenie svoj-
ho rozsudku a takisto môže uložiť diskvalifikáciu z práv uvedených v článku 28 
zákona.140 Práva, ktorých môže byť páchateľ rozsudkom zbavený v prípadoch 
ustanovených v zákone, sú:
1. zastávanie úradov alebo určitých úradov;
2. slúžiť v ozbrojených službách;
3. voliť členov obecných zastupiteľských orgánov a kandidovať do nich;
4. pôsobiť ako obhajca alebo súdom ustanovený správca;
5. vykonávanie určitých povolaní.141

Ak páchateľ spácha závažný priestupok pri výkone svojho povolania, môže 
byť zbavený spôsobilosti výkonu tohto povolania.142

5.8 Česká republika

Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník (TZ), upravuje, rovnako ako sloven-
ské trestné právo, skutkovú podstatu trestného činu poškodzovania finančných 
záujmov Európskej únie.

Daného trestného činu sa páchateľ dopustí v dvoch prípadoch. V prvom 
rade ide o situáciu, ak osoba vyhotoví, použije alebo predloží nepravdivé, ne-
správne alebo neúplné údaje, alebo zatají doklady alebo údaje, a tým umožní 
neoprávnené použitie alebo zadržanie finančných prostriedkov, ktoré pochá-
dzajú z rozpočtu Európskej únie alebo rozpočtov spravovaných Úniou ale-
bo v jej mene, alebo zmení zdroje niektorého takého rozpočtu, alebo umožní 
ne oprávnené použitie alebo zadržovanie majetku obstaraného z rozpočtu EÚ 
alebo rozpočtu spravovaného Úniou alebo v jej mene.143

Ustanovenie § 260 ods. 1 TZ obsahuje znaky základnej skutkovej podsta-
ty trestného činu poškodenia finančných záujmov Európskej únie, ktorý je 
prečinom. Pojmy, ktoré sa uvádzajú ako podmienky trestnej zodpovednosti  

139 Bližšie pozri čl. 23 ods. 4 Wetboek van Strafrecht.
140 Bližšie pozri čl. 325 ods. 1 Wetboek van Strafrecht.
141 Bližšie pozri čl. 28 ods. 1 Wetboek van Strafrecht.
142 Bližšie pozri čl. 325 ods. 2 Wetboek van Strafrecht.
143 Bližšie pozri § 260 ods. 1 TZ.
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(t. j. pojem súhrnný rozpočet EÚ144 a rozpočet spravovaný Úniou alebo v jej 
mene145), majú povahu normatívneho znaku skutkovej podstaty. Trestný zákon-
ník sa v tomto smere nedovoláva žiadnym štandardným spôsobom (odkazom či 
blanketom) žiadneho z mimotrestných prameňov európskeho práva. Naopak, 
pojmy ako súhrnný (generálny, celkový) rozpočet Európskych spoločenstiev 
(Európskej únie) a rozpočet spravovaný Európskymi spoločenstvami (Európ-
skou úniou) alebo v ich mene iba preberá bez ďalšieho, a to ako tzv. normatívne 
znaky skutkovej podstaty. To má význam pre páchateľov v prípade negatívneho 
právneho omylu o týchto znakoch, pretože ten sa posudzuje podľa zásad plat-
ných pre negatívny omyl skutkový (§ 18 ods. 1 TZ). Vzhľadom na to, že trestný 
čin poškodenia finančných záujmov Európskej únie je v základnej skutkovej 
podstate deliktom výlučne úmyselným (§ 13 ods. 2 TZ), trestná zodpovednosť 
by v prípade spomínaného omylu neprichádzala do úvahy.146

Trestný čin poškodenia finančných záujmov Európskej únie podľa § 260 
ods. 1 TZ je dokonaný už v okamihu, keď jeho páchateľ tu popísaným kona-
ním prinajmenšom vytvorí možnosť (t. j. umožní), aby následne nastal poru-
chový následok (t. j. nesprávne použitie, zadržiavanie prostriedkov, zmenšenie 
zdrojov). Zákonodarca tu kriminalizuje vo svojej podstate účastnícke konanie 
vo forme pomoci ako samostatný dokonaný delikt. Preto má § 260 ods. 1 TZ 
prednosť pred právnou kvalifikáciou „umožnenie“ podľa § 24 ods. 1 písm. c) 
TZ147 k § 260 ods. 1 TZ.

144 Podľa článku 310 ods. 1 ZFEÚ musia byť pre každý rozpočtový rok všetky príjmy a výdavky 
Únie predbežne vyčíslené a zahrnuté do rozpočtu (súhrnný/generálny rozpočet opierajúci sa  
o zásady jednotnosti a správnosti rozpočtu). Ročný rozpočet Únie stanovujú (schvaľujú) Eu-
rópsky parlament a Rada v súlade s článkom 314 ZFEÚ. Rozpočet musí byť vyrovnaný v príj-
moch aj výdavkoch. Rozpočet sa plní v súlade so zásadou riadneho finančného hospodárenia  
(článok 310 ods. 5 ZFEÚ), danou zásadami hospodárnosti, účinnosti a efektivity. Návrh roz-
počtu predkladá Komisia Európskemu parlamentu a Rade (článok 314 ods. 2 ZFEÚ).

145 Pod týmto názvom sa aj dnes rozumejú tzv. ďalšie rozpočty alebo „výdavky a príjmy, ktoré sú 
spravované priamo alebo na základe právomoci delegovanej Spoločenstvom (Európskou úniou) 
a jeho (jej) orgánmi alebo inštitúciami“. Ide najmä o prostriedky typu predvstupových fondov 
(PHARE, SAPARD, ISPA) a povstupových fondov (Štrukturálny fond, Kohézny fond, Európ-
sky/Sociálny fond atď.). 

146 KRATOCHVÍL, V. § 260 Poškození finančních zájmů Evropské unie. In ŠÁMAL, P a kol. Trest‑
ní zákoník. 2. vyd. Praha : C. H. Beck, 2012, s. 2650.

147 V zmysle § 24 ods. 1 písm. c) TZ: „Účastníkom na dokonanom trestnom čine alebo jeho pokuse 
je ten, kto úmyselne umožnil alebo uľahčil inému spáchaniu trestného činu, najmä opatrením 
prostriedkov, odstránením prekážok, vylákaním poškodeného na miesto činu, strážením pri čine, 
radou, utvrdzovaním v predsavzatí alebo sľubom prispieť.“
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V druhom prípade ide o situáciu, keď osoba neoprávnene použije finančné 
prostriedky pochádzajúce z rozpočtu Európskej únie alebo rozpočtu spravova-
ných Úniou alebo v jej mene, majetok obstaraný z rozpočtu Únie alebo rozpoč-
tov spravovaných Úniou alebo v jej mene, ale zmenší zdroje niektorého z týchto 
rozpočtov.148

Skutková podstata trestného činu poškodenia finančných záujmov Európ-
skej únie obsiahnutá v § 260 ods. 2 TZ je ďalšou základnou skutkovou pod-
statou. Podľa § 260 ods. 1 písm. 2 TZ ide takisto o prečin. K svojmu dokona-
niu vyžaduje, aby nastala porucha v podobe neoprávneného skrátenia alebo  
použitia finančných prostriedkov z európskych rozpočtov, ide preto o porucho-
vý trestný čin. Spolupáchateľstvo tohto trestného činu je možné aj v podobe, keď 
spolupáchatelia v spoločnom úmysle naplnia svojím spoločným konaním znaky 
oboch týchto základných skutkových podstát, obsiahnutých v odsekoch 1 a 2  
(napr. môže ísť o dve osoby, z ktorých jedna predloží údaje v zmysle § 260  
ods. 1 TZ, druhá ich neoprávnene použije v zmysle § 260 ods. 2 TZ, pričom obe 
konajú v intenciách oboch odsekov.149

Vzhľadom na problematiku jednočinného súbehu trestného činu poško-
dzovania finančných záujmov EÚ a trestného činu sprenevery v podmienkach 
trestného práva Českej republiky sa Najvyšší súd Českej republiky vyjadril ob-
dobne, ako v prípade Slovenskej republiky. Vo svojom stanovisku vyslovil toto: 
„Jednočinný súbeh trestných činov subvenčného podvodu podľa § 212 Trestného 
zákona a poškodzovania finančných záujmov Európskej únie podľa § 260 Trest‑
ného zákona Českej republiky je možný. Ak sú pri naplnení znakov oboch týchto 
trestných činov spáchaných trestné činy sčasti ku škode Európskej únie a sčasti  
ku škode iného subjektu, spravidla Českej republiky alebo územného samospráv‑
neho kraja, je potrebné páchateľovi klásť za vinu v rámci ustanovenia § 212 Trest‑
ného zákona celú spôsobenú škodu (t. j. súčet oboch čiastkových súm), pričom 
v rámci ustanovenia § 260 Trestného zákona len jej čiastkovú sumu spôsobenú vo 
vzťahu k finančným prostriedkom Európskej únie.“150

148 Bližšie pozri § 260 ods. 2 TZ.
149 KRATOCHVÍL, V. § 260 Poškození finančních zájmů Evropské unie. In ŠÁMAL, P a kol. Trest‑

ní zákoník. 2. vyd. Praha : C. H. Beck, 2012, s. 2650.
150 Bližšie pozri stanovisko trestného kolégia Najvyššieho súdu z 26. apríla 2018, Tpjn 300/2017.
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5.9 Spolková republika Nemecko

Právna úprava v nemeckom Trestnom zákone (Strafgesetzbuch – StGB) ob-
sahuje viaceré skutkové podstaty trestných činov, ktoré majú za následok po-
škodenie finančných záujmov EÚ.

Ad primum ide o  trestný čin dotačného podvodu, ktorý je upravený  
v § 264 TZ. V jeho znení, kto poskytne orgánu príslušnému na schválenie do-
tácie alebo inej agentúre alebo osobe zapojenej do dotačného konania (posky-
tovateľ dotácie) pre seba alebo inú osobu nesprávne alebo neúplné údaje o sku-
točnostiach výhodných pre neho alebo pre inú osobu, napr. údaje relevantné na 
poskytnutie dotácie, používa predmet alebo peňažný prospech, ktorých použi-
tie je obmedzené právnymi predpismi, alebo poskytovateľ dotácie v súvislosti  
s dotáciou v rozpore s týmto obmedzením zadržuje poskytovateľovi dotácie  
v rozpore s právnymi predpismi ustanovenia o poskytovaní dotácií, o skutoč-
nostiach súvisiacich s dotáciou alebo o použití potvrdenia o nároku na dotá-
ciu, alebo o skutočnostiach týkajúcich sa dotácie, ktorá bola získaná uvedením 
nesprávnych alebo neúplných údajov v dotovacom konaní, sa trestá odňatím 
slobody na dobu, ktorá nie je viac ako päť rokov, alebo na pokutu. 

V obzvlášť závažných prípadoch hrozí trest odňatia slobody na šesť mesia-
cov až 10 rokov, pričom takýto zvlášť závažný prípad nastáva, keď páchatelia 
zneužívajú svoje právomoci alebo postavenie verejného činiteľa alebo európske-
ho úradníka, alebo využijú pomoc verejného činiteľa alebo európskeho úradní-
ka, ktorý zneužíva svoje právomoci alebo postavenie.151

Ad secundum ide o trestný čin podplácania v zmysle § 332 TZ, ktorého sa 
dopustia páchatelia vtedy, ak ako verejní činitelia, európski úradníci alebo oso-
by poverené osobitnými funkciami verejnej služby, ktorí požadujú, nechajú si 
sľúbiť alebo prijmú výhodu pre seba alebo pre tretiu osobu za to, že vykonali 
alebo v budúcnosti vykonajú úradný úkon, a tým porušili alebo by porušili svoje 
služobné povinnosti. Na základe formulácie danej skutkovej podstaty ide o for-
mu pasívnej korupcie v zmysle smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 
2017/1371 z 5. júla 2017 o boji proti podvodom, ktoré poškodzujú finančné 
záujmy Únie, prostredníctvom trestného práva.

151 Bližšie pozri § 264 Strafgesetzbuch – StGB.
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Ad tertiam sa stretávame s aktívnou a pasívnou korupciou upravenou v ust. 
§ 331 až 338 TZ. Najprv § 332 TZ kriminalizuje branie úplatkov takto:

 – Trest odňatia slobody na šesť mesiacov až päť rokov je vyhradený pre ve-
rejných činiteľov, európskych úradníkov alebo osoby poverené osobitnými 
funkciami verejnej služby, ktorí požadujú, nechajú si sľúbiť alebo prijmú vý-
hodu pre seba alebo pre tretiu osobu za to, že vykonali – alebo v budúcnosti 
vykonajú – úradný úkon, a tým porušili alebo môžu porušiť svoje služobné 
povinnosti. V menej závažných prípadoch hrozí trest odňatia slobody až na 
tri roky alebo peňažný trest.152

 – Sudcovia, členovia súdu Európskej únie alebo rozhodcovia, ktorí žiadajú, 
nechajú si sľúbiť alebo prijmú prospech pre seba alebo pre tretiu osobu za 
to, že vykonali alebo v budúcnosti vykonajú súdny úkon, a tým porušia svoje 
súdne povinnosti, hrozí im trest odňatia slobody na jeden až desať rokov. 
V menej závažných prípadoch sa trestá odňatím slobody na šesť mesiacov 
až päť rokov.

 – Ak páchatelia požadujú, nechajú si sľúbiť alebo prijmú výhodu výmenou 
za budúci čin. Uvedené odseky ust. § 332 TZ sa uplatňujú, ak druhej osobe 
bolo naznačené, že sú ochotní porušiť svoje povinnosti konaním alebo sa 
nechať – v rozsahu, v akom je to v ich uvážení – ovplyvniť prospechom pri 
výkone svojho uváženia.153

Po druhé poskytovanie výhod, ako je uvedené v § 333 TZ, je opísané ako 
konanie osoby, ktorá ponúka, sľubuje alebo poskytuje verejnému činiteľovi, eu-
rópskemu úradníkovi, osobe poverenej osobitnými funkciami vo verejnej služ-
be alebo vojakovi vo federálnych ozbrojených silách prospech pre túto osobu 
alebo tretiu osobu výmenou za výkon služby, uloží sa mu pokuta alebo trest 
odňatia slobody na dobu nepresahujúcu tri roky.154

Kto sudcovi, členovi súdu Európskej únie alebo rozhodcovi ponúkne, sľúbi 
alebo poskytne prospech pre túto osobu alebo tretiu osobu za to, že vykonali 
alebo v budúcnosti vykonajú súdny úkon, uloží sa pokuta alebo trest odňatia 
slobody neprevyšujúci päť rokov.155

152 Pokus o korupciu sa v tomto prípade trestá.
153 SANDULLI, A. et al. The Protection of EU Financial Interests across Four National Legal Systems: 

a Comparative Perspective. 2021, s. 222.
154 Tamže, s. 223.
155 Tamže.
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Trestná zodpovednosť podľa ods. 1 § 333 TZ nezakladá trestný čin, ak prí-
slušný orgán v rámci svojich právomocí buď vopred povolil príjemcovi príjem 
dávky, alebo ho povolil na základe okamžitého oznámenia príjemcom.156

Po tretie trestný čin poskytovania úplatkov predstavuje konanie, keď osoba 
ponúka, sľubuje alebo poskytuje verejnému činiteľovi, európskemu činiteľovi, 
osobe poverenej osobitnými funkciami vo verejnom záujme alebo vojakovi fe-
derálnych ozbrojených síl prospech pre túto osobu alebo tretej osobe za to, že 
vykonali alebo v budúcnosti vykonajú úradný úkon, a tým porušia alebo môžu 
porušiť svoje služobné povinnosti, hrozí im trest odňatia slobody na tri mesiace 
až päť rokov. V menej závažných prípadoch je trestom peňažný trest alebo trest 
odňatia slobody v trvaní najviac dvoch rokov.157

5.10 Bulharská republika

Bulharské trestné právo upravuje dva trestné činy súvisiace s ochranou fi-
nančných záujmov EÚ. 

Ide o trestný čin podvodu v zmysle ust. § 248a ods. 1 v spojení s ods. 2 bul-
harského Trestného zákona. V intenciách týchto ustanovení bude potrestaný 
každý, kto s cieľom získať úver uvedie nepravdivé údaje, potrestá sa odňatím 
slobody až na tri roky a peňažným trestom od tisíc do 5-tisíc BGN. Takisto 
sa potrestá osoba, ktorá uvedie nepravdivé informácie alebo zadrží informácie  
v rozpore s povinnosťou zverejniť tieto informácie s cieľom získať finančné pro-
striedky z fondov patriacich Európskej únii alebo z fondov, ktoré Európska únia 
poskytuje Bulharskej republike.

Ak bol takýto úkon vykonaný konateľom alebo zástupcom právnickej oso-
by alebo obchodníkom, potrestá sa odňatím slobody na jeden až šesť rokov  
a peňažným trestom od 2-tisíc do 10-tisíc BGN. Trest sa uloží aj zamestnanco-
vi, ktorý udelil súhlas na poskytnutie úveru alebo ktorý uvoľnil prostriedky, ak 
vedel, že poskytnuté údaje sú nepravdivé.158

Rovnako je trestným konanie, keď osoba použije akékoľvek finančné 
pro striedky získané z fondov patriacich Európskej únii alebo prostriedkov 

156 Tamže.
157 Tamže.
158 Bližšie pozri § 248a ods. 3 TZ.
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poskytnutých Európskou úniou Bulharskej republike na iný účel, ako je určený. 
V tomto prípade hrozí sankcia jeden až šesť rokov trestu odňatia slobody.159

5.11 Dánske kráľovstvo

V zmysle dánskeho Trestného zákona160 je trestné konanie osoby, ktorá na 
účely rozhodovania o zaplatení alebo vrátení ciel alebo iných poplatkov, alebo 
o vyplatení alebo vrátení dotácií, alebo pomoci od dánskych orgánov alebo in-
štitúcií Európskej únie, alebo iných odborových agentúr poskytne nesprávne 
alebo zavádzajúce informácie alebo zamlčí informácie vrátane nesplnenia po-
vinnosti zverejnenia dôležitej pre rozhodnutie vo veci v úmysle sebe alebo iných 
vyhnúť sa platbe alebo dosiahnuť nezákonnú platbu. Sankcia za takéto konanie 
predstavuje pokutu alebo odňatie slobody na dobu nepresahujúcu jeden rok  
a šesť mesiacov.161

Rovnaký trest sa bude vzťahovať na každú osobu, ktorá nezákonne využije 
legálne získaný prospech v súvislosti s platbami vymedzenými v uvedenej skut-
kovej podstate, ako aj na osobu, ktorá nezákonne použije platby dosiahnuté 
tak, ako je uvedené v § 289a v ods. 1 TZa na iné účely, než na aké boli pôvodne 
udelené. To sa však netýka výhod poskytovaných na súkromné použitie.162

V prípade, ak konania upravené v § 289a TZ majú obzvlášť závažný charak-
ter, bude sa na ne aplikovať sankcia podľa § 289 TZ, a to trest odňatia slobody 
neprekračujúci viac ako osem rokov.163

5.12 Lotyšská republika

Lotyšský Trestný zákon z 28. novembra 1998 upravuje v spojení s ochranou 
finančných záujmov EÚ trestný čin podvodného získavania a používania úverov 
a iných pôžičiek upravených v § 210 TZ. V intenciách dotknutého ustanovenia 
rozlišujeme tri skutkové podstaty, z toho dve základné a jednu kvalifikovanú.

159 Bližšie pozri § 254b TZ.
160 Zákon č. 909 z 27. septembra 2005 v znení zákona č. 1389 a 1400 z 21. decembra 2005.
161 Bližšie pozri § 289a ods. 1 TZ.
162 Bližšie pozri § 289a ods. 2 TZ.
163 Bližšie pozri § 289a ods. 4 v spojení s § 289 ods. 1 TZ.



141

5 KOMPARÁCIA PRÁVNEJ ÚPRAVY VO VYBRANÝCH ČLENSKÝCH ŠTÁTOCH EÚ

Ide o konanie osoby, ktorá sa vedome dopustí uvedenia nepravdivých úda-
jov, získania dotácií, úverov alebo iných pôžičiek, alebo počas doby čerpania 
dotácií, úverov alebo iných pôžičiek, pričom za takéto konanie jej hrozí trest 
odňatia slobody najviac na dva roky alebo pokuta do päťdesiatnásobku mini-
málnej mesačnej mzdy s odňatím oprávnenia na podnikanie alebo aj bez neho 
na obdobie najmenej dvoch rokov a najviac päť rokov.164

Tomu, kto sa dopustí použitia dotácií, úverov alebo iných pôžičiek na iné 
účely, ako sú uvedené v dohode, hrozí trest odňatia slobody najviac na štyri roky 
alebo peňažný trest do šesťdesiatnásobku minimálnej mesačnej mzdy, s alebo 
bez odňatia práva na podnikanie na obdobie najmenej dvoch rokov a najviac 
päť rokov.165

Poslednou formou naplnenia tohto trestného činu je konanie osoby, ktorá 
spácha činy už uvedenej skutkovej podstaty a spôsobí tým značnú ujmu štátu, 
veriteľovi alebo právom chráneným záujmom. V takom prípade tu je hrozba 
trestu odňatia slobody na dobu nepresahujúcu šesť rokov alebo peňažný trest do 
výšky osemdesiatnásobku minimálnej mesačnej mzdy s odňatím oprávnenia na 
podnikanie na dobu najmenej dvoch rokov a najviac päť rokov.166

5.13 Poľská republika

V Poľsku je inštitúciou zodpovednou za ochranu finančných záujmov Eu-
rópskej únie predovšetkým Ministerstvo financií Poľskej republiky. Kontrolu 
správneho využívania fondov EÚ a v dôsledku toho odhaľovanie nezrovnalostí 
poškodzujúcich finančné záujmy Európskej únie aj v Poľsku vykonáva viacero 
inštitúcií v rôznych fázach. Najdôležitejšiu úlohu zohráva Najvyššia kontrol-
ná komora, ktorá je podriadená Národnej správe daní Ministerstva financií  
(pl. Krajowa Administracja Skarbowa). Dôležitú úlohu zohrávajú aj kontroly 
vykonávané riadiacimi orgánmi [nariadenie (EÚ) č. 1303/2013]. V prípadoch 
porušenia disciplíny verejných financií zohrávajú významnú úlohu aj arbitrážne 
výbory.167

164 Bližšie pozri § 210 ods. 1 TZ.
165 Bližšie pozri § 210 ods. 2 TZ.
166 Bližšie pozri § 210 ods. 3 TZ.
167 CHOCIEJ, A. P. Selected Issues on the Protection of the European Union’s Financial in TERESTS. 

2018, s. 160.
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Treba zdôrazniť, že Poľsko bolo pred vstupom do Európskej únie stále v pro-
cese rokovaní a zaviazalo sa implementovať právo EÚ v oblasti boja proti pod-
vodom proti finančným záujmom EÚ. Dňa 1. júla 2003 vymenovala Rada mi-
nistrov do Harmonskej republiky splnomocnenca vlády na boj proti finančným 
nezrovnalostiam voči Poľsku a EÚ (pl. Pełnomocnik Rządu do Spraw Zwalcza-
nia Nieprawidłowosci Finansowych na Szkodę Rzeczypospolitej Polskiej lub 
Unii Europejskiej).168

Medzi úlohy splnomocnenca vlády SR pre boj proti finančným nezrovnalos-
tiam voči Poľsku a EÚ patria najmä iniciovanie, koordinácia a realizácia aktivít 
zameraných na zabezpečenie finančných záujmov Poľskej republiky a Európskej 
únie. Splnomocnenec najmä koordinuje činnosť orgánov štátnej správy v tejto 
oblasti a zabezpečuje správny tok informácií medzi nimi. Je tiež zodpovedný za 
podávanie správ Európskej komisii o nezrovnalostiach pri využívaní fondov EÚ 
a zbiera, overuje a analyzuje dokumenty a informácie potrebné na ich prípravu. 
Splnomocnenec môže tiež iniciovať a vykonávať práce na prípravu právnych 
aktov v oblasti ochrany finančných záujmov Únie.169

Splnomocnenec vlády pre boj proti podvodom proti Poľsku a EÚ je vedúcim 
medzirezortného tímu pre boj proti podvodom proti Poľsku a EÚ – pomoc-
nému orgánu Rady ministrov. Tím plánuje, koordinuje a monitoruje činnosti 
orgánov štátnej správy súvisiace s finančnými záujmami EÚ, pripravuje návr-
hy na efektívnu výmenu informácií medzi správnymi orgánmi s cieľom zlepšiť 
preventívne opatrenia a bojovať proti porušovaniu finančných záujmov EÚ.170

Splnomocnenec aj medzirezortný tím poskytujú odboru verejných financií 
na ministerstve financií technickú a kancelársku pomoc. Rezort verejných fi-
nancií okrem splnomocnenca vlády a medzirezortnej skupiny vykonáva aj úlo-
hy auditu a kontroly pre fondy EÚ a nepreplatené prostriedky z iných zdrojov, 
ako aj zohráva dôležitú úlohu v boji proti podvodom proti finančným záuj-
mom EÚ.171

V § 297 TZ (zákon Dz. U. z 1997 r. Nr 88, poz. 553 Kodekskarny) nachá-
dzame právnu úpravu podvodu. V zmysle tohto ustanovenia rozoznávame dve 
skutkové podstaty.

168 Tamže.
169 Tamže.
170 Tamže, s. 161
171 Tamže.
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V prvom rade ide o situáciu, keď každý, kto s cieľom získať bankový úver, 
pôžičku, záruku, akreditívu, dotácie, potvrdenia banky o záväzku zo záruky ale-
bo obdobného peňažného príspevku na určený hospodársky účel, elektronický 
platobný prostriedok alebo zákazku verejného obstarávania pre seba alebo pre 
inú osobu, od banky alebo organizačnú zložku vykonávajúca obdobnú podnika-
teľskú činnosť na základe zákona alebo od orgánu alebo inštitúcie, ktorá nakladá 
s verejnými prostriedkami, predloží sfalšovaný alebo pozmenený doklad alebo 
doklad uvádzajúci nepravdu, nedôveryhodný doklad alebo nedôveryhodné pí-
somné vyhlásenie o okolnosti, ktoré sú významné na získanie finančnej pod-
pory alebo platobného nástroja alebo príkazu, potrestá sa odňatím slobody na 
tri mesiace až päť rokov.172

Takisto je trestné konanie osoby, ktorá svoje povinnosti neoznámi prísluš-
nému orgánu alebo inštitúcii okolnosti, ktoré by mohli mať vplyv na zadržanie 
alebo obmedzenie výšky poskytnutej finančnej podpory podľa § 1 TZ alebo 
zákazky verejného obstarávania, resp. možnosť ďalšieho používania elektronic-
kého platobného prostriedku, podlieha rovnakému trestu.173

Dotknuté ustanovenie takisto upravuje dôvod liberácie, a to v prípade, ak 
osoba pred začatím trestného stíhania dobrovoľne zabránila použitiu finančnej 
podpory alebo platobného prostriedku, vzdala sa dotácie alebo zákazky verej-
ného obstarávania, alebo uspokojila nároky poškodeného.174

Trestným je aj konanie osoby, ktorá neprimeraným vyplácaním, vyberaním 
alebo zneužívaním grantov alebo dotácií vystavuje verejné financie strate, pri-
čom páchateľ bude potrestaný pokutou až do výšky 240 denných sadzieb.175 
Ak vyplatenie alebo vybratie neoprávneného, nadmerného alebo použitého 
zneužitia grantu alebo dotácie nepresiahne zákonom stanovenú hranicu, pácha-
teľ zakázaného konania sa potresce pokutou za porušenie štátnej pokladnice.176

172 Bližšie pozri § 297 ods. 1 Kodeks karny.
173 Bližšie pozri § 297 ods. 2 Kodeks karny.
174 Bližšie pozri § 297 ods. 3 Kodeks karny.
175 Ide o tzv. dennú pokutu (prípadne jednotkovú pokutu alebo štruktúrovanú pokutu), pričom 

ide o jednotku platby pokuty, ktorá vychádza z denného osobného príjmu páchateľa. Trestný 
čin sa trestá odňatím slobody na určený počet dní alebo pokutami. Keďže väzenie je finančný 
trest, v dôsledku zamedzenia práce denná pokuta predstavuje jeden deň uväznenia a bez mzdy.

176 Bližšie pozri § 297 ods. 4 Kodeks karny.



144

POŠKODZOVANIE FINANČNÝCH ZÁUJMOV EURÓPSKEJ ÚNIE

5.14 Rumunsko

Zákon č. 286 zo 17. júla 2009 (rumunský Trestný zákon) upravuje dva trest-
né činy dotýkajúce sa ochrany finančných záujmov EÚ. Ide pritom o trestný čin 
podvodu, ktorého právnu úpravu nachádzame v § 308 TZ, a trestný čin sprene-
very upravený v § 309 TZ.

Trestného činu podvodu sa osoba dopustí v prípade použitia alebo predlo-
ženia nepravdivých, nepresných alebo neúplných dokumentov alebo údajov na 
získanie súhlasov alebo záruk požadovaných na udelenie finančných prostried-
kov získaných alebo zaručených z verejných prostriedkov, ak má za následok ne-
spravodlivé pridelenie takýchto prostriedkov. Za dopustenie sa tohto trestného 
činu hrozí osobe trest odňatia slobody nie menej ako dva a nie viac ako sedem 
rokov odňatia slobody.177

V prípade trestného činu sprenevery ide o zneužitie peňazí alebo vecných 
prostriedkov pridelených orgánu verejnej moci alebo verejnej inštitúcii pri ne-
dodržaní zákonných ustanovení. V takom prípade sa páchateľ trestá odňatím 
slobody najmenej na jeden rok a najviac na päť rokov. Rovnaký trest sa vzťa-
huje na zneužitie finančných prostriedkov, ktoré sú výsledkom financovania 
získaného alebo zaručeného z verejných prostriedkov, bez dodržania zákonných 
ustanovení.178

5.15 Slovinská republika

Trestnoprávna úprava ochrany finančných záujmov EÚ sa v podmienkach 
Slovinska nachádza v Trestnom zákone (sl. Kazenskizakonik), ktorý upravuje 
jednak trestný čin podvodu, ako aj tzv. pranie špinavých peňazí. 

V prípade trestného činu podvodu ide o situáciu, keď osoba bez splnenia 
podmienok potrebných na získanie úveru, investičného majetku, dotácie alebo 
iného prospechu určeného na výkon hospodárskej činnosti, získa takýto úver 
alebo iný prospech pre seba alebo pre tretiu osobu predložením veriteľovi ale-
bo inej osobe, ktorej úlohou je schváliť takýto úver alebo finančný prospech 
nepravdivé alebo neúplné údaje o stave majetku, súvahách, zisky, straty alebo 
iné skutočnosti dôležité na schválenie uvedenej pôžičky alebo iného prospechu. 

177 Bližšie pozri § 308 zákona č. 286 zo 17. júla 2009.
178 Bližšie pozri § 309 zákona č. 286 zo 17. júla 2009.
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Dopustením sa tohto konania hrozí osobe trest odňatia slobody až na tri roky, 
prípadne peňažný trest.179

Čo sa týka trestného činu prania špinavých peňazí, ide o situáciu, keď osoba 
prijme, vymieňa, skladuje, nakladá, používa na hospodársku činnosť alebo na 
inú činnosť určenú zákonom, zatajuje alebo sa pokúša utajiť praním špinavých 
peňazí pôvod peňazí alebo majetku, ktorý bol podľa jeho vedomostí získaný 
komisiou za trestný čin. V takom prípade sa osoba potrestá odňatím slobody 
až na päť rokov. V rovnakom rozsahu sa potresce, kto spácha tento čin a je sú-
časne páchateľom alebo účastníkom trestného činu, ktorým boli tieto peniaze 
alebo majetok nadobudnuté. V prípade, že osoba mala alebo mohla vedieť, že 
peniaze alebo majetok boli nadobudnuté trestným činom, a spácha činy uvede-
né v prvom alebo treťom odseku, potrestá sa odňatím slobody až na dva roky.180

5.16 Maďarsko

V zmysle maďarského Trestného zákona je potrestaná každá osoba, ktorá:
a) navádza osobu, aby si myslela alebo pokračovala v nepravdivom presvedče-

ní, alebo zamlčuje známe skutočnosti v súvislosti s akoukoľvek rozpočtovou 
platobnou povinnosťou alebo s akýmikoľvek finančnými prostriedkami vy-
platenými alebo splatnými z rozpočtu, alebo v tomto rozsahu urobí neprav-
divé vyhlásenie;

b) nezákonne si nárokuje akúkoľvek výhodu poskytnutú v súvislosti s rozpoč-
tovými platobnými záväzkami; alebo

c) použije finančné prostriedky vyplatené alebo splatné z rozpočtu na iné ako 
povolené účely, a tým spôsobí finančnú stratu jednému alebo viacerým roz-
počtom, pričom jej hrozí trest odňatia slobody až na dva roky.181

Trest odňatia slobody neprevyšujúci tri roky je za prečin, ak rozpočtový 
podvod má za následok značné finančné straty; alebo rozpočtový podvod je 
spáchaný v zločineckom spolčení s komplicmi alebo v komerčnom rozsahu.182

Odňatím slobody na jeden až päť rokov sa potrestá, ak rozpočtový pod-
vod má za následok značné finančné straty; alebo rozpočtový podvod má za 

179 Bližšie pozri čl. 235 Kazenski zakonik.
180 Bližšie pozri čl. 252 Kazenski zakonik.
181 Bližšie pozri § 396 ods. 1 TZ.
182 Bližšie pozri § 396 ods. 2 TZ.
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následok značné finančné straty a je spáchaný v zločinnom spolčení s komplic-
mi alebo v komerčnom rozsahu.183

Odňatím slobody na dva až osem rokov sa potrestá osoba, ak rozpočtový 
podvod má za následok obzvlášť značné finančné straty; alebo rozpočtový pod-
vod má za následok značnú finančnú stratu a je spáchaný v zločinnom spolčení 
s komplicmi alebo v komerčnom rozsahu.184

Odňatím slobody na päť až desať rokov sa potrestá, ak rozpočtový podvod 
má za následok obzvlášť značnú finančnú stratu; alebo rozpočtový podvod má 
za následok obzvlášť značnú finančnú stratu a je spáchaný v zločinnom spolčení 
s komplicmi alebo v komerčnom rozsahu.185

Každá osoba, ktorá vyrába, získava, skladuje, predáva alebo obchoduje s to-
varom podliehajúcim spotrebnej dani bez splnenia kritérií uvedených v zákone 
o spotrebných daniach a osobitných predpisoch o uvádzaní tovaru podliehajú-
ceho spotrebnej dani alebo v iných právnych predpisoch prijatých na základe 
splnomocnenia tohto zákona alebo bez toho, aby mal úradné povolenie, a tým 
spôsobuje finančnú stratu centrálneho rozpočtu, sa trestá podľa už uvedených 
odsekov.186

Každá osoba, ktorá si neplní alebo nedostatočne plní zúčtovacie, účtovné 
alebo oznamovacie povinnosti týkajúce sa finančných prostriedkov vyplatených 
alebo splatných z rozpočtu, alebo v tomto rozsahu uvedie nepravdivé vyhláse-
nie, alebo použije falošný, falošný alebo sfalšovaný doklad alebo nástroj, je vinná 
z trestného činu, za ktorý sa potrestá trestom odňatia slobody neprevyšujúcim 
tri roky.187

Trest možno znížiť, ak páchateľ poskytne náhradu za finančnú stratu spô-
sobenú rozpočtovým podvodom pred podaním obžaloby. Toto ustanovenie sa 
nepoužije, ak je trestný čin spáchaný v zločinnom spolčení s komplicmi alebo 
v komerčnom rozsahu.188

Riaditeľ hospodárskeho subjektu alebo člen alebo zamestnanec s opráv-
nením vykonávať kontrolu alebo dohľad, ak člen alebo zamestnanec nespl-
nia povinnosť výkonu kontroly alebo dohľadu, a tak umožnia členovi alebo 

183 Bližšie pozri § 396 ods. 3 TZ.
184 Bližšie pozri § 396 ods. 4 TZ.
185 Bližšie pozri § 396 ods. 5 TZ.
186 Bližšie pozri § 396 ods. 6 TZ.
187 Bližšie pozri § 396 ods. 7 TZ.
188 Bližšie pozri § 396 ods. 8 TZ.
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zamestnancovi hospodárskeho subjektu spáchanie rozpočtového podvodu  
v rámci svojich funkcií, je vinný zo zločinu, na ktorý sa vzťahuje trest odňatia 
slobody neprevyšujúci tri roky.189

Na účely trestnoprávnej úpravy určitými pojmami sa myslia:
a) „rozpočet“ znamená podsystémy ústredného rozpočtu – vrátane rozpočtov 

fondov sociálneho zabezpečenia a mimorozpočtových fondov –, rozpočty 
a/alebo fondy spravované medzinárodnými organizáciami alebo v ich mene 
a rozpočty a/alebo fondy spravované Európskou úniou alebo v jej mene. 
Pri trestných činoch spáchaných v súvislosti s finančnými prostriedkami 
vyplácanými alebo splatnými z rozpočtu, „rozpočet“ tiež znamená – okrem 
už uvedeného – rozpočty a/alebo fondy spravované cudzím štátom alebo  
v jeho mene;

b) „finančná strata“ znamená akúkoľvek stratu príjmov vyplývajúcu z nedo-
držania akejkoľvek rozpočtovej platobnej povinnosti, ako aj nezákonného 
požadovania finančných prostriedkov z rozpočtu alebo použitia finančných 
prostriedkov vyplatených alebo splatných z rozpočtu na iné účely, ako sú 
autorizované.190

5.17 Talianska republika

Taliansky Trestný zákon (Codice Penale) upravuje trestný čin sprenevery 
verejných prostriedkov.

Tej sa dopustí ktokoľvek mimo verejnej správy, ak páchateľ získal od štátu 
alebo od iného verejného orgánu alebo od Európskych spoločenstiev príspevky, 
granty, pôžičky, zvýhodnené pôžičky alebo iné platby rovnakého druhu, ako-
koľvek pomenované, určené na realizáciu jedného alebo viacerých účelov a ak 
ich nepridelí na predpokladané účely, pričom sa potrestá odňatím slobody na 
šesť mesiacov až štyri roky.191

Odsúdenie za trestný čin uvedený v tomto článku, ak bol spáchaný na ujmu 
alebo prospech podnikateľskej činnosti alebo v každom prípade v súvislosti  
s ňou, znamená, že páchateľ bude následne neschopný uzavrieť zmluvu s verej-
nou správou.192

189 Bližšie pozri § 397 TZ.
190 Bližšie pozri § 396 ods. 9 TZ.
191 Bližšie pozri čl. 316 Codice Penale.
192 Bližšie pozri čl. 32 Codice Penale.
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6 Poškodzovanie finančných záujmov EÚ – trestnoprávna 
a administratívnoprávna úprava Slovenskej republiky

6.1 Trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskej únie

Trestnoprávnu ochranu finančných záujmov Európskej únie v Slovenskej 
republike prioritne a špecificky zabezpečujú skutkové podstaty trestného činu 
poškodzovania finančných záujmov Európskej únie podľa § 261 až 263 Trest-
ného zákona. 

Tieto skutkové podstaty citovaného trestného činu boli zakotvené už do 
pôvodného znenia Trestného zákona č. 140/1961 Zb. v platnom znení záko-
nom č. 421/2002 Z. z. účinným od 1. septembra 2002 v ustanoveniach § 126 
až 126b s názvom Poškodzovanie finančných záujmov Európskych spoločen-
stiev  v zásade v ďalej uvedenom obsahovom znení, pričom následne zmenený 
bol len pojem Európske spoločenstvá (ďalej aj „ES“) na pojem Európska únia 
(ďalej aj „EÚ“). Dôvodová správa k zakotveniu tohto nového trestného činu 
do Trestného zákona stručne uvádzala len to, že tieto nové ustanovenia ochra-
ňujú finančné záujmy ES, predovšetkým na území štátu. Ich úpravu si vyžadu-
jú predvstupové rokovania k 24. kapitole – spolupráca v oblasti spravodlivosti 
a vnútorných záležitostí. Obsah ustanovení je aplikáciou Dohovoru o ochra-
ne finančných záujmov Európskych spoločenstiev vypracovaného na základe  
čl. K3 Zmluvy o EÚ.193

Ďalšie znenie skutkových podstát trestného činu poškodzovania finanč-
ných záujmov Európskej únie v zmysle novely Trestného zákona – zákona  
č. 91/2016 Z. z. o trestnej zodpovednosti právnických osôb a o zmene a doplne-
ní niektorých zákonov, bolo od 1. júla 2016 do 31. júla 2019, v ustanovení § 261 
až 263 Trestného zákona nasledujúce (v aplikačnej praxi je však vzhľadom na  
§ 2 Trestného zákona o jeho časovej pôsobnosti v súvislosti so skutkami z tohto 
obdobia aplikované prevažne práve toto ustanovenie).

Uvádzaného trestného činu poškodzovania finančných záujmov Európskej 
únie podľa § 261 ods. 1 Trestného zákona sa (do 31. júla 2019) dopustil ten, 

193 ŠANTA, J., ZEMAN, Š. Ochrana finančných záujmov Európskej únie v Trestnom zákone Slo-
venskej republiky a porovnanie so zákonmi niektorých iných štátov EÚ. In Justičná revue. 2018, 
č. 10, s. 1088.
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kto použil alebo predložil falšovaný, nesprávny alebo neúplný výkaz alebo do-
klad, alebo neposkytol povinné údaje, alebo použil prostriedky zo všeobecné-
ho rozpočtu Európskej únie, z rozpočtu spravovaného Európskou úniou alebo  
v zastúpení Európskej únie na iný účel, ako boli pôvodne určené, a tým umožnil 
spôsobenie sprenevery alebo protiprávne zadržanie prostriedkov z uvedeného 
rozpočtu. Za to sa potrestal odňatím slobody na šesť mesiacov až tri roky. 

Podľa ods. 2 tohto ustanovenia odňatím slobody na jeden rok až päť rokov 
sa páchateľ potrestal, ak spáchal čin uvedený v ods. 1 
a) a spôsobil ním väčšiu škodu; 
b) z osobitného motívu alebo 
c) závažnejším spôsobom konania.

Odňatím slobody na tri roky až osem rokov sa podľa ods. 3 páchateľ po-
trestal, ak spáchal čin uvedený v ods. 1 a spôsobil ním značnú škodu, a nako-
niec odňatím slobody na sedem rokov až dvanásť rokov sa páchateľ potrestal, 
ak spáchal čin uvedený v ods. 1 a 
a) spôsobil ním škodu veľkého rozsahu alebo b) ako člen nebezpečného 

zoskupenia.

Ustanovenie § 262 ods. 1 Trestného zákona trestom odňatia slobody až na 
dva roky sankcionovalo toho, kto porušil alebo nesplnil povinnosť vyplývajúcu 
z jeho zamestnania, povolania, postavenia alebo funkcie v riadení alebo kontro-
le činnosti osôb ním riadených, a tým umožnil spáchanie trestného činu podľa 
§ 261 ods. 1. Podľa ods. 2 tohto ustanovenia sa odňatím slobody na jeden rok 
až tri roky páchateľ potrestal vtedy, ak spáchal čin uvedený v ods. 1 a spôsobil 
ním značnú škodu, a odňatím slobody na jeden rok až päť rokov sa páchateľ 
podľa ods. 3 tohto ustanovenia potrestal vtedy, ak spáchal čin uvedený v ods. 1 
a spôsobil ním škodu veľkého rozsahu. 

Posledné z uvedených ustanovení v jeho pôvodnom znení – § 263 ods. 1 
Trestného zákona – zakotvovalo trestnosť toho, kto z nedbanlivosti poškodil 
finančné záujmy Európskej únie konaním uvedeným v § 261 ods. 1 (potrestal 
sa odňatím slobody až na jeden rok) a podľa ods. 2 odňatím slobody na jeden 
rok až tri roky sa páchateľ potrestal, ak spáchal čin uvedený v ods. 1 a spôsobil 
ním značnú škodu. 

Súčasné znenie skutkovej podstaty trestného činu poškodzovania finanč-
ných záujmov Európskej únie v zmysle novely Trestného zákona, zákona  
č. 214/2019 Z. z. účinného od 1. 8. 2019, je nasledujúce:
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§ 261

(1) Kto použije alebo predloží falšovaný, nesprávny alebo neúplný výkaz alebo 
doklad, alebo neposkytne povinné údaje, a tým umožní protiprávne zadržanie 
finančných prostriedkov alebo iných aktív pochádzajúcich z rozpočtu Európskej 
únie, z rozpočtu spravovaného Európskou úniou alebo v mene Európskej únie 
alebo použitie týchto prostriedkov alebo aktív na iný ako určený účel, potrestá sa 
odňatím slobody na šesť mesiacov až tri roky.

(2) Rovnako ako v odseku 1 sa potrestá, kto použije finančné prostriedky alebo 
iné aktíva pochádzajúce z rozpočtu Európskej únie, z rozpočtu spravovaného Eu‑
rópskou úniou alebo v mene Európskej únie na iný ako určený účel.

(3) Odňatím slobody na jeden rok až štyri roky sa páchateľ potrestá, ak ako za‑
mestnanec, člen, zástupca alebo iná osoba oprávnená konať za toho, kto finančné 
prostriedky alebo iné aktíva uvedené v odseku 1 poskytuje, umožní získať finanč‑
né prostriedky alebo iné aktíva uvedené v odseku 1 tomu, o kom vie, že nespĺňa 
podmienky určené na ich poskytnutie, alebo umožní ich protiprávne zadržať alebo 
použiť na iný ako určený účel.

(4) Odňatím slobody na jeden rok až päť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha 
čin uvedený v odseku 1, 2 alebo 3
a) a spôsobí ním väčšiu škodu;
b) z osobitného motívu alebo
c) závažnejším spôsobom konania.

(5) Odňatím slobody na tri roky až osem rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha 
čin uvedený v odseku 1, 2 alebo 3 a spôsobí ním značnú škodu.

(6) Odňatím slobody na sedem rokov až dvanásť rokov sa páchateľ potrestá, 
ak spácha čin uvedený v odseku 1, 2 alebo 3
a) a spôsobí ním škodu veľkého rozsahu alebo
b) ako člen nebezpečného zoskupenia.

§ 262

(1) Kto poruší alebo nesplní povinnosť vyplývajúcu z jeho zamestnania, po‑
volania, postavenia alebo funkcie v riadení alebo kontrole činnosti osôb ním ria‑
dených, a tým umožní spáchanie trestného činu podľa § 261 ods. 1, potrestá sa 
odňatím slobody až na dva roky.
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(2) Odňatím slobody na jeden rok až štyri roky sa páchateľ potrestá, ak spácha 
čin uvedený v odseku 1 a spôsobí ním značnú škodu.

(3) Odňatím slobody na jeden rok až päť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha 
čin uvedený v odseku 1 a spôsobí ním škodu veľkého rozsahu.

§ 263

(1) Kto z nedbanlivosti poškodí finančné záujmy Európskej únie konaním uve‑
deným v § 261 ods. 1, potrestá sa odňatím slobody až na jeden rok.

(2) Odňatím slobody na jeden rok až tri roky sa páchateľ potrestá, ak spácha 
čin uvedený v odseku 1 a spôsobí ním značnú škodu.

K  jednotlivým základným pojmom týchto skutkových podstát trestného 
činu poškodzovania finančných záujmov Európskej únie podľa § 261 až 263 
Trestného zákona je potrebné uviesť tieto skutočnosti dôležité z hľadiska ich 
výkladu a aplikačnej praxe. 

Subjektom týchto skutkových podstát trestných činov podľa § 261 ods. 1 
a 2 a § 263 Trestného zákona s označením „Kto použije...“; „Kto z nedbanlivosti 
poškodí...“ je, na rozdiel od § 261 ods. 3 a § 262 Trestného zákona, ktorákoľvek 
trestne zodpovedná osoba spĺňajúca náležitosti veku (§ 22 – dovŕšenie štrnáste-
ho roku veku) a príčetnosti (§ 23 Trestného zákona). Ako bude ďalej uvedené, 
nemusí ísť priamo len o žiadateľa, resp. príjemcu nenávratného finančného prí-
spevku (ďalej aj „NFP“), pochádzajúceho z rozpočtov Európskej únie, ale aj 
o ktorúkoľvek inú osobu na tomto procese participujúcu, ktorá by tak so žiada-
teľom, resp. príjemcom NFP mohla byť stíhaná či už ako spolupáchateľ podľa  
§ 20 Trestného zákona, alebo v iných formách trestnej súčinnosti tak, ako bude 
ďalej uvedené.

Typickým príkladom stíhania takéhoto páchateľa z praxe podľa § 19 Trest-
ného zákona – či už fyzickej alebo právnickej osoby, t. j. tzv. všeobecného sub-
jektu s označením „Kto“ je trestná vec obvinenej A. B., ktorá po tom, čo dňa... 
2010 podala na Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny v K. (ďalej aj „ÚPSVaR“) 
žiadosť o poskytnutie príspevku na samostatnú zárobkovú činnosť s prílohami, 
po podpísaní dohody o poskytnutí príspevku na samostatnú zárobkovú činnosť 
(ďalej aj „dohoda“) s týmto úradom, vylákala od tohto úradu príspevok vo výš-
ke 4-tisíc eur, pričom v rozpore s príslušnými článkami tejto dohody nepouži-
la poskytnutý príspevok v súlade so žiadosťou, predloženým podnikateľským 
zámerom a oprávnením na vykonávanie alebo prevádzkovanie samostatnej 
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zárobkovej činnosti, túto činnosť nevykonávala nepretržite najmenej po dobu 
dvoch rokov, ako sa zaviazala v dohode, ale ukončila ju v roku 2011, pomernú 
časť poskytnutého príspevku po takomto porušení dohody nepoukázala späť 
na účet úradu, ale použila ho na osobný prospech, čím Úradu práce, sociálnych 
vecí a rodiny v K. spôsobila škodu vo výške 3 400 eur, rovnajúcu sa 85 percen-
tám zo sumy pôvodne poskytnutého príspevku a zodpovedajúceho finančným 
prostriedkom Európskeho sociálneho fondu, teda použila prostriedky zo vše-
obecného rozpočtu Európskych spoločenstiev na iný účel, ako boli pôvodne 
určené, tým umožnila spôsobenie sprenevery a takýmto činom spôsobila väč-
šiu škodu, čím spáchala prečin poškodzovania finančných záujmov Európskych 
spoločenstiev podľa § 261 odsek 1, 2 písm. a) Trestného zákona účinného v čase 
skutku.

V obdobných prípadoch by ako spolupáchateľ podľa § 20 a § 261 Trestného 
zákona bol stíhaný ten, kto by sa napr. s podvodným úmyslom podieľal na spra-
covávaní žiadosti o takýto nenávratný finančný príspevok alebo na spracovaní 
nereálneho podnikateľského projektu, žiadosti o platbu žiadateľa o NFP, po do-
hode so žiadateľom o NFP a podobne. 

V zmysle § 20 Trestného zákona totiž, ak bol trestný čin spáchaný spoločným 
konaním dvoch alebo viacerých páchateľov (spolupáchateľov), zodpovedá každý 
z nich, ako keby trestný čin spáchal sám. 

Odlišnou od tejto sú situácie, keď je konanie niektorého z páchateľov kvali-
fikované ako účastníctvo v zmysle § 21 Trestného zákona. 

Podľa § 21 ods. 1 písm. a) až písm. d), ods. 2 Trestného zákona: 
(1) Účastník na dokonanom trestnom čine alebo na jeho pokuse je ten, kto 

úmyselne
a) zosnoval alebo riadil spáchanie trestného činu (organizátor);
b) naviedol iného na spáchanie trestného činu (návodca);
c) požiadal iného, aby spáchal trestný čin (objednávateľ); alebo
d) poskytol inému pomoc na spáchanie trestného činu, najmä zadovážením pro‑

striedkov, odstránením prekážok, radou, utvrdzovaním v predsavzatí, sľubom 
pomôcť po trestnom čine (pomocník). 

(2) Na trestnú zodpovednosť účastníka sa použijú ustanovenia o trestnej zod‑
povednosti páchateľa, ak tento zákon neustanovuje inak. 

V intenciách uvedeného bola v praxi zaznamenaná trestná vec s právnou 
kvalifikáciu skutku aj ako pomoci k trestnému činu poškodzovania finančných 
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záujmov pôvodne Európskych spoločenstiev podľa § 21 ods. 1 písm. d), § 261 
ods. 1 Trestného zákona na tom skutkovom základe, že:

obvinení C. D. a E. F. po tom, čo obvinený C. D. podal dňa... 2011 Úradu 
práce, sociálnych vecí a rodiny v H. (ďalej aj „ÚPSVaR“) žiadosť o poskytnutie 
príspevku na samostatnú zárobkovú činnosť s podnikateľským zámerom, po 
podpísaní dohody o poskytnutí príspevku na samostatnú zárobkovú činnosť  
s týmto úradom dňa... 2011 s dodatkom a po podaní žiadosti o úhradu platby 
č. 1 dňa.... 2011, získal na svoj účet od tohto úradu 5-tisíc eur a v rozpore s prí-
slušnými článkami tejto dohody časť z tohto príspevku deklarovateľne nepoužil 
na nákup náradia a poplatkov za vedenie účtovníctva, použitie poskytnutého 
príspevku v súlade s podnikateľským zámerom deklaroval faktúrou č...., pri-
čom túto faktúru minimálne v sume 2-tisíc eur v úmysle napomôcť deklarova-
nie takto získaného príspevku obvinenému C. D. vystavila obvinená E. F., hoci 
v skutočnosti týmto náradím ako predávajúca nedisponovala a jeho nadobud-
nutie prezentovala falšovanými účtovnými dokladmi od ďalších osôb, čím obvi-
nený C. D. Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v H. spôsobil škodu rovnajúcu 
sa 85 percentám takto sčasti neoprávnene použitého príspevku zodpovedajú-
ceho finančným prostriedkom Európskeho sociálneho fondu, teda obvinený 
C. D. predložil nesprávny doklad, použil prostriedky zo všeobecného rozpočtu 
Európskych spoločenstiev na iný účel, ako boli pôvodne určené, a tým umožnil 
spôsobenie sprenevery, a obvinená E. F. poskytla inému pomoc na spáchanie 
trestného činu zadovážením prostriedkov na predloženie nesprávneho dokla-
du, použitia prostriedkov zo všeobecného rozpočtu Európskych spoločenstiev 
na iný účel, ako boli pôvodne určené, a tým na umožnenie spôsobenia spre-
nevery, čím spáchali – obvinený C. D. prečin poškodzovania finančných záuj-
mov Európskych spoločenstiev podľa § 261 ods. 1 Trestného zákona a obvinená  
E. F. pomoc k prečinu poškodzovania finančných záujmov Európskych spolo-
čenstiev podľa § 21 písm. d), § 261 ods. 1 Trestného zákona účinného v čase 
skutku.

Ako pomocníci sa na týchto trestných činoch podieľajú v praxi spravidla 
osoby, ktoré pre žiadateľa o NFP vyhotovujú rôzne falšované, nesprávne alebo 
neúplné výkazy alebo doklady, napr. fiktívne faktúry o dodaní tovaru, prípad-
ne deklarujú ako školitelia lektorovanie fiktívnych vzdelávacích podujatí alebo 
ako stavebný dozor potvrdzujú vykonanie v skutočnosti nezrealizovaných sta-
vebných prác a podobne [v zmysle citovaného § 21 ods. 1 písm. d) Trestného 
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zákona takto poskytujú inému pomoc na spáchanie trestného činu zadovažova-
ním prostriedkov – faktúr, podpisovaním prezenčných listín, výkazov prác, po-
skytovaním čísiel účtov, súpisov stavebných prác a podobne, hoci v skutočnosti 
k týmto deklarovaným aktivitám vôbec nedošlo].

Ostatné formy účastníctva v týchto trestných činoch aplikačná prax v zásade 
zatiaľ v hojnom počte nezaznamenáva. 

Naopak, subjekt v skutkovej podstate trestného činu poškodzovania finanč-
ných záujmov Európskej únie podľa § 261 ods. 3 Trestného zákona je vymedze-
ný „ako zamestnanec, člen, zástupca alebo iná osoba oprávnená konať za toho, 
kto finančné prostriedky alebo iné aktíva uvedené v ods. 1 poskytuje“.

Obdobne je podľa § 262 Trestného zákona subjekt definovaný slovným 
spojením „Kto poruší alebo nesplní povinnosť vyplývajúcu z jeho zamestnania, 
povolania, postavenia alebo funkcie v riadení alebo kontrole činnosti osôb nim 
riadených.“

Takto vymedzené subjekty sú subjekty špeciálne, pretože tieto skutkové 
podstaty analyzovaného trestného činu takto vyžadujú, aby mali trestne zod-
povední páchatelia navyše určitú osobitnú vlastnosť, spôsobilosť alebo postave-
nie194, čím sa okruh trestne zodpovedných subjektov v týchto skutkových pod-
statách zužuje len na osoby – zamestnancov, členov, zástupcov alebo iné osoby 
oprávnené konať za toho, kto finančné prostriedky alebo iné aktíva poskytuje 
(§ 261 ods. 3), a nimi sú oprávnené osoby konajúce za poskytovateľov NFP, 
najmä ministerstiev, agentúr a pod. (sú tak nimi napr. samotní ministri, riadi-
telia agentúr a pod.), alebo na osoby v riadiacich alebo kontrolných pozíciách  
(§ 262), a nimi sú aj zamestnanci v nižších funkciách, napr. námestníci, riadi-
telia odborov a pod. 

V tejto súvislosti je potrebné poukázať na § 128 ods. 8 Trestného zákona, 
v zmysle ktorého ak na spáchanie trestného činu tento zákon vyžaduje osobitnú 
vlastnosť, spôsobilosť alebo postavenie páchateľa, môže byť páchateľom alebo 
spolupáchateľom trestného činu len osoba, ktorá má požadovanú vlastnosť, spô-
sobilosť alebo postavenie. Účastníkom trestného činu môže byť aj osoba, ktorá 
nemá požadovanú vlastnosť, spôsobilosť alebo postavenie. Ak zákon ustanovu-
je, že páchateľ musí byť nositeľom osobitnej vlastnosti, spôsobilosti alebo po-
stavenia, stačí, ak túto vlastnosť, spôsobilosť alebo postavenie spĺňa právnická 
osoba, v ktorej mene páchateľ koná.

194 MENCEROVÁ, I. a kol. Trestné právo hmotné. Všeobecná časť. Šamorín : Heuréka, 2013, s. 157.
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Z uvedených dôvodov je omylom názor z praxe, že ak je žiadateľom o NFP 
formálne osoba so zdravotným postihnutím, ktorá vylákala na základe nespráv-
nych dokladov príspevok na prevádzkovanie alebo vykonávanie samostatnej zá-
robkovej činnosti podľa § 57 zákona č. 5/2004 Z. z. v platnom znení o službách 
zamestnanosti, je tak aj v prípade § 261 Trestného zákona špeciálnym subjek-
tom s osobitnou spôsobilosťou a vlastnosťou a za daných skutkových okolností 
sa tohto trestného činu nemôže dopustiť iný, t. j. všeobecný subjekt, napr. ten, 
kto podpisy takejto osoby falšuje a aj inak za takúto zdravotne postihnutú osobu 
v skutočnosti koná, konkrétne napr. vedomým zabezpečovaním a doručova-
ním poskytovateľovi požadovaných, ale pritom nesprávnych dokladov (rozhod-
nutie ŠTS Pezinok, sp. zn. PK-2T/23/2015). Ako sme už uviedli, právna kon-
štrukcia skutkovej podstaty trestného činu poškodzovania finančných záujmov  
Európskej únie podľa § 261 ods. 1 Trestného zákona, v ktorej je použité slovné 
spojenie „Kto použije...“, vedie k záveru, že takýto subjekt je všeobecný, a nie 
špeciálny, hoci páchateľ v konkrétnej trestnej veci je napr. osobou zdravotne po-
stihnutou. Potom trestne zodpovedná v zmysle § 261 Trestného zákona je aj iná 
uvedená osoba na takomto skutku trestne participujúca, hoci nie je zdravotne 
postihnutou v zmysle podmienok daného projektu. 

Druhým obligatórnym znakom analyzovaných skutkových podstát je ob-
jekt, t. j. spoločenské vzťahy, práva a oprávnené záujmy fyzických i právnických 
osôb a záujmy spoločnosti, chránené Trestným zákonom. Špecifikom citova-
ných trestných činov je, že z hľadiska objektu nechránia vnútroštátne záujmy, 
ale len finančné záujmy Európskej únie,195 t. j. jej príjmy, výdavky a aktíva (ma-
jetok), ktoré sú pokryté jednotlivými rozpočtami Európskej únie tak, ako je to 
uvedené v úvodných častiach tohto textu. V tejto súvislosti je však potrebné 
podčiarknuť, že spomínaný nenávratný finančný príspevok je spravidla (okrem 
napr. poskytovania platieb v poľnohospodárstve) tvorený nielen z finančných 
prostriedkov pochádzajúcich z niektorého zo skôr analyzovaných fondov, teda 
zo zdrojov Európskej únie, hoci tie spravidla tvoria jeho podstatnú percentu-
álnu časť (napr. uvádzaných až 85 percent), ale aj zo zdrojov štátneho rozpoč-
tu Slovenskej republiky (napr. vo výške 10 percent), a niekedy tiež z vlastných 
zdrojov žiadateľa o NFP vo forme spolufinancovania (napr. 5 percent). Tieto 
napadnuté objekty (štátny rozpočet SR, rozpočet obce, iného prijímateľa a pod.) 
sú však chránené skutkovými podstatami iných trestných činov, najmä trestným 

195 KLIMEK, L. Základy trestného práva Európskej únie. Bratislava: Wolters Kluwer, 2017, s. 118.
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činom subvenčného podvodu podľa § 225 Trestného zákona, prípadne podvo-
du podľa § 221 Trestného zákona. Toto konštatovanie platí v prevažnej časti 
ustálených skutkových zistení, napr.: obvinený X. Y. po podaní žiadosti o po-
skytnutie nenávratného finančného príspevku s prílohami dňa... 2006 Úradu 
práce, sociálnych vecí a rodiny H. (ďalej aj „ÚPSVaR“), po podpísaní dohody  
o poskytnutí nenávratného finančného príspevku na začatie prevádzkovania 
alebo vykonávania samostatnej zárobkovej činnosti dňa... 2006 s dodatkom  
v H. s týmto úradom a po podaní žiadosti o platbu č. 1 dňa... 2006 a žiadosti  
o platbu č. 2 dňa... 2007, vylákal pod zámienkou podnikania ku dňu... 2007 
spolu pôvodných 177 294 Sk, ktoré mu ÚPSVaR zaslal na účet, pričom v rozpo-
re najmä s článkom II. písm. A, bod 1, 4, 9 obvinený nevykonával samostatnú 
zárobkovú činnosť v ohlasovanej živnosti odo dňa... 2006 nepretržite najmenej 
po dobu dvoch rokov, poskytnutý nenávratný finančný príspevok, s výnimkou 
úhrady podnájmu nebytových priestorov za mesiace jún až júl 2007 vo výške 
pôvodných 7 600 Sk, nepoužil v súlade so žiadosťami a predloženým podnika-
teľským zámerom a nevrátil tomuto úradu bez vyzvania nenávratný finančný 
príspevok, čím zároveň v rozpore s § 19 ods. 1, 3 a § 31 zákona č. 523/2004 Z. z. 
v platnom znení o rozpočtových pravidlách verejnej správy Úradu práce, soci-
álnych vecí a rodiny H. spôsobil škodu vo výške v prepočte 5 633 eur, rovnajúcu 
sa 75-percentnému podielu finančných prostriedkov z rozpočtu Európskych 
spoločenstiev, t. j. vo výške 4 224,75 eura a 25 percent podielu finančných pro-
striedkov zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky, t. j. vo výške 1 408,25 eura, 
teda vylákal od iného príspevok zo štátneho rozpočtu, ktorého poskytnutie  
a použitie je podľa všeobecne záväzného predpisu viazané na podmienky, kto-
ré nespĺňal, a to tým, že ho uviedol do omylu v otázke ich splnenia a použil 
prostriedky zo všeobecného rozpočtu Európskych spoločenstiev na iný účel, 
ako boli pôvodne určené, a tým umožnil spôsobenie sprenevery, a takým či-
nom spôsobil väčšiu škodu, čím spáchal prečin subvenčného podvodu podľa 
§ 225 ods. 1 Trestného zákona v jednočinnom súbehu s prečinom poškodzo-
vania finančných záujmov Európskych spoločenstiev podľa § 261 ods. 1, ods. 2  
písm. a) Trestného zákona účinného v čase skutku.

Ďalším obligatórnym znakom ktorejkoľvek skutkovej podstaty trestného 
činu je subjektívna stránka a jej súčasť zavinenie. 

V prípade trestného činu poškodzovania finančných záujmov Európskej 
únie je tento znak dôležitejší, a to, že v § 261 Trestného zákona (rovnako ako  
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v § 262) sa vyžaduje zavinenie úmyselné (§ 17), kým v § 263 Trestného zákona 
sa vyžaduje zavinenie z nedbanlivosti.

Trestný zákon upravuje zavinenie v § 15 až 18 tak, že trestný čin je spáchaný 
úmyselne, ak páchateľ
a) chcel spôsobom uvedeným v tomto zákone porušiť alebo ohroziť záujem chrá‑

nený týmto zákonom, alebo 
b) vedel, že svojím konaním môže také porušenie alebo ohrozenie spôsobiť, a pre 

prípad, že ho spôsobí, bol s tým uzrozumený ( § 15). 

Trestný čin je spáchaný z nedbanlivosti, ak páchateľ
a) vedel, že môže spôsobom uvedeným v tomto zákone porušiť alebo ohroziť zá‑

ujem chránený týmto zákonom, ale bez primeraných dôvodov sa spoliehal, že 
také porušenie alebo ohrozenie nespôsobí, alebo 

b) nevedel, že svojím konaním môže také porušenie alebo ohrozenie spôsobiť, hoci 
o tom vzhľadom na okolnosti a na svoje osobné pomery vedieť mal a mohol  
(§ 16). 

Pre trestnosť činu spáchaného fyzickou osobou treba úmyselné zavinenie, 
ak tento zákon výslovne neustanovuje, že stačí zavinenie z nedbanlivosti (§ 17 ). 

Na priťažujúcu okolnosť alebo na okolnosť, ktorá podmieňuje použitie vyš-
šej trestnej sadzby, sa prihliadne, ak ide o 
a) ťažší následok, aj vtedy, keď ho páchateľ zavinil z nedbanlivosti, ak tento zákon 

nevyžaduje aj v tomto prípade zavinenie úmyselné, alebo 
b) inú skutočnosť, aj vtedy, keď o nej páchateľ nevedel, hoci o nej vzhľadom na 

okolnosti a na svoje osobné pomery vedieť mal a mohol, ak tento zákon nevy‑
žaduje, aby o nej páchateľ vedel (§ 18). 

V § 15 Trestného zákona je tak definované úmyselné spáchanie trestného 
činu v podobe priameho úmyslu uvedeného v písm. a) (dolusdirectus) a nepria-
meho úmyslu v písm. b) (doluseventualis). V oboch prípadoch úmyselného za-
vinenia sa vyskytujú jednak intelektuálna zložka a jednak vôľová zložka. Trestný 
úmysel sa označuje ako mensrea.

Pri priamom úmysle zákon uvádza, že páchateľ chcel spôsobom uvedeným 
v Trestnom zákone spôsobiť poruchu alebo ohrozenie chráneného záujmu, čím 
jednoznačne prejavil vôľu spáchať trestný čin. Vedomostnú zložku (páchateľ 
vedel, že svojím konaním môže takéto následky spôsobiť) síce zákon výslovne 
neuvádza, ale na základe logického výkladu je zrejmé, že ak páchateľ niečo chce, 
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musí mať o tom aj vedomosť. Predpokladom vôle je uvedomenie si skutočností, 
ktoré sa k nej viažu. O prejav vôle ide vtedy, ak je zameraný na určitý známy cieľ. 

Pri nepriamom úmysle je vedomostná zložka jasne vyjadrená. Vôľová zložka 
psychiky páchateľa je však vyjadrená tým, že páchateľ bol s následkami uve-
denými v Trestnom zákone uzrozumený. Touto formou sa tiež vyžaduje vôľa 
osoby, ktorá vedome ráta s dvoma eventualitami v budúcom vývine jej činnosti. 
Z nich je minimálne jedna trestná, na rozdiel od priameho úmyslu, kde osoba 
ráta iba s jednou alternatívou, ktorú priamo chce. Svoju vôľu chce presadiť aj za 
cenu, že spácha trestný čin, o ktorom, ako o jednej alternatíve, vie. 

Rozdiel pri zavinení z nedbanlivosti spočíva v tom, že pri vedomej nedban-
livosti páchateľ vie, že môže spôsobiť následok, kým pri nevedomej nedbanli-
vosti o tejto možnosti ani nevie. V § 16 písm. a) Trestného zákona sa uvádza 
ďalšia podmienka na naplnenie vedomej nedbanlivosti, a to, že páchateľ sa bez 
primeraných dôvodov spoliehal na to, že k následku nedôjde. V tejto súvislosti 
treba skúmať primeranosť dôvodov. Ak vyjde najavo, že došlo k spôsobeniu 
následku, ale osoba, ktorá ho bezprostredne zavinila, mala primerané dôvody 
sa domnievať, že sa tak nestane, nemôže niesť trestnú zodpovednosť za takúto 
formu zavinenia. Primeranosť dôvodov treba posudzovať podľa toho, ako sa ja-
vili páchateľovi, aké boli jeho vedomosti a skúsenosti a pod. U páchateľa, ktorý 
spácha trestný čin z nevedomej nedbanlivosti, je trestná zodpovednosť založená 
na povinnosti osoby predvídať určité skutočnosti, a preto sa od neho vyžaduje 
určitá miera opatrnosti.196

Podľa uvádzaného § 263 ods. 1 Trestného zákona, sa trestného činu poško-
dzovania finančných záujmov Európskej únie dopustí ten, kto z nedbanlivosti 
poškodí finančné záujmy Európskej únie konaním uvedeným v § 261 ods. 1.

Rozdiel medzi týmto trestným činom a trestným činom uvedeným v § 261 
je len v subjektívnej stránke. Objektívna stránka týchto trestných činov je rov-
naká. Kým trestný čin podľa § 261 je úmyselným, pri trestnom čine podľa § 263 
postačuje zavinenie z nedbanlivosti. Práve s ohľadom na nedbanlivostnú for-
mu zavinenia sa za okolnosť podmieňujúcu použitie prísnejšej trestnej sadzby 
považuje spôsobenie minimálne značnej škody, pričom aj pri spôsobení škody, 
ktorá je v iných prípadoch posudzovaná ako škoda veľkého rozsahu, pôjde len 
o naplnenie tohto kvalifikačného znaku značnej škody, pričom ak bude takýmto 
nedbanlivostným konaním uvedeným v ods. 1 spôsobená škoda, ktorá je inak 

196 IVOR, J. a kol. Trestné právo hmotné. Všeobecná časť. Bratislava : Iura Edition, 2006, s. 139.
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považovaná za škodu veľkého rozsahu, možno v rámci danej trestnej sadzby 
odňatia slobody do troch rokov, v rámci hodnotenia stupňa závažnosti činu, 
prihliadnuť na vyššiu intenzitu naplnenia daného kvalifikačného znaku značnej 
škody.197

Aplikačná prax u právoplatne skončených trestných vecí spáchanie tohto 
trestného činu z nedbanlivosti eviduje len v minimálnom rozsahu. Ako prí-
klad by mohla slúžiť situácia, že za nedbanlivostný trestný čin poškodzovania 
finančných záujmov Európskej únie podľa § 263 Trestného zákona by mohol 
byť stíhaný páchateľ, ktorý so žiadosťou o nenávratný finančný príspevok pred-
ložil jeho poskytovateľovi množstvo požadovaných príloh a medzi nimi napr. aj 
sfalšovaný úverový prísľub o takejto možnosti spolufinancovania jeho projektu. 
V prípade otázky kontrolných orgánov alebo orgánov činných v trestnom kona-
ní by sa páchateľ mohol brániť (čo sa v aplikačnej praxi aj stáva), že práve tento 
úverový prísľub mu zabezpečil jeho známy, ktorý je však tohto času už nebohý. 
Zjednodušene konštatované, ak by bolo ďalej dokázané, že tento záväzný úve-
rový prísľub falošne vystavený na tento projekt vyznel napr. na 1 milión eur, 
hodnota projektu je len 100-tisíc eur, rovnakú hodnotu majú obraty žiadateľa 
v posledných rokoch, a nebola by vyvrátená obhajoba o zabezpečení mu tohto 
prísľubu jeho známym, bolo by zrejmé, že hoci páchateľ vo vzťahu k spomína-
nému záväznému úverovému prísľubu, z hľadiska vedomosti o jeho sfalšova-
ní nekonal úmyselne, určite však konal z nedbanlivosti podľa citovaného § 16 
písm. b) Trestného zákona, pretože síce nevedel o okolnostiach vybavovania 
tohto falošného prísľubu, avšak vzhľadom na okolnosti a svoje osobné pomery 
(vedomosti o nepomere hodnoty prísľubu k hodnote projektu a obratom) vedieť 
mal a mohol, že takýto úverový prísľub nebol získaný zákonne, a teda že môže 
byť sfalšovaný.

Ostatné evidované trestné činy vrátane trestných vecí uvádzaných v tomto 
texte boli spáchané úmyselne. 

Napokon štvrtým obligatórnym znakom aj týchto analyzovaných skut-
kových podstát je objektívna stránka, t. j. konanie, následok a príčinný vzťah 
medzi konaním a následkom (fakultatívnymi znakmi inej objektívnej stránky 
môžu byť čas, miesto, spôsob spáchania trestného činu, hmotný predmet útoku 
a účinok).

197 ČENTÉŠ, J a kol. Trestný zákon s komentárom. Poradca podnikateľa. Žilina : Eurokódex, 2006, 
s. 372.
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Vychádzajúc z citovaných skutkových podstát trestného činu poškodzova-
nia finančných záujmov Európskej únie podľa § 261 až 263 aktuálne účinného 
Trestného zákona sú konanie a následok definované v nich vymedzené takto:

 – použitie alebo predloženie falošného, nesprávneho alebo neúplného výkazu 
alebo dokladu; alebo

 – neposkytnutie povinných údajov; 
a tým umožnenie protiprávneho zadržania finančných prostriedkov alebo 

iných aktív pochádzajúcich z rozpočtu Európskej únie, z rozpočtu spravované-
ho Európskou úniou alebo v mene Európskej únie; alebo

 – použitia týchto prostriedkov alebo aktív na iný ako určený účel (§ 261  
ods. 1);

 – použitie finančných prostriedkov alebo iných aktív z pochádzajúcich roz-
počtu Európskej únie, z rozpočtu spravovaného Európskou úniou alebo 
v mene Európskej únie na iný ako určený účel (ods. 2);

 – ak ako zamestnanec, člen, zástupca alebo iná osoba oprávnená konať za 
toho, kto finančné prostriedky alebo iné aktíva uvedené v ods. 1 poskytuje;

 – umožní získať finančné prostriedky alebo iné aktíva uvedené v ods. 1 tomu, 
o kom vie, že nespĺňa podmienky určené na ich poskytnutie, alebo umožní 
ich protiprávne zadržať alebo použiť na iný ako určený účel (ods. 3); 

 – porušenie alebo nesplnenie povinnosti vyplývajúcej z jeho zamestnania, po-
volania, postavenia alebo funkcie (páchateľa) v riadení alebo kontrole čin-
nosti osôb ním riadených; 
a tým umožnenie spáchanie trestného činu podľa § 261 ods. 1 (§ 262); 

 – z nedbanlivosti poškodenie finančných záujmov Európskej únie konaním 
uvedeným v § 261 ods. 1 (§ 263).

Zásadnými rozdielmi v analyzovanom znení § 261 ods. 1 a ods. 2, na ktoré 
bude poukázané aj v ďalšom texte, je pojem „umožniť“ (uskutočniť citovaný 
následok) uvádzaný v ods. 1, čím k dokonaniu tohto trestného činu ešte nedôj-
de (ide o tzv. trestný čin predčasne dokonaný), kým v ods. 2 pojmom „použije“ 
(finančné prostriedky EÚ) už zákonodarca vyjadruje dokonanie trestného činu, 
a teda zahŕňa v ňom aj spôsobený následok. 

Ako je zrejmé z týchto citácií, v § 261 ods. 1 až 3 Trestného zákona sa na roz-
diel od odsekov 4 až 6 nevyžaduje spôsobenie následku vo forme kvantifikova-
nej škody (teda ani nie nepatrnej), v ktorých je zakotvená väčšia, značná škoda 
a škoda veľkého rozsahu, a na rozdiel od ďalších skutkových podstát trestných 



161

činov zakotvených v V. hlave osobitnej časti Trestného zákona s názvom Trestné 
činy hospodárske, alebo na rozdiel od trestných činov zakotvených v IV. hlave 
osobitnej časti Trestného zákona s názvom Trestné činy proti majetku. 

Pri ustaľovaní spomínanej škody je nevyhnutné tak ako v iných obdob-
ných prípadoch nevyhnutné aplikovať ustanovenia § 124 ods. 1, 2, § 125 ods. 1  
a § 126 ods. 1, 3 Trestného zákona s názvom Škoda. 

Podľa týchto ustanovení škodou sa na účely tohto zákona rozumie ujma na 
majetku alebo reálny úbytok na majetku alebo na právach poškodeného alebo 
jeho iná ujma, ktorá je v príčinnej súvislosti s trestným činom, bez ohľadu na 
to, či ide o škodu na veci alebo na právach. Škodou sa na účely tohto zákona 
rozumie aj získanie prospechu v príčinnej súvislosti s trestným činom. Škodou 
sa rozumie aj ujma na zisku, na ktorý by poškodený inak vzhľadom na okolnosti 
a svoje pomery mal nárok alebo ktorý by mohol odôvodnene dosiahnuť. 

Malou škodou sa rozumie škoda prevyšujúca sumu 266 eur. Škodou väč-
šou sa rozumie suma dosahujúca najmenej desaťnásobok takej sumy. Značnou 
škodou sa rozumie suma dosahujúca najmenej stonásobok takej sumy. Škodou 
veľkého rozsahu sa rozumie suma dosahujúca najmenej päťstonásobok takej 
sumy. Tieto hľadiská sa použijú rovnako na určenie výšky prospechu, hodnoty 
veci a rozsahu činu. 

Pri určení výšky škody sa vychádza z ceny, za ktorú sa vec, ktorá bola pred-
metom útoku, v čase a v mieste činu obvykle predáva. Ak výšku škody nemožno 
takto zistiť, vychádza sa z účelne vynaložených nákladov na obstaranie rovnakej 
alebo obdobnej veci alebo na uvedenie veci do predošlého stavu. Ak nemožno 
určiť výšku škody alebo ujmy ani jedným z týchto spôsobov alebo ak sú váž-
ne pochybnosti o správnosti výšky škody alebo takto určenej ujmy, určí sa jej 
výška na podklade odborného vyjadrenia alebo potvrdenia právnickej osoby, 
ktorej pôsobnosť alebo predmet činnosti poskytuje záruku objektívnosti určenia 
škody alebo ujmy; inak sa výška škody určí na podklade znaleckého posudku. 

Aplikujúc tieto ustanovenia, väčšou škodou sa rozumie suma dosahujúca 
najmenej 2 660 eur [§ 261 ods. 4 písm. a)], značnou škodou sa rozumie suma 
dosahujúca najmenej 26 600 eur [§ 261 ods. 5)] a škodou veľkého rozsahu naj-
menej 133 000 eur [§ 261 ods. 6 písm. a)].

K vysvetleniam jednotlivých pojmov použitých v skutkovej podstate tohto 
trestného činu podľa § 261 Trestného zákona, okrem už konštatovaného, mož-
no uviesť:
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Pojmy výkaz alebo doklad sú upravené viacerými právnymi normami vrá-
tane zákona č. 431/2002 Z. z. v platnom znení o účtovníctve. V tomto zákone 
sú konkrétne uvedené výkaz o majetku a záväzkoch, výkaz ziskov a strát, výkaz 
o príjmoch a výdavkoch, výkazy vybraných údajov z účtovných závierok, ďalšie 
finančné a účtovné výkazy. Z praxe možno poukázať aj na ďalšie výkazy, a to 
výkazy stavebných prác, výkazy výmerov, výkazy o nákladoch práce, o cene prá-
ce, daňové výkazy, výkazy preddavkov na poistné, výkaz nedoplatkov a mnohé 
ďalšie výkazy. Výkaz tak možno definovať ako prehľadný súpis údajov o rele-
vantných skutočnostiach. 

Doklad je pojem širší ako výkaz a do tohto pojmu možno zaradiť účtov-
né doklady (§ 10 zákona o účtovníctve), daňové doklady (faktúry, výdavkové 
a príjmové pokladničné doklady, dobropisy, bločky z registračnej pokladnice), 
stavebné doklady, doklady o zdravotnej spôsobilosti a iné doklady. Pod pojmom 
doklad tak možno rozumieť listinu dosvedčujúcu alebo dokumentujúcu niekto-
ré relevantné skutočnosti, napr. vo forme osvedčenia, vysvedčenia, preukazu, 
spisu, potvrdenia a podobne.

Falšovaným výkazom alebo dokladom sa rozumie ich úplné vyhotovenie, 
ktoré má vyvolať dojem, akoby boli skutočne vydané príslušným orgánom 
a predpísaným spôsobom, napr. sfalšovanie stavebného povolenia, ktoré je 
predkladané k realizácii projektov výstavby nových objektov alebo predloženie 
sfalšovaného úverového prísľubu bankou, falšované doklady o vzdelaní, absol-
vovaní kurzov a pod., ktoré boli v praxi zaznamenané v konkrétnych prípadoch. 

Nesprávny je taký výkaz alebo doklad, ktorý nezodpovedá skutočnostiam, 
na ktorých základe majú byť poskytnuté príspevky z rozpočtov EÚ, pretože úda-
je v ňom sú skreslené, dopísané, prispôsobené požadovaným kritériám. Išlo 
by napr. o doklad, ktorým žiadateľ o nenávratný finančný príspevok v žiadosti 
a v jej prílohách zatajuje údaje o dlhoch voči štátnym inštitúciám. 

V súvislosti s pojmami falšovaný a nesprávny doklad je namieste pripome-
núť, že doklad ako najširší pojem zahŕňa aj verejnú listinu. Neoverená kópia 
verejnej listiny však v zmysle ustálenej súdnej praxe a judikatúry (R 30/1979) 
nie je verejnou listinou. Dopisovanie údajov do verejnej listiny, napr. dopísa-
nie ďalšieho údaja do predmetu podnikania v živnostenskom liste nie je jeho 
falšovaním, ale pozmeňovaním, pričom analyzovaný trestný čin takýto pojem 
nepozná, preto takto pozmenená listina bude v týchto intenciách posudzovaná 
ako nesprávny, a nie ako falšovaný doklad. V tomto zmysle je potom potrebné 
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posudzovať, či by išlo aj o súbeh trestného činu poškodzovania finančných zá-
ujmov Európskej únie podľa § 261 Trestného zákona s trestným činom falšova-
nia a pozmeňovania verejnej listiny, úradnej pečate, úradnej uzávery, úradného 
znaku a úradnej pečiatky podľa § 352 Trestného zákona.

Neúplný výkaz alebo doklad je taký dokument, v ktorom žiadateľ o pro-
striedky z rozpočtov EÚ úmyselne neuvedie aj také pravdivé alebo negatívne 
údaje, ktoré by poskytnutie takýchto prostriedkov spochybňovali alebo sťažova-
li, napr. neuvedenie aj takých údajov z účtovníctva žiadateľa, ktoré jeho účtovnú 
bilanciu v konečnom dôsledku podstatne zhoršujú. 

Neposkytnutie povinných údajov znamená ich úmyselné zatajovanie, pre-
tože v prípade ich poskytnutia žiadateľom poskytovateľovi príspevku by jeho 
žiadosť bola zrejme neúspešná, napr. zatajovanie v čestných vyhláseniach, ktoré 
sú súčasťou žiadosti o platbu, údaje o zriadení exekučných záložných práv na 
majetku žiadateľa.198 Pod tento pojem však možno zaradiť aj neplnenie si povin-
ností prijímateľa vyplývajúcich z dohody o poskytnutí nenávratného finančného 
príspevku, predovšetkým nezúčtovanie výdavkov, nepodávanie monitorovacích 
správ v pravidelných časových intervaloch, nereagovanie na výzvy poskytova-
teľa NFP a podobne.

Pojem použiť je synonymicky vyjadrený ako dať, pridať niečo ako užitočné, 
potrebné, nevyhnutné pri realizácii istého cieľa, a pojem predložiť ako položiť 
pred niekoho na výber, posúdenie, rozhodnutie na zaujatie stanoviska.199 Tieto 
pojmy v aplikačnej praxi nespôsobujú závažnejší problém a zaužívaným je pre-
važne pojem predložiť. 

K najdôležitejším pojmom uvádzaným v citovanom § 261 Trestného zákona 
patria tam uvedené rozpočty, a teda prostriedky z rozpočtu Európskej únie, roz-
počtu spravovaného Európskou úniou alebo v mene Európskej únie. 

Doposiaľ analyzovaný text sa týkal práve prostriedkov z rozpočtu Európskej 
únie ako prostriedkov zdieľaného riadenia, a tento rozpočet v objeme 74 percent 
z celkového rozpočtu EÚ zahŕňa finančné prostriedky európskych štrukturál-
nych a investičných fondov (evidovaná páchaná trestná činnosť sa týka prevaž-
ne ich), prostriedky priameho riadenia ako napr. Horizont 2020, Erazmus plus 
alebo LIFE v objeme spolu 18 percent z rozpočtu EÚ, a prostriedky nepriameho 

198 ŠANTA, J. Trestné činy poškodzovania finančných záujmov Európskych spoločenstiev – aktuál-
ne aplikačné problémy. In Justičná revue. 2016, č. 1, s. 40.

199 PISARČÍKOVÁ, M. a kol. Synonymický slovník slovenčiny. Bratislava : Veda, 2004, s. 508 – 529.
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riadenia, napr. finančné prostriedky poskytnuté Africkou rozvojovou bankou, 
Európskou investičnou bankou, Európskym investičným fondom v súhrne 
v objeme 8 percent z rozpočtu EÚ. 

Prostriedky z rozpočtu spravovaného Európskou úniou sú prostriedky 
mimo rozpočtu Európskej únie priamo riadené inštitúciami EÚ, napr. Európsky 
rozvojový fond alebo Trust Fundfor Africa. 

Prostriedky z rozpočtu v mene Európskej únie sú prostriedky mimo rozpoč-
tu EÚ nepriamo ňou riadené, a to medzinárodnými organizáciami, národnými 
agentúrami alebo krajinami mimo EÚ, napr. prostriedky poskytované z Európ-
skej investičnej banky (napr. poskytnuté finančné prostriedky pre mesto Prešov, 
na obchvat Bratislava – D4) a prostriedky z Európskeho investičného fondu 
(napr. v roku 2016 poskytnuté pre Slovenskú republiku vo výške 44 mil. eur – 
záručné a mikrofinančné operácie, úvery pre slovenské mestá a obce).

Najnovším pojmom zakotveným poslednou novelizáciou analyzovaného 
ustanovenia je pojem iné aktíva. Sú to teda aktíva odlišné od uvádzaných finanč-
ných prostriedkov, a teda nehnuteľný majetok, hnuteľnosti, patenty, obchodné 
značky pohľadávky voči iným subjektom a dlhopisy.200 Vychádzajúc napr. zo 
zákona č. 431/2002 Z. z. v platnom znení o účtovníctve sa aktívami vo všeobec-
nosti rozumejú ekonomické prostriedky, ktoré sú výsledkom minulých udalos-
tí, od ktorých sa očakáva, že v budúcnosti povedú k zvýšeniu ekonomických 
úžitkov. Aktíva tvoria majetok a iné aktíva. Za iné aktívum sa v zmysle tohto 
zákona považuje časť aktív účtovnej jednotky, ktoré nespĺňajú podmienky na 
ich zaúčtovanie na účtoch hlavnej knihy a ktoré sa vykazujú v účtovnej závierke 
v poznámkach.

Relevantným pojmom zakotveným v § 261 ods. 1 Trestného zákona je po-
jem protiprávne zadržanie prostriedkov z uvedených rozpočtov Európskej únie. 
Protiprávnym zadržiavaním prostriedkov sa má na mysli najmä nevrátenie fi-
nančných prostriedkov späť poskytovateľovi, ktorý kontrolou zistí nezrovnalosti 
alebo až podozrenie z trestnej činnosti pri ich žiadaní alebo použití a na vrá-
tenie takýchto prostriedkov preukázateľne ich prijímateľa neúspešne vyzýval. 
V praxi boli zaznamenané tiež prípady, keď moment protiprávneho zadržia-
vania takýchto prostriedkov bol stanovený právoplatnosťou rozsudku v civil-
nom konaní, v ktorom sa rozhodlo o povinnosti prijímateľa vrátiť nenávratný 

200 SOTOLÁŘOVÁ, D. S., RUŽIČKA, M., SOTOLÁŘ, A. Trestněprávní ochrana finančních zájmu 
Evropské unie. Praha : C. H. Beck, 2022, s. 12.
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finančný príspevok jeho poskytovateľovi. Avšak pod tento pojem (tak, ako to 
bude uvedené aj ďalej) súdna prax zahŕňa tiež prípady, keď danému subjektu ná-
rok na nenávratný finančný príspevok pre napr. predloženie falošných dokladov 
v skutočnosti vôbec nevznikol, tieto prostriedky však pre nezistenie sfalšovania 
podkladov poskytovateľom boli prijímateľovi poskytnuté, čím ich ten protipráv-
ne zadržiava už od okamihu ich poskytnutia (uznesenie Najvyššieho súdu SR  
sp. zn. 3To 11/2013 z 25. marca 2015). Z uvedeného dôvodu vyplýva povinnosť 
ich vrátenia z ich neoprávneného zadržiavania, a nie až po tom, čo bol prijímateľ 
NFP poskytovateľom na jeho vrátenie vyzvaný žiadosťou. 

V súvislosti s pojmom protiprávne zadržanie prostriedkov z uvedeného roz-
počtu (rozpočtov Európskej únie) bola v praxi tiež riešená otázka, či trestný 
čin poškodzovania finančných záujmov Európskej únie podľa § 261 Trestného 
zákona je eventuálne trestným činom trvácim podľa § 122 ods.12 Trestného 
zákona, za ktorý sa považuje vyvolanie a udržiavanie alebo len udržiavanie pro-
tiprávneho stavu. V prípade kladnej odpovede by takáto situácia mohla mať pre 
páchateľa negatívny dôsledok prejavujúci sa na páchaní tohto trestného činu aj 
počas skúšobnej doby podmienečne odsúdeného páchateľa za iný jeho trestný 
čin, čo by eventuálne viedlo k premene tohto podmienečného na nepodmieneč-
ný trest odňatia slobody. V konečnom dôsledku v konkrétnom prípade schva-
ľovania dohody o vine a treste súdom a vyhláseným rozsudkom bolo v zásade 
deklarované, že tento trestný čin nie je trvácim, ale poruchovým, ktorým sa 
takto tiež spôsobuje protiprávny stav, ktorý môže trvať dlhšiu dobu, ale nepo-
stihuje sa jeho udržiavanie. Tento trestný čin sa totiž dokonáva spôsobením 
protiprávneho stavu a ďalej netrvá. Takto sa tento trestný čin odlišuje od typicky 
trvácich trestných činov, akými sú napr. trestné činy nepovolenej držby zbrane, 
obmedzovania osobnej slobody a pod.

Z hľadiska výkladu a aplikačnej praxe patrí k najproblematickejším pojem 
použije prostriedky alebo iné aktíva pochádzajúce z rozpočtu Európskej únie, 
z rozpočtu spravovaného Európskou úniou alebo v mene Európskej únie na iný 
ako určený účelu vedený v § 261 ods. 2 Trestného zákona. Jednoduché situácie 
vznikajú vtedy, keď prijímateľ nenávratného finančného príspevku tento prí-
spevok aspoň sčasti nepoužil na deklarovaný projekt, ale na iné účely, či už pre 
osobné potreby, potreby iného, prípadne na iné projekty.201

201 BURDA, E. a kol. Trestný zákon. Osobitná časť. Komentár – II. diel. Bratislava : C. H. Beck, 2011, 
s. 713.
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Na druhej strane relatívne otvoreným a prísne individuálne posudzovaným 
v aplikačnej praxi zostáva výklad tohto pojmu v situácii, že síce tieto prostriedky 
boli určené a použité jeho prijímateľom na daný projekt, napr. na rekonštrukciu 
školy vo všeobecnosti, avšak nie podľa pôvodnej, ale dodatočne, bez vedomia 
poskytovateľa príspevku pozmenenej dokumentácie, alebo bez zaznamenania 
zmien v tejto dokumentácii, hoci z objektívnych dôvodov. Príkladom takejto 
situácie môže byť prípad, ak v stavebnej projektovej dokumentácii bola časť 
nenávratného finančného príspevku určená napr. na výstavbu plota, avšak po 
dodatočnom zistení, že opravu viac potrebuje kanalizácia, nebola časť nená-
vratného finančného príspevku vôbec použitá na spomenutú výstavbu plota, 
ale na kanalizáciu bez toho, aby bol na to poskytovateľ NFP upozornený, resp. 
aby s takouto zmenou vyjadril súhlas. 

Z pohľadu časti odbornej verejnosti podstatným je to preukázané zistenie 
vyplývajúce z listinných a iných dôkazov, v  ktorého zmysle poskytnutie nená-
vratného finančného príspevku zo strany poskytovateľa prijímateľovi je uprave-
né zmluvou o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, ktorej predme-
tom je vymedzenie zmluvných podmienok. Neoddeliteľnou súčasťou zmluvy 
o poskytnutí NFP sú jej prílohy vrátane všeobecných zmluvných podmienok. 
Medzi tieto neoddeliteľné prílohy patrí aj platný rozpočet projektu, ktorý ob-
sahuje pevne stanovené názvy položiek (materiálové vyhotovenie, špecifikáciu 
stavebných prác),výmery a jednotkové ceny stavebných prác a dodávok. V prie-
behu projektu je možné nárokovať si len reálne zhotovené stavebné práce a do-
dávky, ktoré sú jeho súčasťou a za ceny v ňom uvedené. To znamená, že všetky 
ostatné stavebné práce a dodávky, ktoré vznikli počas projektu vplyvom samot-
nej stavebnej činnosti a ktoré nie sú súčasťou zmluvy o poskytnutí NFP, resp. 
dodatkov, nebudú poskytovateľom zohľadnené. 

Ak k takejto zmene dôjde, subjekt by mal požiadať o tzv. zmenové kona-
nie, pretože prijímateľ pomoci prostriedkov štátneho rozpočtu a Európskej únie 
môže tieto prostriedky použiť len na prísne stanovený účel podľa projektu. Ak 
nie sú takto použité, považuje sa takéto ich použitie za neoprávnené výdavky 
a tie buď nie sú poskytnuté, alebo sa žiadajú poskytovateľom vrátiť. Ak nepre-
behne zmenové konanie a prostriedky sa použijú inak ako v zmysle schváleného 
projektu, ide o neoprávnené výdavky. 

Podľa tohto právneho názoru neobstojí obrana obžalovaných, že relevant-
ným je použitie časti nenávratného finančného príspevku aj na iné položky 
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v rámci pôvodného projektu. Ako to už bolo konštatované, každá z pôvodných 
položiek je pevne stanovená, prísne účelovo viazaná a jej zmena je možná len na 
základe spomenutého tzv. zmenového konania. V opačnom prípade nezrealizo-
vaním, resp. iným realizovaním jednotlivých výdavkových položiek došlo k po-
rušeniu príslušných článkov všeobecných zmluvných podmienok, ktoré tvoria 
spomínanú prílohu zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, 
podľa ktorého oprávnenými výdavkami sú všetky výdavky, ktoré sú nevyhnutné 
na realizáciu aktivít projektu tak, ako je to uvedené v  zmluve o poskytnutí NFP, 
a ktoré spĺňajú nasledujúce podmienky: 
a) vznikli v čase realizácie aktivít projektu a v súvislosti s projektom pred 

zmluvne stanoveným termínom ukončenia realizácie aktivít projektu;
b) spĺňajú podmienky oprávnenosti výdavkov v zmysle príslušnej výzvy na 

predkladanie žiadosti o NFP, resp. iného dokumentu poskytovateľa, ktorým 
sa určujú podmienky oprávnenosti výdavkov;

c) boli vynaložené v súlade so zmluvou, právnymi predpismi SR a EÚ. 

Za daných okolností vyslovujeme ten právny názor, že je namieste vyvodenie 
trestnej zodpovednosti u prijímateľa, resp. u oprávnenej osoby za neho konať,  
t. j. napr. starostu, prípadne aj u stavebného dozoru a zástupcu dodávateľa stavby 
za spolupáchateľstvo k trestným činom subvenčného podvodu a poškodzovanie 
finančných záujmov Európskej únie podľa § 20, § 225 a § 261 Trestného zákona, 
ak vedome realizovali jeden druh prác, avšak poskytovateľovi NFP zjavne v roz-
pore so skutočnosťou deklarovali iný druh prác, a tieto zmeny poskytovateľovi 
cielene zamlčovali. V konkrétnej trestnej veci bol však Špecializovaný trestný 
súd Pezinok opačného názoru, pripustil možnosť zámeny naznačených staveb-
ných položiek, v dôsledku čoho konštatoval, že finančné prostriedky neboli po-
užité na iný účel, ako boli pôvodne určené, tým nebolo umožnené pôvodné 
spôsobenie sprenevery (podľa aktuálnej právnej úpravy nebolo umožnené pou-
žitie týchto prostriedkov na iný ako určený účel), v dôsledku čoho obžalovaných 
spod obžaloby prokurátora oslobodil. Daný právny problém preto bude možné 
jednotne riešiť zrejme až v dôsledku ďalších rozhodnutí Najvyššieho súdu SR.

K takémuto konkrétnemu súdnemu rozhodnutiu možno dodať, že by mohlo 
byť akceptovateľné, ak by bolo preukázané, že spomenuté zámeny stavebných 
prác boli naozaj až havarijne nevyhnutné a nedošlo k použitiu žiadnej sumy 
v rámci daného projektu na iný účel ako na daný projekt. 
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Ak by však k takýmto zámenám došlo čisto na základe svojvôle prijímateľa 
NFP, napr. nebol by zhotovený pôvodne deklarovaný plot, ale pôvodne v projek-
tovej dokumentácii neplánovaný chodník, a navyše by žiadateľ o NFP v žiadosti 
o platbu deklaroval listinami, najmä nepravdivými faktúrami a súpisom staveb-
ných prác, preplatenie výstavby tohto neexistujúceho plota, potom by vyvodenie 
trestnej zodpovednosti za uvádzané trestné činy, podľa nášho názoru, muselo 
byť namieste, pretože žiadateľ takto poskytovateľa evidentne uvádza do omylu 
a NFP použil na iný ako deklarovaný účel. Je potrebné uvedomiť si, že NFP po-
chádza z verejných zdrojov, je prísne účelovo viazaný a v obdobných prípadoch 
schválený a poskytnutý podľa projektovej dokumentácie a podľa jednotlivých 
položiek. Ak teda chce osoba zodpovedná za takúto realizáciu stavby stavať 
mimo schválenej dokumentácie poskytovateľom NFP, môže tak postupovať a fi-
nancovať tieto zmeny z vlastných, avšak nie z verejných, vopred na danú polož-
ku neschválených zdrojov, navyše pochádzajúcich z rozpočtu EÚ.

Za určitú názorovú odlišnosť od už naznačovaného rozhodnutia Špecializo-
vaného trestného súdu Pezinok sp. zn. 4T 57/2013 z 26. mája 2014 v spojitosti 
s rozhodnutím Najvyššieho súdu SR sp. zn. 6To 9/2014 zo 4. mája 2016 mož-
no považovať rozsudok Špecializovaného trestného súdu Pezinok sp. zn. BB –  
3T 16/2013 z 8. decembra 2015 v spojitosti s uznesením Najvyššieho súdu SR 
sp. zn. 3To 6/2016 z 22. februára 2017.

Súdy v týchto posledných dvoch rozhodnutiach, okrem iného, výslovne 
konštatujú už uvádzanú prísnu účelovú viazanosť nenávratného finančného 
príspevku určeného na dodávku strojov a s tým spojené stavebné úpravy a tiež 
vykladajú v konkrétnej tejto veci pojem „použitie prostriedkov zo všeobecného 
rozpočtu EÚ na iný účel, ako boli pôvodne určené“. V tejto súvislosti súdy uvá-
dzajú, že za nakupované technológie,  ktorých prichádza do úvahy oprávnenosť 
preplatenia nákladov do nich investovaných, možno považovať len špecifikácie 
zariadení tak, ako sú definované v obchodnej verejnej súťaži. Ak sa prostried-
ky použili aj na iný účel než na tieto zariadenia a schválené stavebné úpravy, 
použili sa na iný účel než na aký boli určené. Konkrétne v tomto prípade súd 
ustálil sumu definovanú ako škoda sumu odrátanú od oprávnených nákladov 
na príslušné stavebné úpravy. Súd tak použijúc zásadu in dubio pro reo (v po-
chybnostiach v prospech obžalovaných) dospel k záveru, že v tomto prípade 
nemožno dôjsť k záveru, že došlo k defraudácii a protizákonnému použitiu celej 
poskytnutej sumy a takisto v prospech obžalovaných vyhodnotil i tú situáciu, že 
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ak by aj oprávnené stavebné práce nerealizovala na to určená stavebná spoloč-
nosť, ale by ich realizoval samotný prijímateľ pomoci v rámci subdodávky, ani 
v tomto prípade by nešlo o protiprávne použitie a zneužitie týchto finančných 
prostriedkov, pretože v takejto výške sa finančné prostriedky na stavebné úpravy 
preinvestovať mohli, pričom riešenie otázky, či subdodávateľom môže alebo ne-
môže byť prijímateľ pomoci, môže mať význam pri schvaľovaní a posudzovaní 
oprávnenosti žiadosti o preplatenie nákladov. Samotný fakt, že subdodávateľom 
je prijímateľ pomoci, avšak, ak ide o inak oprávnené výdavky, z hľadiska trestnej 
zodpovednosti prijímateľa pomoci, resp. za neho konajúcich osôb, v jeho nepro-
spech pričítať nie je možné. 

Všetky súdom špecifikované prostriedky boli účelovo viazané na investície 
do oprávnených nákladov, pričom z týchto oprávnených nákladov boli špecifi-
kované oprávnené výdavky z hľadiska možnosti preplatenia z verejných zdrojov. 
Tieto aktivity, nákupy a práce boli opísané ako veľmi špecifické výdavky, výluč-
ne viazané na nákup špecifikovaných strojov a výlučne viazané na konkrétne  
(a žiadne iné) rekonštrukčné a modernizačné práce. Všetky stroje boli teda špe-
cifikované v obchodných podmienkach a predmetné prostriedky nebolo možné 
použiť na žiadny iný účel než na ten, ako bol limitovaný v rámci špecifikácie 
technológií a stavebných prác. Teda z verejných zdrojov bolo možné prefinan-
covať len špecifikované stavebné úpravy a nákup presne určených strojných za-
riadení. Za finančné prostriedky z verejných zdrojov teda nebolo možné kúpiť 
žiadne iné zariadenie a bolo možné vykonať len schválené a špecifikované sta-
vebné úpravy úzko viazané na sfunkčnenie nakupovaných strojných zariade-
ní. V právnych úvahách potom Špecializovaný trestný súd Pezinok dodal, že 
v prípade trestného činu poškodzovania finančných záujmov EÚ podľa § 261 
Trestného zákona, na rozdiel od subvenčného podvodu podľa § 225 Trestného 
zákona ako majetkového trestného činu, trestný čin podľa § 261 Trestného zá-
kona je trestným činom proti hospodárskej disciplíne. 

Takémuto stanovisku v konečnom dôsledku nasvedčuje i autentický výklad 
zákona, z ktorého je zrejmé, že zákonodarca chcel postihnúť čo najširší okruh 
konaní, ktorými sú ohrozené záujmy pôvodne Európskych spoločenstiev. For-
malistické chápanie skutkovej podstaty, aj v  tomto prípade, nie je namieste. 
Vzhľadom ku konštrukcii skutkovej podstaty trestného činu poškodzovania 
finančných záujmov EÚ podľa § 261 Trestného zákona je irelevantné, či sa fi-
nančné prostriedky pôvodne poskytnuté z Európskych spoločenstiev (teraz EÚ) 
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formálne stanú alebo nestanú súčasťou štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. 
Je potrebné skúmať prioritne to, či ide o pôvodne „prostriedky zo všeobecného 
rozpočtu Európskych spoločenstiev, z rozpočtu spravovaného Európskymi spo-
ločenstvami alebo v zastúpení Európskych spoločenstiev (teraz EÚ)“. Z tohto 
pohľadu odvolajúc sa na dikciu predmetného ustanovenia Trestného zákona 
je potrebné skúmať to, či predmetné prostriedky pochádzajú z vymenovaných 
„druhov rozpočtov“ a je irelevantné, ako sa formálne a účtovne zaradia po ich 
poskytnutí. V tomto prípade nebol spor o tom, že v sumách, ako je to uvedené 
aj vo výroku rozsudku, ide o sumy pochádzajúce (poskytnuté) zo všeobecného 
rozpočtu Európskych spoločenstiev. Súd dospel k záveru, že v špecifikovanej 
sume, ako je to uvedené vo výroku rozsudku (podľa pôvodnej právnej úpravy), 
došlo k použitiu prostriedkov z takéhoto rozpočtu na iný účel, ako boli pôvodne 
určené, a tým bolo „umožnené spôsobenie sprenevery.“ 

Následne Najvyšší súd SR, rozhodujúci o odvolaniach procesných strán, sa 
stotožnil s týmito a ďalšími argumentmi prvostupňového súdu, a k trestnému 
činu subvenčného podvodu podľa § 225 Trestného zákona doplnil, že na napl-
nenie znakov základnej skutkovej podstaty trestného činu subvenčného podvo-
du podľa § 225 ods. 1 Trestného zákona sa vyžaduje konanie, ktoré spočíva vo 
vylákaní subvencie, dotácie, príspevku či iného plnenia zo štátneho rozpočtu, 
z rozpočtu štátneho fondu, rozpočtu verejnoprávnej inštitúcie, rozpočtu obce 
alebo z rozpočtu vyššieho územného celku, pričom poskytnutie alebo použitie 
taxatívne vymedzených peňažných prídelov je viazané na podmienky, ktoré pá-
chateľ nespĺňa. Vylákanie takéhoto peňažného prídelu formou dotácie, subven-
cie alebo iného plnenia je spojené s uvedením do omylu iného v otázke splne-
nia ustanovených podmienok podľa všeobecne záväzného právneho predpisu. 
V posudzovanej veci (a v obdobných ďalších) je týmto všeobecne záväzným 
právnym predpisom zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verej-
nej správy v platnom znení. V zmysle § 19 ods. 3 citovaného zákona právnic-
ké a fyzické osoby, ktorým sa poskytujú verejné prostriedky, zodpovedajú za 
hospodárenie s nimi a sú povinné pri ich používaní zachovávať hospodárnosť, 
efektívnosť a účinnosť ich použitia. Povinnosť dodržať kritérium hospodárnos-
ti a efektívnosti vyplýva aj z pravidiel stanovených v Systéme riadenia štruk-
turálnych fondov a Kohézneho fondu, časť 6 písm. g) v spojení s časťou 2.2  
bod 29 (účinných v čase skutku t. j. v roku 2010), ktorý je záväzný pre prijí-
mateľa v zmysle článku 3.3 zmluvy o poskytnutí NFP, ďalej vyplýva z čl. 14  
ods. 1 písm. d) všeobecných zmluvných podmienok k zmluve o poskytnutí NFP 
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a nakoniec aj z časti 3.7 príručky pre žiadateľa, ktorá je záväzná pre prijímateľov 
zmysle čl. 3 ods. 1 všeobecných zmluvných podmienok k zmluve o poskytnutí 
NFP. Systém riadenia (časť 2.2 bod 29) definuje povinnú hospodárnosť konania 
ako „minimalizovanie nákladov na vykonanie činnosti alebo obstaranie tova-
rov, práv a služieb pri zachovaní ich priamej úrovne a kvality. Zásada hospo-
dárnosti znamená, že žiadateľ pri zabezpečení realizácie projektu postupuje čo 
možno najhospodárnejšie, t. j. že náklady na akúkoľvek predrealizačnú, reali-
začnú či porealizačnú fázu projektu sú minimálne možné a pritom sa ešte stále 
dosiahne účel, ktorý chce žiadateľ dosiahnuť.“ Uvedená definícia sa uplatňuje na 
všetky dokumenty vzťahujúce sa na úpravu práv a povinností prijímateľa a po-
skytovateľa NFP, teda vrátane príručky pre žiadateľa, ako aj zmluvy o poskytnutí 
NFP. Kritérium nevyhnutnosti uvedené v časti J ods. 3 schémy štátnej pomoci 
znamená, že projektu môže byť poskytnutá štátna pomoc výlučne vtedy, ak bude 
preukázaná jej potreba na dosiahnutie cieľov stanovených v príslušnom projek-
te, t. j. musí byť zjavná spojitosť medzi poskytovanou pomocou a oprávnenými 
výdavkami projektu. Ak však prijímateľ nadobudol predmet projektu (t. j. dané 
zariadenia – stroje, prípadne ich časti) už skôr od iného dodávateľa nezávisle od 
právnych vzťahov, ktoré sú súčasťou podanej žiadosti o NFP, teda nezávisle od 
projektu, nemôže byť splnené uvedené kritérium nevyhnutnosti. 

K ďalším znakom týchto skutkových podstát analyzovaného trestného činu 
uvádzame, že súčasné znenie § 261 ods. 3 Trestného zákona je výsledkom uvá-
dzanej novely tohto ustanovenia, zákonom č. 214/2019 Z. z., účinnej od 1. au-
gusta 2019. Podľa tohto ustanovenia je trestne zodpovedný ten, kto ako zamest-
nanec, člen, zástupca alebo iná osoba oprávnená konať za toho, kto finančné 
prostriedky alebo iné aktíva uvedené v odseku 1 poskytuje, umožní získať fi-
nančné prostriedky alebo iné aktíva uvedené v odseku 1 tomu, o kom vie, že 
nespĺňa podmienky určené na ich poskytnutie, alebo umožní ich protiprávne 
zadržať alebo použiť na iný ako určený účel.

Z uvedeného ustanovenia je zrejmé, že podobne ako v ďalej uvedenom usta-
novení § 225 ods. 3 Trestného zákona upravujúceho subvenčný podvod, trestne 
zodpovedný ako priamy páchateľ je nielen ten, kto NFP protiprávne žiada, ale 
aj ten, kto participuje na jeho protiprávnom poskytnutí na strane poskytovate-
ľa. Do času uvedenej právnej úpravy bol takýto páchateľ trestne stíhaný najmä 
ako pomocník podľa § 21 ods. 1 písm. d, § 261 Trestného zákona alebo ako 
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spolupáchateľ podľa § 20 Trestného zákona k trestnému činu poškodzovania 
finančných záujmov EÚ podľa § 261 Trestného zákona.

Pojem zakotvený v § 261 ods. 4 písm. b) Trestného zákona – spáchanie činu 
uvedeného v odsekoch 1 až 3 z osobitného motívu – je aplikovateľný v spojení 
s § 140 Trestného zákona s názvom Osobitný motív. V zmysle tohto ustanove-
nia osobitným motívom sa rozumie spáchanie trestného činu na objednávku,  
z pomsty, v úmysle zakryť alebo uľahčiť iný trestný čin, v úmysle spáchať trestný 
čin terorizmu a niektorých foriem účasti na terorizme podľa § 419, z nenávisti 
voči skupine osôb alebo jednotlivcovi pre ich skutočnú alebo domnelú prísluš-
nosť k niektorej rase, národu, národnosti, etnickej skupine, pre ich skutočný 
alebo domnelý pôvod, farbu pleti, pohlavie, sexuálnu orientáciu, politické pre-
svedčenie alebo náboženské vyznanie, alebo so sexuálnym motívom. Hoci súd-
na prax spáchanie trestného činu podľa § 261 ods. 1, ods. 4 písm. b) Trestného 
zákona, teda z osobitného motívu v zásade neeviduje, z hľadiska citovaných 
alternatív by do úvahy prichádzalo najmä spáchanie tohto trestného činu na 
objednávku [písm. a)] a v úmysle zakryť alebo uľahčiť iný trestný čin [písm. c)], 
napr. niektorý zo závažných daňových trestných činov. 

Závažnejší spôsob konania podľa § 261 ods. 4 písm. c) Trestného zákona je 
aplikovateľný s použitím § 138 Trestného zákona. Podľa tohto ustanovenia zá-
važnejším spôsobom konania sa rozumie páchanie trestného činu so zbraňou, 
okrem trestných činov úkladnej vraždy podľa § 144, vraždy podľa § 145, zabi-
tia podľa § 147 až 148, usmrtenia podľa § 149, ublíženia na zdraví podľa § 155  
až 157, po dlhší čas, surovým alebo trýznivým spôsobom, násilím, hrozbou bez-
prostredného násilia alebo hrozbou inej ťažkej ujmy, vlámaním, ľsťou, využitím 
tiesne, neskúsenosti, odkázanosti alebo podriadenosti, porušením dôležitej po-
vinnosti vyplývajúcej z páchateľovho zamestnania, postavenia alebo funkcie ale-
bo uloženej mu podľa zákona, organizovanou skupinou, alebo na viacerých oso-
bách. Z týchto alternatív do úvahy prichádzajúcimi sú páchanie trestného činu 
po dlhší čas – písm. b), čo by však v prípade § 261 Trestného zákona znamena-
lo vzhľadom na dlhý čas realizácie projektov až niekoľko rokov (hoci u iných 
trestných činov súdna prax ustálila pojem dlhší čas najmenej na 6 mesiacov), 
porušením dôležitej povinnosti vyplývajúcej z páchateľovho zamestnania, po-
stavenia alebo funkcie uloženej mu podľa zákona – písm. h), pričom by tak išlo 
o páchateľa, ktorého hlavnou úlohou je starostlivosť o záujmy oprávneného –  
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R 28/1992202, alebo spáchanie takého činu ďalej analyzovanou organizovanou 
skupinou – písm. i), čo je v praxi prípad v zmysle § 261 ods. 4 písm. c) Trestného 
zákona z uvedených alternatív evidovaný a najpravdepodobnejší. 

Posledným pojmom uvedeným v analyzovanom trestnom čine poškodzova-
nia finančných záujmov Európskej únie podľa § 261Trestného zákona je pojem 
zakotvený v jeho odseku 6 písm. b), t. j. spáchanie činu uvedeného v odseku 1  
ako člen nebezpečného zoskupenia, ktorým sa s odkazom na § 141 písm. a) 
Trestného zákona pri tomto trestného činu rozumie spáchanie tohto činu zlo-
čineckou skupinou [v písm. b) tohto ustanovenia je zakotvená teroristická sku-
pina]. S poukazom na citované ustanovenie § 261 a ďalšie následné ustanovenia 
Trestného zákona je zrejmé, že ak by bol tento trestný čin spáchaný organizova-
nou skupinou ako súčasťou kvalifikačného znaku – závažnejší spôsob konania 
podľa § 261 ods. 4 písm. c) Trestného zákona, hrozil by páchateľom len trest 
odňatia slobody vo výške jedného až piatich rokov, kým v prípade spáchania 
tohto trestného činu podľa § 261 ods. 6 písm. b), teda členom nebezpečného 
zoskupenia – zločineckej skupiny, hrozí jeho páchateľom najvyšší možný trest 
odňatia slobody pri tomto trestnom čine, t. j. vo výške sedem až dvanásť rokov. 

Priblížme si rozdiely medzi pojmami organizovaná a zločinecká skupina.
Podľa § 129 ods. 2 Trestného zákona sa organizovanou skupinou na účely 

tohto zákona rozumie spolčenie najmenej troch osôb s cieľom spáchania trest-
ného činu, s určitou deľbou určených úloh medzi jednotlivými členmi skupiny, 
ktorej činnosť sa v dôsledku toho vyznačuje plánovitosťou a koordinovanosťou, 
čo zvyšuje pravdepodobnosť úspešného spáchania trestného činu. 

Podľa § 129 ods. 4 Trestného zákona sa zločineckou skupinou na účely toh-
to zákona rozumie štruktúrovaná skupina najmenej troch osôb, ktorá existuje 
počas určitého časového obdobia a koná koordinovane s cieľom spáchať jeden 
alebo viacej zločinov, trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti podľa  
§ 233 alebo niektorý z trestných činov korupcie podľa ôsmej hlavy tretieho 
dielu osobitnej časti na účely priameho alebo nepriameho získania finančnej 
alebo inej výhody. 

Podľa § 296 Trestného zákona upravujúceho trestný čin založenia, zosnova-
nia a podporovania zločineckej skupiny – kto založí alebo zosnuje zločineckú 
skupinu, je jej členom, je pre ňu činný alebo ju podporuje, potrestá sa odňatím 
slobody na päť rokov až desať rokov. 

202 SAMAŠ, O. a kol. Trestný zákon. Stručný komentár. Bratislava : Iura Edition, 2006, s. 510.
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Bližší výklad pojmu zločinecká skupina, okrem viacerých odborných tex-
tov203 a jej odlišností od organizovanej skupiny, vyplýva z judikátu R 51/2013, 
podľa ktorého je zločinecká skupina relatívne časovo a organizačne stabilná sku-
pina najmenej troch osôb, ktorej cieľom je páchať koordinovanú trestnú činnosť 
vo forme zločinov a v § 129 ods. 4 Trestného zákona vymedzených trestných 
činov. Na rozdiel od organizovanej skupiny je charakteristická aj vertikálnou 
organizačnou štruktúrou s formálnymi znakmi nadriadenosti a podriadenosti 
v jej rámci (resp. i jej časti) a so sofistikovaným riadením. Tieto znaky zloči-
neckej skupiny musia byť predmetom dokazovania v trestnom konaní, pričom 
tzv. dôkazné bremeno ťaží prokurátora (uznesenie NS SR sp. zn. 2Tost 8/2012  
z 9. mája 2012).

Objektívna stránka skutkovej podstaty trestného činu poškodzovania fi-
nančných záujmov Európskej únie podľa § 262 ods. 1 Trestného zákona spočí-
va alternatívne v úmyselnom porušení povinnosti (aktívnym konaním) alebo 
v nesplnení povinnosti (opomenutie konania) vyplývajúcej zo zamestnania, 
z povolania, postavenia alebo funkcie v riadení alebo kontrole činnosti osôb, 
ktoré sú vo vzťahu podriadenosti k tomuto páchateľovi, v dôsledku čoho dôjde 
k spáchaniu trestného činu poškodzovania finančných záujmov Európskej únie 
podľa § 261 ods. 1 Trestného zákona. 

Riadením sa rozumie usmerňovanie konania určitého okruhu osôb tak, aby 
tieto osoby riadne plnili svoje povinnosti.

Kontrolu možno definovať ako určitý proces overovania, či tieto osoby po-
stupovali predpokladaným a požadovaným spôsobom a či plnia, resp. si splnili 
povinnosti.

Pre trestnú zodpovednosť páchateľa sa vyžaduje príčinná súvislosť medzi 
úmyselným porušením alebo nesplnením povinnosti v riadení alebo kontrole 
vo vzťahu k podriadeným osobám a spôsobením trestného činu podľa § 261 
ods. 1 Trestného zákona. Povinnosťou v zmysle tohto ustanovenia je taká kon-
krétna riadiaca alebo kontrolná povinnosť vyplývajúca z niektorej z právnych 
noriem, ktorej porušenie alebo nesplnenie má za následok, že určitá osoba môže 
konať podľa § 261 ods. 1 Trestného zákona, resp. je to povinnosť, ktorej poru-
šenie alebo nesplnenie prispeje k tomu, že určitá osoba môže konať podľa § 261 
ods. 1 Trestného zákona. 

203 ŠANTA, J. Zločinecká skupina – medzinárodnoprávne súvislosti a praktické skúsenosti.  
In Justičná revue. 2008, č. 8 – 9, s. 1157.
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Z praktického hľadiska ide o konanie najmä vedúcich zamestnancov úradov, 
agentúr alebo ministerstiev, či iných poskytovateľov NFP, ktorí prevažne v ne-
priamom úmysle dôsledne neplnia svoje riadiace alebo kontrolné povinnosti, 
a tým iným osobám umožňujú neoprávnene získať a používať finančné pro-
striedky z fondov EÚ a štátneho rozpočtu SR.

Predmetná trestná činnosť je tak spáchaná v dôsledku činnosti troch sub-
jektov – žiadateľa o NFP, podriadeného zamestnanca a jeho nadriadeného, za-
stupujúcich poskytovateľa NFP. 

Pre úplnosť je v tejto súvislosti potrebné uviesť, že v prípade, ak na nezá-
konnom získaní nenávratného finančného príspevku žiadateľom úmyselne par-
ticipoval aj ktorýkoľvek iný zamestnanec poskytovateľa (úradu, ministerstva, 
agentúry, mimo riadiacej a kontrolnej pôsobnosti), bol by zodpovedný za trest-
ný čin poškodzovania finančných záujmov Európskej únie podľa § 261 ods. 3 
Trestného zákona.204

Ďalším aspektom, ktorý je potrebné v tomto smere zohľadniť, a to nielen 
u uvedených osôb s kontrolnou alebo riadiacou právomocou, ale u ktorejkoľvek 
trestne zodpovednej osoby, je možnosť jej postihu za trestný čin neoznámenia 
trestného činu. Podľa § 340 Trestného zákona sa totiž trestného činu neozná-
menia trestného činu dopustí ten, kto sa hodnoverným spôsobom dozvie, že 
iný spáchal zločin, na ktorý tento zákon ustanovuje trest odňatia slobody s hor-
nou hranicou najmenej desať rokov, alebo niektorý z trestných činov korupcie 
uvedených v treťom diele ôsmej hlavy osobitnej časti (t. j. trestný čin prijíma-
nia úplatku, podplácania, nepriamej korupcie, volebnej a športovej korupcie –  
§ 328 až 336b Trestného zákona a prijatia a poskytnutia nenáležitej výhody po-
dľa § 336c a 336d Trestného zákona). Druhou podmienkou trestnej zodpoved-
nosti za uvedený trestný čin je neoznámenie takého zločinu alebo citovaných 
trestných činov bez odkladu príslušným orgánom, t. j. najmä orgánu činnému 
v trestnom konaní alebo Policajnému zboru. 

Hodnovernosť takejto informácie treba skúmať v konkrétnych súvislostiach, 
pričom rozhodujúca je hodnovernosť zdroja informácie. Najhodnovernejším 
zdrojom sú vlastné zmysly osoby (napr. osoba priamo zistí spáchanie trestného 
činu v rámci svojej administratívnej či inej činnosti). Ak však o zločine alebo 
o trestnom čine osoba iba počula (napr. nezáväzne, sprostredkovane, vo veľmi 

204 ŠANTA, J., ŽILINKA, M. Poškodzovanie finančných záujmov Európskej únie – pojem, medzi-
národné súvislosti, aktuálne aplikačná prax trestná. In Justičná revue. 2018, č. 6 – 7, s. 808.
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všeobecných črtách), nemôže sa takáto informácia obvykle považovať za hod-
novernú informáciu, a preto za takýchto okolností nevzniká ani oznamovacia 
povinnosť. Táto oznamovacia povinnosť sa vzťahuje iba na už spáchané činy,  
t. j. na dokonané a ukončené trestné činy (môže ísť aj o ukončený pokus, ak 
páchateľ v činnosti ďalej nepokračuje). Ak nebol trestný čin ukončený, prichá-
dza do úvahy povinnosť prekaziť ho a v prípade neprekazenia, trestný postih 
za trestný čin neprekazenia trestného činu podľa § 341 Trestného zákona. Po-
vinnosť oznámiť určené trestné činy je ustanovená bez ohľadu na to, že oso-
ba nepozná páchateľa a  nepozná ani právnu kvalifikáciu skutku (R 32/1962,  
R 28/1978).205

Do kategórie skôr analyzovaných zločinov s hornou hranicou najmenej de-
sať rokov patria už uvádzané trestné zločiny poškodzovania finančných záuj-
mov Európskej únie, ale len podľa § 261 ods. 6 písm. a, b Trestného zákona, 
t. j. spáchané vo veľkom rozsahu, s prihliadnutím na § 125 ods. 1 Trestného 
zákona, najmenej  rozsahu 133 000 eur alebo ako člen nebezpečného zosku-
penia a trestný čin subvenčného podvodu len podľa § 225 ods. 4, 5, 6 Trestné-
ho zákona, t. j. aspoň v značnom rozsahu, najmenej 26 600 eur, z osobitného 
motívu, závažnejším spôsobom konania (s prihliadnutím na § 138 písm. b),  
h), j) Trestného zákona po dlhší čas, porušením dôležitej povinnosti vyplýva-
júcej z páchateľovho zamestnania, postavenia alebo funkcie alebo uloženej mu 
podľa zákona a organizovanou skupinou), alebo členom nebezpečného zosku-
penia, t. j. členom zločineckej alebo teroristickej skupiny (§ 141 Trestného zá-
kona), alebo za krízovej situácie (§ 134 ods. 2 Trestného zákona).

Ďalší znak analyzovanej skutkovej podstaty trestného činu neoznámenia 
trestného činu – oznámiť bez odkladu – znamená využiť najbližšiu možnosť 
na oznámenie, oznámiť čin ihneď, len čo to konkrétne okolnosti dovoľujú. One-
skorené oznámenie zakladá trestnosť páchateľa.206 Z hľadiska aplikačnej praxe 
možno dôvodiť, že pôjde o lehotu počítanú nanajvýš v niekoľkých dňoch, vý-
nimočne v týždňoch, ak by bol oznamovateľ napr. určitý čas práceneschopný, 
zdržiaval sa v cudzine a podobne. Pre úplnosť je potrebné dodať, že trestnosť 
páchateľa za uvedený trestný čin je vylúčená (§ 340 ods. 2 Trestného zákona), ak 
by spomínané oznámenie bolo spojené s nebezpečenstvom smrti, ublíženia na 
zdraví, inej závažnej ujmy alebo trestného stíhania hroziacom oznamovateľovi 

205 IVOR, J. a kol. Trestné právo hmotné. Osobitná časť. Bratislava : Iura Edition, 2006, s. 365.
206 ČENTÉŠ, J. a kol. Trestný zákon. Veľký komentár. Žilina : Eurokódex, 2013, s. 657.
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alebo jemu blízkej osobe (t. j. osobe špecifikovanej v § 127 ods. 4 Trestného zá-
kona). Z uvedeného ustanovenia je zrejmé, že Trestný zákon nad úroveň takto 
vymedzenej povinnosti oznamovať trestné činy v zákonom stanovenom roz-
sahu kladie ochranu života, zdravia a iných obdobných hodnôt nielen ozna-
movateľa, ale aj jeho blízkych osôb, a tiež na tomto mieste podčiarkuje zákaz 
donucovania k sebaobviňovaniu vyjadrený zásadou nemo tenetur se ipsum  
accusare. V odbornej literatúre možno nájsť aj iné významom podobné zásady 
(vzťahujúce sa aj na analyzovanú problematiku): 

 – „nemo tenetur armare adversarium contrase“ – nikto nie je povinný asistovať 
obžalobe proti sebe,

 – „nemo tenetur eder einstrumenta contrase“ – nikto nie je povinný vydať do-
kumenty proti sebe,

 – „nemo tenetur pro derese ipsum“ – nikto nemôže byť nútený, aby svedčil 
proti sebe.207

Trestnosť neoznámenia trestného činu podľa § 340 ods. 3 písm. a), b) Trest-
ného zákona je vo všeobecnosti vylúčená tiež vtedy, ak by oznámením trestného 
činu došlo k porušeniu spovedného tajomstva alebo tajomstva informácie, ktorá 
mu bola zverená ústne alebo písomne pod podmienkou mlčanlivosti ako osobe 
poverenej pastoračnou činnosťou [písm. a)] alebo v prípade zákonom uznanej 
povinnosti mlčanlivosti [písm. b)].

Ďalšieho súvisiaceho deliktu – trestného činu neprekazenia trestného činu 
podľa § 341 Trestného zákona – sa dopustí ten, kto sa hodnoverným spôsobom 
dozvie, že iný pripravuje alebo pácha zločin, na ktorý tento zákon ustanovu-
je trest odňatia slobody s hornou hranicou trestnej sadzby najmenej desať ro-
kov a rovnako ako u neoznámenia trestného činu tiež niektorý z uvádzaných 
trestných činov korupcie a spáchanie alebo dokončenie takého trestného činu 
neprekazí osobne alebo prostredníctvom inej spôsobilej osoby, alebo prísluš-
ného orgánu. Prekaziť zločin možno aj jeho včasným oznámením príslušným 
orgánom, najmä orgánom činným v trestnom konaní alebo Policajnému zboru. 
Pojem „pripravuje zločin“ sa odvíja od § 13 Trestného zákona upravujúceho prí-
pravu na zločin. Páchaním trestného činu podľa tohto ustanovenia sa rozumie 
konanie, ktoré prekročilo štádium prípravy, ale nedospelo ešte do dokonania, 
resp. dokončenia. Ak sa osoba hodnoverným spôsobom dozvie o trestnom čine, 
ktorý už bol dokonaný, resp. dokončený, nemôže byť stíhaná za neprekazenie 

207 ZÁHORA, J. a kol. Dokazovanie v trestnom konaní. Praha : Leges, 2013, s. 127.
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trestného činu. Do úvahy prichádza, pri splnení zákonných podmienok, postih 
za neoznámenie trestného činu. Včasnosť oznámenia sa bude posudzovať najmä 
z toho hľadiska, či na základe oznámenia bolo ešte možné urobiť také opatrenia, 
ktoré by zabránili spáchaniu alebo dokončeniu trestného činu. Pri posudzovaní 
včasnosti oznámenia treba prihliadať aj na to, kedy najskôr mala osoba možnosť 
urobiť oznámenie.208

Pre úplnosť je potrebné dodať, že kto spácha trestný čin neprekazenia trest-
ného činu podľa § 341 ods. 1 Trestného zákona. nie je potrestaný vtedy, ak ne-
mohol zločin prekaziť bez značných ťažkostí alebo bez toho, že by seba alebo 
blízku osobu uviedol do nebezpečenstva smrti, ťažkej ujmy na zdraví, inej zá-
važnej ujmy alebo trestného stíhania. Uvedenie blízkej osoby do nebezpečen-
stva trestného stíhania však nezbavuje páchateľa trestnosti, ak sa týka nepreka-
zenia zločinu, za ktorý tento zákon umožňuje uložiť trest odňatia slobody na 
doživotie. Okrem toho povinnosť prekaziť trestný čin analyzovaným spôsobom 
sa nevzťahuje ani na osobu, ktorá by jej splnením porušila spovedné tajomstvo. 

V súvislosti s analyzovanými trestnými činmi je potrebné poukázať tiež na 
§ 85 Trestného zákona zakotvujúceho účinnú ľútosť. Podľa tohto ustanovenia 
trestnosť v tomuto ustanovení zakotvených trestných činov vrátane trestného 
činu poškodzovania finančných záujmov Európskej únie podľa § 263 Trestného 
zákona (nie však aj podľa § 261 a § 262 Trestného zákona) zaniká, ak páchateľ 
dobrovoľne: 
a) škodlivý následok trestného činu zamedzil alebo napravil alebo
b) urobil o trestnom čine oznámenie v čase, keď sa škodlivému následku trest-

ného činu mohlo ešte zabrániť; oznámenie treba urobiť orgánu činnému 
v trestnom konaní alebo Policajnému zboru, vojak môže toto oznámenie 
urobiť aj svojmu nadriadenému alebo služobnému orgánu a osoba vo vý-
kone trestu odňatia slobody alebo vo výkone väzby aj príslušníkovi Zboru 
väzenskej a justičnej stráže. 

Škodlivým následkom treba rozumieť skutočnú zmenu na chránenom záuj-
me, t. j. jeho porušenie, a nie ohrozenie. Škodlivý následok zahŕňa aj ťažší ná-
sledok a všetky ďalšie aj nezavinené škody, ktoré z konania páchateľa vyplynuli. 

Zamedzením škodlivému následku je zabránenie jeho vzniku. V dôsledku 
toho zamedzenie škodlivému následku prichádza do úvahy len pri ohrozovacích 

208 BURDA, E. a kol. Trestný zákon. Osobitná časť. Komentár. II. diel. Praha : C. H. Beck, 2011,  
s. 1119, 1121.
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trestných činoch a pri tzv. trestných činoch predčasne dokonaných, pri ktorých 
je čin dokonaný v štádiu pokusu.

Napravenie škodlivého následku predpokladá vznik poruchy na chránenom 
záujme, avšak páchateľ spôsobené zmeny odstráni a v podstate obnoví pôvodný 
stav (napr. zaplatí požadovanú platbu).

Napravenie škodlivého následku vyžaduje vždy aktívnu činnosť páchateľa. 
Ak bol škodlivý následok napravený bez pričinenia páchateľa pôsobením iných 
osôb alebo síl, aplikácia tohto ustanovenia neprichádza do úvahy (R 11/1980).209

Účinná ľútosť predpokladá dokonanie trestného činu (konanie páchateľa 
naplnilo všetky zákonné znaky príslušnej skutkovej podstaty). Zánik trestnosti 
prípravy na zločin a pokusu trestného činu je upravený v iných ustanoveniach 
Trestného zákona (§ 13 ods. 3, § 14 ods. 3).

Podmienkou účinnej ľútosti je dobrovoľnosť, ktorá vyjadruje slobodné ro-
zhodnutie páchateľa a svedčí o jeho pozitívnom obrate vo vzťahu k trestnému 
činu. Zákonná podmienka dobrovoľnosti znamená, že páchateľ koná z vlastné-
ho rozhodnutia ešte predtým, než bol jeho trestný čin prezradený. Rozhodnutie 
nie je dobrovoľné, ak páchateľa k nemu vedie prípadne aj mylná domnienka, že 
jeho trestný čin bol odhalený, alebo ak koná pod vplyvom už začatého trestného 
stíhania (R 2/1965, R 39/1986, NRč 7 TZ 289/2002).

Účinná ľútosť umožňuje aj oznámenie trestného činu v čase, keď sa škodlivé-
mu následku mohlo zabrániť. Oznámenie, ako to už bolo uvedené, treba urobiť 
orgánu činnému v trestnom konaní alebo Policajnému zboru, vojak môže toto 
oznámenie urobiť aj svojmu nadriadenému alebo služobnému orgánu a osoba 
vo výkone trestu odňatia slobody alebo vo výkone väzby aj príslušníkovi Zboru 
väzenskej a justičnej stráže. Forma oznámenia nie je určená. Oznámenie nemusí 
obsahovať žiadne údaje na identifikáciu páchateľa, ale musí byť konkrétne (pre-
cízne opísanie skutkového deja naplňujúceho znaky skutkovej podstaty trest-
ného činu bez zamlčania podstatných okolností), aby bolo možné včas zabrániť 
škodlivému následku.

Podmienky účinnej ľútosti sú splnené včasným a obsahovo dostatočným 
oznámením o trestnom čine príslušnému orgánu, i keď by škodlivému následku 
i napriek tomu nebolo zabránené (napr. neodborným alebo zdĺhavým zásahom 

209 STIFFEL, H. a kol. Trestný zákon. Stručný komentár. Bratislava : Iura Edition, 2001, s. 176.
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príslušných orgánov, alebo v dôsledku inej, od osoby páchateľa nezávislej uda-
losti), hoci v čase oznámenia sa tak stať mohlo.210

Podstatným z hľadiska aplikačnej praxe je v prípade tohto ustanovenia v sú-
vislosti s analyzovaným trestným činom poškodzovania finančných záujmov 
Európskej únie to, že účinná ľútosť sa vzťahuje len na § 263 Trestného zákona, 
teda spáchaný z nedbanlivosti, a že musí ísť o dobrovoľné konanie páchate-
ľa. Prioritne by to v aplikačnej praxi znamenalo (hoci takýto prípad doposiaľ 
nie je evidovaný), že príjemca podvodne získaného nenávratného finančného 
príspevku takýto príspevok vráti z vlastného rozhodnutia, bez napr. kontroly 
poskytnutia alebo použitia tohto príspevku, či dokonca bez toho, aby vo veci ko-
nali orgány činné v trestnom konaní alebo správne orgány, uvedomujúc si pro-
tiprávnosť svojho skoršieho konania. Alternatívne postačuje relevantné ozná-
menie o protiprávnosti takéhoto konania, ak príspevok ešte nebol poskytnutý.

V kontexte predmetnej analýzy a zvýšenej ochrany finančných záujmov Eu-
rópskej únie v Slovenskej republike je potrebné zdôrazniť, že všetky uvedené 
skutkové podstaty trestného činu poškodzovania finančných záujmov Európ-
skej únie patria bez ohľadu na ich paragrafové znenie a bez ohľadu na výšku 
škody (teda aj v prípade akejkoľvek minimálnej škody) do pôsobnosti Špecia-
lizovaného trestného súdu, a teda analogicky aj do pôsobnosti Úradu špeciál-
nej prokuratúry GP SR (ak v zákonom stanovených prípadoch, t. j. fakultatív-
ne s dolnou hranicou škody najmenej 10 000 eur a obligatórne s minimálnou 
škodou 100-tisí eur a za ďalších stanovených okolností nepatria do pôsobnosti 
Európskej prokuratúry) a špecializovaných policajných zložiek Prezídia Policaj-
ného zboru podľa § 14 písm. m) Trestného poriadku.

6.2 Trestný čin subvenčného podvodu

Ako už vyplynulo z doterajšieho textu, spomínaný nenávratný finančný prí-
spevok v evidovaných trestných veciach spravidla (najmä s výnimkou niekto-
rých platieb v poľnohospodárstve) pozostáva jednak z finančných prostried-
kov pochádzajúcich z rozpočtov Európskej únie, a jednak zo štátneho rozpočtu 
Slovenskej republiky. A práve postih vyplácania časti nenávratného finančné-
ho príspevku ako plnenia zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky je právne 

210 BURDA, E. a kol. Trestný zákon. Všeobecná časť. Komentár – I. diel. Bratislava : C. H. Beck, 2010, 
s. 588.
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kvalifikovaný ako trestný čin subvenčného podvodu podľa § 225 Trestného 
zákona. V dlhodobo ustálenej aplikačnej praxi to teda znamená, že v prípade 
vylákania a protiprávneho zadržania nenávratného finančného príspevku po-
zostávajúceho jednak z prostriedkov pochádzajúcich rozpočtov Európskej únie, 
a jednak z finančných prostriedkov štátneho rozpočtu Slovenskej republiky, ale-
bo jeho použitia na iný ako určený účel, je takýto skutkový stav právne kvalifiko-
vaný ako trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskej únie podľa 
§ 261 Trestného zákona v jednočinnom súbehu s trestným činom subvenčného 
podvodu podľa § 225 Trestného zákona. 

Znenie trestného činu subvenčného podvodu podľa § 225 Trestného záko-
na je od účinnosti jeho novely, zákona 214/2019 Z. z., teda od 1. augusta 2019, 
nasledujúce:

(1) Kto vyláka od iného dotáciu, subvenciu, príspevok alebo iné plnenie zo 
štátneho rozpočtu, z rozpočtu verejnoprávnej inštitúcie, rozpočtu štátneho fondu, 
rozpočtu vyššieho územného celku alebo rozpočtu obce, ktorých poskytnutie alebo 
použitie je podľa všeobecne záväzného právneho predpisu viazané na podmienky, 
ktoré nespĺňa, a to tým, že ho uvedie do omylu v otázke ich splnenia, potrestá sa 
odňatím slobody na jeden rok až päť rokov. 

(2) Rovnako ako v odseku 1 sa potrestá, kto získanú dotáciu, subvenciu, prí‑
spevok alebo iné plnenie zo štátneho rozpočtu, z rozpočtu verejnoprávnej inštitú‑
cie, rozpočtu štátneho fondu, rozpočtu vyššieho územného celku alebo rozpočtu 
obce použije na iný ako určený účel. 

(3) Odňatím slobody na dva roky až päť rokov sa páchateľ potrestá, ak ako za‑
mestnanec, člen, zástupca alebo iná osoba oprávnená konať za toho, kto dotáciu, 
subvenciu, príspevok alebo iné plnenie zo štátneho rozpočtu, z rozpočtu verejno‑
právnej inštitúcie, rozpočtu štátneho fondu, rozpočtu vyššieho územného celku 
alebo rozpočtu obce poskytuje, umožní získať dotáciu, subvenciu, príspevok alebo 
iné plnenie zo štátneho rozpočtu, z rozpočtu verejnoprávnej inštitúcie, rozpoč‑
tu štátneho fondu, rozpočtu vyššieho územného celku alebo rozpočtu obce tomu,  
o kom vie, že nespĺňa podmienky určené na jeho poskytnutie. 

(4) Odňatím slobody na tri roky až desať rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha 
čin uvedený v odseku 1, 2 alebo 3 
a) a spôsobí ním väčšiu škodu,
b) z osobitného motívu alebo
c) závažnejším spôsobom konania.
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(5) Odňatím slobody na päť rokov až dvanásť rokov sa páchateľ potrestá, ak 
spácha čin uvedený v odseku 1, 2 alebo 3 a spôsobí ním značnú škodu. 

(6) Odňatím slobody na desať rokov až pätnásť rokov sa páchateľ potrestá, ak 
spácha čin uvedený v odseku 1, 2 alebo 3 
a) a spôsobí ním škodu veľkého rozsahu,
b) ako člen nebezpečného zoskupenia alebo
c) za krízovej situácie.

V prípade spomínaného nenávratného finančného príspevku je na takto 
zistený skutkový stav spravidla aplikovateľná táto právna veta citovaného usta-
novenia podľa § 225 ods. 1 Trestného zákona (ako to bude uvedené aj v ďalšej 
kazuistike) – „kto vyláka od iného iné plnenie zo štátneho rozpočtu, ktorého po‑
skytnutie alebo použitie je podľa všeobecne záväzného právneho predpisu viazané 
na podmienky, ktoré nespĺňa a to tým, že ho uvedie do omylu v otázke ich splne‑
nia...“ alebo podľa § 225 ods. 2 Trestného zákona – „kto získané iné plnenie zo 
štátneho rozpočtu použije na iný ako určený účel“.

Pojmy vyláka a uvedie do omylu zakotvené v ods. 1 tohto ustanovenia zna-
menajú predstieranie skutočností, ktoré nie sú v súlade s reálnym stavom veci 
a uvádzaným všeobecne záväzným právnym predpisom, ide teda o konanie 
podvodné. 

Konanie zakotvené v ods. 2 tohto ustanovenia vykazuje prvky spreneverenia 
citovaných finančných prostriedkov.

Z hľadiska výkladu a aplikácie tohto ustanovenia relevantným a  jedným 
z najdôležitejších je jeho časť týkajúca sa citovaného všeobecne záväzného práv-
neho predpisu, keďže ustanovenie § 225 Trestného zákona je tzv. blanketovou 
právnou normou. Ako ťažiskový tento všeobecne záväzný právny predpis súd-
na prax ustálila najmä už zmieňovaný zákon č. 523/2004 Z. z. v platnom znení 
o rozpočtových pravidlách verejnej správy. Z jeho ustanovení je preto v súvis-
losti s danou problematikou potrebné poukázať najmä na § 2 písm. a), e), f), § 6 
ods. 1, 5 a osobitne na § 19 ods. 1, 3, 4, § 20 a § 31 ods. 1 písm. a), j), k), m) a n) 
v zmysle, ktorých verejnými prostriedkami sú finančné prostriedky, s ktorými 
hospodária právnické osoby verejnej správy; verejnými prostriedkami sú aj pro-
striedky Európskej únie a odvody Európskej únii. Prostriedkami Európskej únie 
sú finančné prostriedky poskytnuté Slovenskej republike z rozpočtu Európskej 
únie, ktoré sa v Slovenskej republike poskytujú prostredníctvom certifikačné-
ho orgánu alebo Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej 
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republiky. Odvodmi Európskej únii sa rozumejú finančné prostriedky odvádza-
né Slovenskou republikou do rozpočtu Európskej únie.211

Štátny rozpočet je základnou súčasťou rozpočtu verejnej správy a zabez-
pečuje sa ním financovanie hlavných funkcií štátu v príslušnom rozpočtovom 
roku. Štátny rozpočet na príslušný rozpočtový rok obsahuje rozpočtované príj-
my, rozpočtované výdavky a finančné operácie so štátnymi finančnými aktívami 
a iné operácie, ktoré ovplyvňujú stav štátnych finančných aktív alebo štátnych 
finančných pasív. Tvoria ho najmä príjmy štátneho rozpočtu v členení podľa 
kapitol, výdavky štátneho rozpočtu na vykonávanie aktivít nevyhnutných na 
plnenie zámerov a cieľov programov vlády v členení podľa kapitol a prebytok 
štátneho rozpočtu alebo schodok štátneho rozpočtu, ak príjmy a výdavky nie 
sú vyrovnané. 

V zmysle § 19 tohto zákona verejné prostriedky možno použiť na účely, 
ktoré sú v súlade s osobitnými predpismi. Prostriedky štátneho rozpočtu mož-
no použiť len na účely, na ktoré boli ustanovené zákonom o štátnom rozpočte 
na príslušný rozpočtový rok alebo ustanovené podľa tohto zákona. Právnické 
osoby a fyzické osoby, ktorým sa poskytujú verejné prostriedky, zodpovedajú za 
hospodárenie s nimi a sú povinné pri ich používaní zachovávať hospodárnosť, 
efektívnosť a účinnosť ich použitia. Štatutárny orgán subjektu verejnej správy 
je povinný zabezpečiť, aby sa verejné prostriedky uvoľňovali iba v takej výške, 
aká zodpovedá rozsahu plnenia úloh zahrnutých v rozpočte subjektu verejnej 
správy.

Finančné vzťahy s Európskou úniou ťažiskovo upravuje § 20 tohto zákona, 
v   ktorého zmysle sa prostriedky Európskej únie vedú na osobitných účtoch 
ministerstva financií v Štátnej pokladnici. Prostriedky Európskej únie možno 
v rozsahu dohodnutom s ministerstvom financií viesť aj na osobitných účtoch 
iných ministerstiev. Z výdavkov podľa § 8 ods. 3 tohto zákona sa poskytujú 
prostriedky prostredníctvom príslušného orgánu štátnej správy alebo, ak tak 
ustanoví osobitný zákon, prostredníctvom inej právnickej osoby podľa osobit-
ného predpisu. Štátny orgán a rozpočtová organizácia, ktoré sústreďujú odvody 
Európskej únii, vedú tieto prostriedky na samostatnom účte v Štátnej poklad-
nici, z ktorého sa prevádzajú na osobitný účet vedený ministerstvom financií  
v mene Európskej komisie, zriadený v Štátnej pokladnici. Výnosy z prostriedkov 

211 ŠANTA, J., ZEMAN, Š. Ochrana finančných záujmov Európskej únie v trestných zákonoch 
členských štátov EÚ. In Justičná revue. 2019, č. 6 – 7, s. 657.
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Európskej únie sú majetkom Európskej únie. Ak Európska únia požiada o vrá-
tenie prostriedkov Európskej únie, vyrovnajú sa tieto prostriedky v prospech 
alebo na ťarchu príslušného osobitného účtu. Tento zákon ďalej ustanovuje, že 
Slovenská republika zaplatí Európskej únii úrok z omeškania v prípade onesko-
reného vrátenia prostriedkov Európskej únie a v prípade oneskoreného prevo-
du odvodov Európskej únii podľa sadzby určenej Európskou úniou. Právnické 
osoby a fyzické osoby, ktoré prijali finančnú pomoc priamo z Európskej únie, sú 
povinné oznamovať ministerstvu financií v lehote do 30 dní od jej prijatia výš-
ku prijatej finančnej pomoci a účel, na ktorý bola finančná pomoc poskytnutá.  
V rovnakej lehote sú povinné oznamovať ministerstvu financií prijatie žiadosti 
Európskej únie o vrátenie finančnej pomoci alebo jej časti. 

Porušením finančnej disciplíny je, okrem iného, poskytnutie alebo použitie 
verejných prostriedkov v rozpore s určeným účelom, nehospodárne, neefektív-
ne a neúčinné vynakladanie verejných prostriedkov, nedodržanie ustanovené-
ho alebo určeného spôsobu nakladania s verejnými prostriedkami, porušenie 
pravidiel a podmienok pri poskytovaní prostriedkov z rozpočtu verejnej správy 
subjektom verejnej správy, a porušenie pravidiel a podmienok, za ktorých boli 
verejné prostriedky poskytnuté.212

Okrem spomínaného zákona č. 523/2004 Z. z. v platnom znení o rozpočto-
vých pravidlách verejnej správy, je v prípade samosprávy uvádzaným všeobecne 
záväzným právnym predpisom zákon č. 583/2004 Z. z. v platnom znení o roz-
počtových pravidlách územnej samosprávy, ktorý upravuje rozpočty územnej 
samosprávy, ktorými sú rozpočet obce a rozpočet vyššieho územného celku, 
rozpočtový proces, pravidlá rozpočtového hospodárenia, zostavovanie a schva-
ľovanie záverečného účtu obce a záverečného účtu vyššieho územného celku  
a finančné vzťahy medzi štátnym rozpočtom a rozpočtami obcí a štátnym roz-
počtom a rozpočtami vyšších územných celkov, finančné vzťahy medzi roz-
počtami obcí a rozpočtami vyšších územných celkov navzájom, ako aj finančné 
vzťahy rozpočtov obcí a rozpočtov vyšších územných celkov k iným právnic-
kým osobám a fyzickým osobám.

Do kategórie uvádzaného všeobecne záväzného právneho predpisu, ako poj-
mu použitého v § 225 ods. 1 Trestného zákona, je potrebné zaradiť aj už skôr 

212 ŠANTA, J., ČANDA, A. Subvenčný podvod – de lege lata/de lege ferenda. In Magister Officio‑
rum. 2014, č. 1, s. 60.
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uvádzané nariadenia Európskeho parlamentu (EP) a Rady EÚ o jednotlivých 
fondoch.

V tejto súvislosti je potom nevyhnutné pripomenúť priamy účinok komu-
nitárneho práva, najmä priamy účinok nariadení EP a Rady EÚ v jednotlivých 
členských štátoch. 

Priama použiteľnosť komunitárneho práva ako jeho imanentná črta vyjad-
ruje, že komunitárne právo spôsobuje priame právne účinky na subjekty člen-
ských štátov bez toho, aby bola potrebná recepcia komunitárnej normy do vnú-
troštátneho práva osobitným recepčným aktom. Práve v tom spočíva zásadná 
odlišnosť komunitárneho práva od medzinárodného práva verejného, kde vnút-
roštátne účinky medzinárodnej zmluvy závisia od ústavného práva každého 
štátu (dualistický alebo monistický prístup). Ak sa uplatní dualistický prístup, 
zmluvy sú záväzné len na medzinárodnej úrovni a občania signatárskeho štátu 
sa ich nemôžu dovolať, ak nedôjde k implementácii. Naproti tomu v prípade 
komunitárneho práva sa jednoznačne uplatní komunitárny monizmus. Priamy 
účinok komunitárneho práva znamená, že komunitárne normy sú spôsobilé 
priznávať práva jednotlivcom, ktorí ich môžu uplatniť pred národnými súdmi, 
prípadne inými orgánmi členského štátu. Priamy účinok komunitárneho prá-
va teda umožňuje, aby komunitárna norma ovplyvňovala právne postavenie 
subjektov práva členských štátov priamo, bez recepcie vnútroštátnym právnym 
aktom. Orgány členských štátov sú povinné komunitárne právo aplikovať, aj keď 
nedošlo k jeho recepcii do národného práva.

Treba však pripustiť, že v literatúre sa možno stretnúť aj s iným terminolo-
gickým vymedzením pojmu priamy účinok. Širšie chápanie priameho účinku 
odvodené z judikátu Van GendenLoos vyjadruje spôsobilosť komunitárneho 
práva dovolať sa jeho ustanovení pred národným orgánom. Pri priamom účinku 
sa rozlišujú vertikálny a horizontálny účinok. Vertikálny účinok znamená, že 
jednotlivec sa môže dovolať svojich práv proti vlastnému členskému štátu a jeho 
orgánom; vertikálny účinok však v tomto zmysle pôsobí jednosmerne, keďže 
opačná eventualita, t. j. aby sa štát dovolal ustanovenia komunitárneho práva, 
ktoré sám porušil voči jednotlivcovi (obrátený vertikálny účinok), neprichádza 
do úvahy. Horizontálny účinok sa vzťahuje na dovolateľnosť práv vyplývajúcich 
z komunitárneho práva medzi jednotlivcami navzájom.

Nariadenie je jediným druhom právneho aktu, pri ktorom čl. 249 Zmluvy 
o ES explicitne ustanovuje, že je záväzné vo všetkých svojich častiach a priamo 
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aplikovateľné vo všetkých členských štátoch. Nariadenia sa teda internalizujú 
v právnych poriadkoch členských štátov bez transpozície. Priamy účinok na-
riadení potvrdil Európsky súdny dvor napr. v prípade Commission v. Italy.213

Z časového hľadiska a postupných noviel tohto ustanovenia je potrebné pri-
pomenúť, že uvádzanou novelou, zákonom č. 214/2019 Z. z. bol z ods. 2 vypus-
tený pojem „v rozsahu väčšom“, čím sa odstránila duplicita týchto pojmov tak, 
ako je aj v súčasnosti tento pojem zakotvený v § 225 ods. 4 písm. a) Trestného 
zákona.

Skoršou novelou, zákonom č. 397/2015 Z. z. účinným od 1. januára 2016, 
bol z ods. 2 tohto ustanovenia vypustený pojem „neoprávnene“, čím sa trest-
ným stalo použitie finančného príspevku na iný ako určený účel aj v prípade 
jeho oprávneného použitia, preto je toto ustanovenie v uvádzanom znení pre 
páchateľa prísnejšie. 

V súvislosti s týmto ustanovením je potrebné tiež bližšie poukázať na jeho 
citovaný odsek 3, a teda, že priamo v zmysle § 225 ods. 3 Trestného zákona 
by bola postihnuteľná aj osoba zastupujúca poskytovateľa plnenia zo štátneho 
rozpočtu, ktorá by umožnila prijímateľovi získať takéto nezákonné plnenie. Ide 
teda o už uvádzaný špeciálny subjekt a priameho páchateľa, a nielen o pomoc-
níka podľa § 21 ods. 1 písm. d) Trestného zákona. 

Potrebné je poukázať tiež na to, že kým odseky 1 až 3 tohto ustanovenia 
nevyžadujú spôsobenie žiadnej škody, v ods. 4 písm. a) tohto ustanovenia je 
uvedený pojem väčšia škoda, v ods. 5 značná škoda a v ods. 6 písm. a) škoda 
veľkého rozsahu.

Napokon za pozornosť stojí aj porovnanie trestných sadzieb trestu odňatia 
slobody uvedených v § 225 postupne až v ods. 6 v rozmedzí 10 až 15 rokov, 
pretože v citovanom § 261 ods. 6 Trestného zákona zakotvujúceho citovaný 
trestný čin poškodzovania finančných záujmov EÚ, v prípade naplnenia rovna-
kých znakov (škoda veľkého rozsahu a členstvo v nebezpečnom zoskupení) je 
stanovená trestná sadzba trestu odňatia slobody len v rozsahu 7 až 12 rokov, čo 
vyžaduje zjednotenie týchto trestných sadzieb zrejme v intenciách § 225 Trest-
ného zákona, pretože z takejto situácie vyplývajú ďalej uvedené aplikačné prob-
lémy týkajúce sa pôsobnosti Úradu špeciálnej prokuratúry GP SR a Európskej 
prokuratúry. 

213 KALESNÁ, K. a kol. Základy európskeho práva. Bratislava : PraF UK, 2006, s. 117.
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Nadväzujúc preto na úvodné konštatovania tejto časti textu nie je teda 
správny ten pôvodný právny názor (hoci v súčasnosti už súdnou praxou a judi-
katúrou ustálený), v ktorého zmysle by bolo použitie nenávratného finančného 
príspevku na iný ako určený účel postihnuteľné len ako trestný čin subvenčné-
ho podvodu podľa § 225 Trestného zákona, pretože prostriedky z rozpočtov 
Európskej únie sa pred ich poskytnutím prijímateľovi v Slovenskej republike 
vždy stávajú súčasťou štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. Rovnako nie je 
správnym ani ten právny názor, v  ktorého zmysle jednočinný súbeh subvenč-
ného podvodu podľa § 225 Trestného zákona a trestného činu poškodzovania 
finančných záujmov Európskej únie podľa § 261 Trestného zákona je vylúčený, 
pretože trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskej únie podľa § 
261 Trestného zákona je špeciálnym ustanovením.214

Nesprávnosť týchto právnych názorov vyplýva v súčasnosti už z desiatok 
súdnych rozhodnutí jednak Špecializovaného trestného súdu Pezinok, a jednak 
Najvyššieho súdu SR, z ktorých poukazujeme na jedno z prvých, ešte z roku 
2009, v ktorom Najvyšší súd SR v uznesení sp. zn. 5Tost 12/2009 z 12. sep-
tembra 2009 uviedol viacero relevantných konštatovaní a, okrem iného, tieto 
skutočnosti vedúce k záveru, že spomínaný jednočinný súbeh trestného činu 
poškodzovania finančných záujmov Európskej únie podľa § 261 Trestného zá-
kona a subvenčného podvodu podľa § 225 Trestného zákona je možný. Najvyšší 
súd SR v tomto rozhodnutí konkrétne konštatoval, že vychádzajúc z definície 
finančných záujmov pôvodne Európskych spoločenstiev, tieto predstavujú ich 
príjmy, výdavky a prostriedky a súvisia predovšetkým s rozpočtom Európskych 
spoločenstiev (v súčasnosti EÚ). Finančné záujmy Európskych spoločenstiev 
predstavuje i rozsiahly systém zberu a následného prerozdelenia finančných 
prostriedkov. Za konanie proti finančným záujmom ES možno považovať ľstivé 
získanie finančných prostriedkov, vyhýbanie sa povinnému plateniu, vylákanie 
prostriedkov zo štrukturálnych fondov na základe neexistujúcich, či predstie-
raných programov, zneužívanie finančných prostriedkov, porušovanie podmie-
nok grantov a podobne. Článkom 280 Zmluvy o založení Európskych spolo-
čenstiev (tzv. Maastrichtskej zmluvy) bol zavedený princíp asimilácie. Uvedené 
ustanovenie založilo povinnosť členských štátov prijať na ochranu finančných 
záujmov Európskych spoločenstiev do svojej trestnoprávnej úpravy opatrenia 

214 BURDA, E. a kol. Trestný zákon. Osobitná časť. Komentár – II. diel. Bratislava : C. H. Beck, 2011, 
s. 715.
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rovnocenné s opatreniami smerujúcimi k ochrane ich vlastných finančných zá-
ujmov. V dôsledku tejto požiadavky už zákonom č. 421/2000 Z. z., ktorým sa 
menil a dopĺňal Trestný zákon č. 140/1961 Zb., boli vytvorené skutkové podstaty 
trestných činov poškodzovania finančných záujmov Európskych spoločenstiev 
(§ 126, § 126a, § 126b) a  prevzal ich aj Trestný zákon č. 300/2006 Z. z. V prí-
pade nejasností alebo neúplností pôvodnej skutkovej podstaty poškodzovania 
finančných záujmov Európskych spoločenstiev podľa § 261 Trestného zákona 
bolo nevyhnutné postupovať v súlade so znením ustanovenia § 7 odsek 1 Trest-
ného zákona, podľa ktorého trestnosť činu sa posudzuje podľa tohto zákona aj 
vtedy, ak to ustanovuje medzinárodná zmluva, ktorá bola ratifikovaná a vyhlá-
sená spôsobom ustanoveným zákonom a ktorou je Slovenská republika viazaná.

Vzhľadom na označenie dohovoru vyhotoveného na základe článku K.3 
Zmluvy o Európskej únii o ochrane finančných záujmov Európskych spoločen-
stiev je zrejmé, že ide o medzinárodnú zmluvu, ktorá bola na území Slovenskej 
republiky ratifikovaná a vyhlásená pod č. 703/2004 Z. z. spoločne s oznámením 
prístupu Slovenskej republiky k dodatkovým protokolom tohto dohovoru, ktoré 
boli publikované v Zbierke zákonov pod číslami 704/2004 Z. z. a 705/2004 Z. z. 

Zo znenia čl. 1 ods. 1 písm. a) tohto pôvodného dohovoru vyplýva, že na 
jeho účely je podvodom dotýkajúcim sa finančných záujmov Európskych spo-
ločenstiev v súvislosti s výdavkami každý úmyselný čin alebo opomenutie sú-
visiace s: 

 – používaním alebo predkladaním nepravých, nesprávnych alebo neúplných 
výkazov alebo dokumentov, ktoré majú za následok odcudzenie alebo pro-
tiprávne zadržanie finančných prostriedkov zo všeobecného rozpočtu Eu-
rópskych spoločenstiev alebo z rozpočtov spravovaných Európskymi spolo-
čenstvami alebo v ich mene;

 – nezverejnením informácií v rozpore s konkrétnou povinnosťou, ktoré má 
rovnaký účinok;

 – nesprávnym použitím týchto finančných prostriedkov na iné účely, ako sú 
tie, na ktoré boli pôvodne vyčlenené. 

Z tohto znenia dohovoru, ktorý má povahu medzinárodnej zmluvy nielen 
formou, ale aj preto, že ide o predpis vydaný na základe článku K.3 Zmluvy 
o Európskej únii, je zrejmé, aké konania mala na mysli chrániť pôvodná dohoda 
štátov Európskej únie – nejde v žiadnom prípade o spreneveru v zmysle trest-
ného činu, ako ho pozná naše trestné právo, ale o akékoľvek podvodné konanie, 
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ktoré má za následok odcudzenie alebo protiprávne zadržanie finančných pro-
striedkov zo všeobecného rozpočtu pôvodne Európskych spoločenstiev alebo 
z rozpočtov spravovaných Európskymi spoločenstvami alebo v ich mene. 

Na vyrovnávanie regionálnych rozdielov v rámci Európskej únie bol vytvo-
rený systém finančných nástrojov, ktorý je známy pod pojmom štrukturálne 
fondy. Jedným zo štrukturálnych fondov je spomínaný Európsky sociálny fond 
(ESF), ktorý podporuje aktivity v oblasti zamestnanosti zamerané na zlepšenie 
kvalifikovanosti obyvateľstva a vzdelávacích systémov. Ak práve z tohto fondu 
boli v konkrétnej uvádzanej trestnej veci, v ktorej popisovaným spôsobom ro-
zhodol Najvyšší súd SR, priznané prostriedky obvinenému na realizáciu jeho 
projektu, ktorý však nezrealizoval a jeho realizáciu a „naplnenie“ určenia účelu 
prostriedkov len predstieral, pričom ich nepoužil na ten účel, na ktorého napl-
nenie mu boli zverené. Tieto prostriedky mu však napriek tomu boli z oboch 
zdrojov v konkrétnej trestnej veci vyplatené. Uvádzané prostriedky sú pres-
ne účelovo určené a tento účel konaním obvineného naplnený nebol. Preto je 
zrejmé, že finančné prostriedky z Európskeho sociálneho fondu boli použité 
v rozpore s ich určením. Finančným prostriedkom z Európskeho sociálneho 
fondu nie je poskytovaná ochrana prostredníctvom ustanovenia § 225 Trest-
ného zákona. 

Nie je pritom rozhodujúce, že v technike poskytovania týchto finančných 
prostriedkov išlo o refundáciu už vynaložených nákladov, čo je spôsobené 
podmienkami poskytovania prostriedkov z fondov Európskych spoločenstiev 
priamo v Slovenskej republike cez ich prerozdelenie prostredníctvom úradov 
či ministerstiev, ktoré sa však nestávajú ich vlastníkom a ostávajú správcom 
takýchto prostriedkov. 

Najvyšší súd Slovenskej republiky v uvádzanom uznesení sp. zn. 5 Tost 
12/2009 z 12. septembra 2009 zároveň vyslovil právny názor, že jednočinný sú-
beh trestného činu subvenčného podvodu podľa § 225 Trestného zákona a trest-
ného činu poškodzovania finančných záujmov Európskych spoločenstiev podľa 
§ 261 Trestného zákona je možný v zásade aj preto, že každý z uvedených trest-
ných činov chráni iný objekt.

Obdobne rozhodol Najvyšší súd SR v trestnej veci, v ktorej prokurátor Úra-
du špeciálnej prokuratúry Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky podal 
v roku 2009 obžalobu na J. Š. pre pokus obzvlášť závažného zločinu subvenčné-
ho podvodu podľa § 14 ods. 1, § 225 ods. 1, ods. 6 písm. a) Trestného zákona 
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a pokusu zločinu poškodzovania finančných záujmov Európskych spoločen-
stiev podľa § 14 ods. 1, § 261 ods. 1, ods. 4 písm. a) Trestného zákona účinnom 
v čase skutku na tom skutkovom základe, že dňa... 2004 podal obvinený na 
odbore štrukturálnych fondov Národnej agentúry pre rozvoj malého a stred-
ného podnikania v Bratislave žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného 
príspevku financovaného z prostriedkov Európskeho sociálneho fondu a štátne-
ho rozpočtu Slovenskej republiky, na projekt „Dostavba polyfunkčného objektu 
a modernizácia“, realizovaný v obci R., v ktorej deklaroval úmysel modernizo-
vať a dostavať administratívnu časť objektu, hoci tá v čase podania žiadosti už 
bola dokončená a pred kolaudáciou. V podanej žiadosti taktiež predstieral, že 
je vlastníkom celého objektu, hoci majetkové vzťahy k tejto nehnuteľnosti ne-
boli vyjasnené, a zároveň v rozpore so skutočnosťou uvádzal, že výrobná hala, 
v ktorej mali byť technologické zariadenia inštalované, je už skolaudovaná. Zá-
roveň po uzatvorení dohody o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, 
v dňoch.... 2006 podával Národnej agentúre pre rozvoj malého a stredného pod-
nikania hlásenia o priebehu realizácie projektu, pričom len predstieral uskutoč-
nenie stavebných prác v rozsahu rekonštrukcie celej administratívnej budovy, 
ako aj realizáciu výberového konania v dňoch... 2006, pričom k vyplateniu sumy 
cca 650-tisíc eur z projektov Európskeho sociálneho fondu a sumy cca 560-tisíc 
eur zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky nedošlo iba pre okolnosti nezá-
vislé od jeho vôle (sumy sú zaokrúhľované na účel tohto textu).

Špecializovaný trestný súd uznesením rozhodol, že trestnú vec vecne 
a miestne postupuje príslušnému Okresnému súdu Bratislava II. Svoje rozhod-
nutie odôvodnil v podstate tým, že zo spisového materiálu neboli zistené žiadne 
skutočnosti, ktoré by nasvedčovali tomu, že obvinený konal v úmysle predložiť 
falošný doklad, aby tým umožnil spôsobenie sprenevery prostriedkov Európ-
skych spoločenstiev. Obvinený podľa tohto súdu naplnil všetky znaky skutkovej 
podstaty trestného činu sprenevery, pretože podľa § 213 ods. 4 písm. a) Trestné-
ho zákona sa sprenevery dopustí ten, kto si prisvojí cudziu vec, ktorá mu bola 
zverená, a spôsobí tak na cudzom majetku škodu veľkého rozsahu. V uvedenom 
prípade však páchateľ nemal ešte prostriedky Európskych spoločenstiev zve-
rené a nemohol ich teda spreneveriť. Údaje, ktoré obvinený uviedol vo svojej 
žiadosti o poskytnutie finančných prostriedkov, podľa tohto súdu, neobsahovali 
žiadne konkrétne skutočnosti, ktoré by bolo možné označiť ako falšované, ne-
správne a pod. K skutočnosti, že obvinený v žiadosti uviedol, že výrobná hala 
je už skolaudovaná, čo nezodpovedalo skutočnosti, Špecializovaný trestný súd 
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poznamenal, že ide o nezrovnalosť, ktorá však v prípade odstránenia vytvára 
predpoklad na poskytnutie finančných prostriedkov z Európskych spoločen-
stiev. Z vykonaného dokazovania, podľa súdu, možno usudzovať, že ide o po-
kus trestného činu subvenčného podvodu. Sprenevera prostriedkov Európskych 
spoločenstiev neprichádza do úvahy, pretože chýba obligatórny znak – zvere-
nie finančných prostriedkov. Jednočinný súbeh trestných činov subvenčného 
podvodu a poškodzovania záujmov Európskych spoločenstiev je, podľa tohto 
pôvodného (nesprávneho) právneho názoru, vylúčený. 

Najvyšší súd SR uznesením sp. zn. 1Tost 16/2009 zo 14. októbra 2009 na 
základe sťažnosti prokurátora, ktorý s dôvodmi uvádzanými prvostupňovým 
súdom v jeho rozhodnutí vydanom podľa § 244 ods. 1 písm. a) Trestného po-
riadku o postúpení veci nesúhlasil, okrem iného uviedol, že z doposiaľ vyko-
naného dokazovania možno predbežne konštatovať, že obvinený J. Š. sa svojím 
konaním dopustil pokusu trestného čiu poškodzovania finančných záujmov 
Európskych spoločenstiev podľa § 261 Trestného zákona. Konštrukcia skut-
kovej podstaty trestného činu poškodzovania finančných záujmov Európskych 
spoločenstiev, ktorá bola implementovaná do slovenského Trestného zákona 
na základe pristúpenia Slovenskej republiky k Dohovoru o ochrane finančných 
záujmov Európskych spoločenstiev, uverejneného oznámením Ministerstva za-
hraničných vecí Slovenskej republiky č. 703/2004 Z. z., sa môže zdať zložitá, 
avšak jej význam je zrejmý.

Trestného činu poškodzovania finančných záujmov Európskych spoločen-
stiev podľa § 261 ods. 1 pôvodného Trestného zákona sa, ako to už bolo uvá-
dzané, dopustí ten, kto predloží falšovaný, nesprávny alebo neúplný výkaz alebo 
doklad, alebo neposkytne povinné údaje, alebo použije prostriedky zo všeobec-
ného rozpočtu Európskych spoločenstiev, z rozpočtu spracovaného Európskymi 
spoločenstvami alebo v zastúpení Európskych spoločenstiev na iný účel, ako 
boli pôvodne určené, a tým umožní spôsobenie sprenevery alebo protiprávne 
zadržanie prostriedkov z uvedeného rozpočtu. Konanie obvineného J. Š. malo 
spočívať v tom, že predložil doklady, ktoré boli v rozpore so skutočným sta-
vom uskutočnených stavebných prác, a tým sa mal snažiť umožniť spôsobenie 
sprenevery prostriedkov Európskych spoločenstiev, aj keď k reálnemu zvereniu 
a následnému sprenevereniu finančných prostriedkov nedošlo vzhľadom na 
okolnosti nezávislé od vôle obžalovaného. Na spáchanie tohto trestného činu 
v  štádiu pokusu postačuje, ak páchateľ svojím úmyselným konaním vytvorí 
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podmienky, umožňujúce spreneverenie týchto finančných prostriedkov bez 
toho, aby došlo k ich faktickému zvereniu. Na základe týchto a ďalších argumen-
tov Najvyšší súd SR vyhovel sťažnosti prokurátora a rozhodol, že príslušným 
podľa § 14 Trestného poriadku je Špecializovaný trestný súd, pretože dôvodnou 
je právna kvalifikácia skutku aj podľa uvádzaného § 261 Trestného zákona, rov-
nako ako aj podľa § 225 Trestného zákona. 

V spojitosti s námietkami obžalovaných, že prijímateľovi na realizáciu pro-
jektu boli v rámci systému predfinancovania poskytnuté len prostriedky zo štát-
neho rozpočtu Slovenskej republiky, hoci zo zdrojov ES, a teda v danom prípade 
nemohlo dôjsť k naplneniu skutkovej podstaty trestného činu poškodzovania 
finančných záujmov ES podľa § 261 Trestného zákona, je potrebné poukázať na 
uznesenie NS SR sp. zn. 3To 6/2016 z 22. februára 2017, v ktorom Najvyšší súd 
SR vyslovil názor, že pokiaľ ide o právnu kvalifikáciu skutku, čo sa týka výkla-
du objektívnej stránky trestného činu poškodzovania finančných záujmov ES, 
formalistické chápanie tejto skutkovej podstaty nie je namieste. Je irelevantné, 
či sa finančné prostriedky poskytnuté z ES formálne stanú alebo nestanú súčas-
ťou štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. Je potrebné skúmať len to, či ide 
o prostriedky zo všeobecného rozpočtu ES, z rozpočtu spracovaného ES alebo 
v zastúpení ES. V analyzovaných prípadoch je nepochybné, že poskytnuté pro-
striedky pochádzali zo všeobecného rozpočtu ES.

V zmysle pôvodného nariadenia EP a Rady (EÚ) č. 1303/2013, účinného 
v čase týchto skutkov, ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia o uvádzaných 
fondoch EÚ, riadiaci orgán je zodpovedný za účinnosť, správnosť riadenia a vy-
konávanie pomoci, najmä za zabezpečenie správnosti činností financovaných 
v rámci pomoci, najmä zavedením vnútorných kontrolných opatrení a dodr-
žiavaním zásad riadnej správy finančných prostriedkov. Bez toho, aby boli do-
tknuté ustanovenia tohto nariadenia, riadiaci orgán postupuje pri uskutočňo-
vaní svojich úloh v plnom súlade s inštitucionálnymi, právnymi a finančnými 
systémami dotyčného členského štátu. V zmysle tohto nariadenia sú členské 
štáty zodpovedné, že pomoc je riadená podľa platných pravidiel Únie, ďalej za 
používanie finančných prostriedkov podľa zásad riadnej správy finančných pro-
striedkov, za predchádzanie, zisťovanie a nápravu nezrovnalostí a za opätovné 
získanie všetkých finančných prostriedkov stratených následkom zistených ne-
zrovnalostí. Každá suma, ktorá bola neoprávnene prijatá a má byť získaná späť, 
musí byť nahradená Únii vrátane úrokov z omeškania. 
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Priamo z práva EÚ teda pre členské štáty a  riadiace orgány vyplýva po-
vinnosť ochrany finančných záujmov EÚ. Ak sa sumy neoprávnene vyplatené 
prijímateľovi nedajú vymôcť, členský štát je zodpovedný za vrátenie stratených 
súm do všeobecného rozpočtu EÚ. V prípade vzniku povinnosti vrátiť sumy ne-
oprávnene vyplatené prijímateľovi, táto sa bezprostredne dotýka účtov rozpoč-
tovej kapitoly riadiaceho orgánu, z ktorej bol nenávratný finančný prostriedok 
poskytnutý prijímateľovi. 

V  konečnom dôsledku uvádzaným uznesením sp. zn. 5Tost 12/2009  
z 12. septembra 2009 Najvyšší súd Slovenskej republiky tiež v spore o prísluš-
nosť súdov rozhodol, že príslušným je v  takýchto prípadoch Špecializovaný 
trestný súd, v zmysle súčasného znenia § 14 písm. m) Trestného poriadku, po-
dľa ktorého pôsobnosť Špecializovaného trestného súdu sa vzťahuje na trestný 
čin poškodzovania finančných záujmov Európskej únie. Je pritom potrebné aj 
v tejto súvislosti podčiarknuť, že toto ustanovenie, na rozdiel od ostatných pís-
men v ňom zakotvených, práve v prípade týchto trestných činov nevyžaduje 
spôsobenie žiadnej škody, kým napr. podľa § 14 písm. l) Trestného poriadku 
pri ostatnej, tzv. ekonomickej kriminalite zákon predpokladá škodu viac ako 
6,65 mil. eur. Podľa § 14 písm. b), c) Trestného poriadku pôsobnosť Špeciali-
zovaného trestného súdu sa vzťahuje aj na trestný čin machinácie pri verejnom 
obstarávaní a verejnej dražbe podľa § 266 ods. 3 Trestného zákona a na trestný 
čin falšovania, pozmeňovania a neoprávnenej výroby peňazí a cenných papierov 
podľa § 270 ods. 4 Trestného zákona, pri ktorých je spôsobená škoda najme-
nej 133-tisíc eur. Porovnaním týchto ustanovení Trestného poriadku možno 
dospieť k záveru, že zákonodarca aj týmto procesným ustanovením evidentne 
preferuje ochranu finančných záujmov Európskej únie, a z  tzv. ekonomickej 
kriminality pripisuje týmto trestným činom (podľa § 261 až § 263 Trestného 
zákona) procesne najväčšiu prioritu.

Tento aplikačný problém bol nakoniec vyriešený týmto judikátom, ktorý je 
doposiaľ k danej problematike jediný. V zmysle ustálenej súdnej praxe, vychá-
dzajúc z uznesenia Najvyššieho súdu SR z 29. mája 2018 sp. zn. 1 TdoV 1/2017, 
ktoré sa premietlo do judikátu publikovaného v Zbierke stanovísk Najvyššieho 
súdu SR a rozhodnutí súdov SR k tejto problematike k aktuálnej právnej úprave 
§ 261 až 263 TZ – R 98/2018 – už použitím poskytnutých prostriedkov na iný 
než pôvodne určený účel (následok spôsobený páchateľom) v úmysle vyvolať 
taký stav trvale (nielen prechodne „zapožičať“ prostriedky sebe alebo inému), 
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dochádza k spáchaniu (pri splnení aj ostatných zákonných znakov) trestného 
činu poškodzovania finančných záujmov Európskej únie podľa § 261 Trestné-
ho zákona. Na uvedenej kvalifikácii nič nemení ani okolnosť, ak ku škode do-
šlo spätnou refundáciou finančných prostriedkov, ktoré ich prijímateľ už skôr 
vynaložil na iný než pôvodne určený účel; prijatie, resp. ponechanie si takto 
vyplatených prostriedkov je porušením účelovo určeného zverenia finančných 
prostriedkov, a to zverenia len na oprávnenú spätnú úhradu (ide teda o spôsob 
„prisvojenia si“ určitej peňažnej hodnoty). Z predmetného judikátu je tiež zrej-
mé, že jednočinný súbeh trestných činov je charakterizovaný jedným konaním 
páchateľa, ktorým sú (v rámci dotknutého skutku) vyvolané dva rôzne násled-
ky. Také následky teda nie sú totožné právne ani fakticky (z hľadiska faktických 
okolností, ktoré sú kvalifikačným podkladom). Jednočinný súbeh trestného 
činu poškodzovania finančných záujmov Európskej únie podľa § 261 Trestného 
zákona a trestného činu subvenčného podvodu podľa § 225 Trestného zákona 
je možný pri kumulácii rôznych následkov zodpovedajúcich škode; škoda ako 
kvalifikačný moment sa delí medzi obe právne kvalifikácie podľa pôvodného 
zdroja finančných prostriedkov, ktorých sa týka následok vyvolaný konaním 
páchateľa – jednak prostriedky poskytnuté Slovenskej republike Európskou 
úniou – § 261 Trestného zákona, a jednak prostriedky z iných verejných zdro-
jov pokrytých ustanovením § 225 Trestného zákona upravujúcim trestný čin 
subvenčného podvodu.

Určitou zaujímavosťou vo vzťahu k tejto judikatúre je problematika delenia 
škody medzi obe uvádzané právne kvalifikácie podľa pôvodného zdroja finanč-
ných prostriedkov, ktorá je pri takmer podobnej uvádzanej právnej úprave Slo-
venskej republiky (SR) a Českej republiky (ČR) podľa judikatúry týchto štátov 
zásadne rozdielna. 

Na porovnanie je v zmysle stanoviska trestného kolégia Najvyššieho súdu 
Českej republiky zo 26. apríla 2018, Tpjn 300/2017, rovnako ako v SR, jed-
nočinný súbeh trestných činov subvenčného podvodu podľa § 212 Trestného 
zákona ČR a poškodzovania finančných záujmov Európskej únie podľa § 260 
Trestného zákona ČR možný. Avšak, ak sú pri naplnení znakov oboch týchto 
trestných činov spáchaných trestné činy sčasti na škodu Európskej únie a sčasti 
na škodu iného subjektu, spravidla Českej republiky alebo územného samo-
správneho kraja, je potrebné páchateľovi klásť za vinu v rámci ustanovenia § 212 
Trestného zákona ČR celú spôsobenú škodu, t. j. súčet oboch čiastkových súm, 
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pričom v rámci ustanovenia § 260 Trestného zákona ČR len jej čiastkovú sumu 
spôsobenú vo vzťahu k finančným prostriedkom Európskej únie.

Porovnaním tejto judikatúry je zrejmé, že slovenská judikatúra je pre pá-
chateľa priaznivejšia. Typickým príkladom je v praxi častý pomer finančných 
prostriedkov EÚ 85 ku 15 percentám pochádzajúcich zo zdrojov štátneho roz-
počtu Slovenskej republiky. Naznačený aplikačný stav vyznievajúci v prospech 
súdnej praxe SR nastáva typicky pri sume napr. 800-tisíc eur. Pomer škody je 
potom 120-tisíc eur pri uvádzanom § 225 TZ SR a 680-tisíc eur pri § 261 TZ SR, 
čím takýmto delením škody prichádza do úvahy miernejšia právna kvalifikácia 
skutku pri trestnom čine v zmysle § 225 TZ SR, teda zo škody veľkého rozsahu – 
najmenej 133-tisíc eur pri § 225 ods. 6 písm. a) TZ SR s trestnou sadzbou desať 
až pätnásť rokov dochádza jej delením k právnej kvalifikácii skutku podľa § 225 
ods. 5 TZ SR, teda ku značnej škode s trestnou sadzbou trestu odňatia slobody 
len v rozsahu päť až dvanásť rokov.215

Nakoniec v súvislosti s analyzovanými trestnými činmi poškodzovania fi-
nančných záujmov Európskej únie podľa § 261 až § 263 Trestného zákona a sub-
venčného podvodu podľa § 225 Trestného zákona je potrebné poukázať na to, 
že pri týchto trestných činoch podľa § 3 zákona č. 91/2016 Z. z. v platnom znení 
o trestnej zodpovednosti právnických osôb, možno vyvodiť trestnú zodpoved-
nosť nielen fyzických, ale aj právnických osôb. Zohľadňovať pritom je však po-
trebné tie skutočnosti, že v prípade trestných činov poškodzovania finančných 
záujmov EÚ podľa § 261 až 263 Trestného zákona je možné vyvodenie takejto 
trestnej zodpovednosti, ak k spáchaniu týchto trestných činov došlo po 1. júli 
2016, teda účinnosťou pôvodného znenia citovaného zákona o trestnej zodpo-
vednosti právnických osôb, kým vyvodenie trestnej zodpovednosti právnickej 
osoby aj za trestný čin subvenčného podvodu podľa § 225 Trestného zákona 
je možné až vtedy, ak k tomuto trestnému činu došlo po 1. januári 2017, keď 
nadobudla účinnosť novela tohto zákona, teda zákon č. 316/2017 Z. z., pretože 
až týmto zákonom bol do zákona o trestnej zodpovednosti právnických osôb, 
konkrétne do jeho § 3, zakotvený aj uvádzaný trestný čin subvenčného podvodu 
podľa § 225 Trestného zákona.

Špecifikom tejto právnej úpravy je aj ukladanie trestov právnickým osobám 
za takéto trestné činy, konkrétne tresty zákazu prijímať dotácie alebo subvencie 

215 ŠANTA, J. Trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskej únie v Trestnom zá-
kone SR a v Trestním zákoníku ČR. In Trestní právo. 2022, č. 1, s. 18.

6 POŠKODZOVANIE FINANČNÝCH ZÁUJMOV EÚ – TRESTNOPRÁVNA A ADMINISTRATÍVNOPRÁVNA ÚPRAVA...



196

POŠKODZOVANIE FINANČNÝCH ZÁUJMOV EURÓPSKEJ ÚNIE

podľa § 17 a trest zákazu prijímať pomoc a podporu poskytovanú z fondov Eu-
rópskej únie podľa § 18 zákona č. 91/2016 Z. z. v platnom znení o trestnej zod-
povednosti právnických osôb. Podľa týchto ustanovení trest zákazu prijímať 
dotácie alebo subvencie súd uloží na jeden rok až desať rokov, ak právnickú 
osobu odsudzuje za trestný čin spáchaný v súvislosti so žiadosťou o dotáciu, 
subvenciu, príspevok alebo iné plnenie zo štátneho rozpočtu, z rozpočtu verej-
noprávnej inštitúcie, rozpočtu štátneho fondu, rozpočtu vyššieho územného 
celku alebo rozpočtu obce, s ich poskytovaním alebo využívaním. Trest záka-
zu prijímať dotácie alebo subvencie spočíva v tom, že sa právnickej osobe po 
dobu výkonu tohto trestu zakazuje uchádzať sa alebo prijať dotáciu, subvenciu, 
príspevok alebo iné plnenie zo štátneho rozpočtu, z rozpočtu verejnoprávnej 
inštitúcie, rozpočtu štátneho fondu, rozpočtu vyššieho územného celku alebo 
z rozpočtu obce. 

Trest zákazu prijímať pomoc a podporu poskytovanú z fondov Európskej 
únie súd uloží na jeden rok až desať rokov, ak právnickú osobu odsudzuje za 
trestný čin spáchaný v súvislosti so žiadosťou o pomoc a podporu poskytovanú 
z fondov Európskej únie podľa osobitného predpisu alebo o iné plnenie z fondov 
Európskej únie, s ich poskytovaním alebo využívaním. Trest zákazu prijímať 
pomoc a podporu poskytovanú z fondov Európskej únie spočíva v tom, že sa 
právnickej osobe po dobu výkonu tohto trestu zakazuje uchádzať sa alebo pri-
jať pomoc a podporu poskytovanú z fondov Európskej únie podľa osobitného 
predpisu alebo iné plnenie z fondov Európskej únie. 

Nakoniec v súvislosti s týmto zákonom je potrebné uviesť, že podľa § 8 zá-
kona o trestnej zodpovednosti právnických osôb č. 91/2016 Z. z. v platnom zne-
ní upravujúceho účinnú ľútosť, trestná zodpovednosť právnickej osoby zaniká, 
ak zaniká trestnosť činu podľa ustanovení Trestného zákona o účinnej ľútosti 
osoby uvedenej v § 4 ods. 1 [písm. a)], právnická osoba dobrovoľne upustila od 
ďalšieho konania smerujúceho k spáchaniu trestného činu a škodlivý následok 
trestného činu zamedzila alebo napravila [písm. b)], alebo právnická osoba dob-
rovoľne upustila od ďalšieho konania smerujúceho k spáchaniu trestného činu  
a urobila o ňom oznámenie orgánu činnému v trestnom konaní alebo Policajné-
mu zboru v čase, keď sa škodlivému následku trestného činu mohlo ešte zabrá-
niť alebo nebezpečenstvo hroziace z trestného činu odstrániť [písm. c)]. Trestná 
zodpovednosť právnickej osoby podľa ods. 1 nezaniká, ak spáchala niektorý  
z trestných činov korupcie uvedených v treťom diele ôsmej hlavy osobitnej časti 
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Trestného zákona alebo trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európ-
skej únie podľa § 261 Trestného zákona.216

6.3 K niektorým ďalším súvisiacim poznatkom z aplikačnej praxe

Doterajšia prax orgánov činných v trestnom konaní a súdov za takmer de-
saťročné obdobie výskytu analyzovanej kriminality zaznamenala viaceré ďal-
šie aj atypické právne situácie a aplikačné problémy, z ktorých poukážeme na 
niektoré. 

Skôr za ojedinelé riešenie právneho problému možno označiť situáciu, ak 
páchateľ podpisom zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku 
mal vedomosť o  tom, že poskytované finančné prostriedky majú pochádzať 
jednak z rozpočtu Európskej únie a jednak zo štátneho rozpočtu Slovenskej re-
publiky. V momente prevodu finančných prostriedkov z účtu poskytovateľa na 
účet prijímateľa však došlo k administratívnej chybe v účtovaní a prijímateľovi 
v skutočnosti boli poskytnuté len finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu 
SR, o čom ich prijímateľ nemal vedomosť. V konečnom dôsledku páchateľ fi-
nančné prostriedky len zo štátneho rozpočtu vylákal na základe nepravdivých 
podkladov a tie použil na iný účel, ako boli pôvodne určené. Riešiť túto situáciu 
je možné na základe použitia teórie o pozitívnom skutkovom omyle, ktorý vzni-
ká vtedy, keď sa páchateľ mylne domnieva, že existuje skutočnosť, ktorá napĺňa 
znaky skutkovej podstaty trestného činu, hoci táto skutočnosť reálne neexistuje. 
V tomto prípade nie je vylúčené zavinenie, pričom páchateľova trestná činnosť 
sa posúdi podľa zásad o zodpovednosti za pokus.217 Z uvedeného dôvodu bude 
páchateľ trestne stíhaný za pokus trestného činu poškodzovania finančných zá-
ujmov Európskej únie v zmysle § 14 ods. 1, § 261 Trestného zákona a za doko-
naný trestný čin subvenčného podvodu podľa § 225 Trestného zákona. 

S touto právnou situáciou úzko súvisí ďalšia, a to prípad, v rámci ktorého 
za obdobných okolností, teda administratívnou chybou, páchateľ získal nená-
vratný finančný príspevok pozostávajúci len zo štátneho rozpočtu Slovenskej 
republiky, hoci na základe obsahu zmluvy o poskytnutí nenávratného finanč-
ného mal informácie, že tento príspevok pozostáva z finančných prostriedkov 

216 ČENTÉŠ, J. Vybrané hmotnoprávne aspekty trestnej zodpovednosti právnických osôb v Slo-
venskej republike. In Státní zastupitelství. Ročník 14, 2016, č. 5, s. 16 – 23. 

217 ČIČ, M. a kol. Československé trestné právo. Bratislava : Obzor Bratislava, 1983, s. 111.
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EÚ. V konečnom dôsledku však protiprávnosť skutku nespočívala vo vylákaní 
nenávratného finančného príspevku, ale len v jeho sprenevere (pojmy „sprene-
vera a Európske spoločenstvá“ sú uvádzané v súvislosti s uvádzanou pôvodnou 
právnou úpravou § 261 ods. 1 Trestného zákona). Konkrétne išlo o tieto skutko-
vé zistenia, ktoré ustálil trestný rozkaz Špecializovaného trestného súdu Pezinok 
sp. zn. 4T 20/2015 s týmito právnymi závermi (skutkové okolnosti sú na účel 
tohto textu zovšeobecňované). 

Obvinený X. Y. po tom, ako dňa... 2010 uzatvoril s Úradom práce, soci-
álnych vecí a rodiny v B. (ďalej aj „úrad“) dohodu o poskytnutí príspevku na 
samostatnú zárobkovú činnosť číslo... a dňa... 2010 dodatok č.... k nej (ďalej aj 
„dohoda“), na ktorej základe mu bol prevodom na účet číslo... vedený v... banke 
dňa... 2010 poskytnutý finančný príspevok vo výške 4-tisíc eur s vedomím, že 
pomerná časť príspevku vo výške 85 percent mala byť poskytnutá zo zdrojov 
Európskeho sociálneho fondu, pričom v skutočnosti bol celý príspevok omylom 
vyplatený len zo štátneho rozpočtu SR, poskytnutý príspevok na viackrát vybral 
do konca decembra 2010 a bezprostredne po tom použil poskytnuté finančné 
prostriedky vo výške 3 900 eur na vlastnú potrebu a na iný účel ako stanovený  
v článku II. bod 4 dohody, teda v rozpore so žiadosťou o poskytnutie príspevku, 
predloženým podnikateľským zámerom s kalkuláciou a oprávnením na vyko-
návanie samostatnej zárobkovej činnosti, dňa... 2012 predložil Úradu neprav-
divé a falošné účtovné doklady – pokladničné doklady a faktúry spoločnosti 
STAVEBNINY... zo dňa... 2011, ktorými dokladoval použitie poskytnutého fi-
nančného príspevku, v rozpore s článkom II. bod 3 a 15 dohody, ani na základe 
výzvy úradu zo dňa... 2013, ktorú prevzal dňa... 2013, úradu nepredložil prehľad 
použitia zvyšnej 30-percentnej časti poskytnutého príspevku a tento žiadnym 
spôsobom nezdokladoval a v rozpore s článkom II. bod 4 dohody ani nevrátil, 
čím by v prípade prefinancovania 85 percent časti poskytnutého príspevku pri-
slúchajúceho prostriedkom z Európskeho sociálneho fondu, ku ktorému však 
v dôsledku administratívnej chyby nedošlo, spôsobil Úradu práce, sociálnych 
vecí a rodiny v B. škodu vo výške 3 300 eur, teda dopustil sa konania, ktoré bez-
prostredne smerovalo k dokonaniu trestného činu, ktorého sa dopustil v úmys-
le predložiť falšovaný a neprávny doklad a použiť prostriedky zo všeobecného 
rozpočtu Európskych spoločenstiev na iný účel, ako boli pôvodne určené, a tým 
umožniť spôsobenie sprenevery a protiprávne zadržanie prostriedkov z uvede-
ného rozpočtu a spôsobiť takým činom väčšiu škodu, pričom nedošlo k doko-
naniu trestného činu, čím spáchal pokus prečinu poškodzovania finančných 
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záujmov Európskych spoločenstiev podľa § 14 ods. 1, § 261 ods. 1, ods. 2  
písm. a) Trestného zákona.

Do výpočtu aplikačných problémov možno zaradiť tiež staršie situácie, ak 
v čase poskytnutia nenávratného finančného príspevku v zmluvách o jeho po-
skytnutí nebola žiadna zmienka o tom, že tento príspevok pochádza pôvodne 
z rozpočtu Európskych spoločenstiev a jeho prijímateľ nemal ani žiadnu inú 
informáciu o tomto zdroji a až po získaní takéhoto príspevku a jeho minutí bol 
predvolaný na Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, aby podpísal dodatok tejto 
zmluvy, v ktorej už bol zdroj z rozpočtu Európskych spoločenstiev uvedený. 
Adekvátnym právnym názorom je ten, ktorý pre absenciu úmyslu neumožňuje 
stíhať páchateľa aj pre trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európ-
skych spoločenstiev podľa § 261 Trestného zákona, za splnenia zákonom stano-
vených podmienok by však bol možný jeho postih podľa zmieňovaného § 225 
Trestného zákona. Tento záver platí o to viac, ak spomínaný dodatok zmluvy 
nebol podpísaný vôbec.

Za oba trestné činy by bolo možné páchateľa stíhať len vtedy, ak by síce uve-
dená informácia o finančných prostriedkoch aj EÚ v zmluve nebola uvedená, 
avšak táto skutočnosť by vyplývala z iných písomností, napr. z príloh tejto zmlu-
vy, alebo jej dodatkov či iných listín, alebo by páchateľ získal túto informáciu 
ústne od zamestnancov úradu v čase pre tým, ako tento nenávratný finančný 
príspevok spreneveril či protiprávne zadržiaval. Tieto závery podmieňuje skú-
manie existencie subjektívnej stránky, t. j. úmyslu páchateľa vo vzťahu proti-
právne konať k finančným prostriedkom EÚ alebo štátneho rozpočtu SR.

Z tohto konštatovania potom vyplývajú aj ďalšie úvahy prameniace zo si-
tuácií, ak je prijímateľovi, v praxi najčastejšie obci, poskytovateľom – minis-
terstvom zákonne poskytnutý nenávratný finančný príspevok, ktorý sa stal 
majetkom obce. V praxi boli zaznamenané prípady, že napr. zástupcovia dodá-
vateľa stavebného materiálu a prác, podieľajúci sa na rôznych rekonštrukčných 
prácach obecného majetku (napr. škôl, iných nehnuteľností, námestí a pod.) 
uviedli do omylu práve zástupcov obcí a miest – starostov a primátorov tým, 
že fakturačne deklarovali dodanie týchto stavebných tovarov a prác, hoci v sku-
točnosti sa tak z hľadiska ich množstva, kvality alebo aj samotnej dodávky ako 
celku (stavebné materiály rôzne zabudovateľné a bežne len ťažko alebo vôbec 
nekontrolovateľné) nestalo.

6 POŠKODZOVANIE FINANČNÝCH ZÁUJMOV EÚ – TRESTNOPRÁVNA A ADMINISTRATÍVNOPRÁVNA ÚPRAVA...
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Z hľadiska právnej kvalifikácie skutku sú dôvodné dve riešenia. Prvým z nich 
je trestné stíhanie takýchto zástupcov dodávateľských stavebných spoločností za 
trestný čin podvodu podľa § 221 Trestného zákona za situácie, ak takto uviedli 
do omylu zástupcov obcí a miest a zároveň nemali žiadne vedomosti o tom, že 
daný projekt je financovaný z finančných prostriedkov EÚ a štátneho rozpočtu 
SR. Trestne zodpovednými ako spolupáchatelia podľa § 20 alebo ako účastníci 
podľa § 21 ods. 1 písm. d) Trestného zákona na trestnom čine podvodu podľa  
§ 221 Trestného zákona môžu byť aj iné osoby ako len štatutári týchto staveb-
ných spoločností. Týmito osobami môžu byť najmä priamo alebo nepriamo 
participujúce osoby vystupujúce v postavení stavebného dozoru, stavbyvedú-
ceho, prípadne aj iných osôb podieľajúcich sa na tomto podvode a konajúce tak 
úmyselne (napr. iní zamestnanci tejto podvodne konajúcej stavebnej spoločnos-
ti – účtovníci, manažéri a pod.).

Avšak v situácii, ak by tieto osoby takéto vedomosti o finančných prostried-
koch EÚ a štátneho rozpočtu mali od prvopočiatku, t. j. napr. už od okamihu, 
keď vstupovali do procesu verejného obstarávania ako jedny zo súťažiacich, nie 
je vylúčená možnosť ich trestného stíhania za trestné činy poškodzovania fi-
nančných záujmov Európskej únie podľa § 261 Trestného zákona a subvenčné-
ho podvodu podľa § 225 Trestného zákona. 

Bez akýchkoľvek pochybností by k takémuto trestnému stíhaniu tak zástup-
cov dodávateľských spoločností, ako aj zástupcov obcí došlo za situácie, ak by 
finančné prostriedky pochádzajúce z rozpočtov EÚ alebo štátneho rozpočtu 
SR vylákali, použili na iný ako deklarovaný účel alebo protiprávne zadržiavali 
po spoločnej dohode, koordinovane a cielene. Takáto trestná činnosť všetkých 
týchto osôb by bola právne kvalifikovaná ako spolupáchateľstvo k trestnému 
činu poškodzovania finančných záujmov Európskej únie podľa § 20, § 261 
Trestného zákona a k subvenčnému podvodu podľa § 20, § 225 Trestného zá-
kona. Na tomto mieste je potrebné pripomenúť, že spolupáchateľstvo je možné 
len vo vzťahu k úmyselnému trestnému činu, nie k trestnému činu spáchanému 
z nedbanlivosti, t. j. k trestnému činu poškodzovania finančných záujmov Eu-
rópskej únie podľa § 263 Trestného zákona. V prípade, ak by bol jeden z  uvá-
dzaných páchateľov stíhaný len za tento nedbanlivostný trestný čin, nebol by 
stíhaný ako spolupáchateľ podľa § 20 Trestného zákona, ale len ako samostatný 
páchateľ tohto nedbanlivostného trestného činu. 
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Ešte zložitejšia je situácia v iných prípadoch t. j., ak páchateľ využitím v zá-
sade zbytočných obchodných medzičlánkov kúpi napr. výrobnú technológiu, tá 
je však týmto zjavne predražená, a pritom poskytovateľovi nenávratného finanč-
ného príspevku žiadateľ poskytne pravdivé údaje vrátane údajov o týchto me-
dzičlánkoch, a ten na ich základe príspevok príjemcovi v plnej výške poskytne. 

Jeden z názorov v tejto skutkovej situácii predraženého nákupu vidí znak 
predloženia nesprávneho dokladu poskytovateľovi príspevku a zároveň aj na-
plnenie znakov použitia prostriedkov z rozpočtu Európskej únie na iný účel, 
ako boli pôvodne určené. Opačným je názor, že za daných okolností nemôže 
byť spáchaný trestný čin v zmysle § 261 Trestného zákona. Tento právny názor 
pramení z toho, že predložením pravdivých a úplných podkladov príjemcom 
príspevku jeho poskytovateľovi, hoci o predraženom nákupe (napr. atypickej 
technológie), má poskytovateľ príspevku k dispozícii všetky relevantné údaje, 
a nielenže má možnosť, ale dokonca má povinnosť skontrolovať ich aj z hľadiska 
efektívnosti a hospodárnosti takéhoto nákupu. Po zistení, že sa nepostupovalo 
efektívne a hospodárne, je povinnosťou poskytovateľa neposkytnúť príspevok 
alebo prinajmenšom ho krátiť.

V tejto súvislosti je potrebné dodať, že ak by žiadateľ o NFP spomínané ob-
chodné medzičlánky poskytovateľovi zatajil, jeho trestné stíhanie v zmysle § 261 
a § 225 Trestného zákona by bolo jednoznačné. 

Vychádzajúc z týchto úvah, v konkrétnej trestnej veci sp. zn. 5To 9/2016 
v uznesení z 15. júna 2017, Najvyšší súd SR o odvolaní obžalovaného, ktorý bol 
Špecializovaným trestným súdom v Pezinku odsúdený za takýto skutkovo kon-
kretizovaný predražený nákup podľa § 261 Trestného zákona a § 225 Trestné-
ho zákona, vyhovel odvolaniu obžalovaného a podstatou súdnej argumentácie 
bolo, že je potrebné detailne skúmať hospodársku podstatu realizovaných tran-
sakcií a ich ekonomický zmysel a až následne po zohľadnení týchto skutočností 
je potrebné opätovne rozhodnúť, pričom spôsobenou škodou by mohli byť vý-
davky zodpovedajúce zisku takýchto zbytočných medzičlánkov. 

Do ďalšieho okruhu aplikačných problémov patria právne situácie, v rám-
ci ktorých obvinení zvolia obranu tvrdiac, že za daný projekt neboli skutoč-
ne zodpovední, pretože napr. pôsobili len ako formálni zástupcovia žiadateľa 
o NFP, realizáciou konkrétnych aktivít projektu poverili niekoho iného, resp. 
že medzičasom prestali byť zástupcom žiadateľa o NFP. Tým obrana obvine-
ných smeruje jednak k spochybňovaniu ich ako zodpovedného subjektu, jednak 

6 POŠKODZOVANIE FINANČNÝCH ZÁUJMOV EÚ – TRESTNOPRÁVNA A ADMINISTRATÍVNOPRÁVNA ÚPRAVA...



202

POŠKODZOVANIE FINANČNÝCH ZÁUJMOV EURÓPSKEJ ÚNIE

k spochybneniu ich zavineného konania vo forme úmyslu a v konečnom dô-
sledku aj k spochybneniu naplnenia objektívnej stránky uvádzaných trestných 
činov obvinenými vo forme konania, následku a príčinnej súvislosti medzi nimi. 
Hoci ide o situácie širokospektrálne, argumenty vyvracajúce takúto obhajobu 
vyplývajú napr. z rozhodnutia Najvyššieho súdu SR, ktorý sa v uznesení sp. zn. 
3To 12/2014 z 11. novembra 2015, okrem iného, zaoberal (ako jedno z mála 
evidovaných súdnych rozhodnutí k tejto problematike) tiež trestnými činmi 
poškodzovania finančných záujmov Európskej únie alternatívne aj podľa § 262 
Trestného zákona alebo podľa § 263 Trestného zákona. 

V danom prípade obžaloba kládla obžalovanej B. F. za vinu spáchanie dvoch 
trestných činov, a to zločinu subvenčného podvodu podľa § 225 ods. 1, ods. 4 
písm. a) Trestného zákona v súbehu so zločinom poškodzovania finančných 
záujmov Európskych spoločenstiev podľa § 261 ods. 1, ods. 3 Trestného zákona 
(účinného v čase skutku, t. j. v roku 2010), ktorých sa mala obvinená dopustiť na 
skutkovom základe popísanom vo výroku obžaloby a ktorý je možné v podstate 
rozdeliť do dvoch etáp. Prvá etapa spočívala v aktivitách obžalovanej smeru-
júcich k získaniu nenávratného finančného príspevku určeného na realizáciu 
„Projektu testovania a tvorby pracovných miest v obci G.“ a druhá etapa súvisela 
s povinnosťami obžalovanej ako riaditeľky O. O. po vyplatení zálohovej platby 
na účet občianskeho združenia. Podľa formulácie skutkovej vety obžaloby ne-
sie obžalovaná zodpovednosť v tejto etape jej konania aj za protiprávnu činnosť 
ďalšieho odsúdeného, ktorú mu umožnila páchať práve tým, že sa vzdala člen-
stva a pozície štatutára v občianskom združení bez toho, aby zúčtovala použitie 
zálohovej platby, resp. vrátila príspevok poskytovateľovi. 

Najvyšší súd SR k obhajobnej argumentácii obžalovanej uviedol k prvej eta-
pe jej konania, že nebolo preukázané, že by obžalovaná úmyselne od iného vylá-
kala príspevok zo štátneho rozpočtu tak, že by poskytovateľa príspevku uviedla 
do omylu, pretože v zásade tak ako ona osobne, ale najmä ďalšie osoby vyvíjali 
také konkrétne aktivity, ktoré svedčia o tom, že obžalovaná mala úmysel daný 
projekt realizovať. 

V ďalšej, podľa odvolacieho súdu druhej etape konania obžalovanej, jej ob-
žaloba kladie za vinu, že si nesplnila povinnosť štatutára občianskeho združenia 
v čase, keď bol príspevok uhradený na účet občianskeho združenia, v zákonnej 
6-mesačnej lehote nezúčtovala použitie zálohovej platby, resp. nevrátila finanč-
ný príspevok poskytovateľovi, keďže nebol zaúčtovaný, čím umožnila svojmu 
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nástupcovi na poste štatutára použiť finančné prostriedky v rozpore s účelom, 
na ktorý boli poskytnuté. Najvyšší súd SR v tejto súvislosti konštatoval, že ani 
ten fakt, že obvinená poverila iného, aby bol kontaktnou osobou, ju nemôže 
zbaviť jej povinností vyplývajúcich pre ňu z postu štatutára občianskeho zdru-
ženia, a tým aj jej trestnej zodpovednosti. Obžalovaná sa nemôže účinne zbaviť 
viny takým spôsobom, že sa snaží vyviniť zo vzniknutej situácie tým, že sa vzdá 
funkcie riaditeľky združenia, a už vôbec nie tým, že poverí iného, aby bol kon-
taktnou osobou vo vzťahu k poskytovateľovi príspevku, keď táto osoba nene-
sie žiadnu zodpovednosť a nemá žiadne kompetencie ani príslušné dispozičné 
práva a splnomocnenia. 

Za daných konkrétnych okolností sú podstatné zistenia, či obžalovaná na-
priek tomu, že už nebola štatutárom daného subjektu, ale mala dispozičné práva 
k účtom združenia, mohla s nimi disponovať, alebo či bola určená iná osoba 
združenia, aby s týmito účtami v období, kým nadobudne účinnosť zvolenie 
nového riaditeľa, disponovala, a či to obžalovaná vedela. Obžalovaná sa bez 
ďalšieho nemohla spoliehať na to, že po jej vzdaní sa funkcie riaditeľky má jej 
nástupca ešte čas, aj keď minimálny, na splnenie úlohy (zaúčtovanie, resp. vrá-
tenie zálohovej platby), ktorá vyplývala z jej postu ako zodpovednej riaditeľky 
OZ. Obžalovaná si musela byť vedomá, že keď prevádza dispozičné práva, spl-
nomocnenia a iné právomoci na nového riaditeľa, ten nemohol vrátiť záloho-
vú platbu v pôvodnej lehote stanovenej OZ. Z hľadiska právneho posúdenia 
konania obžalovanej je preto nevyhnutné sa za daných okolností zaoberať aj 
možným naplnením zákonných znakov skutkovej podstaty trestného činu po-
škodzovania finančných záujmov EÚ podľa § 262 Trestného zákona, prípadne 
nedbanlivostného variantu tohto trestného činu podľa § 263 Trestného zákona 
v intenciách skôr analyzovaných znakov týchto skutkových podstát. 

K okruhu znakov skutkových podstát analyzovaného trestného činu poško-
dzovania finančných záujmov Európskej únie podľa § 261 Trestného zákona, 
ktorý vyžaduje spravidla najrozsiahlejšie dokazovanie, patrí ustaľovanie škody 
spáchanej jednak týmto trestným činom a jednak škody spáchanej v súbehu 
s trestným činom subvenčného podvodu podľa § 225 Trestného zákona. Aj na 
tomto mieste je potrebné pripomenúť, že citovaný § 261 Trestného zákona v zá-
kladných skutkových podstatách, teda v odsekoch 1 až 3, a ani § 225 ods. 1 až 3 
Trestného zákona, nevyžadujú spôsobenie žiadnej škody. 
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Sumarizujúc doterajšie poznatky aplikačnej praxe možno konštatovať, že 
v zásade:
1. Výška škody v takomto trestnom konaní sa rovná výške nenávratného fi-

nančného príspevku, pozostávajúceho v súhrne z prostriedkov pochádza-
júcich zo všeobecného rozpočtu Európskej únie a zároveň zo štátneho roz-
počtu SR; alebo 

2. Táto výška škody sa rovná len časti takéhoto nenávratného finančného prí-
spevku, pretože len jeho časť pozostávajúca z prostriedkov oboch rozpočtov 
bola použitá na iný účel ako boli pôvodne určené, alebo bola takto len sčasti 
protiprávne zadržiavaná; alebo

3. Táto výška škody sa rovná len časti nenávratného finančného príspevku, a to 
toho, ktorý pochádza len z prostriedkov zo všeobecného rozpočtu Európskej 
únie (v celom jeho rozsahu, alebo len sčasti), pretože pôvodný podvodný 
úmysel pri subvenčnom podvode (jeho pôvodnom znení) daný nebol.

Príkladom škody rovnajúcej sa celej výške nenávratného finančného prí-
spevku, ktorú tak súd ustálil napriek čiastočnému použitiu takto získaných fi-
nančných prostriedkov na organizovanie školiacich podujatí, avšak inou ako 
pôvodne deklarovanou spoločnosťou, a  teda iným spôsobom, je uznesenie 
Najvyššieho súdu SR sp. zn. 6Tost 9/2016 z 21. apríla 2016, v ktorom Najvyšší  
súd SR okrem iného konštatoval, že trestný čin subvenčného podvodu podľa  
§ 225 Trestného zákona je úmyselným trestným činom, ktorého podstata spočí-
va vo vylákaní plnenia od oprávneného subjektu predstieraním okolností, ktoré 
nie sú súladné s podmienkami, za ktorých možno plnenie poskytnúť, pričom 
páchateľ tak uvádza oprávnený subjekt do omylu v otázke splnenia predpísa-
ných podmienok. Podmienkou naplnenia objektívnej stránky skutkovej podsta-
ty tohto trestného činu v základnej skutkovej podstate nie je vznik škody, preto 
ani úmysel páchateľa nemusí k spôsobeniu škody smerovať, aj keď spravidla to 
tak bude. Výška spôsobenej škody ako kvalifikačný znak skutkovej podstaty 
toho-ktorého odseku § 225 Trestného zákona je daná v predmetnej veci úmys-
lom páchateľov, ktorí podľa obžaloby a znenia skutku konali v úmysle vylákať 
celú výšku príspevku, pričom mali klamať v otázke splnenia podmienok na po-
skytnutie príspevku, a nie v otázke jeho použitia. Tomu napokon zodpovedná 
i objektívna stránka tohto trestného činu v ods. 1, pričom škoda ako následok 
(súčasť objektívnej stránky skutkovej podstaty trestného činu) odôvodňuje pri 
nezmenenom konaní ako v ods. 1 použitie kvalifikovanej skutkovej podstaty 
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tohto trestného činu. Úmysel páchateľov, podľa obžaloby, v konkrétnom prípa-
de smeroval k vylákaniu celého príspevku, a preto škodou ako kvalifikačným 
znakom v predmetnej veci by mal byť poskytnutý príspevok, pričom podstatné 
je zamerať sa na to, či údaje uvedené v žiadosti o poskytnutie finančného prí-
spevku boli pravdivé a zodpovedali skutočnému stavu. 

Pôvodný trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskych spo-
ločenstiev podľa § 261 Trestného zákona v základnej skutkovej podstate obsa-
huje pojmy, ktoré uvádza ako podmienky trestnej zodpovednosti s tým, že tieto 
pojmy majú povahu normatívneho znaku skutkovej podstaty. Trestný zákon sa 
v tomto smere nedovoláva žiadnym štandardným spôsobom (odkazom či blan-
ketom) žiadneho z mimotrestných prameňov európskeho práva. Naopak, z toh-
to prameňa pôvodné pojmy – všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev, 
rozpočet spravovaný Európskymi spoločenstvami alebo v zastúpení Európskych 
spoločenstiev, preberá Trestný zákon bez ďalšieho. V týchto súvislostiach má 
význam pre páchateľov negatívny právny omyl o týchto znakoch, pretože ten sa 
posudzuje podľa zásad platných pre negatívny právny omyl skutkový. S ohľa-
dom na to je tento trestný čin v základnej skutkovej podstate deliktom úmy-
selným a trestná zodpovednosť by v prípade uvedeného omylu neprichádzala 
do úvahy.

Tento trestný čin je dokonaný už v okamihu, keď páchateľ svojím kona-
ním prinajmenšom vytvorí možnosť (umožní), aby nastal poruchový následok 
(pôvodné spôsobenie sprenevery, protiprávne zadržanie prostriedkov). Ani pri 
tomto trestnom čine sa nevyžaduje v základnej skutkovej podstate vznik škody 
v pravom zmysle slova, ale vyžaduje sa vznik škodlivého následku (sprenevery, 
zadržania finančných prostriedkov). Pojem sprenevera v zmysle § 261 Trest-
ného zákona účinného do 31. júla 2019, nemožno stotožňovať so spreneverou 
podľa § 213 Trestného zákona, pretože pri trestnom čine podľa § 261 Trestného 
zákona nejde o zverenú vec, ale v podstate o refundáciu vynaložených nákladov. 
Aj preto pri tomto trestnom čine, podobne ako pri trestnom čine subvenčného 
podvodu, tvorí v predmetnej veci škodu ako kvalifikačný moment celá vylákaná 
suma zo všeobecného rozpočtu – napr. z Európskeho sociálneho fondu. 

V tomto rozhodnutí Najvyšší súd SR zároveň pripomenul ďalšiu dôležitú 
skutočnosť, že porušenie povinnosti zistiť skutkový stav bez dôvodných po-
chybností a na to nadväzujúcich povinností orgánov činných v trestnom ko-
naní, ustanovených v § 2 ods. 10 Trestného poriadku, nie je procesnou chybou 
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v zmysle § 241 ods. 1 písm. f) Trestného poriadku, resp. v tomto prípade v zmys-
le § 244 ods. 1 písm. h) Trestného poriadku, a nie je sankcionované rozhod-
nutím o odmietnutí obžaloby a vrátením veci prokurátorovi. Sankciu v tom-
to prípade predstavuje možné neunesenie dôkazného bremena prokurátorom 
v súdnom konaní, a to vo vzťahu ku všetkým skutkovým zisteniam relevantným 
ako kvalifikačný moment z hľadiska uznania viny, čomu by zodpovedal výrok 
súdu o oslobodení obžalovaného spod obžaloby podľa § 285 písm. a) alebo 
písm. c) Trestného poriadku alebo skutková a kvalifikačná úprava žalovaných 
činov v prospech obžalovaného (R 118/2014 II).

Typickým príkladom škody pozostávajúcej tak z prostriedkov pochádzajú-
cich zo všeobecného rozpočtu Európskej únie, ako aj zo štátneho rozpočtu SR, 
ale rovnajúcej sa len jeho časti, je situácia, ak je nevyhnutné časť sumy z tohto 
príspevku odpočítať v prospech obvineného, pretože obvinený takúto časť prí-
spevku preukázateľne použil na deklarovaný účel a len jeho zvyšnú časť použil 
na iný účel, na aký boli tieto prostriedky pôvodne určené. Stalo sa tak napr. 
v prípade odsúdeného R. M., ktorého Špecializovaný trestný súd v Pezinku pod 
sp. zn. 3T 11/2016 z 23. júna 2016 uznal vinným z trestných činov subvenčné-
ho podvodu podľa § 225 ods. 1 Trestného zákona a poškodzovania finančných 
záujmov Európskych spoločenstiev podľa § 261 ods. 1 Trestného zákona na tom 
skutkovom základe, že obvinený R. M. po podaní žiadosti o poskytnutie prí-
spevku na samostatnú zárobkovú činnosť s prílohami dňa... 2012 Úradu práce, 
sociálnych vecí a rodiny v P., po podpísaní dohody č.... o poskytnutí príspevku 
na samostatnú zárobkovú činnosť (ďalej aj „dohoda“) dňa... 2012 v... s Úradom 
práce, sociálnych vecí a rodiny v P. (ďalej aj „ÚPSVaR“) a po podaní žiadosti 
o platbu č. 1 dňa... 2012 tomuto úradu, získal pod zámienkou podnikania ku 
dňu... 2012 od ÚPSVaR sumu vo výške 4-tisíc eur, ktorá mu bola poukázaná 
na jeho účet vedený v... banke, pričom najmä v rozpore s článkami II. ods. 1  
až 9 a V. ods. 6, 7 dohody, obvinený nevykonával samostatnú zárobkovú čin-
nosť – vedenie účtovníctva nepretržite najmenej po dobu dvoch rokov odo dňa 
jej deklarovaného začatia, t. j. od... 2012 do... 2014 a z poskytnutého nenávratné-
ho finančného príspevku na deklarovaný účel, t. j. na nákup počítačovej techni-
ky, zariadenia a na úhradu preddavkov na poistné Všeobecnej zdravotnej pois-
ťovni, a. s., použil sumu spolu len vo výške 1 700 eur, a doposiaľ nevrátil tomuto 
úradu ani pomernú časť z takto získaného nenávratného finančného príspevku, 
čím zároveň v rozpore s § 19 ods. 1, 3 a § 31 zákona č. 523/2004 Z. z. v platnom 
znení o rozpočtových pravidlách verejnej správy Úradu práce, sociálnych vecí 
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a rodiny spôsobil škodu vo výške 2 400 eur rovnajúcu sa 85 percentám podielu 
finančných prostriedkov z rozpočtu Európskych spoločenstiev, t. j. vo výške 
2-tisíc eur, a 15-percentnému podielu finančných prostriedkov zo štátneho roz-
počtu Slovenskej republiky, t. j. vo výške 400 eur.

Príkladom uvádzanej tretej situácie je ustálenie skutkového stavu, v  ktoré-
ho zmysle bola škoda spôsobená len na prostriedkoch pochádzajúcich zo vše-
obecného rozpočtu Európskej únie, a nie aj zo štátneho rozpočtu SR, pretože 
obvinený, tak ako to už bolo zdôraznené, nekonal podvodne, s cieľom od prvo-
počiatku vylákať nenávratný finančný príspevok, čo bola základná podmienka 
pôvodného znenia subvenčného podvodu podľa § 225 Trestného zákona (tak 
ako pri akomkoľvek inom podvode), čím sa zároveň trestný čin poškodzovania 
finančných záujmov Európskej únie podľa § 261 až § 263 Trestného zákona 
čiastočne odlišoval od trestného činu subvenčného podvodu. Konštatujúc inými 
slovami, nenávratný finančný príspevok v takomto prípade páchateľ pôvodne 
v čase skutku použil len sčasti na iný ako deklarovaný účel až po tom, ako ho 
získal zákonne, a nie s podvodným úmyslom. Za takýchto okolností bolo nevy-
hnutné od celkovej sumy nenávratného finančného príspevku odpočítať jeho 
časť rovnajúcu sa výške poskytnutého príspevku zo štátneho rozpočtu SR (tieto 
konštatovania však už nie sú aktuálne vzhľadom na skôr analyzované súčasné 
znenie § 225 ods. 2 Trestného zákona). Príkladom takejto situácie je trestná vec 
odsúdeného J. N., ktorého Špecializovaný trestný súd pod sp. zn. 3T 9/2015  
z 31. marca 2015 uznal vinným z  trestného činu poškodzovania finančných 
záujmov pôvodne Európskych spoločenstiev podľa § 261 ods. 1, ods. 2 písm. a)  
Trestného zákona na tom skutkovom základe, že obvinený J. N. po tom, ako 
dňa... 2012 podal na Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny v B. žiadosť o poskyt-
nutie príspevku na samostatnú zárobkovú činnosť, po podpísaní dohody o po-
skytnutí príspevku na samostatnú zárobkovú činnosť č.... dňa... 2012 v... s týmto 
úradom a po podaní žiadosti o úhradu platby č. 1 dňa... 2012, získal dňa... 2012  
od ÚPSVR príspevok vo výške 4-tisíc eur, pričom v rozpore s článkom II,  
bod 5 dohody poskytnutý príspevok nepoužil v súlade so žiadosťou a predlože-
ným podnikateľským zámerom na podnikanie, ale na osobné potreby, čím Úra-
du práce, sociálnych vecí a rodiny spôsobil škodu vo výške 3 500 eur rovnajúcu 
sa 85-percentnému podielu finančných prostriedkov z rozpočtu Európskych 
spoločenstiev z celkového objemu takto poskytnutého príspevku.
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Do kategórie súdneho ustaľovania a rozhodovania o náhrade škody je po-
trebné zaradiť jeden z najaktuálnejších aplikačných problémov, ktorý bol evi-
dovaný až v roku 2018 a ktorý súvisí s rozhodovaním súdov v zmysle § 287, 
resp. § 288 Trestného poriadku, teda uloženia odsúdenému v rozsudku, aby 
poškodenému nahradil škodu uvedenú v § 46 ods. 1 Trestného poriadku, resp. 
odkázanie poškodeného s jeho nárokom na náhradu škody v takýchto prípa-
doch na civilný proces, prípadne na konanie pred iným príslušným orgánom 
podľa § 288 Trestného poriadku.

Naznačený aplikačný problém vznikol najmä v dôsledku rozsudku Najvyš-
šieho súdu SR sp. zn. 5To 4/2017 z 15. februára 2018, ktorým Najvyšší súd SR 
podľa § 321 ods. 1 písm. f) Trestného poriadku (okrem iného) zrušil napadnutý 
prvostupňový rozsudok Špecializovaného trestného súdu v Pezinku vo výroku 
o náhrade škody, ktorým tento súd podľa § 287 ods. 1 Trestného poriadku ulo-
žil v poradí prvému (ďalej uvádzanému) obžalovanému nahradiť poškodené-
mu, príslušnému ministerstvu, škodu, a následne Najvyšší súd SR podľa § 288  
ods. 1 Trestného poriadku poškodeného so svojím nárokom na náhradu ško-
dy odkázal na správne konanie. Zároveň okrem uloženia podmienečného tres-
tu odňatia slobody odvolací súd druhému obžalovanému podľa § 51 ods. 2,  
ods. 4 Trestného zákona prikázal, aby sa v skúšobnej dobe pričinil o odstránenie 
následkov trestných činov. 

K právoplatnému odsúdeniu obžalovaných V. K. a P. M. za zločin subven-
čného podvodu podľa § 225 ods. 1, ods. 4 písm. a) Trestného zákona v jedno-
činnom súbehu so zločinom poškodzovania finančných záujmov Európskych 
spoločenstiev podľa § 261 ods. 1, ods. 3 Trestného zákona účinného v čase skut-
ku, u obžalovaného P. M. formou pomoci podľa § 21 ods. 1 písm. d) Trestného 
zákona došlo na tom (zjednodušenom) skutkovom základe, že:

Starosta obce H. obvinený V. K. v úmysle vylákať finančné prostriedky od 
poskytovateľa Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej re-
publiky (ďalej aj „MVaRR SR“) poskytnuté na základe zmluvy o poskytnutí 
nenávratného finančného príspevku z... 2010 (ďalej aj „zmluva o poskytnutí 
NFP“) na projekt „Komplexná regenerácia centrálnej zóny obce H.“, uzavretej 
medzi obcou H. ako prijímateľom nenávratného finančného príspevku (NFP)  
a MVaRR SR ako poskytovateľom NFP, predložil, napriek vedomosti, že sta-
vebný odpad nebol na skládku odvezený a nie je na skládke uložený, v rozpo-
re so zmluvou o poskytnutí NFP, s čl. 14 ods. 1 písm. e), i) a k) všeobecných 
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zmluvných podmienok (ďalej aj „VZP“) a v rozpore s právnymi predpismi SR 
a ES poskytovateľovi NFP na úhradu spolu s inými dokladmi v dňoch... 2011, 
dve žiadosti o platbu s  faktúrami a následne uskladnenie a odvoz stavebné-
ho odpadu deklaroval 77 fiktívnymi sprievodnými dokladmi na skládkovanie 
stavebného odpadu na skládke odpadov a fiktívnym protokolom o odovzda-
ní zmiešaného odpadu zo stavieb z... 2011, ktoré na pokyn V. K. zabezpečil  
v nezistenom čase od pracovníka Mestského úradu B. konateľ subdodávateľskej 
spoločnosti P. M., ktorý dopísal na sprievodné lístky množstvo 1 185 t fiktív-
ne odvezeného odpadu na skládku a takto ním vypísané a podpísané doklady 
odovzdal starostovi obce V. K., na základe čoho MVaRR SR vyplatilo finančné 
prostriedky obci, ktorá ich na základe faktúry č.... dňa... 2011 a na základe via-
cerých faktúr dňa... následne preplatila stavebným spoločnostiam, teda starosta 
V. K. ich použil na iný ako stanovený účel, čím MVaRR SR spôsobili škodu vo 
výške 50-tisíc eur, pozostávajúcu z finančných prostriedkov vo výške 45-tisíc 
eur zo štrukturálnych fondov Európskych spoločenstiev a z finančných pro-
striedkov vo výške 5-tisíc eur zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky (sumy 
sú zaokrúhlené na účely tohto textu).

Formulácia uvedeného skutku tak zodpovedala obom trestným činom, t. j.  
podľa § 225 Trestného zákona a podľa § 261 ods. 1, ods. 3 Trestného záko-
na. Skutková podstata prečinu poškodzovania finančných záujmov (pôvodne)  
ES podľa § 261 ods. 1 Trestného zákona účinného v čase skutku obsahovala dve 
aliney. Prvá sankcionovala také použitie či predloženie sfalšovaného, nespráv-
neho, neúplného výkazu alebo dokladu alebo neposkytnutie povinných úda-
jov, ktoré smerovali k umožneniu spôsobenia sprenevery alebo (umožneniu) 
protiprávneho zadržania (zjednodušene) európskych finančných prostriedkov. 
Druhá alinea spočívala v použití európskych finančných prostriedkov na iný 
účel, ako boli pôvodne určené, čo taktiež smerovalo k niektorému z už formu-
lovaných alternatívnych následkov. Výška škody je v prípade prvej aliney de-
terminovaná rozsahom protiprávne vylákaných (spreneverených/zadržaných) 
európskych finančných prostriedkov a v prípade druhej aliney je výška závislá 
od rozsahu európskych finančných prostriedkov (spreneverených/zadržaných) 
vynaložených na iný účel. Ak by teda aj v skutkovej vete uznesenia o vznesení 
obvinenia (na rozdiel od obhajobných tvrdení obžalovaných) absentoval popis 
iného ako určeného účelu (druhá alinea), avšak táto obsahuje popis predkla-
dania nesprávnych dokladov, na ktorých podklade boli európske prostriedky 
žiadateľovi vyplatené (prvá alinea), potom nemožno dospieť k záveru, že by 
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skutok nenapĺňal znaky trestného činu tak podľa základnej, ako ani kvalifiko-
vanej skutkovej podstaty. To, že následne, teda ďalším vykonaným dokazovaním 
bolo zistené, že európske prostriedky (predtým získané na podklade nespráv-
nych dokladov) boli zo strany obce dodávateľom fiktívnych prác aj preplatené, 
a teda tieto (vzhľadom na čiastočne fiktívny charakter vykonaných prác) boli 
použité na iný ako určený účel (odvoz, uloženie a skládkovanie odpadu), nezna-
mená, že dovtedy skutková veta neobsahovala všetky znaky skutkovej podstaty. 

Z pohľadu právnej kvalifikácie (u oboch obžalovaných) odvolací súd upo-
zornil, že skutková podstata trestného činu podľa § 225 ods. 1 Trestného záko-
na si vyžaduje identifikáciu všeobecne záväzného právneho predpisu a v rámci 
neho aj konkrétneho ustanovenia, ktoré malo byť konaním páchateľov poruše-
né. I keď táto (identifikácia) nemusí byť súčasťou skutkovej a ani právnej vety, 
minimálne z odôvodnenia rozsudku musí byť zrejmá (tiež rozsudok Najvyššie-
ho súdu SR zo 14. júna 2017 sp. zn. 1 TdoV 7/2016). Keďže v napadnutom roz-
sudku sa uvádza len to, že konaním obžalovaných došlo k porušeniu čl. 14 ods. 1  
písm. e), i) a k) VZP k zmluve o poskytnutí NFP a „právnych predpisov SR  
a ES“, v tomto smere je rozhodnutie nepostačujúce. 

Keďže rozhodnutia súdov prvého a druhého stupňa tvoria jednotu, odvo-
lací súd doplnil, že konanie obžalovaných (popísané v skutkovej vete) zakladá 
porušenie § 12 ods. 1 v spojení s § 15 zákona č. 528/2008 Z. z. v znení zákona 
č. 57/2010 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spo-
ločenstva (pojednávajúcich o tom, že pomoc a podpora sa poskytuje na zákla-
de zmluvy, ktorá definuje práva a povinnosti prijímateľa a riadiaceho orgánu)  
v spojení s § 19 ods. 1 a § 31 ods. 1 písm. a), g), j), n) zákona č. 523/2004 Z. z. 
o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení zákona č. 57/2010 Z. z. (verejné prostriedky možno použiť len 
na účely, ktoré sú v súlade s osobitnými predpismi; porušenie finančnej disciplí-
ny je poskytnutie alebo použitie verejných prostriedkov v rozpore s určeným 
účelom, umožnenie bezdôvodného obohatenia získaním finančného prospechu 
z verejných prostriedkov, nehospodárne, neefektívne a neúčinné vynaklada-
nie verejných prostriedkov, porušenie pravidiel a podmienok, za ktorých boli 
verejné prostriedky poskytnuté), ako aj § 10 ods. 1 zákona č. 431/2002 Z. z.  
o účtovníctve v znení zákona č. 504/2009 Z. z. (popisujúce náležitosti účtovných 
dokladov).
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Vo vzťahu k  námietkam obžalovaných, týkajúcich sa zodpovednosti za 
nakladanie s odpadom, odvolací súd poukázal na čl. 1 ods. 2 VZP k zmluve 
o poskytnutí NFP, podľa ktorého je to výhradne prijímateľ, kto zodpovedá za 
realizáciu aktivít projektu v celom rozsahu bez ohľadu na osobu, ktorá projekt 
skutočne realizuje. Obdobne podľa druhej vety čl. 16 ods. 8 VZP prijímateľ zod-
povedá za pravosť, správnosť a kompletnosť údajov uvedených v žiadosti o plat-
bu. Neobstojí teda obrana obžalovaného V. K., že zodpovednosť za nakladanie  
s odpadom nesie podľa zmluvy o dielo uzavretej medzi obcou H. a dodávateľom 
stavby výhradne stavebná spoločnosť.

Odvolací súd v súvislosti s výrokmi o náhrade škody upozornil, že účel § 50 
ods. 2 Trestného zákona, resp. § 51 ods. 2, ods. 4 písm. c) Trestného zákona na 
strane jednej a § 164 písm. a) Trestného poriadku, resp. § 287 Trestného poriad-
ku na strane druhej, je diametrálne odlišný. „Zatiaľ čo povinnosť nahradiť škodu 
podľa § 228 zákona č. 141/1961 Zb. [teraz § 164 písm. a) Trestného poriadku] 
je vynútiteľná súdnym výkonom rozhodnutia, teda prípadne i proti vôli odsú-
deného, a jeho hlavným cieľom je odškodnenie poškodeného218, výrok podľa  
§ 59 ods. 2 zákona č. 140/1961 Zb. [teraz § 50 ods. 2 Trestného zákona, resp.  
§ 51 ods. 2 Trestného zákona v spojení s § 51 ods. 4 písm. c) Trestného zá-
kona] sleduje výrazný výchovný cieľ; odsúdenému sa ním v skúšobnej dobe 
pripomína, že je podmienkou jeho osvedčenia, aby sa podľa svojich možností 
aktívne usiloval o nápravu škodlivého majetkového následku spáchaného trest-
ného činu. Tým sa prehlbuje výchovný vplyv podmienečného odkladu výkonu 
trestu, pretože nesplnenie tejto podmienky je dôvodom jeho nepodmienečného 
odsúdenia, pretože sa obvinený neosvedčil (§ 60 ods. 1 zákona č. 140/1961 Zb., 
teraz § 50 ods. 4 Trestného zákona – zhodnotenie praxe súdov z hľadiska plne-
nia uznesenia pléna Najvyššieho súdu z 1. apríla 1965, Pls 1/1965, ktoré bolo 
uverejnené v Zbierke súdnych rozhodnutí a stanovísk ČSSR pod R U/1967).

Z uvedeného plynie, že kým u obžalovaného V. K. Špecializovaný trest-
ný súd v Pezinku výrokom podľa § 287 ods. 1 Trestného poriadku v spojení  
s § 288 ods. 1 Trestného poriadku rozhodol o náhrade škody, ktorý si poškodené 
MVaRR SR uplatnilo v adhéznom konaní podľa § 46 a nasl. Trestného poriadku, 
v prípade obžalovaného P. M. súd vo výroku o treste uložil primeranú povinnosť 
podľa § 51 ods. 2, ods. 4 Trestného zákona nahradiť v skúšobnej dobe spôsobenú 

218 ČENTÉŠ, J. Poškodený a zúčastnená osoba. Trestné právo procesné: všeobecná časť. Šamorín : 
Heuréka, 2016, s. 166 – 186.
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škodu. Ako bolo uvedené, ide o dva úplne odlišné právne inštitúty, keďže výrok 
týkajúci sa obžalovaného P. M. nepredstavuje exekučný titul a nemôže byť tak 
podkladom núteného výkonu rozhodnutia a, naopak, výrok týkajúci sa obžalo-
vaného V. K. nemá pôsobiť výchovne a (v prípade podmienečného odkladu vý-
konu trestu odňatia slobody) nemal by tak vplyv na posudzovanie podmienok 
pre jeho osvedčenie sa v skúšobnej dobe podľa § 50 ods. 4 Trestného zákona 
(uznesenie Najvyššieho súdu SR z 12. januára 2017, sp. zn. 5 Tost 1/2017, resp. 
uznesenie Najvyššieho súdu SR z 24. novembra 2015, sp. zn. 2 Tost 38/2015).

Naznačené východiská potom treba mať na zreteli aj pri posudzovaní spl-
nenia podmienok na ich aplikáciu. Podľa Najvyššieho súdu SR nevyhnutným 
predpokladom na priznanie nároku poškodeného na náhradu škody podľa  
§ 164 písm. a) Trestného poriadku je predovšetkým fakt, že ide o škodu, ktorú 
je možné v adhéznom konaní podľa § 46 ods. 3 Trestného poriadku uplatniť  
a priznať. V prerokúvanom prípade však o takúto škodu podľa Najvyššie-
ho súdu SR nešlo. Aj keď v zmysle § 15 ods. 1 pôvodného citovaného zákona  
č. 528/2008 Z. z. sa pomoc a podpora poskytuje prijímateľovi na základe zmluvy 
uzavretej podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka, rozhodnutiu o poskyt-
nutí nenávratného finančného príspevku predchádza konanie o žiadosti podľa 
§ 14 a nasl. zákona č. 528/2008 Z. z. Ide o osobitné správne konanie [na ktoré 
sa podľa § 12 ods. 6 zákona č. 528/2008 Z. z. až na malé výnimky nevzťahuje 
zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (Správny poriadok) v znení neskor-
ších predpisov (ďalej aj „zákon č. 71/1967 Zb.“)], ktoré vedie správny orgán. Je 
ním zvyčajne riadiaci orgán pre regionálny operačný program (v tomto prípade 
ministerstvo) a jeho účastníkom je žiadateľ (v tomto prípade obec). Výsledkom 
tohto konania je individuálny správny akt – rozhodnutie o (ne)schválení žia-
dosti podľa § 14 ods. 4 zákona č. 528/2008 Z. z., ktoré je od účinnosti novely 
č. 111/2012 Z. z. v zmysle ods. 18 predmetného ustanovenia vylúčené z rámca 
súdneho prieskumu. Obdobná situácia je aj v prípade konania o vrátení po-
skytnutého príspevku, ktoré sa riadi § 24 zákona č. 528/2008 Z. z. (v tomto 
smere doplňujúcimi sú aj čl. 10 ods. 1 písm. c), d) a čl. 14 ods. 3 VZP k zmluve 
o poskytnutí NFP) v spojení s § 31 ods. 12 zákona č. 523/2004 Z. z. a zákona  
č. 71/1967 Zb. s naopak, následnou možnosťou súdneho správneho prieskumu.

Ak teda, podľa Najvyššieho súdu SR, v danom prípade ministerstvu ani 
nejde o náhradu škody, ale de facto o vrátenie protiprávne vylákaného NFP  
(s príslušnými penále), potom trestný súd, ktorý v adhéznom konaní podľa  
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§ 46 ods. 3 Trestného poriadku rozhoduje o civilnoprávnom nároku poškode-
ného na náhradu škody, nie je podľa Najvyššieho súdu SR oprávnený atrahovať 
si kompetenciu správneho orgánu (a neskôr správneho súdu) a samostatne po-
sudzovať, či (ne)došlo k porušeniu predpisov administratívnoprávnej povahy,  
a či teda je daný dôvod na vrátenie poskytnutých príspevkov a prípadne, v akom 
rozsahu. Úlohou trestného súdu je v takýchto prípadoch vyčísľovať výšku sku-
točne spôsobenej škody za účelom správnej právnej kvalifikácie skutku, avšak 
už ďalej nemá kompetenciu (hoci by aj v konaní bola jej výška bez pochybností 
zistená) rozhodnúť o vrátení poskytnutého NFP. Uvedené platí o to viac, že  
v týchto prípadoch sa výška skutočne spôsobenej škody často líši od výšky prí-
spevku, ktorý má byť vrátený (§ 30 ods. 3 zákona č. 523/2004 Z. z.).

Nad rámec uvedeného Najvyšší súd SR doplnil, že v danom prípade nebola 
naplnená ani ďalšia podmienka na priznanie predmetného nároku, a to existen-
cia pasívnej legitimácie obžalovaného. Musí to byť obžalovaný a nie právnická 
osoba, v ktorej mene tento ako štatutárny orgán konal, kto by v prípadnom 
civilnom konaní (resp. konaní pred iným orgánom) bol povinný spôsobenú 
škodu nahradiť. Z dokazovania v tejto veci však podľa Najvyššieho súdu SR jed-
noznačne vyplynulo, že obžalovaný V. K. pri uzavretí zmluvy o poskytnutí NFP, 
ako ani pri podávaní žiadostí o platby nekonal ako súkromná fyzická osoba, 
ale ako starosta obce. Keďže prijímateľom nenávratného finančného príspevku 
bola obec, a nie obžalovaný V. K., nemožno ho postupom podľa § 287 ods. 1 
Trestného poriadku zaviazať k náhrade spôsobenej škody.

Z týchto dôvodov odvolací súd rozhodol tak, že podľa § 321 ods. 1 písm. f)  
Trestného poriadku zrušil výroky o náhrade škody u obžalovaného V. K. a po-
škodeného podľa § 288 ods. 1 Trestného poriadku v celom rozsahu odkázal na 
správne konanie. Špecializovaný trestný súd totiž podľa Najvyššieho SR mal 
správne postupovať (reštriktívnym výkladom) podľa § 256 ods. 3 Trestného 
poriadku a uznesením rozhodnúť tak, že poškodený sa (len) s jeho nárokom 
na náhradu škody do konania nepripúšťa. Ak sa tak však už stalo, potom odvo-
laciemu súdu neostalo nič iné, len o uplatnenom nároku rozhodnúť v danom 
prípade tak, že poškodeného podľa § 288 ods. 1 Trestného poriadku v celom 
rozsahu odkázal na (už popísané) správne konanie.

V súvislosti s obcou H., ktorá sa prihlásila do konania na strane poškode-
ného, Najvyšší súd SR uviedol, že obec takýmto postavením nedisponuje. Po-
škodené boli prostriedky štátneho rozpočtu, resp. rozpočtu EÚ, a nie obecné 
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prostriedky. I keď je pravdou, že obec 5 percentami participovala na financovaní 
projektu, tieto jej náklady neboli započítané do spôsobenej škody. Naopak, bola 
to obec, ktorá trestným konaním svojho starostu získala finančné prostriedky, 
na ktoré by inak nemala nárok. Navyše JUDr. Z., ktorý v mene obce konal, bol 
splnomocnený obžalovaným V. K., ktorý nemôže vykonávať oprávnenia poško-
deného, keďže má protichodné záujmy. Z týchto dôvodov odvolací súd podľa 
§ 298 Trestného poriadku v spojení s § 256 ods. 3, ods. 4 Trestného poriadku 
a § 47 ods. 1 Trestného poriadku obec H. do konania na strane poškodeného 
nepripustil.

Obžalovanému P. M. súd uložil primeranú povinnosť v skúšobnej dobe pod-
mienečného odsúdenia nahradiť spôsobenú škodu podľa § 51 ods. 2, ods. 4 
[pozn.: správne malo byť podľa § 51 ods. 2, ods. 4 písm. c) Trestného zákona]. 
Pre takýto postup, na rozdiel od rozhodovania o nároku podľa § 46 a nasl. Trest-
ného poriadku v spojení s § 164 písm. a) Trestného poriadku, nie je potrebné, 
aby si poškodený uplatnil nárok na náhradu škody, dokonca ani nie je nutné 
vymedziť osobu poškodeného (oprávneného) a výšku škody, ktorú má páchateľ 
nahradiť.219 Účelom predmetného ustanovenia, ako bolo uvedené, je výchovne 
pôsobiť na páchateľa, aby v skúšobnej dobe podmienečného odsúdenia preuká-
zal polepšenie tým, že sa pokúsi nahradiť spôsobenú škodu v rozsahu, v akom 
sa na nej podieľal a v akom mu to („podľa svojich síl“) jeho finančné možnosti 
dovoľujú. Nejde teda primárne o odškodnenie poškodeného, ale hlavne o pre-
ukázanie snahy páchateľa po náprave.

Aj v tomto prípade však uloženiu predmetnej povinnosti [zaviazať obža-
lovaného P. M. nahradiť škodu podľa § 51 ods. 4 písm. c) Trestného zákona] 
podľa Najvyššieho súdu SR bráni skutočnosť, že v posudzovanej veci nejde  
o uplatňovanie nároku na náhradu škody, ale osobitného verejnoprávneho ná-
roku na vrátenie poskytnutého NFP, ktorého rozsah a obsah sa riadi prísluš-
nými správnymi predpismi a zmluvou o poskytnutí NFP (v tomto smere pozri 
predovšetkým B časť stanoviska trestnoprávneho kolégia Najvyššieho súdu SR 
z 29. novembra 2017, sp. zn. Tpj 39 - 60/2017, uverejneného v Zbierke stano-
vísk NS a rozhodnutí súdov SR pod R 71/2017). Na druhej strane, s ohľadom 
na demonštratívny výpočet zákonných obmedzení a povinností podľa § 51  
ods. 3 a ods. 4 Trestného zákona, odvolací súd postupoval podľa § 51 ods. 2, 
ods. 4 Trestného zákona a zaviazal obžalovaného P. M., aby sa v skúšobnej dobe 

219 ŠÁMAL, P. a kol. Trestní zákoník I. § 1 až § 139. Komentář. Praha : C. H. Beck, 2009, s. 906 – 907.
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pričinil o odstránenie škodlivých následkov trestného činu (§ 36 písm. k) Trest-
ného zákona per analogiam.

V súvislosti s touto povinnosťou odvolací súd doplnil, že nemohol bližšie 
špecifikovať, ako konkrétne by sa mal obžalovaný P. M. o odstránenie škodli-
vých následkov pričiniť, pretože v posudzovanom prípade bola prijímateľom 
NFP obec, a bude to teda práve táto obec, ktorá bude povinná neoprávnené vý-
davky v konečnom dôsledku vrátiť do rozpočtu ministerstva, aby si ich následne 
„regresom“ uplatňovala od páchateľov, t. j. (v tom čase už od bývalého) starostu 
V. K. a obžalovaného P. M. Z uvedeného plynie, že odstraňovanie následkov 
trestného konania môže byť do určitej miery závislé od ďalšieho postupu minis-
terstva a obce (či ministerstvo vydá rozhodnutie o vrátení NFP, či bude zo strany 
obce napadnuté opravnými prostriedkami, či si obec uplatní nárok na náhradu 
škody od páchateľov atď.). Najvyšší súd SR ďalej dodal, že obžalovaný P. M. sa 
na trestnej činnosti podieľal v nepomerne menšej miere ako spoluobžalovaný 
V. K., a tomu by preto mal zodpovedať aj rozsah, v akom by sa na odstraňovaní 
škodlivých následkov mal podieľať. Konkrétny spôsob, ako súdom formulova-
nú povinnosť podľa § 52 ods. 2, ods. 4 Trestného zákona naplniť, bude preto 
do veľkej miery závisieť od rozhodnutia probačného a mediačného úradníka, 
postupujúceho podľa § 2 ods. 1 písm. a) body 1 a 7 a § 3 ods. 1písm. c) zákona 
č. 550/2003 Z. z. o probačných a mediačných úradníkoch a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

K predmetnej argumentácii je potrebné dodať, že má nepochybne podstatný 
význam pre súdnu prax, úvahy Najvyššieho súdu SR smerujúce k výroku po-
dľa § 288 ods. 1 Trestného poriadku, a teda odkaz poškodeného (ministerstva) 
so svojím nárokom na náhradu škody na správne konanie, nie je, podľa nášho 
právneho názoru (a ani podľa právneho názoru iných prokurátorov a sudcov) 
zákonný z  dôvodov, ktorým sa venuje v ďalšom texte. 

Najvyšší súd SR teda svoje podstatné argumenty o nemožnosti priznať ná-
hradu škody poškodenému – poskytovateľovi NFP – opiera najmä o § 14 a nasl. 
pôvodného zákona č. 528/2008 Z. z., pričom podľa Najvyššieho súdu SR má 
ísť o osobitné správne konanie, ktoré vedie správny orgán a jeho účastníkom 
je žiadateľ. Výsledkom tohto konania, ako bolo uvedené, je podľa Najvyššie-
ho súdu SR individuálny správny akt – rozhodnutie o (ne)schválení žiadosti 
podľa § 14 ods. 4 zákona č. 528/2008 Z. z. v platnom znení o pomoci a pod-
pore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva, ktoré je v zmysle § 18 
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vylúčené z rámca súdneho prieskumu. Obdobná situácia je aj v prípade konania 
o vrátení poskytnutého príspevku, ktoré sa riadi § 24 zákona č. 528/2008 Z. z.  
v spojení s § 31 ods. 12 zákona č. 523/2004 Z. z. a zákona č. 71/1967 Zb.  
s naopak, následnou možnosťou súdneho správneho prieskumu. Ak teda v kon-
krétnom prípade ministerstvu ani nejde o náhradu škody, ale de facto o vrátenie 
protiprávne vyplácaného NFP (s príslušnými penále), potom trestný súd, podľa 
Najvyššieho súdu SR, ktorý v adhéznom konaní podľa § 46 ods. 3 Trestného 
poriadku rozhoduje o civilnoprávnom nároku poškodeného na náhradu škody, 
nie je oprávnený atrahovať si kompetenciu správneho orgánu (a neskôr správ-
neho súdu) a samostatne posudzovať, či (ne)došlo k porušeniu predpisov ad-
ministratívnoprávnej povahy, a či teda je daný dôvod na vrátenie poskytnutých 
príspevkov a v akom rozsahu. 

Ako bude uvedené aj v ďalšom texte, na tomto mieste pripomíname, že 
viackrát citovaný zákon č. 528/2008 Z. z. v platnom znení o pomoci a podpore 
poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva, upravoval (a naďalej upravu-
je) systém riadenia a kontroly prostriedkov poskytovaných z fondov Európskej 
únie a prostriedkov štátneho rozpočtu určených na financovanie spoločných 
programov Slovenskej republiky a Európskej únie, prostriedkov poskytovaných 
z fondov Európskej únie a prostriedkov štátneho rozpočtu určených na finan-
covanie spoločných programov Slovenskej republiky a Európskej únie a ďalšie 
súvisiace skutočnosti na programové obdobie 2007 – 2013. 

Právne vzťahy pri poskytovaní príspevku v programovom období 2014 – 
2020 upravoval (a naďalej upravuje) zákon č. 292/2014 Z. z. v platnom znení 
o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov, a zákon č. 323/2015 Z. z. o finanč-
ných nástrojoch financovaných z európskych štrukturálnych a investičných fon-
dov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

V aktuálnom programovom období 2021 – 2027 je platným zákon  
č. 121/2022 Z. z. o príspevkoch z fondov Európskej únie a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov.

Spornosť spomínaných analyzovaných argumentov Najvyššieho súdu SR 
konštatovaná v trestnom konaní vyplýva z toho, že Najvyšší súd SR neprihliadol 
na iné viaceré aktuálne netrestné súdne rozhodnutia vrátane týchto rozhodnutí 
Najvyššieho súdu SR i Ústavného súdu v SR.



217

V rámci protiargumentácie k  týmto tvrdeniam Najvyššieho súdu SR je 
potrebné podčiarknuť predovšetkým to, že je úplne irelevantné, že uzavretiu 
zmluvy o poskytnutí NFP predchádzalo konanie o žiadosti a akú malo pova-
hu. V čase, keď už bola takáto zmluva uzatvorená, musí byť konanie o žiados-
ti právoplatne skončené (odhliadnuc od jedinej, v praxi a ani v tomto prípa-
de nevyskytujúcej sa výnimky) a akékoľvek nové konanie o nej je irelevantné. 
Podstatným argumentom v tomto smere však je, že ak už došlo k uzavretiu 
zmluvy o poskytnutí NFP, vracanie poskytnutého príspevku alebo jeho časti sa 
riadi samotnou zmluvou podľa § 24 ods. 1 citovaného zákona č. 528/2008 Z. z.  
v platnom znení, podľa ktorého, ak má prijímateľ povinnosť vrátiť príspevok 
alebo jeho časť, vyrovnanie finančných vzťahov sa vykoná podľa § 27 až § 28a 
a za podmienok a spôsobom uvedeným v zmluve alebo v rozhodnutí o schvá-
lení žiadosti podľa § 12 ods. 1. Podľa uvádzaného § 12 ods. 1 pomoc a podpora 
sa poskytuje na základe zmluvy uzavretej so žiadateľom, ktorého žiadosť bola 
schválená v konaní o žiadosti. Pomoc a podpora sa poskytuje na základe roz-
hodnutia o schválení žiadosti len vtedy, ak sú prijímateľ a riadiaci orgán tá istá 
osoba. Vtedy rozhodnutie vydáva štatutárny orgán riadiaceho orgánu a zmluva 
so žiadateľom sa podľa § 15 v tomto prípade neuzatvára, čo však nie sú prípa-
dy tejto trestnej a bežnej aplikačnej praxe, a už vôbec nie vo vzťahu k riešenej 
problematike. 

Rovnako nie je správnym uvádzané tvrdenie Najvyššieho SR, že k vráteniu 
príspevku dochádza len v dôsledku rozhodnutia vydaného v správnom konaní. 
Takéto vracanie je len jednou z alternatív v prípade porušenia finančnej disciplí-
ny, tak ako to uvádza Najvyšší súd SR, podľa § 31 ods. 12 zákona č. 523/2004 Z. z.  
v platnom znení o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a dopl-
není niektorých zákonov. Podstatným v tomto smere je § 28 ods. 8 citovaného 
zákona č. 528/2008 Z. z. v platnom znení, podľa ktorého, ak má prijímateľ po-
vinnosť vrátiť príspevok alebo jeho časť a nevyrovnal ho z vlastnej iniciatívy 
vrátením alebo nenavrhol vzájomné započítanie, vykonanie vzájomného zapo-
čítania navrhne podľa ods. 4 riadiaci orgán alebo ho riadiaci orgán prostredníc-
tvom žiadosti o vrátenie vyzve na vrátenie príspevku alebo jeho časti. V tomto 
prípade prijímateľ vráti prostriedky Európskej únie schválené certifikačným 
orgánom na osobitný účet ministerstva financií vedený v Štátnej pokladnici. 
Prostriedky Európskej únie neschválené certifikačným orgánom a prostriedky 
štátneho rozpočtu vráti do rozpočtu príslušnej platobnej jednotky podľa oso-
bitného predpisu. Ak prijímateľ nevráti príspevok alebo jeho časť na základe 
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výzvy podľa prvej vety alebo neuzavrie s riadiacim orgánom dohodu o splátkach 
podľa § 28a, alebo ak riadiaci orgán nepostupuje podľa § 27a ods. 2 alebo ods. 4,  
riadiaci orgán postupuje podľa osobitného predpisu. Ak poskytovateľ vyzval 
prijímateľa na vrátenie príspevku alebo jeho časti podľa prvej vety a prijímateľ 
vráti príspevok alebo jeho časť za podmienok a spôsobom uvedeným v zmluve 
alebo v rozhodnutí, alebo ak prijímateľ postupuje podľa § 28a a uzavrie s po-
skytovateľom dohodu o splátkach alebo dohodu o odklade plnenia, správne 
konanie sa nezačne.

Z uvádzaných odkazov na osobitný predpis č. 58 a 64 je zrejmé, že ide nie-
len o § 31 citovaného zákona č. 523/2004 Z. z. v platnom znení, ako to mylne 
uvádza Najvyšší súd SR, ale aj o Civilný sporový poriadok, a konkrétne o jeho 
§ 123 upravujúci podanie, ktorým je úkon určený súdu a vo veci samej je ním 
okrem iného aj žaloba ako procesný úkon, ktorým sa uplatňuje právo na súdnu 
ochranu ohrozeného alebo porušeného práva (§ 131).

Ďalšia protiargumentácia k uvádzaným tvrdeniam Najvyššieho súdu SR, 
a teda že k poskytnutiu a vracaniu poskytnutého finančného príspevku dochá-
dza prioritne na základe zmluvy, a nie na základe rozhodnutia správneho orgá-
nu, ako to mylne konštatuje Najvyšší súd SR, vyplýva z celého radu ustanovení 
ďalšieho zákona, konkrétne uvádzaného zákona č. 292/2014 Z. z. v platnom 
znení o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných 
fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Relevantnými v tomto sme-
re, a  teda upravujúce zmluvný základ daného vzťahu, sú najmä ustanovenia  
§ 3 ods. 1 písm. a), § 16 ods. 1, 2 a 4, ale predovšetkým § 25 upravujúci zmluvu 
a § 33 ods. 1, 2, 5 upravujúci pravidlá realizácie poskytnutia a vrátenia príspev-
ku, v  ktorých zmysle na účely tohto zákona sa príspevkom rozumejú finančné 
prostriedky poskytované z európskych štrukturálnych a investičných fondov  
a finančné prostriedky poskytované zo štátneho rozpočtu určené na financova-
nie spoločných programov Slovenskej republiky a Európskej únie; príspevok je 
poskytovaný vo forme nenávratného finančného príspevku alebo podmieneč-
ne vratného finančného príspevku na realizáciu projektu na základe zmluvy  
o poskytnutí nenávratného finančného príspevku alebo podmienečne vratného 
finančného príspevku podľa § 25 (ďalej len „zmluva“) alebo rozhodnutia podľa 
§ 16 ods. 2. Príspevok sa poskytuje na základe písomnej zmluvy uzavretej so 
žiadateľom, ktorého žiadosť bola schválená v konaní podľa tohto zákona. Ak 
je prijímateľ a poskytovateľ tá istá osoba, príspevok sa poskytuje na základe 
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rozhodnutia o schválení žiadosti, ktoré vydáva poskytovateľ; zmluva sa v tomto 
prípade neuzatvára. Na náležitosti rozhodnutia o schválení žiadosti sa vzťahuje 
§ 19 ods. 10 až 12. Rozhodnutie o schválení žiadosti obsahuje práva a povinnosti 
prijímateľa a poskytovateľa pri realizácii projektu. Na poskytovanie príspevku 
okrem postupu pri porušení pravidiel a postupov verejného obstarávania podľa 
§ 41 a 41a sa nevzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní, okrem ustano-
vení § 15, § 24, § 25, § 27, § 47 ods. 6 a § 52 všeobecného predpisu o správnom 
konaní. 

Príspevok sa poskytuje prijímateľovi na základe a v súlade so zmluvou uzavre-
tou podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka. Právny nárok na poskytnutie 
príspevku vzniká nadobudnutím účinnosti zmluvy alebo nadobudnutím právo-
platnosti rozhodnutia, ak je prijímateľ a poskytovateľ tá istá osoba. Poskytnutie 
príspevku na základe zmluvy je viazané na splnenie podmienok dohodnutých  
v zmluve. Zmluva upravuje práva a povinnosti prijímateľa a poskytovateľa pri 
realizácii projektu. Ak je účastníkom zmluvného vzťahu partner, zmluva upra-
vuje aj práva a povinnosti partnera. Žiadateľ je povinný poskytnúť pred uzav-
retím zmluvy poskytovateľovi súčinnosť v rozsahu potrebnom na uzavretie 
zmluvy. Poskytovateľ je oprávnený od zmluvy odstúpiť, alebo zmluvu vypovedať 
za podmienok dohodnutých v zmluve, alebo ak tak ustanovuje tento zákon.  
V zmluve možno dohodnúť zmluvnú pokutu za porušenie tých zmluvných 
povinností, za ktoré sa neukladá sankcia podľa osobitného predpisu. Ak ide 
o poskytnutie podmienečne vratného finančného príspevku, v ustanoveniach 
zmluvy sa určia podmienky vrátenia prostriedkov z podmienečne vratného fi-
nančného príspevku a určí sa, či pri splnení alebo nesplnení podmienok musia 
byť vrátené všetky prostriedky z tohto príspevku, alebo len ich časť. 

Prijímateľ žiada o poskytnutie príspevku alebo jeho časti po uzatvorení 
zmluvy alebo nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia podľa § 16 ods. 2 pro-
stredníctvom žiadosti o platbu. Ak má prijímateľ povinnosť vrátiť príspevok 
alebo jeho časť, vyrovnanie finančných vzťahov sa vykoná podľa § 41 až 43  
alebo § 45 a za podmienok a spôsobom uvedeným v zmluve alebo v rozhodnutí 
podľa § 16 ods. 2. Prostriedky Európskej únie sa zaraďujú do príjmov štátneho 
rozpočtu podľa osobitného predpisu; to neplatí, ak certifikačný orgán poskytuje 
prostriedky podľa § 9 ods. 2 písm. f) druhého bodu na účet prijímateľa. 

6 POŠKODZOVANIE FINANČNÝCH ZÁUJMOV EÚ – TRESTNOPRÁVNA A ADMINISTRATÍVNOPRÁVNA ÚPRAVA...
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Aplikujúc aj tieto ustanovenia jednotlivých citovaných zákonov, proti argu-
mentujúc uvádzaným tvrdeniam Najvyššieho súdu SR možno uviesť tieto tzv. 
netrestné rozhodnutia.

Najvyšší súd SR v rozsudku sp. zn. 3 Sžf/118/2013 z 1. júla 2014, ktorým 
potvrdil rozsudok Krajského súdu v Bratislave sp. zn. 2 S/40/12-131 z 22. mája 
2013, okrem iného uviedol, že okamihom uzavretia zmluvy o poskytnutí NFP 
nadobudol vzťah medzi žalobcom a žalovaným súkromnoprávny charakter 
a prípadné nároky z neho je možné uplatňovať v civilnom konaní, a nie pro-
stredníctvom správneho súdnictva. Navyše z ustanovenia § 14 ods. 8 citova-
ného zákona č. 528/2008 Z. z. vyplýva, že štatutárny orgán riadiaceho orgánu 
môže z vlastného podnetu preskúmať rozhodnutie o schválení žiadosti alebo 
rozhodnutie o neschválení žiadosti. Ak bolo toto rozhodnutie vydané v rozpo-
re s podmienkami poskytnutia pomoci a podpory podľa § 13 ods. 3, štatutárny 
orgán riadiaceho orgánu vydá rozhodnutie o preskúmaní tohto rozhodnutia, 
ktorým toto rozhodnutie zmení alebo zruší, a súčasne rozhodne o schválení 
žiadosti alebo neschválení žiadosti. Štatutárny orgán riadiaceho orgánu môže 
postupovať podľa prvej a druhej vety len do zaslania návrhu na uzavretie zmlu-
vy žiadateľovi, ak ide o preskúmanie rozhodnutia o schválení žiadosti, a do 
šiestich mesiacov od rozhodnutia o neschválení žiadosti, ak ide o preskúmanie 
rozhodnutia o neschválení žiadosti. 

V súvisiacom uznesení Najvyššieho súdu SR sp. zn. 6 Sžp/1/2009 z 29. apríla 
2010 navyše Najvyšší súd SR zdôrazňuje, že zmluva o poskytnutí NFP uzavretá 
podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka má charakter relatívneho obchodu 
a svojou povahou spadá do oblasti súkromného práva (a teda v bežnej aplikač-
nej praxi nie do práva verejného, ako to uvádza Najvyšší súd SR v namietanom 
spornom rozhodnutí sp. zn. 5To 4/2017).

Predmetný rozsudok Najvyššieho súdu SR sp. zn. 3 Sžf/118/2013 z 1. júla 
2014 prešiel aj testom ústavnosti, pretože Ústavný súd SR uznesením sp. zn. 
II.ÚS 219/2015-20 z 1. apríla 2015 sťažnosť dotknutej obchodnej spoločnos-
ti odmietol ako zjavne neopodstatnenú, pričom poukázal, okrem iného, na 
tieto relevantné skutočnosti. V tomto konkrétnom prípade podmienkou na 
odstúpenie ministerstva (ako poskytovateľa NFP) od zmluvy nebolo vydanie 
rozhodnutia v správnom konaní, ale na možnosť odstúpenia od zmluvy po-
stačovalo porušenie zmluvnej povinnosti, a toto porušenie malo ministerstvo 
preukázané jednak vykonanou finančnou kontrolou vlastnými zamestnancami, 
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ktorej výsledky sú uvedené v správe o výsledku finančnej kontroly, a násled-
ne aj samotný Úrad pre verejné obstarávanie zistil u príjemcu NFP (žalobcu) 
porušenie zákona o verejnom obstarávaní. Ďalej Ústavný súd SR poukázal na 
to, že už Krajský súd v Bratislave vo svojom rozsudku sp. zn. 2 S/55/2008-166  
z 8. decembra 2001 uviedol, že povinnosť žalobcu vrátiť príspevok za daného 
stavu veci nevyplýva z napadnutého rozhodnutia, ale môže byť len dôsledkom 
odstúpenia žalovaného od obchodnej zmluvy (za predpokladu platného od-
stúpenia). Samozrejme, právo žalovaného požadovať vrátenie finančných pro-
striedkov môže nastať i v iných zákonných prípadoch, napr. podľa § 28 a nasl. 
zákona č. 528/2008 Z. z. okamihom uzavretia zmluvy o poskytnutí NFP nado-
budol vzťah medzi žalobcom a žalovaným súkromnoprávny charakter a prípad-
né nároky z neho je možné uplatňovať v civilnom konaní, a nie prostredníctvom 
správneho súdnictva.

Ústavný súd SR považuje pre záver o ústavnej konformnosti napadnutého 
rozsudku Najvyššieho súdu SR podstatné posúdenie ústavnej akceptovateľnosti 
právneho názoru, podľa ktorého vzťah z titulu pridelenia nenávratného finanč-
ného príspevku je vzťahom verejnoprávnym len do momentu uzavretia zmluvy 
o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, pričom okamihom uzavretia 
zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku nadobúda vzťah me-
dzi jej účastníkmi súkromnoprávny charakter.

Ústavný súd SR v tejto súvislosti pripomenul, že právnou povahou rozhod-
nutia o schválení žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku 
a  jeho právnymi účinkami sa už najvyšší súd v doterajšej judikatúre zaobe-
ral, keď konštatoval, že právnym účinkom založeným vydaním rozhodnutia 
o schválení žiadosti navrhovateľa o poskytnutie nenávratného finančného prí-
spevku bola transformácia právneho nároku na poskytnutie pomoci a podpory 
na také právo, ktorého ochrany sa možno domáhať súdnou cestou (uznesenie 
Najvyššieho súdu SR sp. zn. 8 Sžnč 5/2011 z 24. novembra 2011). Spôsob po-
skytnutia tohto nenávratného finančného príspevku, teda to, ako bude uvedené 
rozhodnutie realizované, vyplýva zo zákona č. 528/2008 Z. z., keď pomoc a pod-
pora sa poskytuje na základe zmluvy uzavretej podľa § 269 ods. 2 Obchodného 
zákonníka (§ 15), ktorá má charakter relatívneho obchodu a povahou spadá do 
oblasti súkromného práva (uznesenie Najvyššieho súdu SR sp. zn. 6 Sžp 1/2009 
z 29. apríla 2010).

6 POŠKODZOVANIE FINANČNÝCH ZÁUJMOV EÚ – TRESTNOPRÁVNA A ADMINISTRATÍVNOPRÁVNA ÚPRAVA...
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Na tomto mieste je potrebné uviesť aj právne úvahy Ústavného súdu SR 
použité jednak v tejto konkrétnej veci, ktoré však majú aj univerzálnu platnosť 
a je na ne nevyhnutné prihliadať aj v ďalších prípadoch, v súčasnosti v praxi sa 
často vyskytujúcich. 

Podľa Ústavného súdu SR je integrálnou súčasťou základného práva na 
súdnu ochranu podľa čl. 46 ods. 1 Ústavy SR aj právo účastníka konania na 
také odôvodnenie súdneho rozhodnutia, ktoré jasne a zrozumiteľne dáva od-
povede na všetky právne a skutkovo relevantné otázky súvisiace s predmetom 
súdnej ochrany, t. j. s uplatnením nárokov a obranou proti takému uplatneniu  
(IV. ÚS 115/03, III. ÚS 60/04). Všeobecný súd však nemusí dať odpoveď na 
všetky otázky nastolené účastníkom konania, ale len na tie, ktoré majú pre vec 
podstatný význam, prípadne dostatočne objasňujú skutkový a právny základ 
rozhodnutia. Odôvodnenie rozhodnutia všeobecného súdu (prvostupňového, 
ale aj odvolacieho), ktoré stručne a jasne objasní skutkový a právny základ roz-
hodnutia, postačuje na záver o tom, že z tohto aspektu je plne realizované zá-
kladné právo účastníka na spravodlivý proces (III. ÚS 209/04).

Aj Európsky súd pre ľudské práva (ESĽP) vo svojej judikatúre zdôrazňuje, že 
čl. 6 ods. 1 dohovoru zaväzuje súd odôvodniť svoje rozhodnutia, ale nemožno 
ho chápať tak, že vyžaduje, aby na každý argument strany bola daná podrob-
ná odpoveď. Rozsah tejto povinnosti sa môže meniť podľa povahy rozhodnu-
tia. Otázku, či súd splnil svoju povinnosť odôvodniť rozhodnutie vyplývajúcu  
z čl. 6 ods. 1 dohovoru, možno posúdiť len so zreteľom na okolnosti daného 
prípadu. Judikatúra ESĽP teda nevyžaduje, aby na každý argument účastníka 
konania, aj na taký, ktorý je pre rozhodnutie bezvýznamný, bola daná odpoveď 
v odôvodnení rozhodnutia. Ak však ide o argument, ktorý je pre rozhodnutie 
rozhodujúci, vyžaduje sa špecifická odpoveď práve na tento argument (Ruitz-
Torija c. Španielsko z 9. decembra 1994, séria A, č. 303-A, s. 12, bod 29; Hiro-
Balani c. Španielsko z 9. decmbra 1994, séria A, č. 303-B; Georgiadis c. Grécko  
z 29. mája 1997; Higgins c. Francúzsko z 19. februára 1998).

Ústavný súd SR v tomto rozhodnutí tiež poukazuje na to, že čl. 46 ods. 1 
Ústavy SR je primárnym východiskom pre zákonom upravené konanie sú-
dov a iných orgánov Slovenskej republiky príslušných na poskytovanie práv-
nej ochrany garantovanej Ústavou SR v  jej siedmom oddiele druhej hlavy  
(čl. 46 až čl. 50 Ústavy SR). V  súvislosti so základným právom podľa čl. 46 
ods. 1 Ústavy SR treba mať zároveň na zreteli aj čl. 46 ods. 4 Ústavy SR, podľa  
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ktorého podmienky a podrobnosti o súdnej ochrane ustanoví zákon, resp.  
čl. 51 Ústavy SR, podľa ktorého sa možno domáhať práv uvedených okrem iné-
ho v čl. 46 Ústavy SR len v medziach zákonov, ktoré toto ustanovenie vykoná-
vajú (I. ÚS 56/01).

Na základe uvedenej argumentácie je teda namieste záver, že v obdobných 
prípadoch, z dôvodov uvádzaných Najvyšším súdom SR neobstojí jeho argu-
mentácia o nemožnosti rozhodnúť podľa § 287 ods. 1 Trestného poriadku, pre-
to, že by si takto súdy v trestnom konaní atrahovali kompetenciu správneho 
orgánu samostatne posudzovať, či (ne)došlo k porušeniu predpisov administra-
tívnoprávnej povahy. Ako bolo uvedené, v bežnej aplikačnej praxi nejde o vráte-
nie finančného príspevku na základe predpisov administratívnoprávnej povahy, 
ale na základe zmluvy o poskytnutí NFP, ktorá má výsostne súkromnoprávnu 
povahu, preto sa nároky z nej vymáhajú cestou civilného konania, a nie v správ-
nom súdnictve. Na základe toho je potom postup súdov v  trestnom konaní 
podľa § 287 ods. 1 Trestného poriadku možný, teda je zákonným rozhodnu-
tím uložiť obžalovanému, ktorého súd odsudzuje a ktorý spôsobil inému škodu 
uvedenú v § 46 ods. 1 Trestného poriadku v rozsudku, aby ju poškodenému 
nahradil, ak bol nárok riadne a včas uplatnený.220

V rozpore s bežnou aplikačnou praxou súdov je aj uvádzané ďalšie konšta-
tovanie Najvyššieho súdu SR v jeho rozhodnutí sp. zn. 5To 4/2007 o tom, že 
priznanie nároku poškodeného nie je možné v dôsledku neexistencie pasívnej 
legitimácie obžalovaného. Najvyšší súd SR dodal, že musí to byť obžalovaný, 
a nie právnická osoba, v  ktorej mene tento obžalovaný ako štatutárny orgán 
konal. Keďže v danom prípade bolo zistené, že prijímateľom NFP bola obec, 
a nie obžalovaný, nemožno ho, podľa Najvyššieho súdu SR, postupom podľa  
§ 287 ods. 1 Trestného poriadku zaviazať na náhradu škody. 

Na rozdiel od tohto ojedinelého právneho názoru Najvyššieho súdu SR 
sa v bežnej aplikačnej praxi súdov uplatňuje opačný právny názor. Za mno-
hé možno uviesť napr. rozsudok Špecializovaného trestného súdu v Pezinku,  
sp. zn. PK-1T/4/2014 zo 6. októbra 2015 o odsúdení obžalovaného I. B. za zlo-
čin subvenčného podvodu podľa § 225 ods. 1, ods. 5 Trestného zákona v jed-
nočinnom súbehu s prečinom poškodzovania finančných záujmov Európskych 
spoločenstiev podľa § 261 ods. 1, ods. 2 písm. a) Trestného zákona účinného 

220 ČENTÉŠ, J. Uplatnenie nároku na náhradu škody v adhéznom konaní. Justičná revue. Roč. 60, 
2008, č. 12, s. 1700.
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v čase skutku, pričom obžalovaný konal ako štatutárny zástupca spoločnosti 
I. B – B., s. r. o. Prvostupňový súd v danej veci podľa § 287 ods. 1 Trestného 
poriadku obžalovanému I. B. uložil povinnosť nahradiť poškodenému Minis-
terstvu pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR príslušnú škodu. Špecializovaný 
trestný súd v Pezinku v odôvodnení rozsudku konštatoval, že poškodený si včas 
a zákonom predpísaným spôsobom uplatnil nárok na náhradu škody od obža-
lovaného. V tejto súvislosti súd zistil, že dôvod tohto nároku zodpovedá ziste-
nému skutkovému stavu a súvisí s trestnou činnosťou obžalovaného. Ďalej súd 
výslovne uviedol, že on je priamym páchateľom zodpovedným za spôsobenie 
škody. Na základe toho potom súd v zmysle § 287 ods. 1 Trestného poriadku ob-
žalovaného zaviazal, aby vzniknutú uvedenú škodu poškodenému zaplatil. Súd 
pritom nezistil žiadne dôvody na zníženie alebo dokonca odpustenie náhrady 
škody. V rámci odvolacieho konania Najvyšší súd SR, ktorý uznesením sp. zn. 
3To/15/2015 z 27. apríla 2016 zamietol odvolanie obžalovaného ako nedôvodné 
podľa § 319 ods. 1 Trestného poriadku, v tomto uznesení výslovne konštatoval, 
že súd prvého stupňa nepochybil ani vo výroku o náhrade škody a odkázal na 
relevantnú vysvetľujúcu právnu argumentáciu Špecializovaného trestného súdu 
(ŠTS) v Pezinku. 

Vzniknutý aplikačný problém týkajúci sa uvádzanej náhrady škody nebol 
jednoznačne vyriešený ani rozhodnutím Súdneho dvora EÚ vo veci C – 603/19, 
ktorú inicioval ŠTS v Pezinku. Tento vnútroštátny súd kládol Súdnemu dvo-
ru EÚ otázky týkajúce sa zlučiteľnosti povinností vyplývajúcich z článku 325 
ZFEÚ s vnútroštátnymi pravidlami trestného konania, ako sú vykladané vo 
vnútroštátnej judikatúre, ktoré v takej veci, o akú ide v tomto prípade, neumož-
ňujú priznať štátu právo na náhradu škody poškodenému v rámci trestného 
konania.

Podľa tohto ustanovenia a uvádzaného rozhodnutia SD EÚ sú členské štáty 
povinné najmä prijať účinné opatrenia umožňujúce vymáhať sumy, ktoré boli 
neoprávnene vyplatené príjemcovi príspevku, ktorý bol čiastočne financovaný 
z rozpočtu Únie. Naopak, článok 325 ZFEÚ neukladá členským štátom žiadnu 
inú povinnosť než tú, ktorá sa týka účinnosti opatrení v súvislosti s postupom, 
ktorý má umožniť dospieť k takému výsledku, takže členské štáty majú v tejto 
súvislosti určitú mieru voľnej úvahy s výhradou dodržania zásady ekvivalen-
cie. Existencia účinného prostriedku nápravy poškodenia finančných záujmov 
Únie v právnom poriadku dotknutého členského štátu, či už v rámci trestného, 
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správneho alebo občianskoprávneho konania, postačuje na splnenie povinnosti 
efektivity, ktorú ukladá článok 325 ZFEÚ, ak tento prostriedok umožňuje vymá-
hať neoprávnene vyplatené príspevky a trestné sankcie umožňujú bojovať proti 
prípadom závažných podvodov. Článok 325 ZFEÚ sa má preto vykladať v tom 
zmysle, že nebráni ustanoveniam vnútroštátneho práva, ako sa vykladajú vo 
vnútroštátnej judikatúre, podľa ktorých si štát nemôže v trestnom konaní uplat-
ňovať náhradu škody, ktorá mu bola spôsobená podvodným konaním obvinenej 
osoby, ktoré má za následok spreneveru finančných prostriedkov z rozpočtu 
Európskej únie, a v rámci tohto trestného konania nemá k dispozícii nijaké iné 
konanie, ktoré by mu umožňovalo uplatniť si nárok proti obvinenej osobe, ak, 
čo musí overiť vnútroštátny súd, vnútroštátna právna úprava stanovuje účinné 
konania umožňujúce vrátenie neoprávnene vyplatených príspevkov z rozpočtu 
Európskej únie.

Z daného rozhodnutia Súdneho dvora EÚ teda plynie záver, že z pohľa-
du práva EÚ je na rozhodnutí konkrétneho členského štátu EÚ, ako zabezpečí 
predmetnú ochranu finančných záujmov EÚ a ako bude zabezpečovať náhradu 
škody, pretože tak môže postupovať či už v trestnom, civilnom alebo správnom 
konaní, teda aj spôsobom, ako takto sporne, podľa nášho názoru, rozhoduje 
Najvyšší súd SR, ktorý síce neporušuje právo EÚ, avšak nekoná v súlade s vnút-
roštátnym právom, a takto postupuje v rozpore s rozhodovacou praxou civil-
ných, správnych súdov a Ústavného súdu SR. 

V súvislosti s nahradením, resp. nenahradením škody počas plynutia skú-
šobnej doby podmienečného trestu odňatia slobody u uvádzaných trestných 
činoch vznikol ďalší aplikačný problém spočívajúci v zodpovedaní otázky, či 
v prípade neuhradenia tejto škody sa odsúdený osvedčil. 

Z viacerých súdnych rozhodnutí riešiacich tento aplikačný problém možno 
poukázať na uznesenia Najvyššieho súdu SR sp. zn. 2Tost 38/2015 z 24. novem-
bra 2015 alebo sp. zn. 5Tost 1/2017 z 12. januára 2017 v spojení s uznesením 
Špecializovaného trestného súdu v Pezinku sp. zn. BB-4T/48/2014 z 25. no-
vembra 2016. Konkrétne z posledných uvádzaných súdnych rozhodnutí vyply-
nulo, že Špecializovaný trestný súd v Pezinku uznesením z 25. novembra 2016,  
sp. zn. BB - 4T/48/2014 podľa § 50 ods. 4 Trestného zákona rozhodol, že odsú-
dená V. D. sa v skúšobnej dobe podmienečného odsúdenia osvedčila a podľa 
§ 50 ods. 7 Trestného zákona sa na ňu hľadí tak, ako keby súdom odsúdená 
nebola. Súd dôvodil, že odsúdená bola rozsudkom ŠTS zo 4. februára 2015,  
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sp. zn. BB-4T/48/2014 uznaná za vinnú z prečinu poškodzovania finančných 
záujmov Európskych spoločenstiev podľa § 261 ods. 1, ods. 2 písm. a) Trestného 
zákona v jednočinnom súbehu s prečinom subvenčného podvodu podľa § 225 
ods. 1 Trestného zákona, za čo jej bol uložený úhrnný trest odňatia slobody vo 
výmere 1 roka s podmienečným odkladom na skúšobnú dobu v trvaní 18 me-
siacov. Podľa § 287 ods. 1 Trestného poriadku jej bola tiež uložená povinnosť 
nahradiť poškodenému – Úradu práce sociálnych vecí a rodiny škodu vo výške 
4 023,52 eura.

Z obstaraných listinných dôkazov (zo správy o povesti z miesta bydliska 
odsúdenej, odpisu z registra trestov, evidencie z registra priestupkov a správy 
príslušného útvaru PZ SR) ŠTS, okrem iného, zistil aj to, že odsúdená sa v nedo-
pustila skúšobnej dobe trestnej činnosti, nebolo voči nej vedené trestné stíhanie 
a nebola ani priestupkovo riešená. K povinnosti nahradiť spôsobenú škodu súd 
uviedol, že táto jej bola uložená v rámci výroku o náhrade škody, a nie v rámci 
výroku o treste podľa § 51 ods. 4 písm. c) Trestného zákona. Z tohto dôvodu súd, 
s poukazom na § 418 ods. 1 Trestného poriadku, per analogiam na § 420 ods. 1 
Trestného poriadku, ako aj na uznesenie Najvyššieho súdu SR z 24. novembra 
2015, sp. zn. 2 Tost 38/2015 uzavrel, že pre rozhodovanie o tom, či sa odsúdená 
osvedčila, nebolo jeho povinnosťou zisťovať, či a prípadne v akom rozsahu od-
súdená spôsobenú škodu nahradila.

Proti tomuto uzneseniu podal prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry 
Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky na verejnom zasadnutí sťažnosť. 
Uviedol v nej, že ŠTS rozhodol predčasne, keďže – naopak –, mal povinnosť 
zisťovať, či a prípadne v akom rozsahu odsúdená nahradila poškodenému spô-
sobenú škodu. Poukázal pritom na judikatúru, podľa ktorej, pod vedením riad-
neho života, treba ako jeho esenciálnu súčasť rozumieť nielen bezúhonnosť pri 
dodržiavaní právnych noriem, ale aj plnenie si iných občianskych, rodinných  
a pracovných povinností (NR 2Tz 69/1972, NR 1Tz 16/1971).

Vychádzajúc z týchto úvah, pri skúmaní, či odsúdená viedla v skúšobnej 
dobe riadny život, sa má preveriť aj to, či si plnila iné zákonom alebo súdom ulo-
žené povinnosti, a to aj vtedy, keď nepôjde o osobitné podmienky osvedčenia vo 
forme primeraných obmedzení. Iba v prípade, že je súdom uložená povinnosť 
nahradiť škodu podľa § 51 ods. 4 písm. c) Trestného zákona, je pre osvedčenie 
automaticky určená podmienka nahradiť celú spôsobenú škodu. Keďže povin-
nosť nahradiť škodu v adhéznom konaní sleduje posilnenie výchovného účinku 
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na páchateľa (plniť si občianske, obzvlášť súdom určené povinnosti) a podľa 
jeho poznatkov k úhrade spôsobenej škody nedošlo ani sčasti, mal prokurátor 
názor, že odsúdená sa v skúšobnej dobe neosvedčila.

Najvyšší súd SR postupom podľa § 192 ods. 1 Trestného poriadku dospel  
k záveru, že táto sťažnosť prokurátora nie je dôvodná.

Argumentoval tým, že podľa prvej vety § 50 ods. 2 Trestného zákona môže 
súd v rámci povolenia podmienečného odkladu výkonu trestu odňatia slo-
body páchateľovi uložiť aj primerané obmedzenia alebo povinnosti uvedené  
v § 51 ods. 3 a 4, smerujúce k tomu, aby viedol riadny život, ktorých kontrolu 
vykonáva probačný a mediačný úradník; spravidla mu uloží, aby podľa svojich 
schopností nahradil škodu spôsobenú trestným činom. Podľa prvej vety § 50 
ods. 4 Trestného zákona, ak odsúdený viedol v skúšobnej dobe riadny život  
a riadne vykonal iné uložené sankcie a plnil uložené obmedzenia a povinnosti, 
súd vysloví, že sa osvedčil; inak nariadi nepodmienečný trest odňatia slobody, 
a to prípadne už v priebehu skúšobnej doby. V zmysle § 50 ods. 7 Trestného zá-
kona, ak sa vyslovilo, že odsúdený sa v skúšobnej dobe osvedčil, alebo ak zastá-
va názor, že sa osvedčil, hľadí sa na neho, ako keby nebol odsúdený. Podľa § 51  
ods. 4 písm. c) Trestného zákona povinnosti spočívajú najmä v príkaze nahradiť 
v skúšobnej dobe spôsobenú škodu.

Podľa § 418 ods. 1 Trestného poriadku súd sleduje správanie osoby od-
súdenej na trest odňatia slobody, ktorého výkon bol podmienečne odložený,  
s probačným dohľadom počas skúšobnej doby. Zisťuje najmä, ako odsúdený 
plní povinnosti a obmedzenia vyplývajúce z uloženého probačného dohľadu; na 
ten účel robí najmä písomné dožiadania orgánom štátnej správy alebo obciam  
a záujmovým združeniam občanov v mieste bydliska odsúdeného a zamest-
návateľa odsúdeného. Pred vydaním rozhodnutia si súd vždy vyžiada odpis 
registra trestov odsúdeného od útvaru Policajného zboru, v ktorého obvode má 
odsúdený pobyt, správu o tom, či sa nevedie proti nemu trestné stíhanie, a od 
orgánu, ktorý prerokúva priestupky, či nebol v skúšobnej dobe postihnutý za 
obdobný priestupok. Podľa § 420 ods. 1 Trestného poriadku pri výkone trestu 
odňatia slobody, ktorého výkon bol podmienečne odložený, postupuje súd pri-
merane ako pri výkone trestu odňatia slobody, ktorého výkon bol podmienečne 
odložený s probačným dohľadom.

Z citovaných ustanovení podľa Najvyššieho súdu SR plynie, že ak odsúdená 
počas skúšobnej doby (kumulatívne) i) viedla riadny život, ii) riadne vykonala 
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iné uložené sankcie a iii) plnila aj uložené obmedzenia a povinnosti, zastáva sa 
názor, že sa osvedčila, a uloženie nepodmienečného trestu odňatia slobody tak 
už nie je potrebné.

Keďže ŠTS rozsudkom sp. zn. BB-4T/48/2014 zo 4. februára 2015 odsúdenej 
žiadne iné sankcie (t. j. ochranné opatrenia, príp. iné druhy trestov, ako trest 
odňatia slobody a pod.) ani žiadne obmedzenia a povinnosti (t. j. tie, ktoré sú 
demonštratívne uvedené v § 51 ods. 3, ods. 4 Trestného zákona), neuložil, pre 
rozhodovanie o osvedčení sa odsúdenej treba skúmať len to, či počas skúšobnej 
doby viedla riadny život.

Prokurátor mal taký názor, že odsúdená riadny život neviedla, keďže pod 
vedením riadneho života je treba mať na mysli aj iné zákonom alebo súdom 
ustanovené povinnosti (nielen tie, ktoré súd uložil podľa § 51 ods. 3, ods. 4 
Trestného zákona), pričom odsúdená sa ani len sčasti nepokúsila uhradiť škodu, 
ktorú svojím trestným konaním spôsobila a k úhrade, ku ktorej ju súd postu-
pom podľa § 287 ods. 1 Trestného poriadku zaviazal. 

K uvedenému Najvyšší súd SR uviedol, že aj podľa doterajšej rozhodova-
cej praxe nemožno mať pod vedením riadneho života na mysli len nepáchanie 
trestných, príp. administratívnoprávnych deliktov. Aj plnenie iných zákonných 
povinností (napr. vyživovacích alebo daňových povinností) je pre rozhodova-
nie podľa § 50 ods. 4 Trestného zákona, resp. § 52 ods. 1 Trestného zákona 
smerodajné.

Na druhej strane, podľa súdov, ak páchateľ v skúšobnej dobe podmienečné-
ho odsúdenia neuhradí škodu spôsobenú trestným konaním (k úhrade ktorej 
ju postupom podľa § 287 ods. 1 Trestného poriadku trestný súd zaviazal), ne-
možno (bez ďalšieho) uzavrieť, že by neviedol riadny život. Je to tak preto, lebo 
na vynútenie splnenia tejto povinnosti – nahradiť spôsobenú škodu –, dáva 
zákon súdu osobitnú možnosť podľa § 50 ods. 2 Trestného zákona v spojení  
s § 51 ods. 4 písm. c) Trestného zákona. Inými slovami, ak má súd možnosť  
(v rámci výchovného vplyvu) uložiť odsúdenému primerané obmedzenia alebo 
povinnosti podľa § 51 ods. 3, ods. 4 Trestného zákona a túto možnosť nevyuži-
je (keďže to z hľadiska jeho nápravy nepovažuje za potrebné), potom nemôže 
nesplnenie takto neuloženej povinnosti sankcionovať premenou trestu na trest 
nepodmienečný.

K takémuto záveru nemožno dospieť podľa Najvyššieho súdu SR ani na pod-
klade argumentácie prokurátora, a síce, že uvedená povinnosť bola odsúdenej 
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uložená v rámci výroku o náhrade škody – postupom podľa § 287 ods. 1 Trest-
ného poriadku. Ako totiž z právnej doktríny a judikatúry plynie, účel § 50  
ods. 2 Trestného zákona v spojení s § 51 ods. 4 písm. c) Trestného zákona na 
strane jednej a § 164 písm. a) Trestného poriadku, resp. § 287 Trestného po-
riadku na strane druhej, je diametrálne odlišný. „Zatiaľ čo povinnosť nahradiť 
škodu podľa § 228 Trestného poriadku [pozn.: teraz § 164 písm. a) Trestného 
poriadku] je vynútiteľný súdnym výkonom rozhodnutia, teda prípadne i proti 
vôli odsúdeného, a jeho hlavným cieľom je odškodnenie poškodeného, výrok 
podľa § 59 ods. 2 Trestného zákona [pozn. teraz § 50 ods. 2 Trestného zákona 
v spojení s § 51 ods. 4 písm. c) Trestného zákona] sleduje výrazný výchovný 
cieľ; odsúdenému sa ním v skúšobnej dobe pripomína, že je podmienkou jeho 
osvedčenia, aby sa podľa svojich možností aktívne usiloval o nápravu škodli-
vého majetkového následku spáchaného trestného činu. Tým sa prehlbuje vý-
chovný vplyv podmienečného odkladu výkonu trestu, pretože nesplnenie tejto 
podmienky je dôvodom jeho odsúdenia, že sa obvinený neosvedčil (60 ods. 1  
Trestného zákona; pozn.: teraz § 50 ods. 4 Trestného zákona –Zhodnotenie  
praxe súdov z hľadiska plnenia uznesenia pléna Najvyššieho súdu z 1. apríla 
1965, Pls 1/1965, ktoré bolo uverejnené v Zbierke súdnych rozhodnutí a stano-
vísk ČSSR pod R 11/1967).

In concreto, ak ŠTS vo štvrtom výroku rozhodnutia, ktorým poškodenému 
úradu podľa § 287 ods. 1 Trestného poriadku priznal nárok na náhradu škody 
vo výške 4 023,52 eura, potom rozhodol o jeho súkromnoprávnom nároku, 
ktorý mal voči páchateľovi – odsúdenej – a ktorý priznal (v zásade len) preto, 
že existenciu predpokladov pre jeho priznanie (škoda na majetku poškodeného, 
porušenie povinnosti škodcu, ako aj príčinná súvislosť medzi konaním škodcu 
a spôsobenou škodou) bola preukázaná už v súdnom trestnom konaní (§ 288 
ods. 1 Trestného poriadku). Ak trestné súdy v adhéznom konaní priznajú po-
škodeným nárok na náhradu škody, nejde [na rozdiel od prípadu podľa § 50  
ods. 2 Trestného zákona v spojení s § 51 ods. 4 písm. c) Trestného zákona]  
o výchovné pôsobenie na páchateľa, ale skôr o snahu minimalizovať negatív-
ne dosahy trestného činu na poškodeného tým, že v nesporných prípadoch 
sám (inak súkromný) nárok prizná a poškodený sa ho po skončení trestného 
konania nemusí domáhať cestou civilnej žaloby. Z týchto dôvodov postupo-
val, podľa Najvyššieho súdu SR, ŠTS správne, keď pri rozhodovaní podľa § 50  
ods. 4 Trestného zákona nebral do úvahy, či predmetný exekučný titul plnením 
povinnej – V. D. zanikol, alebo nie. 
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Ustálenie niektorých ďalších z riešených aplikačných problémov vyplýva aj 
z uznesenia Najvyššieho súdu SR sp. zn. 1 TdoV 1/2017 z 29. mája 2018.

V zmysle tohto rozhodnutia skutok ustálený súdmi nižšieho stupňa spočíval 
v zásade v tom, že obvinený ako štatutárny zástupca subjektu A. – prijímateľa 
nenávratného finančného príspevku z prostriedkov pôvodne Európskych spo-
ločenstiev a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky (v pomere 50 : 50):
1. bez súhlasu poskytovateľa (neoprávnene), ktorým bolo ministerstvo škol-

stva, a v rozpore so schváleným pôvodným rozpočtom projektu bezdôvod-
ne zmenil pracovný úväzok zamestnancov prijímateľa zo 100 percent na  
50 percent (u riaditeľa projektu), resp. 40 percent (u asistenta riaditeľa pro-
jektu a školiteľa strednodobých stáží), avšak pri zachovaní (celej) pôvod-
nej mesačnej mzdy, a následne požiadal o preplatenie takto vynaložených 
mzdových nákladov;

2. nad rozsah jeho skutočných nákladov (neoprávnene) požiadal o preplate-
nie výdavkov na nájomné za kancelárie, čím spôsobil škodu spolu vo výške  
22 505,06 eura – z toho 50 percent z prostriedkov ES a 50 percent z pro-
striedkov štátneho rozpočtu Slovenskej republiky (teda po 11 252,53 eura).
Uvedený skutok bol v prvostupňovom rozsudku právne kvalifikovaný ako 

pokračovací zločin subvenčného podvodu podľa § 225 ods. 1, ods. 4 písm. a) 
Trestného zákona v jednočinnom súbehu s pokračovacím prečinom poškodzo-
vania finančných záujmov ES podľa § 261 ods. 1, ods. 2 písm. a) Trestného zá-
kona účinného v čase skutku.

Ako už Najvyšší súd SR v rozhodovacej činnosti niekoľkokrát konštatoval 
(napr. rozsudok zo 14. júna 2017, sp. zn. 1 TdoV 7/2016, príp. tiež rozsudok zo 
16. decembra 2014, sp. zn. 2 To 8/2014), platí, že skutková veta výroku odsu-
dzujúceho rozsudku popisuje skutkový dej, nie právnu kvalifikáciu, ktorú po-
pisuje právna veta, pričom skutková veta nepopisuje ani označenie predpisov 
a ich ustanovení, podľa ktorých sa riešia (trestnoprávnu kvalifikáciu podmie-
ňujúce a jej predchádzajúce) predbežné otázky (§ 7 Trestného poriadku). Tieto 
sa neuvádzajú ani v právnej vete, kde sa uvádza len znenie kvalifikačne pou-
žitého ustanovenia Trestného zákona a riešenie predbežných otázok vyplýva  
z odôvodnenia. Treba však rozlíšiť situáciu, v ktorej skutková podstata trestného 
činu, vyjadrená v ustanovení osobitnej časti Trestného zákona, označuje (kon-
krétne alebo blanketne) iný právny predpis, ktorý sa tak stáva priamou súčasťou 
trestnoprávnej úpravy (úpravy Trestného zákona). Tak je to i v prípade § 225 
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ods. 1 Trestného zákona, ktorý odkazuje na všeobecne záväzný právny predpis, 
podľa ktorého je poskytnutie alebo použitie verejných prostriedkov viazané na 
určité podmienky. Tento právny predpis predstavuje právne-kvalifikačný mo-
ment, rovnako ako ostatné také momenty vyjadrené v označenom ustanovení 
Trestného zákona. Ako už bolo uvedené, právna kvalifikácia sa v jej slovnom 
vyjadrení a paragrafovom číselnom označení uvádza v právnej vete, nie vo vete 
skutkovej, ktorá je prvou (teda právnej vete predchádzajúcou) súčasťou výroku 
o vine odsudzujúceho rozsudku. V skutku (skutkovej vete) teda nemá byť, podľa 
Najvyššieho súdu SR, označený (ani) do Trestného zákona „integrovaný“ práv-
ny predpis, resp. jeho ustanovenie (aj keď by to nebolo relevantnou chybou);  
v právnej vete je taký predpis označený len jej znením, ktoré zodpovedá zneniu 
príslušného, kvalifikačne použitého ustanovenia osobitnej časti Trestného zá-
kona. Bližšie sa táto otázka potom rieši v odôvodnení.

V oboch typovo popísaných prípadoch príslušné súvisiace právne predpisy 
(iné než Trestný zákon) nemusia (v princípe nemajú) byť v skutkovej vete ozna-
čené vôbec, rovnako ani v právnej vete (okrem jej znenia podľa dotknutého 
ustanovenia osobitnej časti Trestného zákona). Skutková veta obsahuje popis 
skutku (činu) tak, aby zodpovedal trestnoprávnej kvalifikácii, čo je podmienené 
(aj) správnou aplikáciou súvisiacich predpisov. Vo vzťahu k takým predpisom 
je relevantné odôvodnenie rozsudku, ale nie je rozhodujúce, pretože odôvod-
nenie môže byť v konečnom dôsledku niekedy nesprávne (resp. nedostatočné), 
aj keď je aplikácia právnej normy správna, čo uvedie na pravú mieru súd vyš-
šieho stupňa, ktorý rozhoduje o riadnom, príp. tiež mimoriadnom opravnom 
prostriedku.

Z uvedeného je teda zrejmé, že ak v konkrétnom posudzovanom prípa-
de skutková veta zodpovedá použitej právnej kvalifikácii, tak len nedostatoč-
né odôvodnenie zo strany súdov nižšieho stupňa v súvislosti s označením re-
levantných ustanovení dotknutého všeobecne záväzného právneho predpisu  
(napr. už citovaného zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verej-
nej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších pred-
pisov, ktorý bol v prvostupňovom rozsudku identifikovaný správne) nie je chy-
bou, pre ktorú by bolo potrebné (dôvodné) rozhodnutie zrušiť.

V tejto súvislosti je potrebné tiež poukázať na to, že v obdobných prípa-
doch dotknutá zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku býva 
(ako sa uvádza v jej úvode) uzavretá okrem iného podľa § 20 ods. 2 zákona  
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č. 523/2004 Z. z., v ktorého zmysle (v príslušnom znení) sa z výdavkov pod-
ľa § 8 ods. 3 (ide o výdavky rozpočtované v štátnom rozpočte, pričom tieto  
v súlade s daným ustanovením tvoria tak účelovo určené prostriedky Európskej 
únie, ako i prostriedky štátneho rozpočtu určené na financovanie spoločných 
programov Slovenskej republiky a EÚ – rozpočtované sú v rovnakej kapitole) 
konečnému prijímateľovi poskytujú prostriedky prostredníctvom príslušného 
orgánu štátnej správy na základe podmienok určených v zmluve uzatvorenej  
s konečným prijímateľom.

Citované zákonné ustanovenie (aj s poukazom na ďalej uvedené) teda pria-
mo odkazuje na zmluvu, ktorá má upraviť konkrétne podmienky poskytnutia, 
a teda aj použitia verejných prostriedkov [§ 2 písm. a) zákona č. 523/2004 Z. z.] 
konečnému prijímateľovi.

Ako ďalej pripomenul Najvyšší súd SR, skutková veta v súlade s uvede-
ným potom obsahuje všetky relevantné skutkové okolnosti, keď správne od-
kazuje hoci len na zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, 
podpísanú napr. príslušným ministerstvom (ako príslušným štátnym orgánom 
sprostredkujúcim príspevok) na jednej strane a konečným prijímateľom prí-
spevku na druhej strane, ktorej neoddeliteľnou súčasťou je projekt aj spolu so 
schváleným rozpočtom. Pri hospodárení s prostriedkami (vynaložení pro-
striedkov), ktoré sú následne refundované z dotknutých verejných zdrojov, je 
teda nevyhnutné sa dôsledne riadiť v uzavretej zmluve vopred stanovenými 
podmienkami a pravidlami.

Nadväzujúc na uvedené je potrebné poukázať i na ďalšie ustanovenie ci-
tovaného zákona č. 523/2004 Z. z., a síce § 31, ktorý v odseku 1 definuje ako 
porušenie finančnej disciplíny o. i. poskytnutie alebo použitie verejných pro-
striedkov v rozpore s určeným účelom – písm. a), nehospodárne, neefektívne  
a neúčinné vynakladanie verejných prostriedkov – písm. j), nedodržanie usta-
noveného alebo určeného spôsobu nakladania s verejnými prostriedkami – 
písm. k), porušenie pravidiel a podmienok, za ktorých boli verejné prostriedky 
poskytnuté – písm. n).

Z citovaného ustanovenia teda vyplýva, že všetky poskytnuté verejné pro-
striedky sa poskytujú a používajú na základe vopred určených podmienok, 
najmä môžu byť ich prijímateľom použité len na účel vopred určený (a vec-
ne špecifikovaný) orgánom, ktorý rozhodol o poskytnutí prostriedkov, pričom 
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podmienky môžu byť aj súčasťou všeobecných zmluvných podmienok. V opač-
nom prípade dôjde k porušeniu finančnej disciplíny.

Uvedená dispozičná viazanosť (a disciplína) sa v súlade s účelom dotknuté-
ho ustanovenia týka aj možnosti poskytnutia aj prijatia refundácie z verejných 
zdrojov, ak na základe vopred určených podmienok boli prostriedky (neskor-
ším) prijímateľom refundácie vynaložené predbežne; prijatie dodatočnej úhra-
dy je v takom prípade použitím verejných prostriedkov.

Zmieňovaný zákon č. 523/2004 Z. z. je teda zákonom, ktorý univerzál-
ne ustanovuje, že poskytnutie a použitie prostriedkov zo zdrojov uvedených  
v § 225 ods. 1 Trestného zákona je viazané na podmienky, určené „ad hoc“ vo-
pred. Tým je konkretizovaný všeobecne záväzný právny predpis uvedený v tom-
to ustanovení.

Pokiaľ ide o viazanosť poskytnutia a použitia verejných prostriedkov na 
vopred určené podmienky, citované ustanovenie § 31 ods. 1 písm. a) zákona  
č. 523/2004 Z. z. je vo vzťahu k ustanoveniu § 31 ods. 1 písm. n) tohto zákona  
v pomere špeciality (v opačnom poradí ide o vzťah subsidiarity, teda o iné – 
ostatné podmienky nad rámec účelového určenia nakladania s prostriedkami).

Ak ide o právne posúdenie konania obvineného a ako trestný čin poškodzo-
vania finančných záujmov EÚ podľa § 261 ods. 1 Trestného zákona, k správnosti 
použitia danej kvalifikácie (presnejšie z pohľadu naplnenia objektívnej strán-
ky) je nevyhnutné uviesť, že analyzovaný trestný čin nevyžaduje v základnej 
skutkovej postate (ale až u kvalifikovaných skutkových podstatách) spôsobenie 
škody ako majetkový následok trestného činu, a teda ods. 1 až 3 § 261 Trestného 
zákona, ako už bolo uvedené, môže byť naplnený (v prípade existencie ďalších 
zákonom požadovaných znakov) aj pri spôsobení škody menšej či rovnajúcej 
sa 266 eurám (§ 125 Trestného zákona). 

Použitím poskytnutých prostriedkov (z príslušného rozpočtu) na iný 
ako pôvodne určený účel páchateľom v úmysle vyvolať taký stav trvalo (nie-
len prechodne „zapožičať“ prostriedky sebe alebo inému), teda dochádza 
k  spáchaniu (pri splnení aj ostatných zákonných znakov) trestného činu 
poškodzovania finančných záujmov EÚ podľa § 261 Trestného zákona,  
a na uvedenej kvalifikácii nič nemení ani okolnosť, ak ku škode došlo spät-
nou refundáciou finančných prostriedkov, ktoré ich prijímateľ už skôr vy-
naložil  na  iný  ako  pôvodne  určený  účel. Prijatie, resp. ponechanie si 
takto vyplatených prostriedkov je porušením účelovo určeného zverenia 
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finančných prostriedkov, a to zverenia len na oprávnenú spätnú úhradu (ide 
teda o spôsob „prisvojenia si“ určitej peňažnej hodnoty).

Ak ide o spomínaný objektívny znak spočívajúci v použití poskytnutých 
prostriedkov na iný ako pôvodne určený účel, tomu zodpovedá konkrétne 
tá časť konania obvineného, ktorý by jednak zmenil (nerešpektoval) účel ich  
použitia, napr. na refundáciu poskytnutých prostriedkov v prípade mzdových 
nákladov (bola refundovaná rovnaká výška mzdy pri skrátenom úväzku, 
hoci účelovo boli prostriedky viazané na refundáciu nákladov na prácu pri 
plnom úväzku, čím sa prostriedky nad rámec hodnoty skráteného úväzku 
stali „dotačné“ – z hľadiska príspevku vynaložené bezúčelne, a teda inak než 
na určený účel) a jednak v prípade nákladov na nájomné dosiahol páchateľ 
po refundácii zisk pre prijímateľa, teda prijal prostriedky mimo, resp. bez 
ich vopred určeného účelu (refundácia skutočných nákladov na nájomné).

Kým v  prípade žiadania o preplatenie neoprávnených mzdových ná-
kladov nesprávnosť predložených dokladov treba v konkrétnych trestných 
veciach vidieť napr. v  tom, že   nezodpovedali, resp. neboli v súlade s vo-
pred schváleným rozpočtom projektu, podľa ktorého bola mzda rozpočíta-
ná na osobomesiace len pri plnom úväzku a nebolo možné ich jednostran-
ne meniť (alebo zjednodušene povedané, doklady neboli v súlade s vopred 
zmluvne dohodnutými podmienkami), v prípade žiadania o preplatenie vý-
davkov na nájomné spočívala nesprávnosť predložených dokladov v ich ne-
súlade s reálne vzniknutou finančnou situáciou, následkom čoho dochádzalo 
k zvýšeniu výdavkov poskytovateľa nad oprávnenými výdavkami na realizá-
ciu projektu.

V tejto súvislosti je namieste pripomenúť aj jednočinný súbeh trestných 
činov,  ktorý  je  charakterizovaný  jedným  konaním  páchateľa, ktorým sú  
(v rámci dotknutého skutku) vyvolané dva rôzne následky. Také následky 
teda nie sú právne ani fakticky totožné (z hľadiska faktických okolností, kto-
ré sú kvalifikačným podkladom).

Jednočinný súbeh trestného činu činov poškodzovania finančných záuj-
mov EÚ podľa § 261 Trestného zákona a trestného činu subvenčného pod-
vodu podľa § 225 Trestného zákona, ako sme už uvádzali, je možný, pri-
čom škoda ako kvalifikačný moment sa delí medzi obe právne kvalifikácie 
podľa primárneho zdroja finančných prostriedkov, ktorých sa týka násle-
dok vyvolaný konaním páchateľa (v podobe škody). V kontexte uvedeného 
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možno podotknúť, že keďže poskytnutý nenávratný finančný príspevok v kon-
krétnom prípade tvorili v 50 percentách prostriedky štátneho rozpočtu a vo 
zvyšných 50 percentách prostriedky EÚ, je spôsobená škoda správne roz-
delená rovnakým dielom (1 : 1), následkom čoho je potom potrebné použiť  
v prípade oboch trestných činov kvalifikáciu vo vyšších odsekoch. 

V  obdobných prípadoch sú takéto konania správne kvalifikované ako 
pokračovací trestný čin či tiež ako dokonaný trestný čin, keď po predlože-
ní z pohľadu trestného stíhania relevantných žiadostí o platbu zo strany ob-
vineného došlo zo strany ministerstva či iného orgánu ako poskytovateľa 
k refundácii (aj  neoprávnene  žiadaných  prostriedkov), následkom čoho je 
vskutku vo vyčíslenom rozsahu spôsobená škoda. 

V prípade, ak by neoprávnene žiadané prostriedky neboli zo strany minis-
terstva, alebo iného orgánu prijímateľovi vyplatené (nedošlo by k ich refundácii), 
bolo by potrebné takéto konanie kvalifikovať ako pokus úmyselného trestného 
činu (v prípade aktuálnosti oboch uvádzaných trestných činov), pričom toto 
vývojové štádium trestných činov je však v zmysle § 14 ods. 2 Trestného záko-
na rovnako trestné a podľa rovnakej trestnej sadzby ako dokonaný trestný čin.

Za zmienku stojí tiež konštatovanie, že dohoda  subjektov zmluvného vzťa-
hu,  ktorou   si  aj so spätnou účinnosť  urovnajú  vzájomné vzťahy – v zmys-
le konvalidovania účinkov porušenia zmluvy – nemá žiadny vplyv z pohľadu 
trestnosti dovtedy spáchaného konania (resp.  hľadiska potreby vyvodenia prí-
slušnej  trestnej   zodpovednosti). Takáto dohoda príslušných subjektov zjav-
ne  nemôže  byť  okolnosťou  vylučujúcou  protiprávnosť  (pokiaľ  ide  o  sú-
hlas  poškodeného  ako  okolnosť  vylučujúcu  protiprávnosť  činu,  pretože  
ten je s poukazom na § 29 ods. 2 Trestného zákona potrebné udeliť vopred) 
a zároveň ju Trestný zákon neupravuje ani ako  jednu z okolností  (vzniknu-
tú po spáchaní trestného činu) vyvolávajúcich zánik trestnosti činu – týmito 
sú v zmysle zákona len zmena zákona, účinná ľútosť alebo premlčanie trestné-
ho stíhania (§ 84 a nasl. Trestného zákona, resp. § 96 Trestného zákona, ako 
osobitnú úpravu v prípade,  že  ide o mladistvého páchateľa;  tiež § 13 ods. 3  
a 4 Trestného zákona, pokiaľ ide o zánik trestnosti prípravy na zločin, či § 14 
ods. 3 a 4 Trestného zákona, ak ide o možný zánik trestnosti pokusu trestné-
ho činu), prípadne môže zánik trestnosti činu nastať aj na základe osobitné-
ho ustanovenia zákona – na základe tzv. generálneho pardonu, čo je spravidla 
podmienené určitým konaním páchateľa, ktoré takto vyvolanú beztrestnosť 
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spôsobí (príkladom sú tzv. zbraňové amnestie, napr. ustanovenie  §72a záko-
na č. 190/2003 Z. z. o strelných zbraniach a strelive a o zmene a doplnení  nie-
ktorých zákonov v znení neskorších predpisov upravujúci zánik trestnosti nedo-
voleného ozbrojovania). Teória zaraďuje medzi dôvody zániku trestnosti činu aj 
smrť (príp. vyhlásenie za mŕtveho) páchateľa, ide však skôr o objektívnu okol-
nosť vyvolávajúcu následok vo forme (ďalšej) nestíhateľnosti tejto osoby [§ 9 
ods. 1 písm. d) Trestného poriadku].221

Pre úplnosť je v týchto súvislostiach potrebné pripomenúť aj § 10 ods. 2 
Trestného zákona, podľa ktorého nejde o prečin, ak vzhľadom na spôsob vyko-
nania činu a jeho následky, okolnosti, za ktorých bol čin spáchaný, mieru zavi-
nenia a pohnútku páchateľa je jeho závažnosť nepatrná (u mladistvých podľa 
§ 95 ods. 2 malá). V praxi totiž najmä v prípade platieb v poľnohospodárstve 
pochádzajúcich z fondov EÚ boli zaznamenané prípady podvodného poberania 
takýchto platieb len na časti sporných pozemkov v konečnom dôsledku len vo 
výške niekoľko sto eur, čo potom viedlo orgány činné v trestnom konaní k nevy-
vodeniu trestnej zodpovednosti práve pre nepatrnú závažnosť takéhoto prečinu. 

K úplne  najaktuálnejším problémom týkajúcim sa danej problematiky pat-
ria spory o právomoc medzi Európskou prokuratúrou a Úradom špeciálnej 
prokuratúry GP SR, ktorých agenda sa v prípade najmä trestných činov poško-
dzovania finančných záujmov podľa § 261 Trestného zákona s dolnou hranicou 
škody fakultatívne najmenej 10-tisíc eur a obligatórne najmenej 100-tisíc eur 
nepochybne, s poukazom na § 14 písm. m Trestného poriadku, prelína.

Tieto spory o právomoc medzi Európskou prokuratúrou (ďalej aj „EPPO“) 
a prokuratúrou rozhoduje podľa § 22a Trestného poriadku Najvyšší súd.

V konkrétnej trestnej veci v  takomto spore o právomoc Najvyšší súd SR 
pod sp. zn. 1Ndt/2/2022 z 9. marca 2022 rozhodol, že vec patrí do pôsobnosti 
čl. 25 ods. 3 písm. a) nariadenia Rady (EÚ) 2017/1939, ktorým sa vykonáva 
posilnená spolupráca na účely zriadenia Európskej prokuratúry (ďalej aj „na-
riadenie“), a teda že európsky delegovaný prokurátor sa správne zdržal výkonu 
svojej právomoci a správne rozhodol o neodňatí veci, preto právomoc vyšet-
rovať danú vec má vnútroštátny prokurátor (konkrétne prokurátor Úradu špe-
ciálnej prokuratúry).

221 ŠANTA, J. Ochrana a poškodzovanie finančných záujmov Európskej únie. Bratislava : Akadémia 
Policajného zboru, 2018, s. 79 – 164.
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Stalo sa tak za situácie, že európsky delegovaný prokurátor rozhodol, že 
sa zdrží výkonu právomoci s poukazom na čl. 25 ods. 3 písm. a) nariadenia  
a neuplatní právo odňať túto vec v zmysle čl. 27. Prokurátor Úradu špeciálnej 
prokuratúry (ďalej aj „vnútroštátny prokurátor“) preto predložil Najvyššiemu 
súdu SR túto vec na rozhodnutie sporu o právomoc podľa § 22a Trestného 
poriadku argumentujúc v podstate tým, že obvinený je stíhaný za spáchanie 
prípravy zločinu poškodzovania finančných záujmov Európskej únie podľa  
§ 13 ods. 1, § 261 ods. 1, ods. 4 písm. a) Trestného zákona a prípravy zločinu 
subvenčného podvodu podľa § 13 ods. 1, § 225 ods. 1, ods. 5 Trestného zákona 
a v zmysle tohto nariadenia bola na stíhanie práve takýchto trestných činov zria-
dená Európska prokuratúra. Ďalej vnútroštátny prokurátor uvádzal, že Únia a aj 
členské štáty Európskej únie majú povinnosť chrániť finančné záujmy Únie pred 
trestnými činmi, ktoré jej každý rok spôsobujú značné finančné ujmy. Vecná 
príslušnosť Európskej prokuratúry je v súlade s týmto nariadením obmedzená 
na trestné činy poškodzujúce finančné záujmy Únie. Úlohou Európskej pro-
kuratúry by preto malo byť vyšetrovať, stíhať a podať obžalobu na páchateľov 
trestných činov, ktoré poškodzujú finančné záujmy Únie podľa smernice Európ-
skeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/1371 o boji proti podvodom, ktoré poško-
dzujú finančné záujmy Únie, prostredníctvom trestného práva a na páchateľov 
trestných činov, ktoré sú s nimi neoddeliteľne spojené. 

Efektívne vyšetrovanie trestných činov poškodzujúcich finančné záujmy 
Únie a zásada ne bis in idem si môžu v niektorých prípadoch vyžadovať rozší-
renie vyšetrovania na ďalšie trestné činy podľa vnútroštátneho práva, ktoré sú 
neoddeliteľne spojené s trestným činom poškodzujúcim finančné záujmy Únie. 
Pojem „neoddeliteľne spojené trestné činy“ by sa mal vykladať v kontexte rele-
vantnej judikatúry, ktorá v záujme uplatňovania zásady ne bis in idem zachováva 
ako relevantné kritérium identickosti skutkových okolností (alebo okolností, 
ktoré sú v podstate rovnaké), chápané v zmysle existencie súboru konkrétnych 
okolností, ktoré sú spolu navzájom neoddeliteľne spojené v čase a priestore. 
Európska prokuratúra by mala mať právo vykonávať právomoc vtedy, keď sú 
trestné činy neoddeliteľne spojené a trestný čin poškodzujúci finančné záuj-
my Európskej únie prevláda z hľadiska závažnosti dotknutého trestného činu 
zohľadnenej v najvyššej sadzbe trestnej sankcie, ktorú zaň možno uložiť. Eu-
rópska prokuratúra by však tiež mala mať právo vykonávať právomoc v prípade 
neoddeliteľne spojených trestných činov, keď trestný čin poškodzujúci finanč-
né záujmy EÚ neprevláda z hľadiska sadzby sankcie, ale s ním neoddeliteľne 
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spojený trestný čin sa povahou považuje za vedľajší, pretože má zásadný význam 
jedine vo vzťahu k trestnému činu poškodzujúcemu finančný záujem Únie, naj-
mä ak bolo hlavným cieľom spáchania takého trestného činu vytvoriť podmien-
ky na spáchanie trestného činu poškodzujúceho finančné záujmy Európskej 
únie, ako napr. trestný čin zameraný výlučne na zabezpečenie hmotných alebo 
právnych prostriedkov na spáchanie trestného činu poškodzujúceho finančné 
záujmy EÚ alebo na zaistenie prospechu z neho alebo veci získanej jeho spácha-
ním. Podľa vnútroštátneho prokurátora možno preto vyvodiť záver o vnútornej 
rozpornosti rozhodnutia európskeho delegovaného prokurátora, ktorým si Eu-
rópska prokuratúra neuplatnila právo odňať predmetnú vec dôvodiac, že podľa 
čl. 25 ods. 3 písm. a) nariadenia sa Európska prokuratúra zdrží výkonu svojej 
právomoci, ak maximálna výška trestu určeného pre „neodlúčiteľne spojený” 
trestný čin je aj rovnaká ako maximálna výška trestu určená pre trestný čin  
v pôsobnosti EPPO, a oddelenie vyšetrovania týchto trestných činov by naru-
šilo efektívny postup. K tomu je ďalej potrebné uviesť, že prísnejší zo stíhaných 
trestných činov je v danom prípade zločin poškodzovania finančných záujmov 
Európskej únie podľa § 261 ods. 1, ods. 4, písm. a) Trestného zákona účinné-
ho do 31. júla 2019 (rozpätie sadzby trestu odňatia slobody je 7 až 12 rokov)  
v porovnaní so zločinom subvenčného podvodu podľa § 225 ods. 1, ods. 5 Trest-
ného zákona účinného do 31. júla 2019 (rozpätie sadzby trestu odňatia slobody 
je 5 až 12 rokov). V tejto súvislosti je ďalej potrebné skonštatovať, že z hľadiska 
hroziacich dosahov na Európsky fond regionálneho rozvoja a štátny rozpočet 
Slovenskej republiky (ktoré sú aktuálnymi v danej veci) je taktiež závažnejším 
zločin poškodzovania finančných záujmov Európskej únie podľa § 261 ods. 1, 
ods. 4, písm. a) Trestného zákona účinného do 31. júla 2019. Zločin poškodzo-
vania finančných záujmov Európskej únie v štádiu prípravy podľa § 13 ods. 1, 
§ 261 ods. 1, ods. 4, písm. a) Trestného zákona účinného do 31. júla 2019 bol 
spáchaný v jednočinnom súbehu so zločinom subvenčného podvodu podľa § 13 
ods. 1, § 225 ods. 1, ods. 5 Trestného zákona, oba trestné činy sú neoddeliteľne 
spojené v čase a v priestore, pritom prísnejší je zločin poškodzovania finančných 
záujmov Európskej únie podľa § 261 ods. 1, ods. 4, písm. a) Trestného zákona 
účinného do 31. júla 2019. Zločin subvenčného podvodu podľa § 225 ods. 1, 
ods. 5 Trestného zákona síce možno považovať za vedľajší, ale mal zásadný výz-
nam pre spáchanie zločinu poškodzovania finančných záujmov Európskej únie 
podľa § 261 ods. 1, ods. 4, písm. a) Trestného zákona účinného do 31. júla 2019. 
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S poukazom na uvedené situácie a právnu úpravu vznikajú potom v prak-
tickej činnosti Európskej prokuratúry paradoxné situácie, že väčšina trestných 
vecí, ktoré by mali patriť do jej právomoci (najmä poukazom na pomer finan-
covania projektov, ktoré sú predmetom trestného stíhania), nie je v konečnom 
dôsledku dozorovaná (vyšetrovaná) touto inštitúciou (hoci bola na tento účel 
zriadená), ale táto podstatná množina trestných vecí ostáva i naďalej v pôsob-
nosti Úradu špeciálnej prokuratúry GP SR, a to práve s poukazom na maxi-
málne formálne striktný výklad čl. 25 ods. 3 písm. a) citovaného nariadenia  
č. 2017/1939. Do pôsobnosti EPPO sa potom takto dostávajú len samotné trest-
né činy poškodzovania finančných záujmov EÚ podľa § 261 Trestného zákona, 
ak nie sú páchané v jednočinnom súbehu s uvádzaným trestným činom sub-
venčného podvodu podľa § 225 Trestného zákona, čo je však len malá časť ta-
kýchto prípadov evidovaných v zásade len pri tzv. agrodotáciách. 

Európski delegovaní prokurátori k tomuto aplikačnému problému zaujíma-
jú taký právny názor, že aktuálne znenie nariadenia výslovne ukladá Európskej 
prokuratúre povinnosť zdržať sa výkonu svojej právomoci, ak je horná hranica 
trestnej sadzby stanovená vo vnútroštátnom práve za trestný čin patriaci do 
pôsobnosti čl. 22 ods. 1 rovnaká alebo nižšia ako horná hranica trestnej sadzby 
za neoddeliteľne spojený trestný čin podľa čl. 22 ods. 3 nariadenia. Kritériom 
na posúdenie, či sa Európska prokuratúra zdrží výkonu svojej právomoci, teda 
nie je kritérium prísnosti trestných činov na základe porovnania stanovených 
trestných sadzieb, ale výhradne posúdenie toho, pre ktorý trestný čin Trestný 
zákon stanovuje vyššiu hornú hranicu trestnej sadzby. Ak by Trestný zákon ur-
čoval napr. pre trestný čin poškodzovania finančných záujmov EÚ podľa § 261 
Trestného zákona vyššiu hornú hranicu trestnej sadzby ako pre napr. trestný 
čin subvenčného podvodu podľa § 225 Trestného zákona, celkom nepochybne 
by nebolo možné aplikovať uvádzané ustanovenie čl. 25 ods. 3 písm. a) naria-
denia. Kritérium preponderancie podľa tohto právneho názoru je v čl. 25 ods. 3  
písm. a) nariadenia dané výlučne maximálnou možnou hornou hranicou trestu, 
čo je koncept aplikovateľný jednotne vo všetkých jurisdikciách a súčasne jed-
noduchší, a tým aj odlišný od konceptu činu najprísnejšie trestného, konštruo-
vaného na podmienky systému trestov podľa slovenskej trestnoprávnej úpravy.  
V prípade jednočinného súbehu uvádzaných trestných činov podľa § 225  
a § 261 Trestného zákona nejde o taký pomer, ktorý by zakladal úvahu o zásad-
nom význame páchania trestného činu, ako to predpokladá výnimka z postupu 
podľa čl. 25 ods. 3 písm. a) nariadenia. Takáto platná právna úprava do značnej 
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miery obmedzuje počet prípadov, v ktorých Európska prokuratúra môže vyko-
návať svoju právomoc na území Slovenskej republiky. Porovnaním trestných 
sadzieb najmä pri trestnom čine poškodzovania finančných záujmov EÚ podľa 
§ 261 Trestného zákona a trestného činu subvenčného podvodu podľa § 225 
Trestného zákona (ako najčastejšie sa vyskytujúcich neoddeliteľne spojených 
trestných činov) je možné dôjsť k záveru, že tieto trestné sadzby sú nevyrovna-
né a ochrane štátneho rozpočtu Slovenskej republiky v podobe subvenčného 
podvodu je priznávaná oveľa väčšia ochrana prostredníctvom prísnejších trest-
ných sadzieb a vyšších horných hraníc trestnej sadzby trestu odňatia slobody. 
V dôsledku toho potom Európska prokuratúra nemôže vykonávať právomoc  
v takom množstve trestných vecí, ako by bolo potrebné (a logické). 

Vychádzajúc z týchto odlišných právnych názorov mal Najvyšší súd SR  
v predmetnej veci posúdiť, či takéto trestné veci patria do pôsobnosti čl. 25  
ods. 3 písm. a) nariadenia, či sa európsky delegovaný prokurátor správne  
a oprávnene zdržal výkonu svojej právomoci, či európsky delegovaný prokurátor 
správne rozhodol, že neuplatní právo odňať vec a či právomoc vyšetrovať v ta-
kýchto prípadoch majú Európska prokuratúra alebo vnútroštátny prokurátor. 

Po zohľadnení uvedenej argumentácie Najvyšší súd SR konštatoval, že v ta-
komto prípade nie je podstatné, že uvádzaný trestný čin podľa § 261 ods. 1, 
ods. 4 písm. a) Trestného zákona je prísnejší (spodná hranica trestnej sadzby je 
vyššia). Podstatné nielen z formálneho, ale aj materiálneho hľadiska, je len to, 
aké sú horné hranice trestných sadzieb – a tie sú rovnaké. Podľa čl. 22 ods. 3 
nariadenia patrí do právomoci Európskej prokuratúry tiež každý trestný čin ne-
oddeliteľne spojený s trestnou činnosťou, ktorá patrí do pôsobnosti ods. 1 tohto 
článku. Právomoc vo veciach takýchto trestných činov sa môže vykonávať len 
v súlade s čl. 25 ods. 3. Podľa čl. 25 ods. 3 nariadenia sa Európska prokuratúra 
zdrží výkonu právomoci v súvislosti s akýmkoľvek trestným činom, ktorý patrí 
do rozsahu pôsobnosti čl. 22, a po porade s príslušnými vnútroštátnymi orgán-
mi im v súlade s čl. 34 bez zbytočného odkladu postúpi vec, ak:
a) horná hranica trestnej sadzby stanovená vo vnútroštátnom práve za trestný 

čin patriaci do pôsobnosti čl. 22 ods. 1 je rovnaká alebo nižšia ako horná 
hranica trestnej sadzby za neoddeliteľne spojený trestný čin podľa čl. 22  
ods. 3, s výnimkou prípadov, keď mal neoddeliteľne spojený trestný čin zá-
sadný význam pre spáchanie trestného činu patriaceho do pôsobnosti čl. 22 
ods. 1, alebo 
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b) možno odôvodnene predpokladať, že škoda spôsobená alebo pravdepodob-
ne spôsobená finančným záujmom Únie prostredníctvom trestného činu 
uvedeného v čl. 22 nariadenia nepresahuje škodu spôsobenú alebo pravde-
podobne spôsobenú inej obeti. 

Horná hranica trestnej sadzby pri trestnom čine poškodzovania finančných 
záujmov Európskej únie podľa § 261 ods. 1, ods. 4 písm. a) Trestného zákona je 
12 rokov – ide o „hlavný trestný čin“ patriaci do pôsobnosti čl. 22 ods. 1 naria-
denia. Horná hranica trestnej sadzby pri trestnom čine subvenčného podvodu 
podľa § 225 ods. 1, ods. 5 Trestného zákona je 12 rokov – ide o „vedľajší“, ale 
neoddeliteľne spojený trestný čin v zmysle čl. 22 ods. 3 nariadenia. Zároveň 
možno podľa Najvyššieho súdu SR v tomto prípade, konštatovať, že trestný čin 
subvenčného podvodu (ako vedľajší trestný čin) nemá a nemal zásadný význam 
pre spáchanie hlavného trestného činu patriaceho do pôsobnosti čl. 22 ods. 1 
nariadenia. Ďalej Najvyšší súd SR uviedol, že vnútroštátny prokurátor správne 
poukázal na to, že obidva trestné činy boli spáchané v jednočinnom súbehu 
a platí, že k spáchaniu vedľajšieho trestného činu by nedošlo, ak by prioritne 
nebol spáchaný hlavný trestný čin, preto, ako aj s ohľadom na porovnanie ná-
sledkov týchto trestných činov, možno uzavrieť, že v podmienkach Slovenskej 
republiky bude spravidla vždy trestný čin subvenčného podvodu podľa § 225 
Trestného zákona posúdený ako vedľajší trestný čin (neoddeliteľne spojený)  
k hlavnému trestnému činu – poškodzovania finančných záujmov Európskej 
únie podľa § 261 Trestného zákona, a zároveň ako trestný čin bez zásadného 
významu pre spáchanie hlavného trestného činu. 

Z doslovného znenia čl. 25 ods. 3 nariadenia: „Európska prokuratúra sa zdr-
ží výkonu svojej právomoci...“, možno vyvodiť, že Európska prokuratúra sa musí 
automaticky a obligatórne zdržať výkonu svojej právomoci vtedy, ak 

 – síce má právomoc vyšetrovať vec, pretože vec patrí do jej vecnej príslušnosti 
(čl. 22 nariadenia), ale 

 – trestná sadzba pri hlavnom trestnom čine nie je vyššia ako pri neoddeli-
teľne spojenom trestnom čine a neoddeliteľne spojený trestný čin (v tomto 
prípade subvenčný podvod) nemá zásadný význam pre spáchanie hlavného 
trestného činu (v tomto prípade poškodzovania finančných záujmov Eu-
rópskej únie). 

Podľa čl. 22 ods. 1 nariadenia do právomoci Európskej prokuratúry pat-
ria trestné činy poškodzujúce finančné záujmy Únie ustanovené v  citovanej 

6 POŠKODZOVANIE FINANČNÝCH ZÁUJMOV EÚ – TRESTNOPRÁVNA A ADMINISTRATÍVNOPRÁVNA ÚPRAVA...



242

POŠKODZOVANIE FINANČNÝCH ZÁUJMOV EURÓPSKEJ ÚNIE

smernici (EÚ) 2017/1371, ako je vykonaná vo vnútroštátnom práve, bez ohľa-
du na to, či by sa tá istá činnosť mohla podľa vnútroštátneho práva klasifiko-
vať ako iný druh trestného činu. Ak ide o trestné činy uvedené v čl. 3 ods. 2  
písm. d) smernice (EÚ) 2017/1371, ako je vykonaná vo vnútroštátnom práve, 
Európska prokuratúra má právomoc, len ak sa úmyselné konanie alebo opo-
menutie vymedzené v uvedenom ustanovení (daňové trestné činy) týka územia 
dvoch alebo viacerých členských štátov a spôsobujú celkovú škodu najmenej  
10 miliónov eur. 

Trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskej únie podľa § 261 
ods. 1, ods. 4 písm. a) Trestného zákona spadá do vecnej príslušnosti Európ-
skej prokuratúry [hlava II, čl. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 
2017/1371 z 5. júla 2017]. Trestný čin subvenčného podvodu podľa § 225 ods. 1, 
ods. 5 Trestného zákona je v predmetnej veci neoddeliteľne spojený s hlavným 
trestným činom, preto je nesporné, že aj k tomuto trestnému činu má Európska 
prokuratúra vecnú príslušnosť. 

S poukazom na uvedené skutočnosti Najvyšší súd SR uzavrel, že predmetná 
vec patrí do pôsobnosti čl. 25 ods. 3 nariadenia, a preto mala Európska pro-
kuratúra povinnosť zdržať sa výkonu svojej právomoci. Zároveň musí platiť, 
že Európska prokuratúra sa môže zdržať výkonu svojej právomoci len vtedy, 
ak takúto právomoc má. Logickým a zároveň procesným dôsledkom zdržania 
sa výkonu svojej právomoci je (v predmetnej veci) nevyužitie práva odňať vec  
(čl. 27 nariadenia). 

S ohľadom na znenie a obsah čl. 10 ods. 3, ods. 4 písm. b), čl. 22, čl. 24  
ods. 1, ods. 2, ods. 3 a, samozrejme, čl. 25 ods. 1 až ods. 5, čl. 11, čl. 34 ods. 1, 
ods. 2, ods. 3, ods. 6 a čl. 39 nariadenia je nesporné, že vo veci patriacej do vec-
nej príslušnosti Európskej prokuratúry môže spravidla vždy konať vnútroštátny 
prokurátor. 

Podľa právneho záveru Najvyššieho súdu SR si treba tiež uvedomiť, že vnút-
roštátny prokurátor nielenže môže v predmetnej veci vykonávať svoju právo-
moc, ale v zmysle zásady legality podľa § 2 ods. 5 Trestného poriadku, svoju 
právomoc vykonávať musí. Právomoc vnútroštátneho prokurátora vyšetrovať 
takúto vec v obdobných prípadoch bude daná spravidla vždy.

Riešením danej, veľmi spornej situácie a právnej úpravy, v dôsledku ktorej 
Európska prokuratúra pre analyzované zákonné prekážky vykonáva dozor len 
vo veľmi malej časti tejto agendy, a naďalej dozor v takýchto veciach súbehu 
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trestných činov poškodzovania finančných záujmov Európskej únie podľa § 261 
Trestného zákona a subvenčného podvodu podľa § 225 Trestného zákona vy-
konávajú prokurátori Úradu špeciálnej prokuratúry podľa § 14 písm. m) a n) 
Trestného poriadku, je zvýšenie trestnej sadzby trestu odňatia slobody pri ana-
lyzovanom trestnom čine poškodzovania finančných záujmov Európskej únie 
podľa § 261 Trestného zákona až na 10 až 15 rokov, s čím počíta aktuálny návrh 
novely Trestného zákona, ktorý je v legislatívnom procese, alebo zníženie tohto 
trestu pri subvenčnom podvode podľa § 225 Trestného zákona na úroveň sú-
časného znenia § 261 Trestného zákona, teda na 7 až 12 rokov. 

6.4 Kvantitatívne aspekty trestných činov poškodzovania finančných 
záujmov Európskej únie a súvisiacej trestnej činnosti

Z hľadiska kvantitatívnych aspektov analyzovaných trestných činov je po-
trebné uviesť, že trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskej únie 
podľa § 261 Trestného zákona bol v Slovenskej republike prvýkrát evidovaný 
v roku 2014, a to s počtom stíhaných osôb 57, obžalovaných 38 a odsúdených  
32 osôb. V 11 prípadoch došlo k uzavretiu dohody o vine a treste a v 3 prípadoch 
k podmienečnému zastaveniu trestného stíhania. 

Pri trestnom čine subvenčného podvodu podľa § 225 Trestného zákona, ako 
už bolo uvedené, páchaného v jednočinnom súbehu s vyššie uvedeným trest-
ným činom, boli v roku 2014 zaznamenané čísla v obdobných ukazovateľoch, 
počnúc trestným stíhaním osôb: 39 – 23 – 19 – 8 a končiac podmienečným 
zastavením trestného stíhania v počte 2.

Keďže trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskej únie podľa 
§ 261 až § 263 Trestného zákona a trestné činy s ním súvisiace patria do výlučnej 
pôsobnosti Špecializovaného trestného súdu a analogicky aj do pôsobnosti Úra-
du špeciálnej prokuratúry podľa § 14 písm. m) a n) Trestného poriadku, ďalší 
štatistický prehľad vyplýva z nasledujúcej tabuľky k hospodárskym trestným 
činom podľa V. hlavy osobitnej časti Trestného zákona evidovaným na Úrade 
špeciálnej prokuratúry:
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Ako vyplýva z tohto štatistického prehľadu, za roky 2015 – 2016 – 2017 bolo 
na Úrade špeciálnej prokuratúry za hospodárske trestné činy spolu stíhaných 
postupne 178, 128 a 85 osôb, voči ktorým bolo trestné stíhanie ukončené, 90, 73 
a 54 osôb bolo obžalovaných, voči 51,28 a 18 osobám sa trestné stíhanie skonči-
lo uzavretím dohody o vine a treste alebo podmienečným zastavením trestného 
stíhania, a 51, 40 a 41 osôb bolo odsúdených.

Jednoznačne najpočetnejším z týchto hospodárskych trestných činov v poč-
te stíhaných osôb – 64 – 48 – 63 – bol práve trestný čin poškodzovania finanč-
ných záujmov Európskej únie podľa § 261 Trestného zákona, pre ktorý bolo 
obžalovaných 44 – 32 – 42 osôb, u 10 – 14 – 16 došlo k dohode o vine a treste 
a k podmienečnému zastaveniu trestného stíhania, a  34 – 34 – 38 osôb bolo za 
tento trestný čin odsúdených. Za uvádzané obdobie tak ide v zásade o rovnaký 
počet vo všetkých uvádzaných ukazovateľoch.
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Trestné činy poškodzovania finančných záujmov Európskej únie podľa § 262 
a § 263 Trestného zákona za toto obdobie evidované neboli.

Ako je zrejmé z nasledujúcej štatistiky, za roky 2015 – 2016 – 2017 bolo na 
Úrade špeciálnej prokuratúry spolu za majetkové trestné činy stíhaných 123 – 
68 – 123 osôb, voči ktorým bolo trestné stíhanie skončené, 83 – 28 – 74 osôb 
bolo obžalovaných, voči 17 – 34 – 12 osobám sa trestné stíhanie skončilo uzav-
retím dohody o vine a treste alebo podmienečným zastavením trestného stíha-
nia a 34 – 51 – 34 osôb bolo odsúdených. Aj v tomto prípade najpočetnejším 
z týchto majetkových trestných činov v počte stíhaných osôb – 55 – 32 – 44 – bol 
trestný čin subvenčného podvodu podľa § 225 Trestného zákona, pre ktorý bolo 
obžalovaných 36 – 19 – 33 osôb, u 10 – 12 – 10 došlo k dohode o vine a treste 
a k podmienečnému zastaveniu trestného stíhania a 24 – 20 – 30 osôb bolo za 
tento trestný čin odsúdených. Rovnako aj pri tomto trestnom čine ide o relatív-
ne rovnaký počet za jednotlivé roky.
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Štatistický prehľad k uvedeným skutočnostiam a majetkovým trestným či-
nom podľa IV. hlavy Osobitnej časti Trestného zákona vyplýva z nasledujúcej 
tabuľky:



247

Obdobné zistenia možno v  tejto hospodárskej kriminalite konštatovať aj  
v nasledujúcom období, a to v rokoch 2018 až 2021, čo vyplýva z týchto štatis-
tických ukazovateľov:

Z tohto tabuľkového prehľadu je zrejmé, že analyzované ukazovatele poč-
tu stíhaných, obžalovaných a odsúdených osôb za trestný čin poškodzovania 
finančných záujmov EÚ podľa § 261 Trestného zákona je štatisticky bez vý-
raznejších zmien aj za toto obdobie (s výnimkou roku 2019, keď dochádza 
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k najvýraznejším obmedzeniam v súvislosti s pandémiou Covidu 19). Navy-
še, tieto kvantitatívne ukazovatele sú takto stabilizované aj v roku 2021, hoci  
od 1. júna 2021 začala de facto fungovať Európska prokuratúra, ktorá mala 
prevziať časť práve tejto agendy (k čomu však úplne nedošlo z už uvedených 
dôvodov).

Stav uvádzanej majetkovej trestnej činnosti s dôrazom na trestný čin sub-
venčného podvodu podľa § 225 Trestného zákona za obdobie rokov 2018 až 
2021 vyplýva z nasledujúceho štatistického prehľadu:

K uvedenému pomeru § 261 Trestného zákona (finančné zdroje z EÚ)  
a § 225 Trestného zákona (finančné zdroje zo štátneho rozpočtu SR) je namieste 
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uviesť, že tieto čísla u obvinených, obžalovaných a odsúdených v analyzovanom 
segmente kriminality vyznievajú v prospech § 261 Trestného zákona, čo zna-
mená, že prevažujú prípady použitia týchto finančných prostriedkov zo zdrojov 
EÚ na iný ako deklarovaný účel alebo ich protiprávneho zadržiavania nad ich 
podvodným vylákaním zo štátneho rozpočtu SR, a že v niektorých prípadoch, 
osobitne v rezorte pôdohospodárstva, niektoré platby pochádzajú len zo zdro-
jov EÚ.

V súvislosti s trestným činom poškodzovania finančných záujmov Európ-
skej únie podľa § 261 Trestného zákona je namieste tiež poznamenať, že od roku 
2014 do roku 2021 bolo spolu za tento trestný čin stíhaných 462 osôb, čo pred-
stavuje ročný priemer 58 obvinených, obžalovaných za toto obdobie bolo spolu 
328 osôb, čo predstavuje ročný priemer 41 obžalovaných, s 91 osobami došlo 
k uzavretiu dohody o vine a treste alebo k podmienečnému zastaveniu trestného 
stíhania, teda ročne v priemere s 11 obvinenými, a spolu za toto obdobie bolo 
odsúdených 252 osôb, teda ročne v priemere 32.

V zásade najvyšší počet z týchto ukazovateľov je evidovaný v roku 2018, čo 
je zrejme dané pribúdajúcimi skúsenosťami orgánov činných v trestnom ko-
naní za predchádzajúce štyri roky ich vyšetrovania, a teda zintenzívnenie ich 
činnosti. Najnižšie z týchto ukazovateľov sú evidované v roku 2019, čo je zrejme 
vysvetliteľné pandémiou Covidu 19.

Dôvodne možno predpokladať, že tento stav týkajúci sa nápadu prvých 
týchto trestných vecí až po cca 12 rokoch uvedenej právnej úpravy, je daný zrej-
me tým, že prvé programové obdobia, keď dochádza k čerpaniu finančných pro-
striedkov z EÚ v Slovenskej republike, je skrátené obdobie rokov 2004 – 2006, 
a potom roky 2007 – 2013, a teda až po jeho skončení a dočerpávaním týchto 
finančných prostriedkov ešte aj niekoľko rokov po roku 2013, dochádza k ich 
zneužívaniu aj trestnoprávnym konaním. 

Na základe týchto údajov možno konštatovať, že ide o relatívne dostačujúce 
výsledky trestného stíhania na tomto úseku kriminality, dôvodne však možno 
aj pri tejto kriminalite predpokladať určitú latenciu, pretože odhalenie týchto 
trestných činov do značnej miery závisí od kontrol predovšetkým na miestach 
realizácie projektov, navyše v rôznych fázach realizácie množstva takýchto pro-
jektov financovaných z rozpočtov Európskej únie, ktoré však majú svoje obme-
dzené kapacity a často ide najmä o stavebné projekty, pri ktorých je pre zabudo-
vanie častí použitého materiálu skontrolovanie kvality a kvantity veľmi zložité.

6 POŠKODZOVANIE FINANČNÝCH ZÁUJMOV EÚ – TRESTNOPRÁVNA A ADMINISTRATÍVNOPRÁVNA ÚPRAVA...



250

POŠKODZOVANIE FINANČNÝCH ZÁUJMOV EURÓPSKEJ ÚNIE

Ako je zrejmé z ďalšieho tabuľkového prehľadu ku štruktúre kriminali-
ty, stíhaných a obžalovaných pre trestné činy v SR v rokoch 2013 – 2017, po-
čet evidovaných stíhaných, obžalovaných, ako aj odsúdených osôb má v Slo-
venskej republike dlhodobo klesajúci charakter, o čom svedčia údaje za roky 
2013 až 2017, konkrétne pokles stíhaných osôb v roku 2013 z 53 899 až na  
37 707 v roku 2017. Počet obžalovaných v  tomto období klesol z 35 313 na 
28 365osôb a odsúdených z 36 607 na 26 991 osôb.

Z tabuľkového prehľadu o štruktúre kriminality, stíhaných a obžalovaných 
pre trestné činy v SR v rokoch 2018 – 2021 vyplýva, že obdobný trend pokra-
čoval aj týchto rokoch, hoci nižšou intenzitou, a to poklesom počtu stíhaných 
osôb z 35 748 v roku 2018 na 29 362 v roku 2021, obžalovaných z 29 789 na  
24 241 a odsúdených z 26 084 v roku 2018 na 21 529 osôb v roku 2021. 

Na túto klesajúcu tendenciu celkového stavu kriminality poukazujeme 
v kontexte uvádzaného evidovaného trestného činu poškodzovania finančných 
záujmov EÚ podľa § 261 Trestného zákona, ktorý, ako to vyplýva zo spomína-
ných  tabuľkových prehľadov, si zachováva v zásade rovnakú kvantitu počnúc 
rokom 2014 v počte 57 stíhaných osôb až po rok 2021 s počtom 60 osôb.
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6.5 Finančné záujmy EÚ a ich právna úprava a ochrana správnym 
právom Slovenskej republiky

Okrem analyzovanej právnej úpravy z oblasti trestného práva sú významnou 
pre danú problematiku aj viaceré normy správneho práva. 

Prvým východiskovým dokumentom pre finančné rámce na využívanie pro-
striedkov zo štrukturálnych opatrení (štrukturálnych fondov a Kohézneho fon-
du) bol materiál Európskej komisie Spoločný finančný rámec na obdobie 2004 – 
2006 pre prístupové rokovania z 30. januára 2002. V zmysle tohto dokumentu 
bol v súlade s finančnými rámcami stanovenými v Berlíne v roku 1999 vyčlene-
ný finančný balík na štrukturálne opatrenia v objeme 25 567 mil. eur pre 10 kan-
didátskych krajín na skrátené programové obdobie 2004 – 2006. Podiel Sloven-
skej republiky na uvedenom balíku predstavoval 1 750 mil. eur, t. j. približne  
6,9 percenta. Pomer medzi štrukturálnymi fondmi a  Kohéznym fondom 
pre všetky kandidátske krajiny bol stanovený na 67 : 33 percent.

Programové obdobie 2007 – 2013 a právne vzťahy z neho vyplývajúce regu-
loval zákon č. 528/2008 Z. z. v platnom znení o pomoci a podpore poskytovanej 
z fondov Európskeho spoločenstva.

Konkrétne upravoval systém riadenia a kontroly prostriedkov poskytova-
ných z fondov Európskej únie a prostriedkov štátneho rozpočtu určených na 
financovanie spoločných programov Slovenskej republiky a Európskej únie, 
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prostriedkov poskytovaných z fondov Európskej únie a prostriedkov štátne-
ho rozpočtu určených na financovanie spoločných programov Slovenskej re-
publiky a Európskej únie na programové obdobie 2007 – 2013 a poskytovanie 
podpory podľa osobitného predpisu, a v oblasti ochrany finančných záujmov 
Európskej únie tiež postavenie a právomoc vlády Slovenskej republiky, minis-
terstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy, samosprávnych krajov. 
Ďalej upravoval práva a povinnosti prijímateľa, žiadateľa, partnera, inej osoby, 
konanie o žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku a kon-
trolu projektu.

Aktuálne naďalej platným je zákon č. 292/2014 Z. z. v platnom znení o prí-
spevku poskytovanom z  európskych štrukturálnych a  investičných fondov 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Tento zákon upravuje právne vzťahy pri poskytovaní príspevku v programo-
vom období 2014 – 2020, postup a podmienky poskytovania príspevku, práva 
a povinnosti osôb v súvislosti s poskytovaním príspevku, pôsobnosť orgánov 
štátnej správy a orgánov územnej samosprávy pri poskytovaní príspevku a zod-
povednosť za porušenie podmienok poskytnutia príspevku.

Ďalším z príslušných zákonov tohto obdobia je zákon č. 323/2015 Z. z. o fi-
nančných nástrojoch financovaných z európskych štrukturálnych a investičných 
fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Tento zákon upravuje postup a právne vzťahy pri poskytovaní príspevku na 
finančný nástroj, vrátení príspevku na finančný nástroj a pri vykonávaní finanč-
ných nástrojov v programovom období 2014 – 2020 a pôsobnosť orgánov verej-
nej správy pri poskytovaní príspevku na finančný nástroj, vrátení príspevku na 
finančný nástroj a pri vykonávaní finančných nástrojov.

Z hľadiska aktuálnej analýzy danej problematiky je potrebné uviesť, že práv-
ne vzťahy pri poskytovaní príspevku a príspevku na finančný nástroj a pri vy-
konávaní finančného nástroja z fondov Európskej únie v programovom období 
2021 – 2027 upravuje zákon č. 121/2022 Z. z. o príspevkoch z fondov Európ-
skej únie a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý tiež upravuje postup  
a podmienky poskytovania príspevku a príspevku na finančný nástroj a vykoná-
vania finančného nástroja, práva a povinnosti osôb v súvislosti s poskytovaním 
príspevku a príspevku na finančný nástroj a vykonávaním finančného nástro-
ja, pôsobnosť orgánov štátnej správy a orgánov územnej samosprávy pri po-
skytovaní príspevku a príspevku na finančný nástroj a vykonávaní finančného 
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nástroja a zodpovednosť za porušenie podmienok poskytnutia príspevku a prí-
spevku na finančný nástroj a vykonávania finančného nástroja.

Národný mechanizmus poskytovania finančných prostriedkov z fondov EÚ, 
ktorý reaguje na úpravu na úrovni EÚ, tak podrobnejšie upravuje vzťahy rám-
covo upravené v legislatíve EÚ, čím sa dopĺňa priama uplatniteľnosť práva EÚ, 
reaguje sa tak na osobitosti slovenského právneho prostredia a zavádza niektoré 
vlastné pravidlá týchto procesov.

V zmysle tohto zákona fondy Európskej únie, z ktorých je poskytovaný prí-
spevok a príspevok na finančný nástroj, sú Európsky fond regionálneho rozvo-
ja, Európsky sociálny fond plus, Kohézny fond, Európsky námorný, rybolovný  
a akvakultúrny fond, Fond pre azyl, migráciu a integráciu, Fond pre vnútor-
nú bezpečnosť, Nástroj finančnej podpory na riadenie hraníc a vízovú politiku  
a Fond na spravodlivú transformáciu.

Pri poskytovaní príspevku a príspevku na finančný nástroj sú uplatňované 
princípy partnerstva a viacúrovňového riadenia, nediskriminácie, transparent-
nosti, hospodárnosti, efektívnosti, účelnosti a účinnosti. Uplatňovaný je aj zákaz 
konfliktu záujmov.

Princíp partnerstva znamená, že daného procesu sa zúčastňujú aj ďalšie sub-
jekty (partneri), tohto času najmä samosprávy, ale aj hospodárski, sociálni part-
neri, mimovládne organizácie a pod.

Viacúrovňové riadenie možno chápať ako zapojenie do tohto procesu  
viacerých zamestnancov poskytovateľa na rôznych stupňoch prípravy, re-
alizácie a kontroly poskytovania NFP od referentov až po rôznych vedúcich 
zamestnancov.

Princíp nediskriminácie zamedzuje zvýhodňovanie určitých subjektov a za-
bezpečuje možnosť rovnakých šancí, prístupov, hodnotení a výsledkov.

Transparentnosť znamená otvorenosť, nastavenie jasných, verejne dostup-
ných, pravdivých a objektívnych procesných pravidiel.

Zákon č. 357/2015 Z. z. v platnom znení o finančnej kontrole a audite 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v § 2 písm. l hospodárnosťou rozumie 
vynaloženie verejných financií na vykonanie činnosti alebo obstaranie tovarov, 
prác a služieb v správnom čase, vo vhodnom množstve a v kvalite za najlepšiu 
cenu; efektívnosťou najvýhodnejší vzájomný pomer medzi použitými verejný-
mi financiami a dosiahnutými výsledkami; účinnosťou plnenie určených cieľov 
a dosahovanie plánovaných výsledkov vzhľadom na použité verejné financie  
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a účelnosťou vzťah medzi určeným účelom použitia verejných financií a sku-
točným účelom ich použitia.

Zákaz konfliktu záujmov znamená zamedzenie osobných alebo iných ob-
dobných vzťahov (aj ekonomických, profesijných, politických a pod.) na pro-
jekte zainteresovaných osôb. 

K  základným pojmom danej problematiky patrí pojem príspevok, ktorý 
zahŕňa finančné prostriedky poskytované z fondov Európskej únie a finanč-
né prostriedky poskytované zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky určené 
na financovanie spoločných programov Slovenskej republiky a Európskej únie; 
príspevok je poskytovaný vo forme nenávratného finančného príspevku na rea-
lizáciu projektu na základe zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného prí-
spevku podľa § 22  alebo rozhodnutia podľa § 13 ods. 2 tohto zákona.

Pod ochranou finančných záujmov Európskej únie treba rozumieť súbor 
procesov a opatrení zameraných na predchádzanie, odhaľovanie, vyšetrovanie  
a postihovanie podvodov a iných protiprávnych konaní poškodzujúcich finanč-
né záujmy Európskej únie vrátane vymáhania neoprávnene vyplatených finanč-
ných prostriedkov a sankcií.

Orgánom zabezpečujúcim ochranu finančných záujmov Európskej únie 
je Úrad vlády Slovenskej republiky, ktorý s týmto cieľom koordinuje ochra-
nu finančných záujmov Európskej únie vykonávanú subjektmi verejnej správy  
a v tejto oblasti s nimi spolupracuje a usmerňuje ich činnosť, zhromažďuje údaje 
o nezrovnalostiach od subjektov verejnej správy, oznamuje nezrovnalosti Eu-
rópskej komisii podľa osobitných predpisov na základe údajov poskytnutých 
od subjektov verejnej správy, je koordinačným útvarom boja proti podvodom 
a poskytuje súčinnosť pri administratívnom vyšetrovaní, zabezpečuje, koordi-
nuje a monitoruje výmenu informácií medzi subjektmi verejnej správy a vo 
vzťahu k orgánom Európskej únie, ak ide o podozrenia z podvodov a ďalších 
protiprávnych konaní pri poskytovaní príspevku alebo príspevku na finančný 
nástroj alebo pri vykonávaní finančných nástrojov, vykonáva kontrolu na účely 
ochrany finančných záujmov Európskej únie podľa osobitného predpisu a plní 
ďalšie úlohy v oblasti ochrany finančných záujmov Európskej únie.

K najdôležitejším a častým pojmom v popisovaných procesoch patrí pojem 
nezrovnalosť definovaný nariadením Rady (ES, Eratom) č. 2988/1995 o ochra-
ne finančných záujmov Európskeho spoločenstva, ktorým sa rozumie akékoľ-
vek porušenie ustanovenia práva spoločenstva vyplývajúce z konania alebo 
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opomenutia hospodárskeho subjektu, dôsledkom čoho je alebo by bolo poško-
denie všeobecného rozpočtu Spoločenstiev alebo rozpočtov nimi spravovaných, 
buď zmenšením, alebo stratou výnosov plynúcich z vlastných zdrojov vybera-
ných priamo v mene Spoločenstiev alebo neoprávnenou výdavkovou položkou. 

Tento pojem definuje aj Nariadenie EP a Rady (EÚ) č. 1303/2013, ktorým sa 
stanovujú spoločné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Eu-
rópskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde, Európskom poľnohospodárskom 
fonde pre rozvoj vidieka a Európskom námornom a rybárskom fonde a ktorým 
sa stanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, 
Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde a Európskom námornom a ry-
bárskom fonde, a ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 1083/2006, podľa 
ktorého nezrovnalosť je akékoľvek porušenie práva Únie alebo vnútroštátneho 
práva týkajúceho sa jeho uplatňovania, vyplývajúce z konania alebo opome-
nutia hospodárskeho subjektu, ktorý sa zúčastňuje na vykonávaní Európskych 
štrukturálnych a investičných fondov (EŠIF), čoho dôsledkom je alebo by bolo 
poškodenie rozpočtu Únie zaťažením rozpočtu Únie neoprávnenou výdavko-
vou položkou.222

Z daných dvoch definícii následne vyplynula otázka, v akom pomere a kedy 
tieto pojmy správne používať. Odpoveď na tieto otázky dávajú rozhodnutia 
SD EÚ C-260/14 a C-261/14 z 26. mája 2016, podľa ktorých, keďže nariade-
nia č. 2988/95 a č. 1083/2006 sledujú ten istý cieľ, ktorým je zaručenie riadnej 
správy finančných prostriedkov Únie a ochrana jej finančných záujmov, pojem 
nezrovnalosť v zmysle článku 1 ods. 2 nariadenia č. 2988/95 a článku 2 bodu 7  
nariadenia č. 1083/2006 treba vykladať jednotne a tak, že sa vzťahuje tiež na 
porušenia vnútroštátneho práva uplatňujúceho sa na operácie podporované 
štrukturálnymi fondmi.

Podľa rozhodnutia SD EÚ vo veci C-743/18 z 1. októbra 2020 predpokla-
dá existencia nezrovnalosti podľa definície v nariadení č. 1083/2006 splnenie 
troch prvkov: 1. porušenie práva EÚ vrátane národného práva, ktoré je súčas-
ťou koncepcie tzv. uplatniteľného práva; 2. porušenie má pôvod v konaní alebo 
opomenutí hospodárskeho subjektu; 3. existenciu skutočnej alebo potenciálnej 
škody pre rozpočet EÚ, t. j. porušenie, ktoré malo alebo mohlo mať takýto vplyv.

222 ŠANTA, J., ČENTÉŠ., J. Trestný čin poškodzovanie finančných záujmov Európskej únie – his-
torické a medzinárodné aspekty. In VIKTÓRYOVÁ, J. a kol. Teória a prax vyšetrovania. Zborník 
vedeckých prác. Bratislava : Akadémia Policajného zboru v Bratislave, 2019, s. 41.
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Predmetnú nezrovnalosť možno v konečnom dôsledku na základe správy 
o zistenej nezrovnalosti a žiadosti o vrátenie nenávratného finančného príspev-
ku (NFP) usporiadať dobrovoľne, a to vrátením dlžnej sumy jednorazovo, do-
hodou o splátkach alebo dohodou o odklade plnenia.

Ak nezrovnalosť nebola usporiadaná dobrovoľne a spočíva v porušení fi-
nančnej disciplíny (pohľadávka z rozhodnutia), rieši ju Úrad vládneho auditu, 
nezrovnalosť spočívajúca v porušení pravidiel a postupov verejného obstaráva-
nia môže byť riešená v správnom konaní podľa správneho poriadku a nezrov-
nalosť spočívajúca v porušení zmluvy alebo na základe zmluvy (pohľadávka 
z príspevku) je vymáhateľná súdnou cestou v civilnom konaní.

Žiadosť o vrátenie NFP nie je preskúmateľným titulom v správnom súd-
nictve (rozhodnutia Krajského súdu Bratislava sp. zn. 1S/152/2016, 2S/101/16, 
Najvyššieho súdu SR sp. zn. 5Sžf/26/012, 4 Sžf/56/2015).

Ak nie je k dispozícii právny základ porušenej povinnosti v slovenskom 
právnom poriadku, ani v zmluve alebo rozhodnutí, možno pohľadávku z prí-
spevku alebo rozhodnutia vymáhať priamo na základe práva EÚ napr. v inten-
ciách rozhodnutí Súdneho dvora EÚ vo veciach C-383/06 až C-385/06 a vo 
veci C-465/10, podľa ktorých „... vnútroštátnemu súdu prináleží, aby v zásade 
uplatnil svoje vnútroštátne právo, pričom musí dbať na zaistenie plnej účinnosti 
práva Spoločenstva... (C-383/06). Súčasne platí, že „... akýkoľvek výkon voľnej 
úvahy členského štátu nad možnosťou požadovať či nepožadovať vrátenie ne-
oprávnene alebo protiprávne vyplatených prostriedkov Spoločenstva je navyše 
nezlučiteľný s povinnosťou uloženou vnútroštátnym správnym orgánom, aby 
vymáhali neoprávnene alebo protiprávne vyplatené prostriedky“. (C-383/06). 

Na účely ochrany finančných záujmov Európskej únie sú poskytovateľ, po-
skytovateľ príspevku na finančný nástroj, platobný orgán, orgán auditu, Úrad 
vládneho auditu, prijímateľ, prijímateľ príspevku na finančný nástroj, finančný 
sprostredkovateľ, konečný prijímateľ, partner a užívateľ povinní predchádzať 
vzniku nezrovnalostí, a ak vzniknú, sú povinní bezodkladne prijať nápravné 
opatrenia.

Za riešenie nezrovnalostí v rámci príslušného programu je zodpovedný po-
skytovateľ alebo poskytovateľ príspevku na finančný nástroj.

Platobný orgán je povinný štvrťročne predkladať orgánu zabezpečujúcemu 
ochranu finančných záujmov Európskej únie súhrnný prehľad správ o ziste-
nej nezrovnalosti, v ktorom sa uvádzajú správy o zistenej nezrovnalosti podľa 
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osobitného predpisu, a správu o zistenej nezrovnalosti do piatich pracovných 
dní od získania informácie o zistenej nezrovnalosti podľa osobitného predpisu. 

Z hľadiska postupu a citovaným zákonom č. 357/2015 Z. z. upravených pro-
cesov pri poskytovaní príspevku je potrebné uviesť, že na začiatku celého tohto 
procesu sa nachádza výzva poskytovateľa, na ktorej základe podáva žiadateľ po-
skytovateľovi žiadosť. Poskytovateľ vyhlási výzvu zverejnením prostredníctvom 
informačného monitorovacieho systému. Pred vyhlásením výzvy môže posky-
tovateľ vyhlásiť výzvu na predkladanie projektových zámerov. Projektovým zá-
merom je súhrn informácií o projekte alebo viacerých projektoch, požadova-
ných vo výzve na predkladanie projektových zámerov, ktoré žiadateľ navrhuje 
na realizáciu v prípade schválenia žiadosti. 

Príspevok sa poskytuje na základe písomnej zmluvy uzavretej so žiadate-
ľom, ktorého žiadosť bola schválená v konaní podľa tohto zákona. Poskytnutie 
príspevku na základe zmluvy je viazané na splnenie podmienok dohodnutých  
v zmluve. Ak je prijímateľ a poskytovateľ tá istá osoba, príspevok sa poskytuje 
na základe rozhodnutia o schválení žiadosti, ktoré vydáva poskytovateľ; zmlu-
va sa v tomto prípade neuzatvára. Na poskytovanie príspevku sa nevzťahuje 
správny poriadok (okrem ustanovení § 15, § 24 až § 25a, § 27, § 47 ods. 6 a § 52 
správneho poriadku).

Účastníkom konania o žiadosti je žiadateľ. Konanie o žiadosti sa začína do-
ručením písomnej žiadosti poskytovateľovi na základe vyhlásenej výzvy. Posky-
tovateľ v konaní o žiadosti zisťuje, či bola žiadosť predložená riadne a včas a či 
boli splnené podmienky poskytnutia príspevku určené vo výzve. Ak poskyto-
vateľ zistí pochybnosti o pravdivosti alebo úplnosti žiadosti týkajúce sa splnenia 
podmienok predloženia žiadosti riadne a včas, alebo pochybnosti o pravdivosti 
alebo úplnosti splnenia podmienok poskytnutia príspevku, oznámi tieto po-
chybnosti žiadateľovi a vyzve ho, aby sa k nim vyjadril.

Poskytovateľ rozhodne o schválení žiadosti, ktorá splnila podmienky na po-
skytnutie príspevku.

O neschválení žiadosti bude rozhodnuté, ak žiadateľ nesplnil niektorú  
z podmienok poskytnutia príspevku, alebo nie je možné žiadosť schváliť z dô-
vodu nedostatku finančných prostriedkov určených na vyčerpanie vo výzve na 
základe poradia žiadostí predložených v rámci výzvy alebo posudzovaného ob-
dobia výzvy; poradie žiadostí sa určuje na základe aplikácie kritérií na výber 
projektov v konaní o žiadosti.

6 POŠKODZOVANIE FINANČNÝCH ZÁUJMOV EÚ – TRESTNOPRÁVNA A ADMINISTRATÍVNOPRÁVNA ÚPRAVA...
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Rozhodnutie o žiadosti sa vyhotovuje písomne a obsahuje výrok, odôvod-
nenie, poučenie o opravnom prostriedku, označenie poskytovateľa, ktorý roz-
hodnutie vydal, dátum vydania rozhodnutia a označenie žiadosti, ktorá bola 
predmetom konania. Rozhodnutie o schválení žiadosti obsahuje vo výroku výš-
ku schváleného príspevku. Rozhodnutie o schválení žiadosti môže vo výroku 
rozhodnutia obsahovať podmienky, ktorých splnenie musí žiadateľ preukázať 
pred uzatvorením zmluvy vrátane lehoty, v akej tak musí urobiť.

Za zákonom stanovených podmienok môže poskytovateľ rozhodnúť aj o za-
stavení konania o žiadosti alebo môže z vlastného podnetu zmeniť právoplatné 
rozhodnutie o neschválení žiadosti a rozhodnúť o schválení žiadosti.

Proti takýmto rozhodnutiam možno podať odvolanie.
Tento proces sa označuje ako 1. etapa poskytovania NFP. 
Je to administratívnoprávny vzťah daný vertikálnym postavením správneho 

orgánu voči účastníkovi konania, pričom ide o osobitné správne konanie mimo 
správneho poriadku, avšak uplatňujú sa zásady vyplývajúce zo správneho po-
riadku (NS SR sp. zn. 1Sžr/68/2011).

Samotný príspevok sa poskytuje prijímateľovi na základe a v súlade so zmlu-
vou uzavretou podľa § 268 ods. 2 Obchodného zákonníka, ktorá patrí medzi 
najdôležitejšie úkony tohto procesu.

Zmluva upravuje práva a povinnosti prijímateľa a poskytovateľa pri realizá-
cii projektu a v čase udržateľnosti projektu. Žiadateľ je pred uzavretím zmluvy 
povinný poskytnúť poskytovateľovi súčinnosť v rozsahu potrebnom na uzav-
retie zmluvy. Ak žiadateľ súčinnosť neposkytne, poskytovateľ nie je povinný 
zmluvu uzavrieť.

Poskytovateľ zašle písomný návrh na uzavretie zmluvy a určí lehotu na pri-
jatie návrhu žiadateľovi, ktorý, okrem iného, splnil predpoklady na uzavretie 
zmluvy podľa osobitných predpisov, nebol on, ani člen jeho štatutárneho alebo 
dozorného orgánu právoplatne odsúdený za trestný čin subvenčného podvo-
du, trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskej únie, trestný čin 
machinácií pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe, trestný čin prijímania 
úplatku, trestný čin podplácania, trestný čin nepriamej korupcie alebo trestný 
čin prijatia a poskytnutia nenáležitej výhody.
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Prijímateľ žiada o poskytnutie príspevku alebo jeho časti po nadobudnutí 
účinnosti zmluvy alebo nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia prostredníc-
tvom žiadosti o platbu.223

Tento proces sa označuje ako 2. etapa poskytovania NFP.
Je to obchodnoprávny vzťah, v ktorom sa uplatnia všetky zásady typické pre 

takéto vzťahy. Zmluva o poskytnutí NFP má zmiešaný charakter, t. j. má povahu 
súkromnoprávnej zmluvy s prvkami verejnoprávnymi a prijímateľ musí zniesť 
zvýšené povinnosti na režim nakladania so štátnymi (verejnými) finančnými 
prostriedkami (Krajský súd Bratislava sp. zn. 2Cob/57/2017).

V tejto etape dochádza k samotnému poskytnutiu NFP. Do danej imple-
mentácie vstupujú aj ďalšie subjekty na strane prijímateľa, ktorými sú partner/
užívateľ/dodávateľ. Za zákonom splnených podmienok vzniká právny náro-
ku na poskytnutie NFP (§ 25 ods. 2 zákona) a zo žiadateľa sa stáva prijímateľ.  
V rámci realizácie projektu dochádza aj k plneniu verejnoprávnych povinností 
zo strany oboch zmluvných strán, ktoré sú prenesené do zmluvy (typicky práva 
a povinnosti zo zákona o verejnom obstarávaní alebo zo zákona o finančnej 
kontrole a audite). Poskytovateľ skúma oprávnenosť výdavkov a v prípade zis-
tenia ich oprávnenosti dochádza k preplácaniu NFP. Naopak, výdavok zaťa-
žený nezrovnalosťou nemôže byť preplatený a poskytovateľ NFP má možnosť 
dočasného „zmrazenia projektu“. V konečnom dôsledku, ak bol neoprávnený 
výdavok vyplatený, musí ho prijímateľ vrátiť.

V tejto súvislosti sa v niektorých prípadoch črtá otázka relevantnosti opa-
kovanej kontroly. Práve na jej základe dochádza v praxi zo strany poskytovateľa 
k vyzvaniu prijímateľa, aby NFP vrátil, pričom ten sa bráni rozdielnosťou zá-
verov prvej a opakovanej kontroly (ak k takej rozdielnej situácii došlo), ktorá 
v konečnom dôsledku preňho vyznieva negatívne na rozdiel od prvej kontroly. 

Podľa ustálenej súdnej praxe na úrovni slovenského práva, ako aj na úrovni 
práva EÚ je dôvodný záver o relevantnosti takejto kontroly, vychádzajúc pria-
mo z § 20 ods. 1 zákona č. 357/2015 Z. z. v platnom znení o finančnej kon-
trole a audite upravujúceho možnosť opätovnej finančnej kontroly, tiež napr.  
z ro zhodnutí Najvyššieho súdu SR sp. zn. 6Sž 12/00, Krajského súdu Bratislava  

223 ŠANTA, J. Procesné aspekty trestného činu poškodzovanie finančných záujmov Európskej. In 
VIKTORYOVÁ, J. a kol. Teória a prax vyšetrovania. Zborník vedeckých prác. Bratislava : Aka-
démia Policajného zboru v Bratislave, 2019, s. 265.
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sp. zn. 2CoPr/15/2018, sp. zn. 2 Cob 57/2017, ale aj napr. Okresného súdu Lip-
tovský Mikuláš sp. zn. 20 Cb/47/2017.

Aj Súdny dvor EÚ napr. vo veci C-195/21 uvádza, že ak ide o dva rôzne 
orgány kontrolujúce tú istú skutočnosť, ustanovenia uvádzaných nariadení  
č. 2988/95 a č. 1303/2013 nebránia, aby s výhradou dodržania zásady proporcio-
nality vnútroštátne orgány chrániace finančné záujmy EÚ posúdili tie isté okol-
nosti v postupe verejného obstarávania odlišne. Ak ide o opakovanú kontrolu tej 
istej skutočnosti sa navyše, podľa rozhodnutia SD EÚ vo veci C-424/12, vyža-
duje predvídateľnosť a jednoznačnosť oprávnenia vykonať opakovanú kontrolu.

Pre úplnosť je potrebné dodať, že zmienený zákon č. 121/2022 Z. z. o prí-
spevkoch z fondov Európskej únie okrem iného tiež upravuje osobitné postupy 
poskytovania príspevku (napr. národné projekty, projekt integrovanej územnej 
investície, program Interact a iné).

Súčasťou tohto zákona je aj úprava poskytovania príspevku na finančný ná-
stroj, v ktorého zmysle poskytovateľ príspevku na finančný nástroj môže poskyt-
núť príspevok na finančný nástroj na existujúci alebo novovytvorený finančný 
nástroj, ktorý je zriadený na úrovni Európskej únie a ktorý je priamo alebo 
nepriamo spravovaný Európskou komisiou, alebo je zriadený na národnej, re-
gionálnej, nadnárodnej alebo cezhraničnej úrovni a ktorý je riadený poskytova-
teľom príspevku na finančný nástroj alebo za ktorý tento poskytovateľ príspevku 
na finančný nástroj zodpovedá.

Zmieňované prostriedky EÚ a štátneho rozpočtu na spolufinancovanie uvá-
dzaných projektov sú prijímateľom/partnerom poskytované systémom predfi-
nancovania, zálohových platieb alebo refundácie.

Systém predfinancovania sú oprávnení využívať prijímatelia – štátne roz-
počtové organizácie pre projekty financované z Európskeho sociálneho fondu 
a prijímatelia pre projekty financované z Európskeho fondu regionálneho roz-
voja, Európskeho námorného a rybárskeho fondu a Kohézneho fondu.

 Systém refundácie sa uplatňuje v prípade určenia riadiaceho orgánu po 
dohode s prijímateľom a v prípade záverečných platieb pri uplatnených systé-
moch predfinancovania, resp. zálohových platieb (s výnimkou systému predfi-
nancovania a systému zálohových platieb pre prijímateľov – štátne rozpočtové 
organizácie).



261

Prijímateľ môže kombinovať uvedené systémy v závislosti od určenia ria-
diaceho orgánu stanoveného v zmluve o poskytnutí nenávratného finančného 
príspevku. 

Jednotlivé žiadosti o platbu môže prijímateľ predkladať len na jeden z uve-
dených systémov, t. j. výdavky realizované z poskytnutého predfinancovania 
nemôže prijímateľ kombinovať s výdavkami uplatňovanými systémom refun-
dácie v rámci jednej žiadosti o platbu. V takom prípade prijímateľ predkladá sa-
mostatne žiadosť o platbu pri zúčtovaní predfinancovania a samostatne žiadosť 
o platbu pri priebežnej platbe. V prípade zmeny právnej formy prijímateľa na 
typ, ktorý nie je oprávnený ďalej využívať systém predfinancovania, prijímateľo-
vi nie sú poskytované žiadne platby až do zúčtovania poskytnutých predfinan-
covaní. Predfinancovanie je prijímateľovi poskytované pomerne za prostriedky 
EÚ a štátneho rozpočtu na spolufinancovanie na základe ním predložených 
nezaplatených účtovných dokladov. 

V prípade nekompletnosti žiadosti o platbu (napr. ak žiadosť o platbu nie je 
správna, ak povinná podporná dokumentácia nie je súčasťou žiadosti o platbu, 
ak podporná dokumentácia, ktorá je súčasťou žiadosti o platbu, nie je úplná 
alebo ak je nesprávne vyplnená, alebo sa začalo vyšetrovanie v súvislosti s mož-
nou nezrovnalosťou ovplyvňujúcou dotknuté výdavky a pod.) je poskytovateľ 
povinný oznámiť prijímateľovi prerušenie plynutia lehoty na spracovanie žia-
dosti o platbu, dôvody tohto prerušenia a lehotu na odstránenie nedostatkov 
(napr. prostredníctvom výzvy na doplnenie podpornej dokumentácie a pod.).224

Vo výpočte zákonov z oblasti správneho práva nemožno opomenúť už zmie-
ňovaný zákon č. 357/2015 Z. z. v platnom znení o finančnej kontrole a audite 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov, pretože upravuje základné pravidlá, 
ciele a spôsob vykonávania finančnej kontroly a auditu a, okrem iného, definuje 
verejné financie ako finančné prostriedky podľa osobitného predpisu, t. j. podľa 
zákona č. 523/2004 z. z. v platnom znení o rozpočtových pravidlách verejnej 
správy, finančné prostriedky zo zahraničia poskytnuté na základe medziná-
rodných zmlúv, ktorými je Slovenská republika viazaná, finančné prostriedky 
z rozpočtov členských štátov Európskej únie a finančné prostriedky z rozpoč-
tov iných štátov ako členských štátov Európskej únie určené na financovanie 
alebo spolufinancovanie programov Európskej únie; verejnými financiami sú 

224 JANUROVÁ, K., MAREKOVÁ, P. Zákon o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych 
a investičných fondov. Komentár. Bratislava : Wolters Kluwer, 2015, s. 139 –141.
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aj vlastné finančné prostriedky osoby určené na financovanie programov rea-
lizovaných na základe medzinárodných zmlúv, ktorými je Slovenská republika 
viazaná, alebo určené na spolufinancovanie programov Európskej únie.

Tento zákon vymedzuje tiež pôsobnosť ministerstva financií a Úradu vlád-
neho auditu v tejto agende.

Zakotvuje aj pojem finančné riadenie, podľa ktorého je orgán verejnej sprá-
vy povinný vytvoriť, zachovávať a rozvíjať takéto riadenie, v rámci ktorého za-
bezpečuje riadenie rizika a finančnú kontrolu tak, aby sa pri plnení zámerov 
a cieľov orgánu verejnej správy predchádzalo porušovaniu tohto zákona, vše-
obecne záväzných právnych predpisov vydaných na jeho vykonanie, osobitných 
predpisov alebo medzinárodných zmlúv, ktorými je Slovenská republika viaza-
ná a na základe ktorých sa Slovenskej republike poskytujú finančné prostriedky 
zo zahraničia, a tiež zabezpečuje predchádzanie podvodom a nezrovnalostiam, 
ich odhaľovanie a zabezpečenie nápravy. Upravuje tiež finančnú kontrolu, kto-
rú rozdeľuje na základnú finančnú kontrolu, administratívnu finančnú kontro-
lu a finančnú kontrolu na mieste, definuje ich ciele a povinnosti kontrolných 
orgánov.

Audit rozdeľuje na vnútorný a vládny, definuje ich ciele a zakotvuje orgány 
týchto auditov. Okrem toho zakotvuje aj základné pravidlá finančnej kontroly 
a auditu, a postavenie, oprávnenia a povinnosti iných subjektov.

Predmetný zákon tak výraznou mierou prispieva k ochrane verejných finan-
cií vrátane finančných prostriedkov poskytovaných Európskou úniou. 

V rámci kontrolných oprávnení nemožno vynechať aktuálne znenie záko-
na č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní, podľa ktorého Úrad pre verejné 
obstarávanie nadobudol významné právomoci v rámci kontroly pri poskytnutí 
príspevku z prostriedkov Európskej únie. Podľa § 184q citovaného zákona, ak 
ide o zákazku, rámcovú dohodu alebo koncesiu, na ktorú bol verejnému obsta-
rávateľovi, obstarávateľovi alebo inému prijímateľovi schválený poskytovateľom 
príspevku a poskytovateľom príspevku na finančný nástroj podľa osobitného 
predpisu príspevok a príspevok na finančný nástroj, vykonáva sa predbežná 
kontrola a kontrola po uzavretí alebo zmene zmluvy, koncesnej zmluvy alebo 
rámcovej dohody, po ukončení súťaže návrhov, po zadaní zákazky na základe 
rámcovej dohody, po zadaní zákazky s využitím dynamického nákupného sys-
tému alebo po ukončení postupu inovatívneho partnerstva. Predbežnú kontrolu 
a kontrolu po uzavretí zmluvy vykonáva orgán kontroly. Činnosť orgánu tejto 
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kontroly vykonáva Úrad pre verejné obstarávanie, ak ho tým poverí riadiaci or-
gán. Predbežnou kontrolou a kontrolou po uzavretí zmluvy sa posudzuje dodr-
žanie povinností ustanovených pre prijímateľa týmto zákonom alebo zmluvou 
o poskytnutí nenávratného finančného príspevku podľa osobitného predpisu 
alebo uložených rozhodnutím podľa osobitného predpisu, ak je prijímateľ a po-
skytovateľ tá istá osoba a tiež ak ide o povinnosti upravujúce postup prijímateľa 
pri nadobúdaní tovarov, služieb alebo stavebných prác.

Ako vyplynulo zo skôr uvedenej kazuistiky, v aplikačnej praxi orgánov čin-
ných v trestnom konaní a súdov zrejme najčastejšie prieniky badať medzi Trest-
ným zákonom a už uvádzaným zákonom č. 523/2004 Z. z. v platnom znení  
o rozpočtových pravidlách verejnej správy, ktorý uvádzame aj v tomto výpočte 
právnych noriem. Tento zákon sa totiž vzťahuje aj na prostriedky určené na fi-
nancovanie spoločných programov Slovenskej republiky a Európskej únie, pro-
striedky určené na financovanie účelov vyplývajúcich z medzinárodných zmlúv 
o poskytnutí grantu uzatvorených medzi Slovenskou republikou a inými štátmi, 
prostriedky mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti a na postupy, právne 
vzťahy, práva a povinnosti osôb vo vzťahu k týmto prostriedkom (ak osobitný 
predpis neustanovuje inak). 

Verejné prostriedky definuje ako finančné prostriedky, s ktorými hospodá-
ria právnické osoby verejnej správy. Verejnými prostriedkami sú aj prostriedky 
Európskej únie a odvody Európskej únii a prostriedky poskytnuté z rozpočtu 
Európskej únie na vykonávanie Plánu obnovy a odolnosti Slovenskej republi-
ky. Prostriedkami Európskej únie sú podľa tohto zákona finančné prostriedky 
SR z rozpočtu EÚ, ktoré sa v SR poskytujú prostredníctvom viacerých kompe-
tentných orgánov vrátane Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR. 
Jeho dôležitou súčasťou sú tiež ustanovenia upravujúce pravidlá rozpočtového 
hospodárenia, podľa ktorých verejné prostriedky možno použiť na len účely, 
ktoré sú v súlade s osobitnými predpismi.

Tento zákon tiež definuje, ktoré konanie je porušením finančnej disciplí-
ny. Je ním najmä poskytnutie alebo použitie verejných prostriedkov v rozpore 
s určeným účelom, umožnenie bezdôvodného obohatenia získaním finanč-
ného prospechu z verejných prostriedkov, nehospodárne, neefektívne a neú-
činné vynakladanie verejných prostriedkov, nedodržanie ustanoveného alebo 
určeného spôsobu nakladania s verejnými prostriedkami, porušenie pravidiel 
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a podmienok, za ktorých boli verejné prostriedky poskytnuté, ako aj ďalšie ko-
nania vymedzené týmto zákonom. 

Napokon nemožno nespomenúť zákon č. 583/2004 Z. z. v platnom znení  
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niekto-
rých zákonov, ktorý upravuje najmä rozpočty územných samospráv, ktorými sú 
rozpočet obce a rozpočet vyššieho územného celku, rozpočtový proces, pravidlá 
rozpočtového hospodárenia, zostavovanie a schvaľovanie záverečného účtu 
obce a záverečného účtu vyššieho územného celku a tiež uvádza, že príjmom 
rozpočtu obce, okrem mnohých ďalších, sú aj prostriedky z Európskej únie a iné 
prostriedky zo zahraničia poskytnuté na konkrétny účel.

6.6 Niektoré vnútroštátne právne normy upravujúce poskytovanie 
podpory v poľnohospodárstve

Samostatný systém poskytovania finančných prostriedkov Európskej únie 
predstavuje rezort poľnohospodárstva. 

Finančné prostriedky Európskej únie sú poskytované poľnohospodárom 
prostredníctvom priamych podpôr, a s prihliadnutím na možnosti zneužívania 
takýchto platieb, najmä jednotnou platbou na plochu. Výška jednotnej platby na 
plochu a pomerne jednoduché plnenia podmienok na jej poskytnutie môžu byť 
aj predmetom činnosti, ktorá má prostredníctvom nedôvodnej žiadosti o po-
skytnutie podpory umožniť jej neoprávnené získanie. 

Z hľadiska číselných údajov je vhodné uviesť, že na priamych platbách na 
plochu vyplatil štát za rok 2021 viac ako 580 miliónov eur, aktuálne za rok 2022 
sú vyhlásené výzvy v objeme 314 miliónov eur. Zvýšilo sa aj spolufinancovanie 
rozvoja vidieka z národných zdrojov z 25,7 percenta v období rokov 2014 až 
2020 na 36,9 percenta. V rokoch 2023 až 2027 je na modernizáciu fariem, potra-
vinárskeho priemyslu a rozvoj vidieka určená suma 758 miliónov eur. Celkovo 
s podporou z EÚ bude do slovenského agrosektora v najbližších piatich rokoch 
investovaných viac ako 4 miliardy eur.

Odhalenie a vymáhanie zistených nezrovnalosti až podozrení z trestnej čin-
nosti je spojené s uplatňovaním administratívnych a trestnoprávnych sankcií. 
Trestnoprávne sankcie a administratívne sankcie sú rozdielne a sledujú vzájom-
ne sa doplňujúci účel, ktorým je ochrana finančných záujmov EÚ. 
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Ťažiskovým v tejto oblasti je zákon č. 280/2017 Z. z. o poskytovaní podpory 
a dotácie v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka.

Tento zákon totiž upravuje pôsobnosť orgánov štátnej správy pri poskytova-
ní podpory, dotácie v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka, postup a podmienky 
poskytovania podpory a dotácie a podmienky poskytovania finančnej pomoci, 
práva a povinnosti osôb v súvislosti s poskytovaním podpory a dotácie, pôdo-
hospodársky poradenský systém, konanie o priamych podporách a zodpoved-
nosť za porušenie povinností ustanovených týmto zákonom.

Poskytovanie podpôr a dotácií podľa tohto zákona nevylučuje poskytovanie 
podpory podľa osobitných predpisov. 

Uvádzanou podporou sú finančné prostriedky poskytované z Európskeho 
poľnohospodárskeho záručného fondu a finančné prostriedky na rozvoj vidieka 
v rámci integrovaného systému podľa osobitného predpisu poskytované z Eu-
rópskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka a finančné prostried-
ky poskytované zo štátneho rozpočtu určené na spolufinancovanie spoločných 
programov Slovenskej republiky a Európskej únie pre podporovanie pôdohos-
podárstva, rozvoja vidieka a rybného hospodárstva podľa osobitných predpisov.

Dotáciou sú finančné prostriedky poskytované zo štátneho rozpočtu na 
podporovanie poľnohospodárstva, potravinárstva, lesného hospodárstva vráta-
ne zhodnotenia surového dreva, rozvoja vidieka a rybného hospodárstva podľa 
osobitných predpisov. 

Orgánmi štátnej správy pri poskytovaní podpory a dotácie sú Ministerstvo 
pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky a Poľnohospodárska 
platobná agentúra.

Ministerstvo pôdohospodárstva je riadiacim orgánom a plní úlohy v rámci 
programov financovaných z Európskeho poľnohospodárskeho záručného fon-
du, Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka a zo štátneho 
rozpočtu. V rámci programov financovaných z Európskeho poľnohospodárske-
ho záručného fondu a Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidie-
ka plní ministerstvo pôdohospodárstva vo vzťahu k platobnej agentúre úlohy 
príslušného orgánu podľa osobitných predpisov.

Poľnohospodárska platobná agentúra (ďalej aj „PPA“) je rozpočtovou  
organizáciou zapojenou finančnými vzťahmi na rozpočet ministerstva pôdo-
hospodárstva. Zabezpečuje administratívnu činnosť pri poskytovaní podpory 
a dotácie ako orgán štátnej správy a, okrem množstva ďalších úloh, rozhoduje 
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o poskytovaní podpory podľa osobitných predpisov, o poskytovaní preddavkov 
podľa osobitného predpisu a koná a rozhoduje o poskytovaní dotácie.

Poľnohospodárska platobná agentúra ako primárny orgán kontroly pri po-
sudzovaní existencie práva nerozhoduje o platnosti, resp. neplatnosti zmlúv ani 
nerieši súkromnoprávne spory žiadateľov (napr. ak jeden žiadateľ bráni druhé-
mu v obhospodarovaní) tým, že by rozhodla o spornom užívacom práve v pro-
spech niektorého zo žiadateľov. Ak vzniknú pochybnosti o pravdivosti alebo 
úplnosti dokladov preukazujúcich právo užívania, Pôdohospodárska platobná 
agentúra postupuje podľa § 28 a § 29 citovaného zákona č. 280/2017 Z. z. o po-
skytovaní podpory a dotácie v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka. Tento po-
stup zmierňuje externé riziko podvodného konania tým, že žiadateľ v súvislosti 
s dispozíciou poľnohospodárskych pozemkov môže predkladať informácie, kto-
ré by za iných podmienok mohli byť považované za nepravdivé, pravdu skres-
ľujúce alebo zavádzajúce, napr. predkladaním falšovaných nájomných zmlúv 
alebo aktuálnych nájomných zmlúv po vykonaní zmien v ich obsahu. 

Z ustanovení tohto zákona je potrebné poukázať aj na § 13 upravujúci ochra-
nu finančných záujmov Európskej únie, podľa ktorého ochranou finančných 
záujmov Európskej únie sú prevencia, odhaľovanie, zisťovanie a riešenie nezrov-
nalostí, prijímanie nápravných opatrení vo forme finančných opráv a usporiada-
nie finančných vzťahov, ako aj kontrola zákonnosti a správnosti operácií finan-
covaných z Európskeho poľnohospodárskeho záručného fondu a Európskeho 
poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka, zabezpečenie účinnej ochrany 
proti podvodom a zavádzanie účinných, odrádzajúcich a primeraných sankcií. 

Z obsahu desiatok prijatých trestných oznámení najmä za roky 2018 až 2021 
v súvislosti s poskytovaním priamych podpôr vyplýva, že podozrenia z ne-
zrovnalosti a podvodných konaní sa týkajú najmä naddeklarácie, nedodržania 
podmienok podpory a predloženia žiadosti o priame podpory s nepravdivými 
údajmi. Podvodné konanie sa od nezrovnalosti odlišuje úmyslom. Preukáza-
nie úmyslu a vyvodenie trestnoprávnej zodpovednosti za úmyselné vylákanie 
finančných prostriedkov, na ktoré nemá žiadateľ nárok, je v kompetencii orgá-
nov činných v trestnom konaní. V takejto agende je mimoriadne významná sú-
činnosť orgánov činných v trestnom konaní a PPA, ktorá príslušným orgánom 
poskytuje celý rad listín a odpovedí na ich dožiadania. 

V procese podozrenia z nezrovnalostí, ktorými sú akékoľvek porušenia práv-
nych predpisov, je potrebné prioritne zo strany PPA preskúmať možný úmysel 
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žiadateľa. Predloženie žiadostí o priame podpory s nepravdivými údajmi alebo 
naddeklaráciou identifikuje platobná agentúra v administratívnych kontrolách 
predložených žiadostí (krížové kontroly), kontrolou na mieste z titulu rizikovej 
analýzy a náhodného výberu, z podnetov, zo sťažností a z dožiadaní orgánov 
činných v trestnom konaní a z vlastného podnetu. Za úmyselné konanie žiada-
teľa je z pohľadu PPA možné považovať predovšetkým zatajenie alebo skresle-
nie informácie o práve užívania k nahláseným poľnohospodárskym plochám, 
ak žiadateľ vedel, že nahlásenú pôdu nemal k dispozícii, napríklad na základe 
záverov z predchádzajúcich kontrol, výziev vlastníkov alebo budúcich obhos-
podarovateľov, neuhradeného nájmu a pod.

Opatrenia na zníženie rizika vzniku nezrovnalostí a podvodného konania 
v súvislosti s predkladaním žiadostí by sa mali týkať predovšetkým účinných 
opatrení na zníženie rizík uvádzaných podvodov, pričom Pôdohospodárska pla-
tobná agentúra môže upozorniť riadiaci orgán na takéto riziká. 

Účinnosť existujúcich opatrení platobnej agentúry na zníženie rizika pod-
vodného konania je možné reálne zvýšiť najmä od zavedenia povinnosti zakres-
ľovať hranice užívania nahlásených poľnohospodárskych plôch pre všetkých 
žiadateľov, t. j. od kampane z roku 2018. Dôkazné bremeno, teda, či žiadateľ 
skutočne disponuje nahlásenými poľnohospodárskymi plochami, je v konaní 
pred PPA na žiadateľovi a vzťahuje sa na poľnohospodárske plochy nahlásené 
žiadateľom. 

Medzi žiadateľom o priame podpory a vlastníkmi pozemkov spravidla exis-
tuje súkromnoprávny, prípade obchodnoprávny vzťah. Od júna 2018 boli vytvo-
rené podmienky na reálny výkon verejnej kontroly práv užívania k nahláseným 
pozemkom, najmä prostredníctvom webovej aplikácie ZBGIS a GSAA.

Príslušné organizačné útvary platobnej agentúry, najmä sekcia priamych 
platieb, sekcia kontroly v súčinnosti s oddelením rizikovej analýzy a odborom 
vnútornej kontroly, supervízie a ochrany finančných záujmov EÚ v procese po-
sudzovania žiadosti o poskytnutie platby identifikujú aj na základe výsledkov 
verejnej kontroly rizikovú skupinu žiadateľov. 

Administratívnou kontrolou predložených údajov a informácií z evidencie 
pozemkov od vybraných žiadateľov alebo dokladov, ktorými žiadateľ preuka-
zuje právo užívania, posúdia, či žiadateľ nahlásenou poľnohospodárskou plo-
chou skutočne disponuje. Overenie plnenia podmienok poskytnutia priamych 
podpôr kontrolou na mieste doterajšími postupmi je upresnené  zavedením 
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administratívnej kontroly rizikových žiadateľov, u ktorých vznikli pochybnosti 
v súvislosti s tým, či žiadateľ pôdou skutočne disponuje. V prípade, že sa kontro-
lami zistí podozrenie z úmyselného predloženia žiadosti o priamu platbu s ne-
pravdivými údajmi alebo úmyselnou naddeklaráciou, sa príslušné organizačné 
útvary, najmä sekcia priamych platieb, sekcia kontroly, sekcia financovania pod-
pôr a odbor vnútornej kontroly, supervízie a ochrany finančných záujmov EÚ 
v rámci svojich kompetencií podieľajú na zhromažďovaní a hodnotení dôkazov 
v súvislosti s podozrením z podvodného konania. Zistenia vykonané v konaní 
Pôdohospodárskej platobnej agentúry je potrebné využiť v konaní orgánov čin-
ných v trestnom konaní.225

Z množstva právnych noriem upravujúcich predmetnú problematiku je na-
mieste spomenúť aspoň v tejto oblasti najčastejšie využívanú právnu normu, 
a to nariadenie vlády SR č. 342/2014 Z. z., ktorým sa ustanovujú pravidlá po-
skytovania podpory v poľnohospodárstve v súvislosti so schémami oddelených 
priamych platieb, ktorými sú prechodný zjednodušený režim základnej platby, 
platba na poľnohospodárske postupy prospešné pre klímu a životné prostredie 
a platba pre mladých poľnohospodárov. 

Žiadosť o priame platby môže Pôdohospodárskej platobnej agentúre pred-
ložiť osoba, ktorá obhospodaruje poľnohospodársku plochu vedenú v evidencii 
dielov pôdnych blokov na území Slovenskej republiky. 

Priame platby sa poskytnú na základe žiadosti žiadateľovi, ak poľnohos-
podárska plocha dosahuje výmeru najmenej 1 ha, pričom táto výmera môže 
predstavovať viaceré súvislé časti dielov pôdnych blokov príslušného druhu 
poľnohospodárskej plochy s výmerou najmenej 0,3 ha obhospodarovanej jed-
ným žiadateľom, je mu k dispozícii k 31. máju príslušného roka, má viditeľne 
označené a vymedzené hranice, ak nie je prirodzene ohraničená, je využíva-
ná na pestovanie rýchlorastúcich drevín druhov stromov, je vysadená druhmi 
stromov, ktoré sú uvedené v prílohe č. 1 vrátane dodržania maximálneho cyklu 
zberu, alebo využívaná na pestovanie konopy a je osiata osivom odrôd podľa 
osobitného predpisu.

Priame platby sa poskytnú na výmeru poľnohospodárskej plochy, ktorú žia-
dateľ obhospodaruje a na ktorú možno poskytnúť podporu vedenú v evidencii 

225 ŠANTA, J. Niektoré špecifiká dokazovania trestných činov poškodzovanie finančných záujmov 
Európskych spoločenstiev. In VIKTORYOVÁ, J. a kol. Teória a prax vyšetrovania. Zborník ve‑
deckých prác. Bratislava : Akadémia Policajného zboru v Bratislave, 2016, s. 213.
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dielov pôdnych blokov a ktorá sa využíva na poľnohospodársku činnosť alebo 
sa prevažne využíva na poľnohospodársku činnosť podľa ďalších kritérií. 

Priame platby sa poskytnú na základe žiadosti žiadateľovi, ktorý spĺňa po-
žiadavky na aktívneho poľnohospodára, spĺňa pravidlá krížového plnenia a vy-
konáva poľnohospodársku činnosť podľa osobitného predpisu alebo udržiava 
poľnohospodársku plochu podľa zákonných kritérií.226

V intenciách rozhodovacej činnosti SD EÚ (C-176/20) je potrebné posu-
dzovanie pojmu aktívneho poľnohospodára vykladať v zmysle článku 4 ods. 1 
písm. c) bod iii) a článku 4 ods. 2 písm. b) nariadenia Európskeho parlamentu 
a Rady (EÚ) č. 1307/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa ustanovujú pravidlá 
priamych platieb pre poľnohospodárov na základe režimov podpory v rámci 
spoločnej poľnohospodárskej politiky a ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) 
č. 637/2008 a nariadenie Rady (ES) č. 73/2009, a to v tom zmysle, že táto právna 
úprava EÚ nebráni vnútroštátnej právnej úprave, ktorá stanovuje, že poľnohos-
podár musí vykonávať minimálnu činnosť na poľnohospodárskych plochách 
prirodzene ponechaných v stave vhodnom na pastvu alebo pestovanie, uvede-
nú v týchto ustanoveniach, prostredníctvom zvierat, ktoré sám drží. Článok 4 
ods. 1 písm. a) a c), ako aj článok 9 ods. 1 nariadenia č. 1307/2013 sa majú vykla-
dať v tom zmysle, že pojem „aktívny poľnohospodár“ v zmysle tohto druhého 
ustanovenia sa vzťahuje na právnickú osobu, ktorá uzavrela koncesnú zmluvu 
týkajúcu sa pasienkovej plochy patriacej obci a ktorá na nej necháva pásť zvie-
ratá bezodplatne poskytnuté fyzickými osobami, ktoré sú ich vlastníkmi, ak 
táto osoba vykonáva na tejto pasienkovej ploche „minimálnu činnosť“ v zmysle 
článku 4 ods. 1 písm. c) bodu iii) tohto nariadenia. Článok 60 nariadenia Európ-
skeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1306/2013 zo 17. decembra 2013 o financo-
vaní, riadení a monitorovaní spoločnej poľnohospodárskej politiky,  ktorým sa 
zrušujú nariadenia Rady (EHS) č. 352/78, (ES) č. 165/94, (ES) č. 2799/98, (ES) 
č. 814/2000, (ES) č. 1290/2005 a (ES) č. 485/2008, sa má vykladať v tom zmysle, 
že situácia, keď žiadateľ o finančnú podporu v rámci režimu jednotnej platby 
na plochu predloží na podporu svojej žiadosti koncesnú zmluvu týkajúcu sa 
pasienkových plôch a zmluvy o bezplatnej výpožičke, ktoré sa týkajú zvierat ur-
čených na pastvu na týchto plochách, môže spadať pod pojem „umelo vytvorené 

226 ŠANTA, J. Poškodzovanie finančných záujmov Európskej únie v poľnohospodárstve – me-
dzinárodné a trestnoprávne aspekty. In MARKOVÁ, V. a kol. Aktuálne otázky trestného práva 
v teórii a praxi. Zborník príspevkov z 8. roč. interdisciplinárnej celoštátnej vedeckej konferencie  
s medzinárodnou účasťou. Bratislava : Akadémia Policajného zboru v Bratislave, 2020, s. 130.
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podmienky“ v zmysle tohto ustanovenia, ak zo všetkých objektívnych okolnos-
tí jednak vyplýva, že napriek formálnemu dodržaniu podmienok stanovených 
relevantnou právnou úpravou cieľ sledovaný touto úpravou nebol dosiahnutý, 
a jednak ak je preukázaná vôľa získať výhodu vyplývajúcu z právnej úpravy Únie 
umelým vytvorením podmienok potrebných na jej získanie.

V intenciách tohto rozhodnutia je s poukazom na vnútroštátnu prax vhod-
né dodať, že vo vzťahu k priamym platbám je potrebné predmetné ustanovenie 
vykladať tak, že okrem formálneho dodržiavania podmienok ustanovených pra-
vidlami EÚ je nevyhnutné dosiahnuť aj účel týchto pravidiel. Pri výklade tohto 
ustanovenia teda dochádza ku kombinácii objektívnych okolností, ku ktorým 
sa pripája aj subjektívny prvok, ktorý pozostáva z úmyslu žiadateľa získať vý-
hodu na úkor pravidiel EÚ umelým vytvorením podmienok ustanovených na 
získanie takejto výhody. Za hlavnú motiváciu žiadateľa možno považovať naj-
mä jeho snahu dosahovať väčší profit, než aký by mal, keby vytvorenie takých 
podmienok nesimuloval. V súlade s uvedeným teda pri posudzovaní umelo vy-
tvorených podmienok vstupuje do tohto procesu niekoľko zložiek, a to úmysel 
žiadateľa, navodenie zdanlivého dodržiavania podmienok a zámer zákonodarcu 
týkajúci sa celkového zámeru príslušného režimu podpory. Vedomé rozhod-
nutie žiadateľa konať spôsobom smerujúcim k naplneniu podmienok nemusí 
vždy napĺňať ciele poskytovania platieb. Pri umelo vytvorených podmienkach 
je konanie žiadateľa motivované snahou získať podporu vytvorením podmie-
nok, ktoré síce formálne napĺňajú požadované náležitosti, avšak toto konanie 
nie je vymedzené tak, aby bolo v súlade s celkovými podpornými cieľmi EÚ.  
Za umelé vytvorenie podmienok sa teda považuje konanie žiadateľa vyvíjajú-
ceho aktívnu činnosť smerujúcu k zdanlivému vytvoreniu alebo predstieraniu 
okolností (podmienok), ktoré je motivované získaním priamych platieb, pričom 
je toto konanie súčasne v rozpore so zámerom legislatívnej úpravy príslušného 
režimu podpory. Ak preukázané umelo vytvorené podmienky sú relevantné 
ako podmienky oprávnenosti pre niekoľko dotknutých schém priamych platieb, 
dotknuté schémy priamych platieb sa žiadateľovi neposkytnú. 

Ako vyplýva z ďalšej judikatúry Súdneho dvora EÚ, vzhľadom na mieru 
voľnej úvahy členských štátov v rámci režimov podpory, na ktoré sa vzťahuje 
spoločná poľnohospodárska politika (SPP), sú členské štáty oprávnené pod-
robnejšie upraviť, aké dôkazy treba predložiť na podporu žiadosti o pomoc,  
s poukázaním najmä na zvyčajnú prax na ich území v oblasti poľnohospodár-
stva týkajúcu sa držania zvierat poľnohospodárom využívaných na pastvu 
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(analogicky – rozsudok z 24. júna 2010, Pontini a i., C 375/08, EU:C:2010:365).  
V tejto súvislosti Súdny dvor EÚ už rozhodol, že cieľom databázy systému iden-
tifikácie a registrácie zvierat je zabezpečiť účinné zistenie pôvodu týchto zvierat  
v reálnom čase, ktoré je z dôvodov verejného zdravia zásadné, a že taká databáza 
môže potvrdiť, že sú splnené podmienky oprávnenosti na poskytnutie podpo-
ry, o akú ide v prípade hustoty stáda (rozsudok z 21. júla 2011, Nagy, C 21/10, 
EU:C:2011:505). 

Nič to však nemení na tom, že výkon miery voľnej úvahy členskými štátmi 
týkajúcej sa dôkazov, ktoré sa majú predložiť na podloženie žiadosti o podpo-
ru, musí byť v súlade s cieľmi sledovanými dotknutou právnou úpravou Únie  
a všeobecnými zásadami práva Únie, predovšetkým so zásadou proporciona-
lity, aby prostriedky, ktoré používa predpis, boli spôsobilé uskutočniť sledova-
ný cieľ a neprekračovali to, čo je potrebné na jeho dosiahnutie (tiež rozsudky  
z 24. júna 2010, Pontini a i., C 375/08, EU:C:2010:365, ako aj zo 17. decembra 
2020, LandBerlin, C 216/19, EU:C:2020:1046). V prvom rade prináleží vnútro-
štátnemu súdu, aby overil, či bola táto zásada dodržaná v rámci vnútroštátnej 
právnej úpravy uplatniteľnej vo veci samej (rozsudok z 24. júna 2010, Pontini  
a i., C 375/08, EU:C:2010:365).

Z ustálenej judikatúry SD EÚ tiež vyplýva, že uplatnenie nariadení Únie 
nemôže byť rozšírené do takej miery, aby sa tým zakrývalo zneužívajúce ko-
nanie hospodárskych subjektov. Súdny dvor EÚ rozhodol aj o tom, že si dôkaz 
zneužívajúceho konania v prípade potenciálneho príjemcu pomoci vyžaduje 
jednak súbor objektívnych okolností, z ktorých vyplýva, že aj napriek formál-
nemu dodržaniu podmienok stanovených relevantnou právnou úpravou cieľ 
tejto právnej úpravy nebol dosiahnutý, a jednak subjektívny prvok spočívajúci 
v úmysle získať výhodu vyplývajúcu z právnej úpravy Únie tým, že sa umelo 
vytvárajú podmienky potrebné na jej získanie. Nakoniec Súdny dvor spresnil, 
že vnútroštátnemu súdu prislúcha preukázať existenciu týchto dvoch okolností, 
pričom dôkaz o tom musí byť predložený v súlade s pravidlami vnútroštátne-
ho práva za predpokladu, že sa tým nenaruší účinnosť práva Únie (rozsudok  
z 12. septembra 2013, Slănčeva sila, C 434/12, EU:C:2013:546).

Ďalším z  vládnych nariadení z  tejto oblasti je nariadenie vlády SR  
č. 36/2015 Z. z., ktorým sa ustanovujú pravidlá poskytovania podpory v poľno-
hospodárstve v súvislosti so schémami viazaných platieb, pričom predmetom 
tejto úpravy sú pravidlá poskytovania podpory v poľnohospodárstve v súvis-
losti so schémami viazaných priamych platieb, akými sú platba na pestovanie 
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cukrovej repy, platba na pestovanie chmeľu, platba na pestovanie vybraných 
druhov ovocia s vysokou prácnosťou, platba na pestovanie vybraných druhov 
ovocia s veľmi vysokou prácnosťou, platba na pestovanie vybraných druhov 
zeleniny, platba na pestovanie vybraných druhov bielkovinových plodín, platba 
na pestovanie rajčiakov, platba na chov bahníc, jariek a kôz, platba na výkrm 
vybraných kategórií hovädzieho dobytka a platba na kravy chované v systéme  
s trhovou produkciou mlieka.

Predmetom úpravy nariadenia vlády SR č. 75/2015 Z. z., ktorým sa usta-
novujú pravidlá poskytovania podpory v  súvislosti s opatreniami programu 
rozvoja vidieka, je ustanoviť pravidlá poskytovania podpory podľa osobitného 
predpisu formou platby pre oblasti s prírodnými obmedzeniami alebo inými 
osobitnými obmedzeniami v rámci sústavy Natura 2000, na agroenvironmen-
tálno-klimatické opatrenie, na ekologické poľnohospodárstvo, na dobré životné 
podmienky zvierat, na lesnícko-environmentálne a klimatické služby a ochranu 
lesov a na prvé zalesnenie poľnohospodárskej pôdy.

Nakoniec nariadenie vlády SR č. 152/2013 Z. z. v platnom znení o pod-
mienkach poskytovania podpory v poľnohospodárstve formou prechodných 
vnútroštátnych platieb ustanovuje podmienky poskytovania podpory v poľno-
hospodárstve formou prechodných vnútroštátnych platieb, ktorými sú dopln-
ková vnútroštátna platba na plochu, doplnková vnútroštátna platba na chmeľ, 
doplnková vnútroštátna platba na dobytčie jednotky.227

S poukazom na predmetné právne normy boli v praxi orgánov činných 
v trestnom konaní a v súdnej praxi evidované mnohé trestné veci v oblasti poľ-
nohospodárstva, z ktorých ako príklady uvádzame niektoré z nich (skutky sú 
upravené a zjednodušené na účely tohto textu). 

V konkrétnej trestnej veci obvinený A. B. ako samostatne hospodáriaci roľ-
ník podal na regionálnom pracovisku Pôdohospodárskej platobnej agentúry 
dňa... 2018 jednotnú žiadosť na rok 2018 evidovanú pod registračným čís-
lom C., ktorou požiadal o poskytnutie jednotnej platby na plochu a platbu na 
poľnohospodárske postupy prospešné pre klímu a životné prostredie, platbu 
pre mladých poľnohospodárov a platby pre oblasti s prírodnými alebo inými 
osobitnými obmedzeniami podľa špecifikácie B-4 poskytované z finančných 

227 ŠANTA, J., ČENTÉŠ, J., BELEŠ, A. Poškodzovanie finančných záujmov Európskej únie v poľ-
nohospodárstve – procesné aspekty a špecifiká dokazovania. In VIKTORYOVÁ, J. a kol. Teória 
a prax vyšetrovania. Zborník vedeckých prác zo dňa 17. marca 2020. Bratislava : Akadémia Po-
licajného zboru v Bratislave, 2020, s. 225.
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prostriedkov Európskeho poľnohospodárskeho a záručného fondu a  Európ-
skeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka spolu na užívanú výmeru 
X ha, a to aj napriek tomu, že deklarovanú pôdu nachádzajúcu sa na dieloch 
pôdnych blokov D. s výmerou X ha v skutočnosti neobhospodaroval, čím takto 
konal v rozpore s ustanovením § 2 ods. 3 nariadenia vlády Slovenskej republiky  
č. 342/2014 Z. z., ktorým sa ustanovujú pravidlá poskytovania podpory v poľ-
nohospodárstve v súvislosti so schémami oddelených priamych platieb v znení 
neskorších predpisov, pričom takto na požadovaných platbách vylákal a takým-
to svojím konaním spôsobil Pôdohospodárskej platobnej agentúre so sídlom 
Hraničná 12, 815 26 Bratislava škodu v celkovej výške XXX eur pochádzajúcich 
zo zdrojov Európskej únie, teda obvinený A. B. predložil nesprávny doklad a po-
užil prostriedky zo všeobecného rozpočtu Európskej únie na iný účel, ako boli 
pôvodne určené, a tým umožnil protiprávne zadržanie prostriedkov z uvedené-
ho rozpočtu, čím spáchal prečin poškodzovania finančných záujmov Európskej 
únie podľa § 261 ods. 1 Trestného zákona účinného v čase skutku.

V inej evidovanej trestnej veci obvinený C. D. v rokoch 2017 až 2020 v mene 
žiadateľa spoločnosti E., s. r. o., a tiež ako súkromne hospodáriaci roľník pred-
ložil na regionálnom pracovisku PPA jednotné žiadosti o poskytnutie podpory, 
okrem iného, formou jednotnej platby na plochu a platby na poľnohospodárske 
postupy prospešné pre klímu a životné prostredie a tiež formou platby pre vy-
brané oblasti s prírodnými alebo inými osobitnými obmedzeniami na poľno-
hospodárske pozemky v dieloch pôdnych blokov F. s deklarovanou užívanou 
výmerou X ha, ktoré neboli v uvedenom rozsahu spôsobilou plochou na zara-
denie do registra pôdy a na poskytovanie priamych podpôr z dôvodu nevyko-
návania agrotechnických operácií súvisiacich s poľnohospodárskou činnosťou 
v adekvátnom rozsahu, čím porušil podmienky stanovené v § 2 ods. 3, 4, § 5 
ods. 2 a § 7 nariadenia vlády č. 342/2014 Z. z., ktorým sa ustanovujú pravidlá 
poskytovania podpory v poľnohospodárstve v súvislosti so schémami oddele-
ných priamych platieb, pretože tieto plochy boli bývalým polomom, resp. rúba-
niskom staršieho lesného porastu, na uvedených plochách preto nehospodáril  
a uvedeným konaním tak sčasti vylákal a  sčasti sa pokúsil vylákať podporu 
financovanú zo zdrojov Európskej únie v rozsahu X eur a zo zdrojov štátneho 
rozpočtu Slovenskej republiky v rozsahu X eur ku škode Pôdohospodárskej pla-
tobnej agentúry, Hraničná 12, Bratislava, spolu vo výške XXX eur, avšak k vy-
plateniu tejto platby došlo len za určité roky.
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Obchodná spoločnosť E., s. r. o., konajúc prostredníctvom svojho konateľa 
uvádzaného obvineného C. D., dňa... 2020 predložila na PPA jednotnú žiadosť 
na rok 2020 o poskytnutie podpory, okrem iného, formou jednotnej platby na 
plochu a platby na poľnohospodárske postupy prospešné pre klímu a životné 
prostredie a tiež formou platby pre vybrané oblasti s prírodnými alebo inými 
osobitnými obmedzeniami na poľnohospodárske pozemky v dieloch pôdnych 
blokov F. s deklarovanou užívanou výmerou X ha, ktoré neboli v uvedenom 
rozsahu spôsobilou plochou na zaradenie do registra pôdy a na poskytovanie 
priamych podpôr z dôvodu nevykonávania agrotechnických operácií súvi-
siacich s poľnohospodárskou činnosťou v adekvátnom rozsahu, čím porušila  
podmienky stanovené v § 2 ods. 3, 4, § 5 ods. 2 a § 7 citovaného nariadenia 
vlády č. 342/2014 Z. z., pretože tieto plochy boli bývalým polomom, resp. rúba-
niskom staršieho lesného porastu a uvedeným konaním sa tak pokúsila vylákať 
podporu financovanú zo zdrojov Európskej únie v rozsahu X eur a zo zdrojov 
štátneho rozpočtu Slovenskej republiky v rozsahu X eur ku škode Pôdohospo-
dárskej platobnej agentúry, Hraničná 12, Bratislava, spolu vo výške XXX eur, 
avšak k vyplateniu tejto platby nedošlo, teda obvinený C. D. predložil nesprávny 
doklad a tým umožnil prostriedky z rozpočtu Európskej únie použiť na iný ako 
určený účel, a takým činom spôsobiť väčšiu škodu a vylákal od iného subvenciu, 
ktorej poskytnutie je podľa všeobecne záväzného právneho predpisu viazané na 
podmienky, ktoré nespĺňal, a to tým, že ho uviedol do omylu v otázke ich splne-
nia a sčasti sa dopustil konania bezprostredne smerujúceho k dokonaniu týchto 
trestných činov a obvinená obchodná spoločnosť E., s. r. o., sa dopustila konania 
bezprostredne smerujúceho k dokonaniu trestných činov tým, že predložila ne-
správny doklad, a tým umožnila prostriedky z rozpočtu Európskej únie použiť 
na iný ako určený účel, a takým činom spôsobiť väčšiu škodu a vylákať od iného 
subvenciu, ktorej poskytnutie je podľa všeobecne záväzného právneho predpi-
su viazané na podmienky, ktoré nespĺňala, a to tým, že ho uviedla do omylu 
v otázke ich splnenia, avšak k dokonaniu týchto trestných činov nedošlo, čím 
spáchali obvinený C. D. prečin poškodzovania finančných záujmov Európskej 
únie podľa § 261 ods. 1, ods. 4 písm. a) Trestného zákona a subvenčný podvod 
podľa § 225 ods.1 Trestného zákona, sčasti v štádiu pokusu podľa § 14 ods. 1 
Trestného zákona, a obvinená obchodná spoločnosť E., s. r. o., pokus prečinu 
poškodzovania finančných záujmov Európskej únie podľa § 14 ods. 1, § 261  
ods. 1, ods. 4 písm. a) Trestného zákona a prečinu subvenčného podvodu podľa 
§ 14 ods. 1, § 225 ods. 1 Trestného zákona.
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ZÁVER

Publikácia pozostáva z troch tematických častí. Prvé dve kapitoly obsahujú 
prehľad základných pojmov, východísk, princípov a systému poskytovania pro-
striedkov z rozpočtov EÚ, analýzu hlavných predpisov EÚ upravujúcich admi-
nistratívnoprávnu ochranu finančných záujmov EÚ, ako aj vysvetlenie, ako boli 
požiadavky vyplývajúce z týchto predpisov premietnuté do slovenských pred-
pisov. Druhá časť je zameraná na trestnoprávnu ochranu pred poškodzovaním 
finančných záujmov EÚ z pohľadu práva EÚ. Posledné kapitoly sú venované 
analýze trestnoprávnej a administratívnoprávnej ochrany finančných záujmov 
EÚ z pohľadu slovenského práva. 

Finančné záujmy EÚ sú v právnych predpisoch Únie definované odkazom 
na rozpočty, ktorými sú rozpočet Únie, rozpočty inštitúcií, orgánov, úradov  
a agentúr Únie zriadených v súlade so zmluvami a rozpočty nimi priamo alebo 
nepriamo spravované a kontrolované. Prostriedky rozpočtov EÚ sú spravované 
v troch rôznych režimoch riadenia (od ktorého sa odvíja aj právny režim čerpa-
nia a použitia prostriedkov): priame riadenie, nepriame riadenie a zdieľané ria-
denie. Príjemcovia prostriedkov EÚ na Slovensku sa zrejme najčastejšie stretli 
s európskymi štrukturálnymi a investičnými fondmi. V programovom období 
2021 až 2027 budú dôležitým zdrojom financovania aj prostriedky z Mechaniz-
mu na podporu obnovy a odolnosti, pričom implementácia tohto mechanizmu 
v jednotlivých členských štátoch je riešená v plánoch obnovy. 

Základným právnym kódexom upravujúcim nielen proces rozpočtova-
nia, ale aj použitie prostriedkov EÚ, je nariadenie Európskeho parlamentu  
a Rady (EÚ, Euratom) č. 2018/1046 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťa-
hujú na všeobecný rozpočet Únie. Nariadenie je následne dopĺňané nariade-
niami upravujúcimi jednotlivé fondy. Z hľadiska problematiky európskych 
a štrukturálnych fondov je bezpochyby najdôležitejšie nariadenie Európskeho 
parlamentu a Rady (EÚ) č. 2021/1060 z 24. júna 2021, ktorým sa stanovujú 
spoločné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom 
sociálnom fonde plus, Kohéznom fonde, Fonde na spravodlivú transformáciu 
a Európskom námornom, rybolovnom a akvakultúrnom fonde a rozpočtové 
pravidlá pre uvedené fondy, ako aj pre Fond pre azyl, migráciu a integráciu, 
Fond pre vnútornú bezpečnosť a Nástroj finančnej podpory na riadenie hraníc  
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a vízovú politiku. Otázky špecifické pre jednotlivé fondy podľa tohto spoločné-
ho nariadenia sú následne upravené v samostatných nariadeniach. Samostatný-
mi nariadeniami sú upravované platby. Z pohľadu problematiky Mechanizmu 
na podporu obnovy a odolnosti je základným právnym predpisom nariadenie 
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2021/241, ktorým sa zriaďuje Mecha-
nizmus na podporu obnovy a odolnosti.

Jednotlivé nariadenia upravujú základné podmienky čerpania prostried-
kov a zásady ich použitia. Z hľadiska aplikačnej praxe je dôležitá najmä zásada 
správneho finančného riadenia vyjadrená v nariadení č. 2018/1046, ktorá je 
následne premietnutá do viacerých slovenských právnych predpisov (naprí-
klad v zákone o rozpočtových pravidlách verejnej správy) a na ktorú sa priamo 
odvolávajú aj slovenské súdy v rámci aplikácie § 261 Trestného zákona. Zása-
da správneho finančného riadenia pozostáva zo zásady hospodárnosti, zásady 
efektívnosti, zásady účinnosti. 

Základnými formami poskytovania prostriedkov EÚ sú verejné obstaráva-
nia a koncesie, príspevky (granty, nenávratné príspevky, ceny) a finančné ná-
stroje [môžu mať podobu kapitálových alebo kvázi kapitálových investícií, úve-
rov, záruk (napr. rozpočtových) alebo iných nástrojov na zdieľanie rizika]. Pre 
každú formu poskytnutia prostriedkov sa stanovujú špecifické pravidlá. Jednou 
z hlavných zásad poskytnutia príspevkov v rámci priameho riadenia je napr. 
zásada neziskovosti. 

Dodržiavanie pravidiel oprávnenosti výdavkov je jednou z najväčších vý-
ziev pri zabezpečení ochrany finančných záujmov EÚ. Pravidlá oprávnenosti sú 
upravené nielen v nariadeniach špecificky zameraných na problematiku fondov, 
ale odvíjajú sa aj od úpravy, ktorá má prierezovú povahu, predovšetkým pra-
vidlá na úseku verejného obstarávania, štátnej pomoci, problematiky malých 
a stredných podnikov, ako aj ochrany klímy. 

Z hľadiska praktickej aplikácie pravidiel na ochranu finančných záujmov 
EÚ sú dôležité najmä pravidlá upravujúce konflikt záujmov a vylúčenie jednot-
livých záujemcov z možnosti čerpania prostriedkov EÚ.

Na problematiku upravujúcu podmienky čerpania prostriedkov EÚ nadvä-
zujú pravidlá EÚ, ktorých účelom je garantovať dodržiavanie týchto podmienok 
v praxi, ako aj zabezpečiť odhaľovanie a sankcionovanie prípadov porušenia. 
Analýze týchto pravidiel sa autori venujú v druhej kapitole. 
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Základným ustanovením práva EÚ garantujúcim efektívnu ochranu finanč-
ných záujmov EÚ na národnej úrovni je ustanovenie článku 325 ZFEÚ. Z pohľa-
du praktickej aplikácie tohto článku, najmä jeho priameho účinku, sú dôležité 
rozsudky Súdneho dvora EÚ vo veciach Taricco I a Taricco II, ako aj rozsudok 
Rule of Law/Rumunsko.

Ústredným pojmom administratívnoprávnej ochrany finančných záuj-
mov EÚ je pojem „nezrovnalosť“ upravený nariadením Rady (ES, Euratom)  
č. 2988/95 o ochrane finančných záujmov Európskych spoločenstiev. V pred-
metnom nariadení nachádzame základné princípy postihovania nezrovnalosti 
(vrátane premlčacích lehôt), pričom sa očakáva, že detailnejšia úprava sa pre-
mietne na úrovni nariadení upravujúcich jednotlivé fondy, resp. na národnej 
úrovni. 

Z hľadiska aplikačnej praxe je pre odhaľovanie prípadov nezrovnalosti 
významné najmä nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom)  
č. 883/2013 o vyšetrovaniach vykonaných Európskym úradom pre boj proti 
podvodom (OLAF). Treba zdôrazniť, že z pohľadu rozsahu a vykonania právo-
moci OLAF pri vyšetrovaniach v jednotlivých členských štátoch je mimoriadne 
dôležitá aj úprava na úrovni členských štátov, pričom na Slovensku ide najmä 
o zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole. 

Základom predchádzania prípadom nezrovnalostí sú správne stanovenie 
a dôsledná implementácia systému riadenia a vnútornej kontroly. Základné 
princípy systému riadenia a vnútornej kontroly sú na úrovní EÚ sformulované 
v nariadeniach upravujúcich jednotlivé fondy a musia byť implementované aj 
na národnej úrovni, pričom v slovenských podmienkach ide najmä o už spomí-
naný zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole. 

V časti venovanej oblasti poškodzovania finančných záujmov Európskej 
únie na nadnárodnej EÚ sa autori zamerali na dva celky, a to jednak na analýzu 
dvoch zásadných predpisov upravujúcich túto problematiku [smernicu Európ-
skeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/1371 o boji proti podvodom poškodzu-
júcim finančné záujmy Únie a nariadenie Rady (EÚ) č. 2017/1939 z 12. ok-
tóbra 2017 o zriadení Európskej prokuratúry] a následne na právnu úpravu vo 
vybraných členských krajinách.

Smernica zabezpečila zintenzívnenie rovnocennej a účinnej ochrany finanč-
ných záujmov, vďaka čomu sa odstránili nedostatky prameniace z rozdielnych 
pravidiel na vnútroštátnej úrovni členských štátov. 
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Jej význam tkvie aj v uľahčení vymáhania zneužitých peňazí EÚ, ktoré spô-
sobujú značné škody pre rozpočet EÚ. Komplexnú právnu úpravu smernica 
poskytuje nielen v otázke zakotvenia jednotlivých skutkových podstát, ale aj 
stanovením spoločných noriem vo vzťahu k sankciám a premlčacím lehotám 
za tieto trestné činy.

Nariadenie prinieslo jedinečnú inštitúciu v podobe Európskej prokuratúry, 
ktorá sa stala novým orgánom Únie s mimoriadne ťažkou úlohou – odhaľovať 
zločiny proti rozpočtu EÚ a chrániť finančné záujmy Únie prostredníctvom 
noriem trestného práva. Vďaka jej zriadeniu sa presunula časť trestnej politiky 
spadajúcej dovtedy výhradne do pôsobnosti členských štátov a ich kompetent-
ných orgánov aj na úroveň samotnej Únie prostredníctvom samotného boja 
proti poškodzovaniu finančných záujmov EÚ.

Zriadenie Európskej prokuratúry predstavuje míľnik v problematike ochra-
ny finančných záujmov Únie. Do jej pôsobnosti pripadla právomoc vyšetrovať 
a stíhať trestné činy poškodzujúce finančné záujmy EÚ. 

V rámci posudzovania odhaľovania konania poškodzujúceho finančné zá-
ujmy Európskej únie sme analyzovali jednotlivé správy o ochrane finančných 
záujmov EÚ za obdobie rokov 2012 – 2021, pričom jednotlivé štatistiky ob-
sahujú údaj jednak o počte konaní, ktoré boli odhalené, ako aj o sume, ktorá 
predstavuje škodu spôsobenú týmto konaním.

Ako sa spomína aj v publikácii, článok 325 ZFEÚ ukladá Únii aj členským 
štátom povinnosť bojovať proti podvodom a akejkoľvek inej nezákonnej činnos-
ti poškodzujúcej finančné záujmy Únie, pričom členské štáty, ktoré bojujú proti 
podvodom, ovplyvňujúcim finančné záujmy Únie, prijmú rovnaké opatrenia, 
aké prijímajú na boj proti podvodom porušujúcim ich vlastné finančné záujmy. 

Členské štáty sú z  toho dôvodu najmä povinné prijať účinné opatrenia 
umožňujúce vymáhať sumy, ktoré boli neoprávnene vyplatené príjemcovi prí-
spevku, ktorý bol čiastočne financovaný z rozpočtu Únie. Naopak, článok 325 
ZFEÚ neukladá členským štátom žiadnu inú povinnosť než tú, ktorá sa týka 
účinnosti opatrení v prípade postupu, ktorý má umožniť dospieť k takému vý-
sledku, takže členské štáty majú v  tejto súvislosti určitú mieru voľnej úvahy 
s výhradou dodržania zásady ekvivalencie.

Z tohto dôvodu sme sa zamerali aj na analýzu právnej úpravy v rovine 
trestných noriem v rámci jednotlivých členských štátov Únie. V tejto časti sme 
upriamili pozornosť v prvom rade na prácu so základnými právnymi predpismi 
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jednotlivých krajín, obsahujúcimi jednotlivé skutkové podstaty trestných činov 
poškodzujúcich finančné záujmy Európskej únie.

V posledných častiach tejto monografie sa autori venovali vnútroštátnej 
právnej úprave danej problematiky.

Detailne analyzovali najmä trestný čin poškodzovania finančných záujmov 
Európskej únie podľa § 261 až 263 Trestného zákona. V rámci tejto analýzy sa 
venovali jednotlivým obligatórnym znakom skutkových podstát tohto trestné-
ho činu, a to jednak z teoretického hľadiska a jednak z hľadiska praktického na 
báze spracovania konkrétnych početných trestných rozhodnutí Špecializované-
ho trestného súdu v Pezinku a Najvyššieho súdu SR. 

Obdobným spôsobom analyzovali trestný čin subvenčného podvodu podľa 
§ 225 Trestného zákona, pretože práve tento trestný čin je spravidla s uvedeným 
trestným činom páchaný v jednočinnom súbehu. 

V ďalšej časti autori spracovali množstvo konkrétnych súdnych rozhodnutí, 
ktorými boli riešené mnohé aplikačné problémy, aké sa v rámci tejto agendy 
medzičasom vyskytli. 

Zvýrazňujú, že v súvislosti s danou problematikou bol prijatý jediný judi-
kát ‒ R 98/2018, podľa ktorého už použitím poskytnutých prostriedkov na iný 
než pôvodne určený účel (následok spôsobený páchateľom) v úmysle vyvolať 
taký stav trvale (nielen prechodne zapožičať prostriedky sebe alebo inému), 
dochádza k spáchaniu (pri splnení aj ostatných zákonných znakov) trestného 
činu poškodzovania finančných záujmov Európskej únie podľa § 261 Trestného 
zákona. Z predmetného judikátu je tiež zrejmé, že jednočinný súbeh trestného 
činu poškodzovania finančných záujmov Európskej únie podľa § 261 Trestného 
zákona a trestného činu subvenčného podvodu podľa § 225 Trestného zákona 
je možný pri kumulácii rôznych následkov zodpovedajúcich škode; škoda ako 
kvalifikačný moment sa delí medzi obe právne kvalifikácie podľa pôvodného 
zdroja finančných prostriedkov, ktorých sa týka následok vyvolaný konaním 
páchateľa ‒ jednak prostriedky poskytnuté Slovenskej republike Európskou 
úniou ‒ § 261 Trestného zákona a jednak prostriedky z iných verejných zdrojov 
pokrytých ustanovením § 225 Trestného zákona upravujúcim trestný čin sub-
venčného podvodu.

Z hľadiska najaktuálnejších aplikačných problémov autori podčiarkujú dva 
z nich, ktoré sa v praxi často vyskytujú, v prvom prípade vyžadujú ich zjedno-
tenie a v druhom prípade legislatívnu zmenu.

ZÁVER
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Prvým z nich je nejednotná prax jednotlivých sudcov Špecializovaného 
trestného súdu v Pezinku, ako aj senátov Najvyššieho súdu SR pri rozhodovaní 
o náhrade škody pri trestnom čine poškodzovania finančných záujmov Európ-
skej únie podľa § 261 Trestného zákona, pretože väčšia časť sudcov rozhoduje 
odkazom poškodeného na iný proces podľa § 288 ods. 1 Trestného poriadku, 
kým menšia časť sudcov ukladá obžalovaným nahradiť poškodeným neuhrade-
nú škodu podľa § 287 ods. 1 Trestného poriadku. S poukazom na detailné skôr 
uvádzané argumenty, a teda, že aj v tomto prípade medzi obžalovaným – prijí-
mateľom NFP a poškodeným – jeho poskytovateľom, existuje primárne civil-
noprávny vzťah, sa autori prikláňajú k druhej z týchto alternatív. Pre podstatnú 
rozdielnosť týchto dôležitých právnych názorov je preto nevyhnutným prijatie 
judikátu zo strany Najvyššieho súdu SR. 

Druhý závažný aplikačný problém, na ktorý autori poukazujú a ktorý vy-
žaduje legislatívnu zmenu, vychádza z § 22a Trestného poriadku upravujúce-
ho spory o právomoc medzi Európskou prokuratúrou a prokuratúrou, pretože 
prevažná časť trestných činov poškodzovania finančných záujmov EÚ podľa 
§ 261 Trestného zákona naďalej, aj po vzniku Európskej prokuratúry, zostáva 
v právomoci prokuratúry (národnej). Základným dôvodom a problémom tohto 
stavu je, že horná hranica trestnej sadzby stanovená vo vnútroštátnom práve 
za trestný čin patriaci do pôsobnosti čl. 22 ods. 1 citovaného nariadenia (§ 261 
Trestného zákona, 7 ‒ 12 rokov) je nižšia ako horná hranica trestnej sadzby za 
neoddeliteľne spojený trestný čin podľa čl. 22 ods. 3 nariadenia (§ 225 Trestného 
zákona, 10 ‒ 15 rokov). Ak by Trestný zákon určoval pre trestný čin poškodzova-
nia finančných záujmov EÚ podľa § 261 Trestného zákona vyššiu hornú hranicu 
trestnej sadzby ako pre trestný čin subvenčného podvodu podľa § 225 Trestného 
zákona, celkom nepochybne by nebolo možné aplikovať uvádzané ustanovenie 
čl. 25 ods. 3 písm. a) nariadenia. Toto kritérium je, aj podľa právneho názoru 
Najvyššieho súdu SR, v článku 25 ods. 3 písm. a) nariadenia dané výlučne ma-
ximálnou možnou hornou hranicou trestu, čo je koncept aplikovateľný jednotne 
vo všetkých jurisdikciách a súčasne jednoduchší, a tým aj odlišný od konceptu 
činu najprísnejšie trestného, konštruovaného na podmienky systému trestov 
podľa slovenskej trestnoprávnej úpravy. Porovnaním uvádzaných trestných sa-
dzieb pri trestnom čine poškodzovania finančných záujmov EÚ podľa § 261 
Trestného zákona a trestného činu subvenčného podvodu podľa § 225 Trestné-
ho zákona (ako najčastejšie sa vyskytujúcich neoddeliteľne spojených trestných 
činov) je možné dôjsť k záveru, že tieto trestné sadzby sú nevyrovnané a ochrane 
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štátneho rozpočtu Slovenskej republiky v podobe subvenčného podvodu je pri-
znávaná oveľa väčšia ochrana prostredníctvom prísnejších trestných sadzieb 
a vyšších horných hraníc trestnej sadzby trestu odňatia slobody. V dôsledku 
toho Európska prokuratúra nemôže vykonávať právomoc v takom množstve 
trestných vecí, ako by bolo potrebné a logické, preto nevyhnutná legislatívna 
zmena, ktorá už je súčasťou legislatívneho procesu, predpokladá naznačené zvý-
šenie trestných sadzieb pri trestnom čine poškodzovania finančných záujmov 
EÚ podľa § 261 Trestného zákona.

Súčasťou spracovania danej problematiky sú aj kvantitatívne údaje k analy-
zovanej kriminalite so záverom, že trestný čin poškodzovania finančných zá-
ujmov Európskej únie podľa § 261 Trestného zákona bol prvýkrát v Slovenskej 
republike evidovaný v roku 2014, a to s počtom 57 stíhaných osôb, 38obža-
lovaných a 32 odsúdených osôb. Od toho roku do roku 2021 bolo spolu za 
tento trestný čin stíhaných 462 osôb, čo predstavuje ročný priemer 58 obvine-
ných, obžalovaných za toto obdobie bolo spolu 328 osôb, čo predstavuje ročný 
priemer 41 obžalovaných, u 91 osôb došlo k uzavretiu dohody o vine a treste 
alebo k podmienečnému zastaveniu trestného stíhania, teda v priemere ročne  
s 11 obvinenými, a spolu bolo za uvedené obdobie odsúdených 252 osôb, teda 
ročne v priemere 32. 

Podstatná časť monografie je v závere venovaná analýze súvisiacich práv-
nych noriem z oblasti správneho práva, osobitne v rezorte poľnohospodárstva, 
ktoré upravujú najmä procesy poskytovania finančných prostriedkov z rozpoč-
tov Európskej únie ich prijímateľom v Slovenskej republike. Týmito zákonmi 
v aktuálnom programovom období sú predovšetkým zákon č. 121/2022 Z. z.  
o príspevkoch z fondov Európskej únie a o zmene a doplnení niektorých záko-
nov, zákon č. 368/2021 Z. z. v platnom znení o mechanizme na podporu obnovy 
a odolnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov a nariadenie vlády SR  
č. 342/2014 Z. z., ktorým sa ustanovujú pravidlá poskytovania podpory v poľ-
nohospodárstve v súvislosti so schémami oddelených priamych platieb. K jed-
notlivým uvádzaným procesom autori tiež spracovávajú početnú judikatúru 
slovenských súdov, ako aj Súdneho dvora Európskej únie. 
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