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I. KAPITOLA 
POJEM, FUNKCIE, ZÁSADY, PRAMENE TRESTNÉHO PRÁVA, PÔSOBNOSŤ 
TRESTNÉHO ZÁKONA 
 
[§ I.I]  Pojem, funkcie, zásady trestného práva hmotného 
[§ I.II] Pramene trestného práva hmotného 
[§ I.III] Pôsobnosť Trestného zákona 
 
 
§ I.I 
Pojem, funkcie, zásady trestného práva hmotného 
 
Pojem trestného práva a trestnoprávne vzťahy 
 

Trestné právo je súčasťou právneho poriadku Slovenskej republiky a je štandardne 
zaradené ako odvetvie verejného práva. Trestné právo sa rozdeľuje na trestné právo hmotné 
(materiálne), ktoré stanovuje, čo je trestným činom, aké sú všeobecné podmienky trestnej 
zodpovednosti a akú sankciu je možné za trestný čin uložiť, a trestné právo procesné 
(formálne), ktoré upravuje trestné konanie, to znamená procesný postup orgánov činných 
v trestnom konaní a súdov, teda postup, aby sa trestné právo hmotné aplikovalo a naplnil sa 
jeho účel. 

Trestné právo hmotné je definované ako odvetvia verejného práva, ktoré chráni 
najdôležitejšie spoločenské záujmy – to znamená právne statky našej spoločnosti, najmä 
práva a oprávnené záujmy fyzických a právnických osôb (najmä život, zdravie, slobody 
jednotlivca, rodina, majetok a ďalšie) a ďalších subjektov, ako aj právom chránené záujmy 
spoločnosti a štátu, vrátane ústavného zriadenia Slovenskej republiky a tiež záujmy 
Európskej únie, pred trestnými činmi taxatívne uvedenými v trestnoprávnych normách.  

Trestné právo hmotné je teda definované prostredníctvom svojho najdôležitejšieho 
účelu, ktorým je ochrana spoločenských záujmov. Primárnym účelom trestného práva teda 
nie je trestať,1 ale chrániť. V tomto zmysle musíme chápať aj známy symbol spravodlivosti – 
ženu so zaviazanými očami, ktorá drží v rukách váhy a meč. Atribút meča nemá trest ako 
odplatu za spáchané zlo, ale je potrebné trestaniu rozumieť ako sociálne účelnej činnosti,2 
ktorá smeruje k ochrane spoločnosti a náprave páchateľa. 

Ochrana, ktorú poskytuje trestné právo hmotné spoločenským záujmom, sa 
uskutočňuje tým, že trestné právo hmotné:  

a) vymedzuje, čo je trestný čin,  
b) stanovuje podmienky trestnej zodpovednosti, vrátane okolností vylučujúcich 

protiprávnosť činu, okolností vylučujúcich trestnú zodpovednosť a dôvodov zániku 
trestnej zodpovednosti,  

c) upravuje druhy trestných sankcií, spôsob ich ukladania, výkonu i zániku ich výkonu, 
vrátane podmienok zahladenia odsúdenia.  

 
1 Pojem trestné právo teda vychádza z historických skutočností, keď sa presadzovali odplatné účely trestu, a to 
najmä prostredníctvom telesných trestov, ktoré v modernom trestnom práve od 19-teho storočia založenom na 
zásade humanity nemajú miesto. Pojem trestať sa rozvinul od pojmov trepať, resp. trieskať, čo sa pôvodne 
vzťahovalo na fyzické tresty. Pozri KRÁLIK, Ľ. Stručný etymologický slovník slovenčiny. Bratislava: Veda, 
vydavateľstvo SAV, 2015, s. 624. 
2 Porovnaj KALLAB, J. Zločin a trest. Úvahy o základech trestního práva. Praha: nakladatel Jos. R. Vilímek, 1916, 
s. 3. 
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Trestné právo hmotné teda – zjednodušene vyjadrené – reguluje súhrn predpokladov 

vyvodenia trestnoprávnej zodpovednosti. Trestnoprávna zodpovednosť je druhom právnej 
zodpovednosti a je ňou spôsobilosť a povinnosť subjektov práva (fyzických a právnických 
osôb) znášať následky (minulého) protiprávneho konania podľa trestného práva.3 

Trestné právo hmotné sa uplatňuje aj v rámci zodpovednostných vzťahov – 
trestnoprávnych vzťahov, keď základným trestnoprávnym (hmotnoprávnym) vzťahom je 
vzťah páchateľa trestného činu a štátu, ktorý vzniká spáchaním trestného činu. Ústredným 
subjektom tohto vzťahu je páchateľ, ktorým môže byť trestne zodpovedná fyzická osoba 
alebo právnická osoba.4  
 Obsahom tohto trestnoprávneho vzťahu je právo štátu stíhať páchateľa a uložiť mu 
trestnú sankciu a tomu zodpovedajúca povinnosť páchateľa tento zásah orgánov verejnej 
moci do svojich práv strpieť. Trestná sankcia pôsobí ako úmyselná reakcia proti porušeniu 
povinnosti, ktorú spoločnosť uložila svojim členom. Spoločnosť je na takúto reakciu 
oprávnená, pretože páchateľ trestným činom ohrozuje jej poriadok. Sankciou sa spoločnosť 
voči páchateľovi a trestnému činu bráni, sankcia je diktovaná potrebou sebazáchovy 
spoločnosti.5 Oprávnenie štátu stíhať páchateľa trestného činu je zároveň aj povinnosťou 
štátu, pretože štát je povinný (nie len oprávnený) chrániť najdôležitejšie spoločenské záujmy.  

Základný trestnoprávny (hmotnoprávny) vzťah je v trestnom konaní doplnený 
základným trestnoprocesným vzťahom, ktorý vzniká medzi orgánmi činnými v trestnom 
konaní a súdmi na jednej strane a obvineným na strane druhej, a to okamihom vznesenia 
obvinenia.6 Zmyslom trestnoprocesného vzťahu je naplnenie účelu trestného konania podľa 
§ 1 Trestného poriadku, najmä zákonné a spravodlivé sankcionovanie páchateľa.7 
Prostredníctvom trestnoprocesného vzťahu sa napĺňa základný trestnoprávny 
(hmotnoprávny) vzťah. Trestné právo hmotné je kodifikované v Trestnom zákone, zatiaľ čo 
trestné právo procesné je obsiahnuté predovšetkým v kodifikácii Trestného poriadku. 
Trestný zákon a Trestný poriadok sú navzájom veľmi úzko prepojené, najmä čo sa týka 
používaných pojmov a právnych inštitútov. Trestné právo hmotné sa realizuje v špeciálnom 
procese – trestnom konaní, ktoré je upravené v trestnom práve procesnom, ktoré je tiež 
súčasťou verejného práva a ktorého normy majú zaväzujúce povahu (ius cogens). 
Hmotnoprávna úprava by bez trestného procesu bola len teoretická a neuplatniteľná 
a trestný proces bez hmotnoprávnej úpravy by nemal obsah. 
 
 
 
 
 

 
3 Porovnaj FÁBRY, B., KASINEC, R., TURČAN, M. Teória práva. Druhé prepracované vydanie. Bratislava: Wolters 
Kluwer, 2019, s. 244. Pozri tiež KOUTNÁ, Ľ. Právna zodpovednosť a právna sankcia. Právny obzor, 1989, roč. 72, 
č. 10, s. 888-896. 
4 Zákon č. 91/2016 Z. z. o trestnej zodpovednosti právnických osôb a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 
5 MILOTA, A. Trestní právo hmotné, část obecná. Bratislava: Právnik, 1924, s. 5. 
6 Okamihom vznesenia obvinenia je vydanie uznesenia o vznesení obvinenia podľa § 206 Trestného poriadku 
a jeho oznámenie. Sťažnosť voči tomuto uzneseniu nemá odkladný účinok, preto má osoba procesné 
postavenie obvineného vydaním a oznámením uznesenia. 
7 Účelom Trestného poriadku a zároveň aj trestného konania je náležité zistenie trestných činov, spravodlivé 
a zákonné potrestanie páchateľov, odňatie výnosov z trestnej činnosti, a to všetko pri rešpektovaní základných 
práv a slobôd fyzických osôb a právnických osôb (§ 1 Trestného poriadku). 
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Schéma č. 1. 

 

 
 

Hoci základný trestnoprávny (hmotnoprávny) a trestnoprocesný vzťah sú na seba 
naviazané, neznamená to automaticky, že keď existuje jeden, musí tiež existovať aj druhý. 
Stáva sa, že trestnoprávny vzťah vznikol, teda z hmotnoprávneho hľadiska bol spáchaný 
trestný čin – napr. prišlo k prijatiu úplatku podľa § 329 Trestného zákona alebo bol spáchané 
skrátenie dane podľa § 276 Trestného zákona – avšak trestnoprocesný vzťah nevznikol, teda 
orgány činné v trestnom konaní voči páchateľovi trestného činu nevzniesli obvinenie, 
páchateľ nemohol byť odsúdený, a teda ani sankcionovaný. Vzniku a naplneniu zmyslu 
trestnoprocesného vzťahu mohla zabrániť skutočnosť, že trestný čin vôbec nebol zistený, 
alebo trestný čin bol síce zistený, ale zistený nebol jeho páchateľ, alebo bol aj zistený 
páchateľ, ale jeho trestné stíhanie je neprípustné (napr. páchateľ pred vznesením obvinenia 
zomrel), alebo páchateľ bol zistený ako podozrivý, ale dôkazná situácia nedovoľovala vzniesť 
obvinenie, podať obžalobu alebo odsúdiť páchateľa.  

V určitých prípadoch môže byť spáchané spoločensky závažné konanie (napr. bola 
usmrtená osoba), avšak nejde o trestný čin, a teda ani nevznikne trestnoprávny vzťah medzi 
páchateľom a štátom. Dôvodom môže byť nedostatok protiprávnosti (napr. išlo o konanie 
v nutnej obrane podľa § 25 Trestného zákona) alebo nedostatok trestnej zodpovednosti 
(osoba trpí duševnou poruchou, pre ktorú je nepríčetná, alebo má nízky vek /v zásade menej 
ako 14 rokov / a pod. 

V právnom štáte sú závažné (a neprípustné) tie situácie, keď trestnoprávny vzťah voči 
určitej osobe nevznikol, avšak vznikol voči nej trestnoprocesný vzťah. V takom prípade 
nastáva riziko justičného omylu, teda že bude odsúdená osoba, ktorá v skutočnosti nie je 
páchateľom trestného činu. Justičnému omylu je nevyhnutné predchádzať riadnym 
a zákonným dokazovaním v trestnom konaní a aplikáciou procesných zásad náležitého 
zistenia skutkového stavu bez dôvodných pochybností8 a prezumpcie neviny9. O vine a treste 
rozhoduje výlučne nezávislý a nestranný súd. Osobu je možné považovať za páchateľa 
trestného činu až na základe takého právoplatného rozhodnutia – Roma locuta, causa finita. 

Situácie, keď bol trestný čin spáchaný, trestnoprávny vzťah vznikol, avšak nevznikol 
trestnoprocesný vzťah (latentná kriminalita), príp. trestnoprocesný vzťah nebol naplnený 
spravodlivým a zákonným odsúdením páchateľa (napr. nedostatok zákonných dôkazov), sú 
pomerne bežné a treba sa s nimi zmieriť. Neplatí zásada, že spravodlivosť treba dosiahnuť, 
„aj keby mal zahynúť svet“ (fiat iustitia, pereat mundus).10 To znamená, že spravodlivosť 
nemožno chcieť dosiahnuť za každú cenu.  

 
8 Ust. § 2 ods. 10 Trestného poriadku. 
9 Ust. § 2 ods. 4 Trestného poriadku. Každý sa považuje za nevinného, kým súd súd nevysloví právoplatným 
odsudzujúcim rozsudkom jeho vinu. Nedokázaná vina sa považuje za dokázanú nevinu. Z procesnej zásady 
prezumpcie neviny vyplýva zásada in dubio pro reo, teda v pochynostiach v prospech obvineného. 
10 Napr. nález Ústavního soudu ČR z 24. septembra 2019, sp. zn. II. ÚS 698/19, bod 24, ďalej nález Ústavního 
soudu ČR z 5. novembra 2019, sp. zn. II. ÚS 474/19, bod 26 a ďalšie rozhodnutia. 

hmotnoprávny vzťah štátpáchateľ

procesnoprávny vzťah OČTK, súdobvinený
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Na druhej strane tiež platí, že každé podozrenie zo spáchania trestného činu je 
potrebné dôkladne prešetriť, trestný čin objasniť, zistiť páchateľa a o vine alebo nevine musí 
s konečnou platnosťou rozhodovať nezávislý súd. Každá trestná činnosť totiž narúša 
spoločenské vzťahy. Vymožiteľnosť práva v oblasti trestného práva má mimoriadny význam 
pre kvalitný a bezpečný život každého jedinca.11 Ak štát rezignuje na jej včasné a dôsledné 
objasňovanie, spoločnosť stráca dôveru v štát a jeho inštitúcie (orgány činné v trestnom 
konaní a súdy), resp. dôveru v schopnosť štátu chrániť základné práva a slobody, zabezpečiť 
riadny chod vecí verejných, teda všeobecne dôveru v spravodlivosť. Trestné právo 
v právnom štáte nemôže byť vykladané formalisticky, pretože podstatou právneho štátu je 
skutočné a efektívne zachovávanie najdôležitejších spoločenských hodnôt prostredníctvom 
práva, predovšetkým základných práv a slobôd. Právna istota musí byť istotou obsahových 
hodnôt.12 

Ako sme uviedli, základom vyvodenia trestnoprávnej zodpovednosti je vznik 
a existencia trestnoprávneho (hmotnoprávneho) vzťahu, a preto sa niekedy trestné právo 
hmotné definuje ako systém právnych noriem regulujúcich vznik, zmenu a zánik 
trestnoprávnych vzťahov, ktoré zabezpečujú ochranu dôležitým spoločenským vzťahom. 
Trestné právo však pôsobí svojou ochranou aj bez vzniku trestnoprávneho vzťahu, teda 
preventívne.  

Podobne ako v občianskom práve môžeme rozlišovať trestné právo v zmysle 
objektívnom (ako súhrn záväzných a vynútiteľných právnych noriem upravujúcich trestnú 
moc štátu a poskytujúcich ochranu najdôležitejším právnym statkom) a trestné právo v 
zmysle subjektívnom, ktoré obsahuje právo štátu, aby za činy, ktoré sú v Trestnom zákone 
označené ako trestné činy, ukladal prostredníctvom súdov trestné sankcie (tresty a ochranné 
opatrenia), ktoré trestný zákon ustanovuje (§ 36 a nasl.). Trestné právo subjektívne však nie 
je ničím iným ako jednou z funkcií štátu, ktorá nevyhnutne vyplýva z trestného práva v 
zmysle objektívnom. 
 
Trestné právo ako súčasť právneho poriadku 
 

Trestné právo je odvetvím verejného práva a súčasťou slovenského právneho 
poriadku. Napriek rôznym námietkam – v európskom kontinentálnom chápaní práva si svoj 
nepopierateľný význam ponecháva klasifikácia práva na verejné a súkromné. Pre verejné 
právo je na rozdiel od súkromného práva charakteristické, že štát alebo iný verejný orgán 
vystupuje voči druhému subjektu – fyzickej alebo právnickej osobe – v  pozícii nositeľa 
autoritatívne vykonávanej verejnej moci, teda má voči nemu nadriadené postavenie a právne 
normy majú záväzný charakter. V právnom štáte však platí zásada legálneho obmedzenia 
výkonu verejnej moci podľa čl. 2 ods. 2 Ústavy SR, to znamená, že verejná moc môže byť 
vykonávaná iba v prípadoch a v rozsahu stanovenom zákonom, a zároveň spôsobmi, ktoré 

 
11 „[...] vymožiteľnosť práva v trestnom konaní má svoj základ najmä v rýchlom a účinnom postihu páchateľa 
trestného činu, bez zbytočných prieťahov, ktoré oslabujú celkový dopad rozhodnutia súdu na jeho prevýchovu 
a nápravu, ako aj na právne vedomie ostatných členov spoločnosti z preventívneho hľadiska.“ ČENTÉŠ, J., SAMAŠ, 
O., TOMAN, P. Vymožiteľnosť práva z hľadiska trestného práva. In: Vymožiteľnosť práva v Slovenskej republike. 
Záverečná štúdia. Pezinok: Justičná akadémia Slovenskej republiky, 2010, s. 379-478. 
12 Porovnaj nález Ústavného súdu ČSFR z 26. novembra 1992, sp. zn. Pl. ÚS 1/92, Sbírka usnesení a nálezů ÚS 
ČSFR, č. 14 (v odôvodnení): „V pojetí právního státu nejde tedy jen o dodržování jakýchkoli hodnot a jakéhokoli 
práva, byť i ono vzniklo procedurálně řádným způsobem, ale jde především o respekt k takovým normám, které 
nejsou v rozporu se základními hodnotami lidského společenství, jak jsou vyjádřeny v již zmíněné Listině základních 
práv a svobod.“ 
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zákon ustanovuje. Tak vzniká každému právo, aby bolo jeho trestnoprávne relevantné 
konanie posúdené len v medziach a spôsobom ustanoveným zákonom, vrátane toho, aby 
bol trestne stíhaný len podľa všeobecne záväzných trestnoprávnych predpisov.  

Verejnoprávny charakter trestného práva sa vzťahuje na hmotné i procesné právo. 
Prejavuje sa aj v tom, že trestné stíhanie vykonávajú štátne orgány, orgány činné v trestnom 
konaní z úradnej povinnosti – ex offo. Dôležitým prvkom je jednostranná rozhodovacia 
právomoc orgánov verejnej moci, v rámci ktorej práva a povinnosti môžu pre subjekt, o 
ktorého právach a povinnostiach sa rozhoduje, vzniknúť aj proti jeho vôli, avšak na druhej 
strane sú orgány verejnej moci obmedzené trestným právom v tom smere, že môžu túto 
svoju rozhodovaciu právomoc uplatniť len v zákonných medziach. O vine a treste rozhoduje 
len súd ako orgán verejnej moci a odsudzujúci (aj oslobodzujúci) rozsudok sa vyhlasuje 
v mene Slovenskej republiky. Výkon trestných sankcií taktiež zabezpečujú orgány verejnej 
moci.13  

Trestné právo sa od iných právnych odvetví odlišuje predovšetkým tým, že disponuje 
najväčšou donucovacou silou štátu. Trestnoprávna sankcia vyplýva z podriadenia indivídua 
spoločenskej moci – verejnej moci. Trestať môže niekto len toho, nad kým má moc.14 Ak 
máme vymedziť vzťah trestného práva a iných právnych odvetví, musíme vychádzať z 
ochrany, ktorú trestné právo poskytuje pred kriminalitou. Kriminalita útočí proti 
najdôležitejším záujmom – právnym  statkom spoločnosti, teda proti najdôležitejším 
chráneným právnym hodnotám či chráneným spoločenským záujmom.15 Trestnoprávna 
ochrana sa aplikuje len vtedy, ak k ochrane nepostačujú prostriedky iných právnych 
odvetví, predovšetkým práva správneho, občianskeho, rodinného, obchodného a pod. 

To znamená, že trestné právo má vo vzťahu k iným právnym odvetviam podporný, 
čiže subsidiárny charakter. Spoločnosť sa prostredníctvom trestného práva bráni proti 
zločinu, ktorý ju ohrozuje a poškodzuje. Historickým vývojom trestného práva sa vytýčili 
určité hranice, ktoré vyjadrujú zásadu, aby sa neprekračovala miera toho, čoho je nevyhnutne 
nutné na potlačenie zločinu. Keď robí spoločnosť zákrok proti zločinu tak ide o zákrok na 
vlastnom tele.16 Preto sa invazívne nástroje trestného práva uplatnia, len ak je to nevyhnutné 
a až ako posledná možnosť. 

Napr. ak zodpovednosť v civilnom práve a pracovnom práve nie je postačujúca na 
zabezpečenie riadneho vyplácania mzdy zamestnancovi, prichádza do úvahy trestná represia 
prostredníctvom aplikácie trestného činu nevyplatenia mzdy a odstupného podľa § 214 
Trestného zákona. Alebo ak daňové nároky štátu nemožno ochrániť proti protizákonnému 
skracovaniu dane v daňovom konaní, prichádza do úvahy uplatnenie trestného činu skrátenia 
dane a poistného podľa § 276 Trestného zákona.  

Preto trestnoprávne riešenie je treba považovať vždy za posledné východisko v zmysle 
princípu „ultima ratio“.17 V tomto zmysle sa niekedy hovorí o trestnom práve ako o práve 
sekundárnom (druhotnom) a niekedy aj o jeho podpornej a čiastkovej povahe. Dôvodom je, 

 
13 Avšak v niektorých štátoch prichádza k tzv. privatizácii väzenstva. 
14 MILOTA, A. Trestní právo hmotné, část obecná, s. 5. 
15 Chránenými právnymi statkami sú najmä práva a oprávnené záujmy fyzických a právnických osôb – 
predovšetkým život a zdravie človeka, jeho sloboda rozhodovania, rodinné vzťahy, majetok, ako aj právom 
chránené záujmy spoločnosti a štátu – predovšetkým hospodárstvo Slovenskej republiky, finančné záujmy 
Európskej únie, životné prostredie, ústavné zriadenie SR, riadny chod orgánov verejnej moci, mierové spolužitie 
národov, ochrana pred extrémizmom a ďalšie. 
16 MILOTA, A. Působnost zákonů trestních. Díl I. Bratislava: nákladem fakulty právnické University Komenského, 
1922, s. 9. 
17 Pozri ďalej výklad k zásadám trestného práva hmotného. 
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že normy trestného práva neupravujú primárny predmet netrestnej právnej regulácie v celej 
jeho šírke, ale vyberajú si len určité fragmenty spoločenských vzťahov, ktoré sú primárne 
chránené (upravené) inými právnymi odvetviami. 18 

Napr. úmyselné spôsobenie jednoduchej ujmy na zdraví (resp. drobného ublíženia na 
zdraví) je protiprávnym konaním, ktoré sankcionuje správne právo.19 Avšak ak následok takého 
konania dosiahne závažnejší stupeň, vyššiu mieru spoločenskej závažnosti, čiže vyššiu intenzitu 
ublíženia na zdraví20, ide o trestný čin.21 Porušenie zmluvnej povinnosti, napr. vo forme tzv. 
„neplatenia faktúr“ nie je trestným činom a v takýchto prípadoch sa uplatnia štandardné 
mechanizmy porušenia zmluvnej povinnosti, ktoré sa následne procesne aplikujú v civilnom 
konaní. Trestným činom je však podvod,22 teda úmyselné uvedenie do omylu iného napr. vo veci 
budúceho plnenia zo zmluvy (teda páchateľ nemal od počiatku úmysel plniť, ale predstieral, že 
má), ak je spôsobená aspoň škoda malá.23 

Trestné právo však nie je len doplnkom iných právnych odvetví, ide o právne odvetvie 
úplne samostatné, s vlastným predmetom ochrany tým, že vymedzuje, čo je trestný čin, a 
stanovuje podmienky trestnej zodpovednosti, resp. ustanovuje tresty ako špecifickú sankciu 
výlučne trestného práva24 s účelom individuálnej represie a individuálnej a generálnej 
prevencie. Komplementárnym prostriedkom ochrany v rámci trestných sankcií sú ochranné 
opatrenia, ktoré však už nie sú vlastné len trestnému právu.25 

Prostredníctvom ochrany spoločenských vzťahov trestným právom dostávajú 
hodnoty spoločnosti zákonné vyjadrenie a upevňuje sa aj ochrana právneho poriadku per 
se. Trestné právo má subsidiárnu povahu, v rámci ktorej poskytuje najintenzívnejšiu ochranu 
právnym statkom chráneným primárne inými právnymi odvetviami. Trestné právo teda ako 
súčasť normatívneho právneho systému zohľadňuje štandardy morálky a etiky ako 
normatívneho neprávneho systému. Na stav spoločenskej morálky pôsobia rôzne 
náboženstvá, ideológie a filozofické sústavy. Takto sa formuje vedomie človeka, jeho životná 
filozofia – ako jedna z determinánt motivácie jeho činov.26 Trestnoprávne normy sa tak do 
značnej miery, avšak nie úplne prekrývajú s morálnymi pravidlami.  
 
Trestné právo a správne trestanie  
 

Ako sme naznačili vyššie, trestné právo a správne právo, najmä správne trestanie, 
teda postih priestupkov a iných správnych deliktov, sú úzko prepojené. Ide o odlíšenie 
trestných činov a správnych (administratívnych) deliktov. Právna úprava správnych deliktov 
tiež významne podieľa na ochrane pred protispoločenskými – protiprávnymi činmi.  

Tieto delikty majú však charakter administratívnych deliktov, ktoré sú prejednávané 
správnym orgánom, predovšetkým Policajným zborom, okresnými úradmi a inými orgánmi 

 
18 Pozri ŠÁMAL, P. Před § 1. In: ŠÁMAL, P. a kol. Trestní zákonník I. § 1 až 139. Komentář. 2. vydání. Praha: C. H. 
Beck, 2012, s. 4 a nasl., resp. KRATOCHVÍL, V. a kol. Trestní právo hmotné. Obecná část. Brno: Masarykova 
univerzita, 2003, s. 9 a 10. 
19 Ust. § 49 ods. 1 písm. d) zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch. 
20 Ust. § 123 ods. 2 Trestného zákona. 
21 Ust. § 155 a nasl. Trestného zákona. 
22 Ust. § 221 TZ. 
23 Malou škodou je škoda vo výške presahujúcej 266 eur, ust. § 125 ods. 1 TZ. 
24 K členeniu sankcií v súkromnom a verejnom práve pozri FÁBRY, B., KASINEC, R., TURČAN, M. Teória práva, 
s. 263 a nasl. 
25 Sú ukladané aj v správnom práve – porov. napr. § 16 písm. a) a b) zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch, podľa 
ktorého ochrannými opatreniami sú obmedzujúce opatrenia a zhabanie veci. 
26 Pozri HATALA, V. Motív a trestný čin. Bratislava: Iura Edition, 2003, s. 178. 
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a za ktoré sú ukladané správne sankcie (nie tresty!). Pre správne trestanie sa používa pojem 
„správne trestné právo“,27 avšak niektorí autori ho považujú za nevhodný alebo dokonca 
zavádzajúci, pretože trestné právo per se nekorešponduje s povahou verejnej správy.28 
Administratívne delikty nie sú súdne trestnými deliktmi. Administratívne delikty sú 
mimosúdnymi deliktmi. Súdne trestnými deliktmi sú trestné činy. Najmenej závažnú 
kategóriu porušenia právneho poriadku predstavujú civilnoprávne delikty v zmysle 
Občianskeho zákonníka. Civilnoprávna zodpovednosť je druhom súkromnoprávnej 
zodpovednosti, ktorej obsahom je predovšetkým uvedenie do pôvodného stavu alebo 
náhrada škody.  
 Správny delikt, ktorý nie je všeobecne právne definovaný, je jedným z druhov 
právnych deliktov a podľa správnej náuky sa ním rozumie protiprávne konanie, ktorého znaky 
sú stanovené zákonom a za ktoré ukladá správny orgán sankciu stanovenú normou 
správneho práva.29 Rozdelenie konaní ako trestných činov, teda ako činov súdne trestných na 
jednej strane a priestupkov a iných správnych deliktov postihovaných v správnom 
priestupkovom konaní sa uskutočňuje na základe tzv. typovej spoločenskej závažnosti. 
Priestupky a iné správne delikty sú konania v zásade typovo (teda tak ako sú zovšeobecnené 
v skutkových podstatách) menej spoločensky závažné, čo by sa malo prejavovať najmä v 
stanovení všeobecne miernejšej sankcie. Spoločenská závažnosť je atribút, ktorý sa 
v kontexte doby, kultúry, politickej situácie môže meniť. Preto sa legislatívnymi zmenami 
môžu zo správnych deliktov stať trestné činy (kriminalizácia) a naopak, z trestných činov 
správne delikty (dekriminalizácia). Dôležité pre rozlíšenie trestných činov a priestupkov a 
iných správnych deliktov je aj kritérium difamácie v zmysle spoločenského odsúdenia 
páchateľa, s čím sú spojené následky pre jeho „bezúhonnosť“.  

Medzi správne delikty sú zaraďované priestupky, iné správne delikty fyzických osôb a 
správne delikty právnických osôb. Základná úprava priestupkov a konanie o nich je 
obsiahnutá v zákone č. 372/1990 Zb. o priestupkoch, v znení neskorších predpisov. 
Priestupkom je zavinené konanie, ktoré porušuje alebo ohrozuje záujem spoločnosti a je za 
priestupok výslovne označené v zákone o priestupkoch alebo v inom zákone, ak nejde o iný 
správny delikt postihnuteľný podľa osobitných právnych predpisov, alebo o trestný čin.30 
Priestupky však upravuje aj množstvo ďalších – osobitných zákonov. Zákonnú úpravu iných 
správnych deliktov nájdeme v stovkách zákonov.  

Množstvo trestných činov má svoje „adekvátne“ priestupky. To znamená, že 
skutková podstata trestného činu a skutková podstata priestupku postihujú z hľadiska 
konania a následku (a často aj z hľadiska zavinenia) rovnaké alebo veľmi podobné protiprávne 
konanie, pričom príslušný orgán sa musí rozhodnúť, či je potrebné skutok kvalifikovať ako 
trestný čin alebo ako priestupok. Úplne totožné skutkové podstaty priestupku a trestného 
činu by sa z hľadiska právnej istoty nemali vyskytovať.31 Rozdiel môže byť v závažnosti 

 
27 HAMUĽÁKOVÁ, Z., HORVAT, M. Základy správneho práva trestného. Bratislava: Wolters Kluwer, 2019, 308 s. 
28 Napr. PRŮCHA, P. Správní trestání v české republice, pojmová a teoretická východiska. Zborník príspevkov z 
medzinárodnej vedeckej konferencie. Bratislavské právnické fórum 2016. Bratislava: Univerzita Komenského v 
Bratislave Právnická fakulta, 2016, s. 165. 
29 Porovnaj CEPEK, B. Zodpovednosť vo verejnej správe. In: VRABKO, M. a kol. Správne právo hmotné. 
Všeobecná časť. 1. vydanie. Bratislava: C. H. Beck, 2012, s. 275; taktiež MACHAJOVÁ, J. a kol.: Všeobecné správne 
právo. 5. aktualizované vydanie. Bratislava: Eurokódex, 2010, s. 257. 
30 Ust. § 2 ods. 1 zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch. 
31 „Takový způsob právní regulace, při níž zákonodárce podává identickou definici dvou skutkových podstat - jak 
přestupku, tak trestného činu - odporuje požadavku právní jistoty a požadavku určitosti právní normy a způsobuje 
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následku alebo vo forme zavinenia – napr. poškodenie cudzej veci z nedbanlivosti môže byť 
len priestupkom, avšak úmyselné poškodenie cudzej veci môže byť aj trestným činom – ale 
v niektorých prípadoch majú priestupok a trestný čin rovnakú formu zavinenia. 

Dvojité postihnutie páchateľa uvedeného skutku, teda postihnutie aj za priestupok 
v správnom konaní, aj za trestný čin v trestnom konaní, nie je možné. To vyplýva zo zásady 
zákazu dvojitého postihu ne bis in idem podľa čl. 4 Protokolu č. 7 k Dohovoru o ochrane 
ľudských práv a základných slobôd.32 Na účely tejto garancie (ako aj všeobecne garancie 
práva na spravodlivý proces) sa postihnutie za priestupok považuje za rovnaké ako 
postihnutie za trestný čin.33 Vo vzťahu k právnickým osobám je súbeh trestnoprávneho 
postihu za trestný čin a administratívneho postihu za správny delikt vylúčený explicitne na 
zákonnej úrovni.34 Avšak kombinácia civilnoprávnej zodpovednosti a zároveň trestnoprávnej 
zodpovednosti nie je vylúčená. 
 
Trestné právo a kriminológia a kriminalistika 
 

Z výkladu uvedeného vyššie je zrejmé úzke prepojenie trestného práva a iných 
právnych odvetví. Okrem toho je však potrebné ozrejmiť vzťahy trestného práva 
a samostatných vedných disciplín, ktoré sa taktiež podieľajú na potláčaní kriminality, teda 
kriminológie a kriminalistiky. 

Kriminológia je veda, ktorá skúma kriminalitu v širšom kontexte, multidisciplinárne, 
teda ako problém spoločenský, psychologický, biologický a právny. Kriminológia je veda 
o kriminalite, konkrétne o jej výskyte (fenomenológia kriminality), príčinách (etiológia 
kriminality), páchateľoch, obetiach, trestaní (kriminologická penológia), kontrole kriminality 
(čiže o prevencii a potláčaní) a ďalších aspektoch.35 Kriminológia teda poskytuje právnej praxi 
širšie poznatky o páchaní trestnej činnosti, pretože nepostačuje výlučne poznanie zákona, ale 
je potrebné hlbšie pátrať po príčinách a pohnútkach činu, osobnosti páchateľa a skúmať 
účinnosť sankcií na účel kontroly kriminality.36 Kriminológia ako veda tiež produkuje 
poznatky, ktoré slúžia na formovanie trestnej politiky štátu,37 na základe ktorej by sa mal 
zákonodarca rozhodovať, čo trestať a akým spôsobom. Trestné právo je súčasťou 
normatívneho systému, teda stanovuje, čo má byť, čo je zakázané, čo je trestným činom, 
zatiaľčo kriminológia pristupuje k veci z opačnej strany, skúma kriminalitu empiricky, na 

 
závažné interpretační potíže při aplikaci (hrozí nebezpečí aplikační libovůle).“ Pozri nález Ústavního soudu ČR z 25. 
októbra 2011, sp. zn. Pl. ÚS 14/09. 
32 Oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí č. 209/1992 Zb. 
33 Pozri napr. rozsudok Európskeho súdu pre ľudské práva vo veci Kadubec v. Slovensko z 2. septembra 1998, č. 
27061/95. Pozri tiež ČENTÉŠ, J. Súbeh trestného konania a daňového konania a zásada ne bis in idem. Justičná 
revue, 2017, č.  6 ‒7/2017, s. 759-779; resp. ČENTÉŠ, J., BELEŠ, A. Súbeh disciplinárneho konania a trestného 
konania proti sudcovi. Právny obzor, 2021, roč. 104, č. 1, s. 39-53. 
34 Ust. § 21 ods. 1 zákona č. 91/2016 Z. z. o trestnej zodpovednosti právnických osôb a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov. 
35 Porovnaj DIANIŠKA, G. Predmet, miesto a úlohy kriminológie. In: DIANIŠKA, G., STRÉMY, T., VRÁBLOVÁ, 
M. a kol. Kriminológia. 3. vyd. Plzeň: Aleš Čeněk, 2016, s. 17. 
36 Ako uvádzal prof. Ráliš: „[...] novodobý soudce není pouhým nalézačem paragrafů, ale jest přímo tvůrcem, 
společenským lékařem, jenž musí znát ráz a motivaci činu, povahu a charakter obviněného, síly, jež ho k zločinu 
vedly, příčiny, proč selhaly jeho zábrany, předpokládaný účinek trestu na jeho individuum atd.“ Vyjádření 
profesorského sboru Právnické fakulty University Komenského v Bratislavě o úpravě právnického doktorátu 
(Poznámky prof. Dr. Antonína Ráliše). Právny obzor, 1936, roč. 19, s. 174 a nasl. 
37 K trestnej politike štátu pozri tiež výklad k zásade subsidiarity trestnej represie. 
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základe skúsenosti, čiže zisťuje, ako to v skutočnosti je. Preto sa zvykne uvádzať,38 že trestné 
právo je bez kriminológie slepé (nemalo by empirický poznatok o skutočnom stave vecí) 
a kriminológia je bez trestného práva bezbrehá (chýbala by jej normatívnosť). 

Kriminalistika je tiež veda, ktorá skúma kriminalitu, avšak predovšetkým z hľadiska 
taktických a technických metód jej objasňovania. Kriminalistika sa tiež nazýva vedou 
o stopách trestného činu. Z tohto hľadiska je kriminalistika úzko prepojená s trestným 
právom procesným, ktoré stanovuje právny rámec postupu orgánov činných v trestnom 
konaní pri objasňovaní trestnej činnosti.39 
 
Funkcie trestného práva 
 

Základné funkcie trestného práva sa odvodzujú z koncepcie demokratického a 
právneho štátu (čl. 1 ods. 1 Ústavy SR). Pri vykonávaní funkcií trestného práva je nevyhnutné 
reflektovať základné ústavné princípy legality výkonu verejnej moci, garancií základných 
ľudských práv a slobôd a ochrany individuálnych a spoločenských záujmov. Keďže štát 
garantuje základné práva a slobody, má pozitívny záväzok prijať účinné opatrenia na ich 
ochranu. Funkcie štátu sa prejavujú vo funkciách trestného práva. Vzhľadom na to sa 
spravidla ako funkcie trestného práva vymedzujú:  

a) ochranná,  
b) regulačná a  
c) preventívno-represívna funkcia trestného práva.40 

 
Ad a). Najdôležitejšou funkciou trestného práva je ochrana spoločnosti pred 

najzávažnejšou protispoločenskou činnosťou – trestnou činnosťou, a to predovšetkým 
prostredníctvom postihu trestných činov, za ktoré možno považovať iba tie protiprávne činy, 
ktoré Trestný zákon označuje za trestné a ktorých znaky sú uvedené v tomto zákone (§ 8 
Trestného zákona).  

Trestná činnosť – kriminalita je imanentnou súčasťou každej spoločnosti a nemožno 
ju úplne potlačiť.41 Ako súčasť systému spoločenskej a štátnej kontroly sa trestné právo 
sústreďuje a obmedzuje na ochranu pred trestnou činnosťou, pričom musí významne 
prispievať k udržaniu kriminality v určitých hraniciach a podľa možností prispieť aj k jej 
postupnému obmedzovaniu. 

Ochranná funkcia trestného práva sa sústreďuje na najdôležitejšie spoločenské vzťahy 
a hodnoty, ako sme ich charakterizovali vyššie – ide predovšetkým o základné práva 
a slobody jednotlivca (život, zdravie, sloboda, rodinné vzťahy, majetok), resp. záujmy 

 
38 Množstvo učebníc, najmä JESCHECK, H.-H., WEIGEND, T. Lehrbuch des Strafrechts. Allgemeiner Teil. 5. vyd. 
Berlin: Duncker & Humblot, 1996, s. 41; citované podľa GŘIVNA, T. Pojem, předmět a úkoly kriminologie. In: 
GŘIVNA, T., SCHEINOST, M., ZOUBKOVÁ, I. a kol. Kriminologie. 4. vyd. Praha: Wolters Kluwer, 2014, s. 25. 
39 Pozri BLAŽEK, R. Kriminalistika. Šamorín : Heuréka 2016, 264 s. 
40 Ide o všeobecne akceptovaný katalóg funkcií trestného práva. Porovnaj KRATOCHVÍL, V. Funkce trestního 
práva hmotného. In: KRATOCHVÍL, V. a kol. Kurs trestního práva. Trestní právo hmotné. Obecná část. 1. vydání. 
Praha: C. H. Beck, 2009, s. 14 a nasl. 
41 Avšak v historickom vývoji, najmä v rámci presadzovania marxisticko-leninského učenia sa považovala za 
všeobecne platnú myšlienka, že v socialistickej spoločnosti trestná činnosť úplne zanikne, pretože zaniknú 
kapitalistické vykorisťovateľské vzťahy. Táto myšlienka bola však utópiou, trestná činnosť bola rozšírená aj 
v socialistickej spoločnosti a navyše sa vyskytovali osobitné formy trestnej činnosti, ktoré súviseli 
s prerastajúcim štátom do všetkých sfér spoločnosti, najmä s rozkrádaním spoločného majetku a pod. 
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spoločnosti, štátu a Európskej únie (hospodárske vzťahy, ústavný systém, prevádzka orgánov 
verejnej moci). 

Ochranná funkcia trestného práva je prepojená s postavením trestného práva ako 
krajného prostriedku nápravy ultima ratio tým, že trestné právo vytvára fungovaniu 
spoločnosti, štátu a tiež demokracii primeraný a potrebný priestor, ale zároveň nezasahuje a 
nesmie zasahovať do spoločenského, politického a hospodárskeho života z iného dôvodu ako 
je ochrana pred trestnými činmi vymedzenými v Trestnom zákonníku. Ochrana 
prostredníctvom trestného práva nesmie byť nadužívaná, a teda je potrené zabraňovať 
hypertrofii trestnej represie, ktorá je príznačná pre totalitné režimy.42 Zároveň je ochranná 
funkcia prepojená s represívnou funkciou, pretože trestné právo na ochranu zákonom 
chránených záujmov využíva hrozbu trestmi, ukladanie trestov a ochranných opatrení a 
zabezpečuje ich výkon. 

Ad b). Regulačná funkcia spočíva v presnom vymedzení podmienok a hraníc trestnej 
zodpovednosti a vymedzení podmienok ukladania trestov a ochranných opatrení, vrátane 
stanovenia ich druhu a výmery. Trestnoprávne normy regulujú trestnú moc, teda najsilnejšiu 
moc v štáte. Tým nadväzuje na zásadu zákonnosti v trestnom práve (nullum crimen sine lege), 
ako aj na ústavnú zásadu legality výkonu verejnej moci. Taktiež sa regulačná funkcia 
prejavuje v tom, že trestné právo stanovuje zákazy a príkazy,43 teda reguluje, normuje 
správanie ľudí (napr. zákaz krádeže, zákaz vraždy, zákaz pohlavného styku s osobou mladšou 
ako 15 rokov atď.), resp. stanovuje sankcie za porušenie právnych predpisov iných právnych 
odvetví. 

Ad c). Preventívno-represívna funkcia nadväzuje na ochrannú funkciu trestného 
práva, pretože sa zameriava nielen na predchádzanie trestnej činnosti, ale súčasne aj na 
diferencovaný, individualizovaný a zároveň spravodlivý postih páchateľov trestných činov.  

Prevencia znamená predchádzanie. Trestné právo pôsobí preventívne už len 
samotnou existenciou trestnoprávnych noriem – stanovením skutkových podstát trestných 
činov a ďalších podmienok trestnej zodpovednosti. Taktiež pôsobí preventívne ukladaním 
trestov a ochranných opatrení, ktoré majú účinok individuálnej prevencie (odradzujú 
konkrétneho páchateľa od páchania trestných činov, ako aj účinok generálnej prevencie 
(pôsobia široko do celej spoločnosti a vysielajú signál, že spáchanie trestného činu má za 
následok uloženie sankcie). Represia znamená potlačenie alebo zabránenie. Trestné právo 
pôsobí zároveň represívne uplatňovaním trestnej zodpovednosti voči páchateľom (fyzickým 
osobám a právnickým osobám) konkrétnych trestných činov.  

Prevencia a represia tak pôsobia v jednote – uložením trestu páchateľovi trestného 
činu sa prejavuje moment represie (vo forme postihu páchateľa a zabránenia mu v ďalšej 
trestnej činnosti), ale zároveň aj moment individuálnej prevencie [vo forme výchovy páchateľa 
k riadnemu životu, jeho resocializácii a reintegrácii do spoločnosti (u páchateľa fyzickej 
osoby), resp. ovplyvnenia ďalšej činnosti, aby bola v súlade s právnym poriadkom a aby sa 
vyvarovala protispoločenských trestných činov (u páchateľa právnickej osoby)] a súčasne aj 
moment generálnej prevencie voči ďalším osobám – potenciálnym páchateľom – fyzickým 
osobám a právnickým osobám (výchovné pôsobenie trestu na ostatných členov 

 
42 Pozri výklad k zásade subsidiarity trestnej represie. Pozri tiež NOVOTNÝ, O., VANDUCHOVÁ, M. a kol. Trestní 
právo hmotné – I. Obecná část. 5. vydání. Praha: ASPI, 2007, s. 30 až 32. 
43 „Stát tu stanoví podrobně, buď povšechně, buď hledě pouze na určité společenské zjevy, jak si mají občané 
počínati, co mají povinnost zanechati, nebo naopak, co učiniti je jejich povinností, anebo pokud mohou jednati podle 
svého volného rozhodnutí.“ MILOTA, A. Působnost zákonů trestních. Díl I, s. 9. 
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spoločnosti).44 Prevencia aj represia spoločne spôsobujú, že motivácie členov spoločnosti 
(konať alebo nekonať určitým spôsobom) sú orientované prosociálne, nie antisociálne.45 

Preventívna a represívna funkcia trestného práva musia byť vzájomne vyvážené. Táto 
rovnováha je narušená v prípade tzv. exemplárnych trestov. Pri exemplárnych trestoch sa 
konkrétna prísnosť trestu neodôvodňovala aspektom individuálnej prevencie, ale potrebou 
odstrašiť verejnosť prehnane prísnym trestom uloženým páchateľovi. Exemplárne tresty tak 
vždy boli dôsledkom porušenia vyváženého vzťahu medzi prevenciou a represiou a 
povýšením aspektu trestnej represie na úkor prevencie. Exemplárne tresty sú v podmienkach 
materiálneho právneho štátu neprípustné. Trest musí byť zákonný, proporcionálny 
(primeraný okolnostiam, § 34 ods. 4 Trestného zákona), včasný a má pôsobiť primerane 
represívne a preventívne.  
 
Zásady trestného práva hmotného 
 

Zásady sú vedúce právne idey, ktorými sa spravuje tvorba, výklad, realizácia 
a aplikácia práva. Základné zásady odrážanú všeobecné zákonitosti spoločenských vzťahov, 
ktoré vznikajú vo sfére trestného práva, a zabezpečujú vyvažovanie záujmov spoločnosti, 
štátu a jednotlivcov.46 Zásady nie sú právnymi normami (právnymi pravidlami), pretože majú 
osobitnú kvalitu spočívajúcu v tom, že na rozdiel od právnych pravidiel neobsahujú žiadny 
bezprostredný a záväzný spôsob riešenia určitej právnej otázky alebo určitého právneho 
vzťahu.  

Niektorí autori odlišujú princípy a zásady, pričom princípy pôsobia naprieč právnym 
poriadkom, na druhej strane zásady pôsobia v rámci jedného odvetvia práva: princíp je 
dynamická sila nadradená viacerým zákonom, zatiaľčo zásada je hierarchicky nižšia, vyplýva 
z jedného zákona.47 

O zásadách platí, že na rozdiel od právnych pravidiel nemajú absolútnu platnosť (čiže 
zásada sa nie vždy uplatní, to však neznamená, že nie je platná). Predmetom zásad sú 
základné práva a slobody a aj spoločenské záujmy, resp. kolíziu zásad je potrebné riešiť ich 
vzájomným porovnávaním – pomeriavaním48 v súlade s proporcionalitou a cieľom je 
dosiahnutie optimalizácie.49 Zásady trestného práva hmotného tvoria jeho jadro. Napriek 
tomu, že zásady pôsobia v prospech napĺňania funkcií trestného práva, znamenajú základné 
zásady pre tieto funkcie zároveň určité (neprekročiteľné) limity.  

Význam a funkcie základných zásad trestného práva hmotného sa prejavujú: 
a) v tvorbe práva – tu zabezpečujú jednotnú koncepciu zákonodarnej činnosti 

v trestnom práve hmotnom, zabraňujú nekoncepčným novelizáciám, ktoré by boli 

 
44 ŠÁMAL, P. Před § 1. In: ŠÁMAL, P. a kol. Trestní zákonník I. § 1 až 139, s. 5 a nasl. 
45 Hatala k tomu uvádza: „Sankcionovanie a disciplinovanie subjektu je iba subsidiárnym zmyslom trestného práva, 
najvyšším jeho zmyslom je postredníctvom racionalizácie vytvorená socializácia motivácie ľudských činov.“ 
HATALA, V. Motív a trestný čin, s. 179. 
46 Porovnaj v kontexte zásad trestného práva procesného MULÁK, J. Základní zásady trestního řízení a právo na 
spravedlivý proces. Praha: Leges, 2019, s. 58 a nasl. 
47 MATHERN, V. Dokazovanie v československom trestnom procese. Bratislava: Obzor, 1984, s. 27. 
48 Zásady môžu byť navzájom v dialektickom rozpore a musia byť zvažované, porovnávané a hodnotené jedna 
voči druhej. V porovnaní s tým normy (právne pravidlá) pre svoj jasný charakter nie sú zvažované a porovnávané 
pri hodnotení problému, norma buď platí, alebo neplatí. DWORKIN, R. Když se práva berou vážně. Praha: 
Oikoymenh, 2001, s. 46. 
49 HOLLÄNDER, P. Filosofie práva. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2006, s. 164 a 165. Tiež 
ŠÁMAL, P. Před § 1. In: ŠÁMAL, P. a kol. Trestní zákonník I. § 1 až 139. Komentář, s. 10. 
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s nimi v rozpore a majú zaručovať zachovanie podporného vzťahu voči iným 
právnym odvetviam; 

b) pri poznávaní a interpretácii práva – základné zásady pomáhajú pochopiť zmysel 
a koncepciu jednotlivých inštitútov trestného práva hmotného, ako aj funkcie 
a ciele, ktoré majú byť aplikáciou trestného práva hmotného dosiahnuté; taktiež sú 
základným interpretačným nástrojom trestného práva hmotného  

c) pri aplikácii práva – základné zásady pôsobia ako dôležitý nástroj, resp. návod na 
riešenie sporných otázok aplikácie trestného práva hmotného zo strany orgánov 
činných v trestnom konaní a súdov. 

Základné zásady trestného práva hmotného nie sú vyjadrené v Trestnom zákone. 
Niektoré zásady majú explicitný právny základ v ústavnom práve, medzinárodnom práve ako 
i v práve Európskej únie. Zásady trestného práva hmotného majú však rozsiahle ukotvenie 
v rozhodovacej činnosti súdov ako aj v právnej vede. Trestný zákon však obsahuje explicitne 
vyjadrené zásady ukladania trestov (§ 34 Trestného zákona) a zásady ukladania ochranných 
opatrení (§ 35 Trestného zákona), ktoré však nie sú základnými zásadami trestného práva 
hmotného, avšak majú význam pre rozhodovanie o druhu a výmere trestu.  

Trestný zákon obsahuje tiež niektoré ďalšie zásady, ktoré nie sú základnými zásadami 
a ktoré majú význam pre osobitný okruh právnych otázok v trestnom práve hmotnom (napr. 
zásada ne bis in idem v trestnom práve hmotnom podľa § 38 ods. 1 Trestného zákona). 

Od základných zásad trestného práva hmotného je potrebné odlišovať základné 
zásady trestného práva procesného, na ktorých je postavené trestné konanie, teda procesný 
postup orgánov činných v trestnom konaní a súdov podľa Trestného poriadku.50  

Za základné zásady trestného práva hmotného sa považujú:51 
1) zásada zákonnosti – nullum crimen sine lege, nulla poena sine lege, 
2) zásada subsidiarity trestnej represie, 
3) zásada humanizmu,  
4) zásada individuálnej trestnej zodpovednosti fyzických osôb a trestnej 

zodpovednosti právnických osôb, 
5) zásada zodpovednosti za zavinenie. 

 
Zásada zákonnosti 
 

Zásada zákonnosti je prvou a najdôležitejšou základnou zásadou trestného práva 
hmotného v podmienkach demokratického a právneho štátu. Koncepcia právneho štátu 
vyjadruje primát práva nad štátom, pretože právny štát je viazaný právom, pričom funkciou 
právneho štátu je garantovať všetkým jednotlivcom slobodu v právnom zmysle.  

Trestné právo formované zásadou zákonnosti predstavuje obmedzenie všemohúcej 
moci štátu a zároveň záruku základných práv a slobôd, resp. záruku, že jednotlivec môže 
konať voľne vo vopred známych hraniciach bez obavy, že štát voči nemu zakročí 

 
50 Zásada prezumpcie neviny (a z nej vyplývajúca zásada in dubio pro reo), procesná zásada ne bis in idem, zásada 
legality a ďalšie teda sú zásadami trestného práva procesného, nie trestného práva hmotného. 
51 V právnej vede sa vyskytujú rôzne koncepcie vymedzenia základných zásad trestného práva hmotného. Baláž 
hovoril o všeobecných princípoch, ktorými sú zákonnosť, humanizmus, rovnosť trestnoprávnej ochrany, 
primeranosť – spravodlivosť (BALÁŽ, P. Trestné právo hmotné. Všeobecná a osobitná časť. 1. zväzok. Bratislava: 
Iura edition, 2001, s. 12 a nasl.). K nášmu vymedzeniu má blízko kolektív pražskej katedry trestného práva 
(JELÍNEK, J. Pojem trestného práva, jeho funkce, zásady trestního práva. In: JELÍNEK, J. a kol. Trestní právo 
hmotné. 6. vydání. Praha: Leges, 2017, s. 28 a nasl.). 
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trestnoprávnou represiou. Ide tak o jeden zo základných a nederogovateľných prvkov 
právneho štátu (rule of law).52  
 Štát je teda viazaný právnym poriadkom a koná len v jeho medziach, teda to, na čo ho 
právny poriadok výslovne splnomocňuje. To osobitne platí pre realizáciu verejnej moci 
v oblasti výkonu trestnej justície, ktorá je najsilnejšou mocou v štáte, pretože disponuje 
najrozsiahlejšími prostriedkami štátneho donútenia. 

V demokratickom a právnom štáte sa uplatňuje donútenie len v prípadoch porušenia 
právnych noriem, to znamená pri porušení pravidiel, ktoré majú predpísanú formu, čiže v 
trestnom práve formu zákonnú. Aplikácia štátneho donútenia, ktorá nasleduje po spáchaní 
trestného činu (vo forme trestu alebo ochranného opatrenia), musí mať jasné a jednoznačne 
stanovené hranice, pretože sa v súlade so zásadou zákonnosti môže uplatniť len za 
podmienok a spôsobmi stanovenými v trestnoprávnych normách.  

Zjednodušene vyjadrené, zásada zákonnosti v trestnom práve hmotnom sa týka: 
a) jasného a presného zákonného vymedzenia a výlučne zákonnej aplikácie všetkých 

všeobecných podmienok trestnej zodpovednosti (všeobecná časť) ako aj 
konkrétnych trestných činov (osobitná časť), ktoré sú taxatívne vymedzené – 
v tomto zmysle sa zásada zákonnosti označuje ako žiadny trestný čin bez zákona 
(nullum crimen sine lege), 

b) jasného a presného vymedzenia a výlučne zákonnej aplikácie sankcií, teda trestov 
a ochranných opatrení – v tomto zmysle sa zásad zákonnosti označuje ako žiadny 
trest bez zákona (nulla poena sine lege). 

Prameňmi zásady zákonnosti v trestnom práve hmotnom sú: 
a) Ústava SR,  

i. konkrétne čl. 49, kde je uvedená výslovne,53  
ii. avšak implicitne vyplýva aj zo zásady demokratického a právneho štátu podľa čl. 

1 ods. 1 Ústavy SR,  
iii. resp. zo zásady legality výkonu verejnej moci podľa čl. 2 ods. 2 Ústavy SR 
iv. a taktiež z ústavného splnomocnenia ukladať povinnosti zákonom alebo na 

základe zákona, v jeho medziach a pri zachovaní základných práv a slobôd podľa 
čl. 13 ods. 1 písm. a) Ústavy SR; 

b) Dohovor o ochrane ľudských práv a základných slobôd,54 čl. 7,55 resp. niektoré ďalšie 
medzinárodné dohovory o základných ľudských právach a slobodách, 

c) Charta základných práv Európskej únie, čl. 49,56 ktorej garancie sa však uplatnia len 
v rozsahu pôsobnosti práva Európskej únie (teda na otázky, ktoré právo EÚ 
upravuje), 

 
52 Pozri rozsudok ESĽP Del Río Prada v. Španielsko z 21. októbra 2013, č. 42750/09, bod 77. 
53 Ust. čl. 49 Ústavy SR: „Len zákon ustanoví, ktoré konanie je trestným činom a aký trest, prípadne iné ujmy na 
právach alebo majetku možno uložiť za jeho spáchanie.“ Taktiež čl. 39 Listiny základných práv a slobôd (ústavný 
zákon č. 23/1991 Zb.). 
54 Oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí č. 209/1992 Zb. 
55 Čl. 7 Dohovoru: „1. Nikoho nemožno uznať za vinného zo spáchania trestného činu na základe skutku alebo 
opomenutia, ktoré v čase jeho spáchania nie je považované podľa vnútroštátneho alebo medzinárodného práva za 
trestný čin. Takisto nesmie byť uložený trest prísnejší, než aký bolo možné uložiť v čase spáchania trestného činu. 
2. Tento článok nebráni súdeniu a potrestaniu osoby za konanie alebo opomenutie, ktoré v čase, keď bolo spáchané, 
bolo trestné podľa všeobecných právnych zásad uznávaných civilizovanými národmi.“ 
56 Znenie čl. 49 Charty je prakticky totožné ako znenie čl. 7 Dohovoru. Avšak tento článok Charty ustanovuje aj 
tretí odsek, ktorý stanovuje príkaz na proporcionalitu trestov. 
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d) Trestný zákon, v súvislosti s vymedzením časovej pôsobnosti podľa § 2 ods. 1 až 3 
Trestného zákona,57 hoci toto vymedzenie zásady zákonnosti je skôr implicitné 
a vzťahuje sa predovšetkým na jej jeden aspekt, ktorým je zákaz retroaktivity 
v neprospech páchateľa. 

Zásada zákonnosti z hľadiska jej vyjadrenia v prameňoch práva má teda nie len 
zákonnú a judikatórnu rovinu, ale aj ústavnoprávnu rovinu, resp. rovinu medzinárodného 
práva a práva Európskej únie. To znamená, že je zakotvená v prameňoch práva rôznej právnej 
sily, vrátane najvyššej právnej sily, resp. v medzinárodnej zmluve, na ktorú sa vzťahuje účinok 
podľa čl. 154c ods. 1 Ústavy SR,58 taktiež v prameňoch práva Európskej únie, ktoré majú 
prednosť pred vnútroštátnym právom.59  

Zásada zákonnosti sa rozčleňuje na rovinu zákonného vyjadrenia trestných činov 
a podmienok trestnej zodpovednosti (nullum crimen sine lege), resp. na rovinu zákonného 
vyjadrenia trestných sankcií (nulla poena sine lege), avšak táto zásada v sebe obsahuje štyri 
samostatné aspekty, resp. dôsledky pre tvorbu práva i aplikačnú prax: scripta, stricta, praevia, 
certa.60 

a) Nullum crimen, nulla poena sine lege scripta – slovenské trestné právo je v súlade s 
európskou právnou kultúrou kontinentálneho typu písaným právom v zmysle 
písaného pozitívneho práva, v rámci ktorého má mimoriadny význam zákon. 
Prameňom trestného práva môže byť teda iba zákon, z čoho vyplýva, že 
trestnoprávne normy vymedzujúce trestnosť činu a trestné sankcie môžu mať len 
podobu zákona, a preto je vylúčené z hľadiska trestnosti a trestných sankcií použitie 
podzákonných noriem alebo dokonca právnych obyčají.  
V minulosti bola hranica malej škody61 (predtým škody nie nepatrnej) naviazaná na 
úroveň minimálnej mzdy, ktorá bola stanovená podzákonným predpisom – 
nariadením vlády,62 čo taktiež vyvolávalo pochybnosti o súlade so zásadou nullum 
crimen sine lege scripta. 

b) Nullum crimen, nulla poena sine lege stricta – tento aspekt zásady zákonnosti 
znamená zákaz analógie v neprospech páchateľa, či už rozširovaní podmienok 
trestnej zodpovednosti alebo pri určovaní druhu a výmeru trestu. Trestné právo musí 

 
57 Ust. § 2 ods. 1 až 3 Trestného zákona: „Trestnosť činu sa posudzuje a trest sa ukladá podľa zákona účinného v 
čase, keď bol čin spáchaný. Ak v čase medzi spáchaním činu a vynesením rozsudku nadobudnú účinnosť viaceré 
zákony, trestnosť činu sa posudzuje a trest sa ukladá podľa zákona, ktorý je pre páchateľa priaznivejší. 
(2) Páchateľovi možno uložiť taký druh trestu, ktorý dovoľuje uložiť zákon účinný v čase, keď sa o trestnom čine 
rozhoduje, ak je to pre páchateľa priaznivejšie. 
(3) Ak tento zákon neustanovuje inak, ochranné opatrenie sa ukladá podľa zákona účinného v čase, keď sa o 
ochrannom opatrení rozhoduje.“ 
58 Čl. 154c ods. 1 Ústavy SR: „Medzinárodné zmluvy o ľudských právach a základných slobodách, ktoré Slovenská 
republika ratifikovala a boli vyhlásené spôsobom ustanoveným zákonom pred nadobudnutím účinnosti tohto 
ústavného zákona, sú súčasťou jej právneho poriadku a majú prednosť pred zákonom, ak zabezpečujú väčší rozsah 
ústavných práv a slobôd.“ 
59 Pozri napr. rozsudok Súdneho dvora z 19. novembra 2019, A. K., C-585/18, C-624/18 a C-625/18, 
ECLI:EU:C:2019:982, bod 156: Zo starších doktrinálnych rozhodnutí najmä rozsudok z 9. marca 1978, 
Simmenthal, 106/77, ECLI:EU:C:1978:49. 
60 Porovnaj rozsudok ESĽP Del Río Prada v. Španielsko z 21. októbra 2013, č. 42750/09, bod 78. 
61 V súčasnosti § 125 ods. 1 Trestného zákona. Hranicu malej škody ako znak minimálnej závažnosti trestného 
činu kvantifikovaný v peniazoch využívajú najmä trestné činy proti majetku, napr. trestný čin krádeže podľa § 
212 ods. 1 písm. a) Trestného zákona. 
62 Nariadenie vlády Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky č. 258/1990 Zb. o určení najnižšej mesačnej mzdy 
na účely Trestného zákona, taktiež nariadenie vlády Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky č. 464/1991 Zb. 
o určení najnižšej mesačnej mzdy na účely Trestného zákona. 
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obsahovať presne stanovené podmienky trestnej zodpovednosti a uzavretý katalóg 
trestných činov, resp. uzavretý katalóg trestných sankcií, z čoho vyplýva zákaz 
analógie v neprospech páchateľa (in malam partem); analógia v prospech páchateľa 
(in bona partem) je naopak zásadne prípustná. V neprospech páchateľa sa 
prostredníctvom analógie nesmie vykladať trestný zákon, ani osobitný zákon, na 
ktorý Trestný zákon odkazuje. Tento aspekt zásady zákonnosti je predovšetkým 
aplikačným aspektom.  
Zákaz analógie in malam partem podporuje tiež generálny preventívny účinok 
sankcií tým, že ak má trestný zákon pôsobiť hrozbou trestov na konanie fyzických i 
právnických osôb, musí im byť vopred známy. Toto všetko platí v trestnom práve 
hmotnom. Naopak, v trestnom práve procesnom je analógia možná a dokonca 
žiaduca, pretože nie každý procesný úkon orgánov činných v trestnom je možné a 
hospodárne presne upraviť. 

c) Nullum crimen, nulla poena sine lege praevia – tento aspekt zásady zákonnosti 
znamená zákaz retroaktivity Trestného zákona, resp. osobitných zákonov, na ktoré 
Trestný zákon odkazuje. Skutok môže byť posúdený ako trestný čin, len ak jeho 
kriminalizácia bola zákonom stanovená skôr, než bol spáchaný. Teda zákonná 
úprava musí predchádzať spáchaniu činu. Preto sa trestnosť činu posudzuje a trest 
sa ukladá podľa zákona účinného v čase, keď bol čin spáchaný. Výnimku tvorí 
situácia, že použitie neskoršieho zákona je pre páchateľa priaznivejšie, v takom 
prípade sa použije neskorší zákona (§ 2 ods. 1 Trestného zákona). Uplatnenie 
neskoršieho zákona v prospech páchateľa je dokonca súčasťou európskych 
ustavných tradícií.63 Zákaz retroaktivity trestného práva hmotného v neprospech 
páchateľa je vyjadrený výslovne aj na ústavnoprávnej úrovni podľa čl. 50 ods. 6 
Ústavy SR, preto je toto ustanovenie v pomere špeciality k všeobecnej úprave 
zásady zákonnosti v trestnom práve podľa čl. 49 Ústavy SR. Výnimky zo zákazu 
retroaktivity v neprospech páchateľa z hľadiska posudzovania trestnosti a ukladania 
trestu majú v súčasnosti už len historický charakter.64 Avšak zásada zákazu 
retroaktivity sa neuplatňuje v prípade ochranných opatrení, ktoré sa ukladajú vždy 
podľa zákona účinného v čase, keď sa o ochrannom opatrení rozhoduje. 

d) Nullum crimen, nulla poena sine lege certa – tento aspekt zásady zákonnosti je 
požiadavkou určitosti trestnoprávnych noriem. Určitosť právnych noriem všeobecne 
je zásadným atribútom právnej istoty a musí byť dodržaná aj u dispozitívnych 
noriem, avšak o to viac (a fortiori) u kogentných noriem verejného práva, 
predovšetkým trestného práva.   

Dostatočná určitosť noriem trestného práva kladie zvýšené požiadavky na vyjadrenie 
všeobecných podmienok trestnej zodpovednosti, znakov skutkových podstát katalógu 
trestných činov a trestných sankcií z hľadiska určitosti, jasnosti a presnosti vymedzenia ich 
znakov a podmienok. Aspekt určitosti zákonnej úpravy je kompromisom medzi dostatočnou 
všeobecnosťou výrazov použitých v právnej norme, aby bola norma aplikovaná 
v neurčitom počte prípadov, teda aby bola dostatočným zovšeobecnením ľudského 

 
63 Rozsudok Súdneho dvora z 3. mája 2005, Berlusconi a i., C-387/02, C-391/02 a C-403/02, ECLI:EU:C:2005:270, 
bod 68. 
64 Historicky bola výnimkou zo zákazu retroaktivity na území Slovenskej republiky (a v podmienkach 
Československa) spätná pôsobnosť retribučného zákonodarstva po druhej svetovej vojne. V súčasnosti pripúšťa 
výnimku zo zákazu retroaktivity čl. 7 ods. 2 Dohovoru: „Tento článok nebráni súdeniu a potrestaniu osoby za 
konanie alebo opomenutie, ktoré v čase, keď bolo spáchané, bolo trestné podľa všeobecných právnych zásad 
uznávaných civilizovanými národmi.“ 
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správania,65 najmä aby boli obsiahnuté všetky javy spoločensky závažného konania, ktoré 
majú byť kriminalizované, na jednej strane a dostatočnou určitosťou právnej normy 
v záujme právnej istoty, aby adresáti mohli predpokladať, aké konanie je kriminalizované 
a aká sankcia zaň bude uložená na druhej strane. Čiže norma musí byť dostatočne všeobecná, 
ale zároveň dostatočne určitá.  

Právo musí byť pripravené na akékoľvek životné situácie a musí sa prispôsobovať 
novým situáciám. Zákony používajú všeobecné výrazy, ktorých výklad a aplikácia sú 
ponechané na právnu prax. Presnosť, resp. určitosť zákona a predvídateľnosť jeho dôsledkov 
sa preto posudzujú vo svetle rozhodovacej činnosti a judikatúry súdov, ktoré zákon vykladajú 
a aplikujú. Adresáti práva (predovšetkým orgány aplikácie práva) potrebujú zreteľné kontúry 
pravidiel.66 

Čo teda zásada určitosti zakazuje? Predovšetkým sú neprípustné také ustanovenia 
trestného práva, ktoré v úprave základom trestnej zodpovednosti a skutkových podstát 
trestných činov umožňujú protikladný výklad, a teda odlišné závery, či konkrétny skutok je 
trestným činom alebo nie je.67 Taktiež skutkové podstaty trestných činov nesmú obsahovať 
„kaučukové“ výrazy a slovné spojenia,68 ktoré je možné naťahovať do akejkoľvek šírky a ktoré 
pripúšťajú svojvôľu orgánov aplikácie práva. Riešením sú predovšetkým legálne definície 
pojmov – či už v Trestnom zákone alebo v osobitných zákonoch – a tiež ustálená 
rozhodovacia činnosť súdov.  

Na základe uvedeného je tak zrejmé, že adresátom povinností podľa zásady 
zákonnosti (nullum crimen sine lege, nulla poena sine lege) sú tak zákonodarca ako aj orgány 
aplikácie práva (orgány činné v trestnom konaní a súd).  

Zákonodarca je povinný zohľadňovať túto zásadu pri stanovovaní všeobecných 
podmienok trestnej zodpovednosti a vymedzovaní skutkových podstát trestných činov, 
taktiež pri stanovovaní katalógu trestných sankcií, podmienok a zásad ich ukladania, resp. pri 
zákonnom vyjadrení výkonu trestných sankcií (najmä zákon o výkone trestu odňatia 
slobody).  

Orgány aplikácie práva sú povinné zohľadňovať zásadu zákonnosti pri posudzovaní 
naplnenia znakov skutkovej podstaty trestného činu i všeobecných podmienok trestnej 
zodpovednosti. Sudca nesmie nikoho odsúdiť, ak tieto podmienky neboli naplnené (teda 
neboli naplnené všetky znaky skutkovej podstaty trestného činu alebo všetky všeobecné 
podmienky trestnej zodpovednosti), resp. nesmie uložiť trestnú sankciu v rozpore so 
zákonom.  
 
 
 

 
65 Napr. je potrebné sa vyhýbať kazuistickosti formulácie skutkových podstát trestných činov. 
66 Pozri napr. vo vzťahu k tzv. otvoreným klauzulám pri verbálnych trestných činoch nález Ústavného súdu SR 
z 9. januára 2019, sp. zn. PL. ÚS 5/2017, bod 112. 
67 Nález Ústavného súdu ČSFR zo 4. septembra 1992, sp. zn. PI. ÚS 5/92, Sbírka usnesení a nálezů ÚS ČSFR, č. 9. 
Ústavný súd rozhodol o nedostatočnej určitosti skutkovej podstaty trestného činu podpora a propagácia hnutí 
smerujúcich k potlačeniu práv a slobôd občanov podľa § 260 ods. 1 Trestného zákona z roku 1961 (v znení novely 
č. 557/1991 Zb.), v časti znakov skutkovej podstaty uvedených v zátvorke, pokiaľ nie je jasné, či znaky uvedené 
pred zátvorkou sa vzťahujú aj na znaky uvedené v zátvorke. Predmetná skutková podstata trestného činu znela: 
„Kto podporuje alebo propaguje hnutie, ktoré preukázateľne smeruje k potlačeniu práv a slobôd občanov alebo hlása 
národnostnú, rasovú, triednu alebo náboženskú zášť (ako napríklad fašizmus alebo komunizmus), potresce sa 
odňatím slobody na jeden rok až päť rokov.“ 
68 Pozri k tomu SOLNAŘ, V. Systém československého trestního práva. Základy trestní odpovědnosti. Praha: 
Academia, 1972, s. 55. 
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Zásada subsidiarity trestnej represie 
 

Zásada subsidiarity trestnej represie predstavuje – hneď po zásade zákonnosti – 
druhú najdôležitejšiu základnú zásadu trestného práva hmotného a znamená postavenie 
trestného práva ako krajného prostriedku voľby, čiže prostriedku ultima ratio. To znamená, 
že trestné právo sa uplatní, len ak ochranu spoločenských vzťahov, teda životnú situáciu, 
resp. právny problém nie je možné riešiť inými prostriedkami, predovšetkým prostriedkami 
iných právnych odvetví, ktoré uplatňujú menej invazívne nástroje riešenia právnych vzťahov. 
Zásada subsidiarity trestnej represie pomáha spod pôsobnosti trestného práva eliminovať 
porušenia práva s nižšou spoločenskou závažnosťou, čiže drobné delikty v zmysle právnej 
zásady minima non curat praetor (o drobné záležitosti sa prétor nestará). 

Výkon trestnej justície, čiže trestná moc štátu je súčasťou verejnej moci. Znakom 
verejnej moci je štátne donútenie, pretože verejná moc rozhoduje o právach a povinnostiach 
subjektov autoritatívne, tieto subjekty s orgánmi verejnej moci nie sú v rovnoprávnom 
postavení a obsah rozhodnutia nezávisí od vôle subjektu.69 Trestná moc štátu je najsilnejším 
a najinvazívnejším druhom verejnej moci. Aplikáciou trestnej moci, najmä ukladaním 
trestných sankcií prichádza k najvýraznejšiemu obmedzovaniu základných práv a slobôd 
jednotlivcov, ktorí sa tejto trestnej moci majú podriadiť.  

Preto je potrebné dodržiavať hierarchiu právnych nástrojov na riešenie ochrany 
záujmov spoločnosti. V rámci tejto hierarchie musia dostať prednosť súkromnoprávne 
riešenia v civilnom konaní (uvedenie do pôvodného stavu, náhrada škody), následne riešenie 
vo sfére verejného práva, začínajúc disciplinárnymi deliktmi, ktorých účelom je zachovávanie 
povinností v rámci určitej hierarchie, až následne prichádzajú do úvahy závažnejšie správne 
delikty a napokon na poslednom mieste trestné činy. To znamená, že hierarchia právnej 
kvalifikácie protispoločenských deliktov je takáto: 

1. civilné (občianskoprávne) delikty, 
2. disciplinárne delikty, 
3. priestupky a iné správne delikty (okrem disciplinárnych deliktov), 
4. trestné činy. 

V podmienkach liberálnej demokracie a materiálneho právneho štátu – na rozdiel od 
totalitárneho štátu, kde sa trestná represia rozpína do rozmerov podľa potrieb vládnucej 
ideológie – musí byť donucovacia moc štátu, ktorej aplikácia je spojená s obmedzovaním 
základných práv a slobôd, obmedzená na nevyhnutnú mieru a použitá až ako posledná 
možnosť. Legitimitu trestnoprávnych zásahov môže odôvodniť výlučne nevyhnutnosť 
ochrany elementárnych spoločenských hodnôt pred činmi s vysokou spoločenskou 
závažnosťou pod podmienkou, že neexistuje iné riešenie ako trestnoprávne a že pasivita štátu 
by mohla viesť vo verejnosti k nedôvere v plnenie funkcií štátu, resp. svojpomoci občanov70 
(teda že by zobrali „spravodlivosť do vlastných rúk“, čo v právnom štáte nie je prípustné). Ide 
teda o výkon trestného práva na báze zdržanlivosti.71  

 
69 Uznesenie Ústavného súdu ČSFR z 9. júna 1992, sp. zn. I. ÚS 191/92, Sbírka usnesení a nálezů ÚS ČSFR, č. 3. 
70 Pozri ŠÁMAL, P. Subsidiarita trestní represe ve vztahu k jednotlivým skutkovým podstatám trestných činů v 
trestním zákoníku. Trestněprávní revue, 2010, č. 5, s. 133-140. 
71 ČENTÉŠ, J., ŠANTA, J. Princíp ultima ratio a vybrané aspekty ekonomickej kriminality. In Trestné právo ako 
ultima ratio – hmotnoprávne a procesnoprávne aspekty. Bratislava, 2016, s. 31-41. 
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Zásada subsidiarity trestnej represie, ktorá teda v súčasnom význame vychádza aj z 
myšlienok právneho štátu, reflektuje obmedzenie aplikácie trestného práva hmotného. 
Trestné právo hmotné má teda v právnom poriadku postavenie:72 

a) akcesorické; to znamená, že Trestný zákon poskytuje ochranu právnym vzťahom, 
ktoré sú upravené a do značnej miery aj chránené inými právnymi odvetviami; 
čiže trestnoprávna zodpovednosť pristupuje k zodpovednosti upravenej v zmysle 
iného právneho odvetvia (napr. občianskoprávnej, obchodnej alebo správnej), alebo 
ju nahrádza, teda trestnoprávna zodpovednosť je druhotná alebo pridružená;  

b) subsidiárne; to znamená, že trestnoprávna zodpovednosť aj trestný postih sa 
uplatňujú podporne, teda až v prípade, že zodpovednosť uplatňovaná v rámci 
základného právneho odvetvia (napr. občianskeho práva, obchodného práva alebo 
správneho práva) sankčne nepostačuje. 

Zásada subsidiarity trestnej represie by mala byť osobitne posudzovaná najmä 
v prípadoch, keď ide o ochranu súkromnoprávnych vzťahov, predovšetkým majetkového 
charakteru. Ako príklady je možné spomenúť trestné činy podvodu (§ 221 TZ), sprenevery (§ 
213 TZ), nevyplatenia mzdy a odstupného (§ 214), porušovania povinností pri správe cudzieho 
majetku (§ 237 a 238 TZ), neoprávneného zásahu do práva k domu, bytu alebo k nebytovému 
priestoru (§ 218 TZ). Taktiež je potrebné subsidiaritu zvažovať pri skutkových podstatách 
trestných činov, ktoré postihujú tzv. priestupkovú recidívu,73 napr. pri trestnom čine krádeže 
[§ 212 ods. 1 písm. g) Trestného zákona].74 

Adresátom zásady subsidiarity trestnej represie je jednak zákonodarca a jednak sú 
ním orgány aplikácie práva (orgány činné v trestnom konaní a súdy):  

a) Zákonodarca je povinný citlivo zvažovať, či je potrebné rozširovať podmienky 
trestnej zodpovednosti, najmä či je potrebné zavádzať nové trestné činy, napr. či 
takéto konania nie je možné úspešne potláčať ako administratívne delikty alebo 
civilnoprávne delikty. Napr. trestným činom, pri ktorom zákonodarca tieto okolnosti 
nezvažoval a ktorý má typicky administratívny charakter, je trestný čin 
neoprávneného uskutočňovania stavby podľa § 299a Trestného zákona.  

b) Orgány činné v trestnom konaní a súdy posudzujú zase vždy v konkrétnom prípade, 
či je nevyhnutné pre určitý skutok voči určitému páchateľovi uplatnenie trestnej 
represie – vzhľadom na okolnosti prípadu, najmä na spôsobený následok a možnosti 
jeho nápravy, a taktiež pomery páchateľa. Napr. v prípadoch nižšej závažnosti 
porušovania povinností pri správe cudzieho majetku podľa § 237 a 238 Trestného 
zákona musia orgány citlivo zvažovať mieru porušenia povinností (uložených napr. 
pracovnou zmluvou) a okolnosť, či na nápravu porušeného chráneného záujmu 
nepostačujú civilnoprávne prostriedky, predovšetkým náhrada škody. Zásada 
subsidiarity trestnej represie má tak pre orgány činné v trestnom konaní a súdy aj 
interpretačný význam, lebo znaky trestného činu treba vykladať tak, aby za trestný 
čin bol považovaný len skutok s adekvátnou mierou spoločenskej závažnosti. 
Najmä je potrebné okolnosť spoločenskej závažnosti použiť na výklad takých znakov 
trestných činov, ktoré nemajú jasnú spodnú hranicu;75 to sa týka napr. znakov 

 
72 Porovnaj ŠÁMAL, P. § 12. In: ŠÁMAL, P. a kol. Trestní zákonník I. § 1 až 139. Komentář, s. 108-126. 
73 ŠÁMAL, P. Subsidiarita trestní represe ve vztahu k jednotlivým skutkovým podstatám trestných činů v trestním 
zákoníku. Trestněprávní revue, 2010, č. 5, s. 133-140. 
74 Ide o prípady, keď bol spáchaný priestupok, avšak spáchanie rovnakého činu v priebehu nasledujúcich 
dvanástich alebo dvadsiatich štyroch mesiacoch sa posúdi už ako trestný čin.  
75 Porovnaj stanovisko trestního kolegia Nejvyššího soudu ČR, publikované ako R ČR 23/2013: „Úvaha o tom, zda 
jde o čin, který s ohledem na zásadu subsidiarity trestní represe není trestným činem z důvodu nedostatečné 



Trestná zodpovednosť 
I. kapitola – Pojem, funkcie, zásady, pramene trestného práva, pôsobnosť trestného zákona 

[23] 

„hrubej neslušnosti“ a „výtržnosti“ pri trestnom čine výtržníctva podľa § 364 
Trestného zákona a ich odlíšenia od konania vymedzeného ako priestupok proti 
verejnému poriadku.  

Zákonodarca by mal uplatňovať zásadu subsidiarity trestnej represie na základe 
východísk trestnej politiky štátu. Trestná politika sa zaoberá kriminalitou ako politickým 
problémom, snaží sa zodpovedať otázku, čo by malo byť trestným činom, ako by malo byť 
upravené trestanie, ako by mal byť usporiadaný trestný proces.76 Pri trestnej politike štátu sa 
stretáva trestné právo hmotné s kriminológiou. Trestná politika štátu teda predstavuje súbor 
cieľov i konkrétnych opatrení a riešení na potláčanie protispoločenských činov, najmä 
trestnej činnosti, správnych deliktov i negatívnych spoločenských javov. Úlohou trestnej 
politiky je vyhodnocovať poznatky predovšetkým z vedy trestného práva a kriminológie, 
formulovať odporúčania na kriminalizáciu a dekriminalizáciu77 protispoločenských činov, na 
znižovanie alebo zvyšovanie trestných sadzieb (depenalizáciu alebo penalizáciu78), resp. 
vhodne vyvažovať prevenciu a represiu.79 Zjednodušene teda možno vyjadriť, že trestná 
politika štátu má určovať, čo kriminalizovať, v akej miere a aké sankcie ukladať.  

Zákonodarca je pri formulovaní trestnej politiky limitovaný princípom 
proporcionality, ktorého súčasťou je požiadavka obmedzenia základných práv a slobôd 
(páchateľa) prostredníctvom trestných sankcií len v nevyhnutnej miere. Populistická 
propunitívna politika je v rozpore s princípom proporcionality a navyše je aj neefektívna. 
Ústavný súd SR odmietol neprimerane prísnu trestnú politiku.80 

Na formovanie trestnej politiky štátu, ktorú realizuje zákonodarca, majú vplyv tiež 
normatívne neprávne systémy (najmä morálka)81, kultúrna tradícia (a všetky subkategórie, 
ktoré je možné pod kultúrnu tradíciu zaradiť, napr. konformistické inštinkty, strach, 
spolupatričnosť a pod.), historický vývoj, geografické podmienky a ďalšie prvky, ktoré sa 
tradične zaraďujú pod materiálne pramene práva. Zákonodarca pri tvorbe trestného práva 
zabezpečuje kovergenciu (alebo divergenciu) práva voči spoločenskej morálke a právnemu 
vedomiu spoločnosti.82  

 
společenské škodlivosti případu, se uplatní za předpokladu, že posuzovaný skutek z hlediska spodní hranice 
trestnosti neodpovídá běžně se vyskytujícím trestným činům dané skutkové podstaty. [...] Kritérium společenské 
škodlivosti případu je doplněno principem „ultima ratio“, z kterého vyplývá, že trestní právo má místo pouze tam, 
kde jiné prostředky z hlediska ochrany práv fyzických a právnických osob jsou nedostatečné, neúčinné nebo 
nevhodné. [...] Zásada subsidiarity trestní represe se uplatní při posuzování trestných činů jak pachatelů fyzických 
osob, tak pachatelů právnických osob.“ 
76 KALLAB, J. Trestní právo hmotné platné v zemi české a moravskoslezské. Praha: Melantrich, 1935, s. 5. 
77 Kriminalizácia predstavuje postup, ktorým sa zo spoločensky nežiaduceho konania stane trestný čin – 
zaradením novej skutkovej podstaty trestného činu, rozšírením skutkovej podstaty trestného činu a pod. 
Dekriminalizácia je opačný proces – vyňatie určitého konania spod skutkovej podstaty trestného činu (alebo 
úplné zrušenie skutkovej podstaty), následkom čoho takéto konanie prestane byť trestné. Pozri TURAY, L.: 
Trestné právo hmotné a trestná politika. In: STRÉMY, T., BALOGH, T., TURAY, T. Trestná politika v Slovenskej 
republike. Minulosť, súčasnosť, budúcnosť. Bratislava: C. H. Beck, 2020, s. 4. 
78 Penalizácia predstavuje trestanie, uloženie sankcie podľa Trestného zákona za trestný čin, resp. zvyšovanie 
trestných sankcií. Depenalizácia znamená proces znižovania trestných sadzieb. Pozri tamtiež, s. 4-5. 
79 Prevenciu treba chápať ako súbor najrôznejších aktivít – predovšetkým nesankčného charakteru, ktoré 
vyvíjajú štátne, verejné i súkromné inštitúcie i jednotliví občania. Tieto aktivity sú orientované na odstraňovanie, 
oslabovanie a neutralizáciu kriminogénnych faktorov. Pozri ŠÁMAL, P. § 12. In: ŠÁMAL, P. a kol. Trestní zákonník 
I. § 1 až 139, s. 108-126. 
80 Pozri nález Ústavného súdu SR z 28. novembra 2012, sp. zn. PL. ÚS 106/2011, bod 11. 
81 K prepojeniu trestného práva a normatívnych neprávnych systémov pozri tiež výklad vyššie. 
82 HATALA, V. Normotvorba a zodpovednosť. Právny obzor, 1966, roč. 49, č. 1, s. 4. 
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Trestná politika štátu sa vyvíja v procese historického vývoja, pod vplyvom 
spoločenských, politických a ekonomických zmien. Napr. podľa uhorského trestného 
zákona (č. V/1878), ktorý bol po vzniku ČSR recipovaný na slovenskom území, sa ako trestný 
čin postihovalo cudzoložstvo (ak bolo príčinou rozvodu manželstva; § 246 trestného zákona č. 
V/1878). Do rekodifikácie trestného práva hmotného v roku 1961 existoval trestný čin 
pohlavného styku s osobou toho istého pohlavia (§ 241 Trestného zákona z roku 195083), čiže 
bolo kriminalizované homosexuálne správanie. Totalitný štát ovládaný komunistickou 
ideológiou napr. potreboval vynucovať pracovnú povinnosť prostredníctvom trestného práva 
(trestný čin príživníctva podľa § 203 Trestného zákona z roku 196184), obmedzoval nástrojmi 
trestného práva slobodu slova a politickú činnosť (trestné činy podvracania republiky podľa § 
98, poburovania podľa § 100 Trestného zákona z roku 1961) atď. Tieto trestné činy boli po roku 
1989 (predovšetkým novelou č. 175/1990 Zb.) už v podmienkach demokratického a právneho 
štátu vypustené. Naopak, súčasťou Trestného zákona sa stali nové trestné činy, ktoré nielen 
na zmenu hodnotového systému spoločnosti, ale aj na nové negatívne spoločenské javy. Boli 
zavedené nové trestné činy v ekonomickej oblasti,85 v oblasti ochrany zvierat a životného 
prostredia, resp. v ďalších oblastiach. 

Orgány činné v trestnom konaní a súdy aplikujú zásadu subsidiarity trestnej represie 
pomocou zákonných – hmotnoprávnych a procesných nástrojov. Hmotnoprávnym 
nástrojom na uplatnenie subsidiarity trestnej represie je materiálny korektív podľa § 10 ods. 
2 Trestného zákona, ktorý vylučuje trestnosť prečinu, ak je jeho závažnosť nepatrná86 
vzhľadom na zákonne stanovené kritériá (spôsob vykonania činu a jeho následky, okolnosti, 
za ktorých bol čin spáchaný, mieru zavinenia a pohnútku páchateľa). Takýto postup je možný 
len pri prečinoch, nie pri zločinoch.87 
 
Zásada humanizmu 
 

Zásada humanizmu v trestnom práve predstavuje realizáciu úcty k základným 
právam a slobodám človeka a zachovávanie ich podstaty. Zásada humanizmu vyjadruje ideu, 
že v centre trestnoprávnej ochrany je človek – jednotlivec so svojimi základnými právami 
a slobodami a tvorba  a aplikácia trestného práva musia tieto aspekty primárne brať na zreteľ. 
Sloboda jednotlivca a ľudská dôstojnosť môžu byť zachovaná jedine tak, že sa s nimi bude 
nakladať ako s najvyšším princípom, ktorý nesmie byť obetovaný účelnosti a jednotlivým 
výhodám.88 

Zásada humanizmu sa v trestnom práve prejavuje v tom, že trestné právo hmotné 
chráni najdôležitejšie záujmy jednotlivca – život, zdravie, slobodu, rodinné vzťahy, majetok 
a pod. Taktiež chráni ústavné zriadenie, demokratický a právny štát, čím sekundárne tiež 
zabezpečuje ochranu základných práv a slobôd jednotlivca. Hmotnoprávna zásada 
humanizmu sa konkrétne rozvíja tiež v procesnoprávnych vzťahoch tým, že chráni 
poškodených a obete trestných činov, teda osoby, ktorých uvedené najdôležitejšie záujmy, 

 
83 Zákon č. 86/1950 Zb. Trestný zákon. 
84 Zákon č. 140/1961 Zb. Trestný zákon. 
85 Napr. trestný čin machinácií pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe (§ 128a až 128c Trestného zákona 
z roku 1961 po novele č. 557/1991 Zb.), trestný čin zvýhodňovania veriteľa (§ 256a Trestného zákona z roku 1961 
po novele č. 557/1991 Zb.), trestný čin Machinácie pri konkurznom a vyrovnacom konaní (§ 256b Trestného 
zákona z roku 1961 po novele č. 557/1991 Zb.) a množstvo ďalších. 
86 U mladistvých podľa § 95 ods. 2 Trestného zákona nejde o prečin, ak je jeho závažnosť malá. 
87 R 96/2014. 
88 HAYEK, F. A. Právo, zákonodárství a svoboda. I. díl – Pravidla a řád. Praha: Academia, 1991, s. 56. 
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resp. základné práva a slobody boli porušené. Práva poškodených sú upravené predovšetkým 
v § 46 Trestného poriadku a práva obetí v zákone č. 274/2017 Z. z. o obetiach trestných činov. 

Taktiež sa zásada humanizmu prejavuje obmedzením trestného práva na tie 
nevyhnutné prípady, kde životnú situáciu prostredníctvom menej invazívnych zásahov nie je 
možné riešiť, a teda obmedzovanie základných práv a slobôd páchateľa prostredníctvom 
trestnej represie sa eliminuje len na nevyhnutnú mieru a nevyhnutné prípady. Humánne musí 
totiž súčasné trestné právo pristupovať nie len k poškodenému, resp. obeti trestného činu, 
ale aj k páchateľovi trestného činu, ktorý je taktiež nositeľom základných práv (hoci možno 
základné práva inej osoby porušil). Humanizmus neznamená zhovievavosť alebo tolerantnosť 
k trestným činom a ich páchateľom, ale predstavuje vyspelý prístup k zachovávaniu 
základných práv a slobôd každého. Konkrétnymi prejavmi zásady humanizmu voči 
páchateľovi v trestnom práve sú ústavnoprávne garancie zákazu mučenia, krutého, 
neľudského či ponižujúceho zaobchádzania alebo trestania podľa čl. 16 ods. 2 Ústavy SR, 
zákazu trestu smrti podľa čl. 15 ods. 3 Ústavy SR,89 procesné garancie obvineného podľa čl. 
50 Ústavy SR (resp. v zmysle Trestného poriadku), predovšetkým právo na obhajobu, právo 
odoprieť výpoveď a pod. 

Zásada humanizmu v trestnom práve zahŕňa nielen ochranu skutočných 
a potenciálnych poškodených a obetí pred trestnými činmi, ako aj ochranu práv a právom 
chránených záujmov demokratickej spoločnosti. 
 
Zásada individuálnej trestnej zodpovednosti fyzických osôb a trestnej zodpovednosti 
právnických osôb 
 

Zásada individuálnej trestnej zodpovednosti fyzických osôb a trestnej zodpovednosti 
právnických osôb súvisí s pojmom páchateľ trestného činu, resp. so subjektom skutkovej 
podstaty trestného činu, ktorým je upravené, kto môže spáchať trestný čin. Táto zásada je 
zdvojenou zásadou pozostávajúcou z dvoch zásad, pričom prvá z nich znamená, že 
páchateľom (a tiež účastníkom) trestného činu môže byť trestne zodpovedná fyzická osoba 
v zmysle Trestného zákona. Individuálnosť trestnej zodpovednosti je okolnosť, ktorá vylučuje 
kolektívnu zodpovednosť (viacerých osôb, skupiny ľudí alebo aj celého národa), ako aj 
zodpovednosť za cudziu vinu. 

Druhá z týchto zásad znamená, že páchateľom trestného činu môže byť tiež 
právnická osoba v zmysle zákona č. 91/2016 Z. z. o trestnej zodpovednosti právnických osôb 
(ZoTZPO), ktorým s účinnosťou od 1. júla 2016 bola zavedená tzv. pravá trestná 
zodpovednosť právnických osôb. Trestná zodpovednosť právnických osôb predstavuje 
prelomenie zásady societas delinquere non potest (spoločnosť, tj. právnická osoba, nemôže 
konať protiprávne).  

Keďže je však právnická osoba „umelým“ výtvorom práva, teda existuje ako právny 
konštrukt, nemá na rozdiel od fyzickej osoby vlastnú vôľu a neprejavuje sa ani vlastným 
konaním. Za právnickú osobu vždy koná určitá fyzická osoba a trestná zodpovednosť 
právnickej osoby je postavená na tzv. zásade pričítateľnosti, teda konanie fyzickej osoby sa 
pričíta právnickej osobe. Podmienky pričítateľnosti sú stanovené v § 4 ZoTZPO. 
 

Podľa tohto konceptu možno právnickej osobe pripísať spáchanie trestného činu, ak 
trestný čin bol spáchaný priamo vlastným konaním jej orgánov alebo ovládajúcich osôb 

 
89 Trest smrti bol v československom právnom poriadku zrušený novelou Trestného zákona z roku 1961 
vykonanú zákonom č. 175/1990 Zb. s účinnosťou od 1. júla 1990. 
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alebo konaním jej zamestnanca. Podmienkou v takom prípade je, že zamestnanec koná na 
základe rozhodnutia, schválenia alebo pokynu orgánov právnickej osoby alebo jej 
ovládajúcich osôb, alebo preto, že orgány právnickej osoby alebo iné zodpovedné osoby 
nevykonali také opatrenia, ktoré mali vykonať podľa zákona alebo ktoré po nich možno 
spravodlivo požadovať, najmä nevykonali nevyhnutnú kontrolu nad činnosťou 
zamestnancov, alebo neurobili potrebné opatrenia na zamedzenie alebo odvrátenie 
následkov spáchaného trestného činu. Aj pri trestnej zodpovednosti právnických osôb je teda 
potrebné v súlade so zásadou pričítateľnosti a jej podmienkami uplatňovať trestnú 
zodpovednosť prísne individuálne za konkrétny spáchaný trestný čin. 

Zároveň oddelenie dvoch aspektov zásady individuálnej trestnej zodpovednosti 
fyzických osôb a trestnej zodpovednosti právnických osôb znamená, že trestná 
zodpovednosť fyzickej osoby a trestná zodpovednosť právnickej osoby nie sú navzájom 
podmienené.  

Takto koncipovaná trestná zodpovednosť právnických osôb v zmysle ZoTZPO 
umožňuje postihovať aj také skutky, pri ktorých sa darí fyzickým osobám vyhnúť sa trestnej 
zodpovednosti s odvolaním na to, že rozhodoval kolektívny orgán právnickej osoby, keď 
individuálna trestná zodpovednosť fyzických osôb rozhodujúcich za právnickú osobu je veľmi 
ťažko preukázateľná. Zavedenie trestnej zodpovednosti právnických osôb je potrebné a 
vhodné najmä ako právna možnosť uloženia citeľných sankcií v prípadoch, keď porušovanie 
zákonov je bežným štandardom pri činnosti danej právnickej osoby, napr. v oblasti daňového 
práva (pri daňových podvodoch, tzv. karuselových podvodoch)90 alebo v oblasti ochrany 
životného prostredia (napr. nakladania s odpadmi)91 a pod. K štandardnej činnosti 
„kriminálnych“ právnických osôb patrí aj legalizácia výnosu z trestnej činnosti.92  
 
Zásada zodpovednosti za zavinenie 
 

Zásada zodpovednosti za zavinenie (nullum crimen sine culpa) znamená, že každý 
skutok, ktorý má byť kvalifikovaný ako trestný čin, musí byť spáchaný zavinene, teda 
úmyselne alebo z nedbanlivosti, inak nejde o trestný čin. Význam tejto zásady spočíva v tom, 
že k naplneniu trestnej zodpovednosti za následok nestačí ho len spôsobiť, ale je nutné ho 
tiež zaviniť. Zásada zodpovednosti za zavinenie spôsobuje, že trestná zodpovednosť je tzv. 
subjektívnou zodpovednosťou. Opozitom zodpovednosti za zavinenie je objektívna 
zodpovednosť, ktorá sa v trestnom práve nepripúšťa. Objektívna zodpovednosť je tzv. 
zodpovednosť za následok (výsledok), teda subjekt je právne zodpovedný za konanie 
a následok bez ohľadu na to, či ho chcel, vedel o ňom, alebo o ňom vedieť mal a mohol. 
Fyzická osoba ani právnická osoba nemôžu niesť objektívnu trestnú zodpovednosť, teda byť 
trestne zodpovedné za konanie, ktoré nebolo zavinené. Negatívne následky na chránených 
záujmoch sa dejú (napr. smrť človeka), ale nie každý negatívny následok musí byť aj zavinený 
(inou osobou), pričom môže ísť o pôsobenie prirodzeného stavu alebo vyššej moci (vis maior).  
 Zavinenie predstavuje vnútorný vzťah subjektu trestného činu – páchateľa k svojmu 
konaniu. Zavinenie je súčasťou subjektívnej stránky skutkovej podstaty trestného činu, je jej 
obligatórnym znakom. Druhmi zavinenia sú úmyselné zavinenie a nedbanlivostné zavinenie. 
Okruh skutočností, ktoré musia byť zložkami zavinenia zahrnuté, vyplýva z vymedzenia 

 
90 Pozri k tomu napr. STRÉMY, T., HANGÁČOVÁ, N. VAT Frauds (Carousel Frauds). Praha: Leges, 2017, 136 s. 
91 Pozri k tomu napr. KUČEROVÁ, D. Neoprávnené nakladanie s odpadmi – trestnoprávne aspekty. Praha: Leges, 
2019, 104 s. 
92 Ust. § 233 až 234 Trestného zákona, tzv. pranie špinavých peňazí. 
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pojmu zavinenia. Zavinenie – úmysel alebo nedbanlivosť – sa vzťahuje k porušeniu alebo 
ohrozeniu záujmu chráneného Trestným zákonom, a to spôsobom uvedeným v Trestnom 
zákone. Vzťahuje sa na priebeh páchateľovho činu, ktorý sa prejavil v objektívnej realite a 
zodpovedá znakom skutkovej podstaty trestného činu. Zavinenie sa teda vzťahuje k 
podstatným skutočnostiam, ktoré tvoria spáchaný skutok. Zavinenie sa musí vzťahovať v 
podstate na všetky skutočnosti, ktoré sú znakom skutkovej podstaty trestného činu, 
samozrejme s výnimkou samotných znakov subjektívnej stránky (úmysel, nedbanlivosť, 
pohnútka atď.). 

Na vznik trestnej zodpovednosti sa vyžaduje úmyselné zavinenie, ak skutková 
podstata trestného činu výslovne neurčuje, že postačuje zavinenie z nedbanlivosti (§ 17 
Trestného zákona). Na rozdiel od toho, v prípade priestupkov ako druhu správnych deliktov 
platí opačné pravidlo, teda na zodpovednosť za priestupok postačuje zavinenie 
z nedbanlivosti, ak nie je v zákone výslovne uvedené, že sa vyžaduje úmyselné zavinenie.  

Zásada zodpovednosti za zavinenie v trestnom práve sa týka trestných činov 
fyzických osôb ako aj trestných činov právnických osôb. Hoci právnická osoba ako konštrukt 
práva per se nemá vôľu, v jej mene, resp. v jej prospech koná fyzická osoba a trestný čin podľa 
pravidiel pričítateľnosti podľa § 4 ZoTZPO sa pričíta právnickej osobe. Vlastné konanie 
právnické osoby predstavujú tie prejavy vôle, ktoré v mene právnickej osoby robia jej určité 
orgány alebo zástupcovia ako fyzické osoby.  
 
§ I.II 
Pramene trestného práva hmotného 
 
Všeobecne o prameňoch trestného práva 
 

Trestné právo hmotné je súčasťou právneho poriadku Slovenskej republiky, ktorým sa 
rozumie systém prameňov práva, obsahujúcich právne normy platné a účinné v Slovenskej 
republike. Ak hovoríme o prameňoch trestného práva, máme teda predovšetkým na mysli 
pramene práva vo formálnom zmysle. Prameňmi práva v materiálnom zmysle sa rozumie 
zdroj obsahu právnych noriem v danej spoločnosti, teda společensko-historický kontext, v 
ktorom právo vzniká, na základe vývoja určitej spoločnosti, civilizácie, a to aj v 
medzinárodnom kontexte, pričom určité záujmy (jednotlivca, spoločnosti, štátu, 
medzinárodného spoločenstva), ako aj normy z morálky, náboženstva, tradícií sa premietajú 
do obsahu práva spoločnosti. Pramene práva v materiálnom zmysle sa nazývajú aj prameňmi 
tvorby (vzniku) trestného práva.93  

Trestné právo sa označuje ako zákonné právo, pretože v európskom kontinentálnom 
systéme práva ako systéme práva písaného (lex scripta), kam patrí aj právny poriadok 
Slovenskej republiky, má zásadný význam ako prameň práva právny predpis (všeobecne 
záväzný normatívny právny akt) a v odbore trestného práva je to predovšetkým zákon, 
pretože jednou zo základných zásad je nullum crimen sine lege, nulla poena sine lege (žiadny 
trestný čin bez zákona, žiadny trest bez zákona).  
 

Hoci trestné právo hmotné je zákonným právom, pramene trestného práva hmotného 
sa neobmedzujú len na úroveň „obyčajného“ zákona, ale medzi pramene trestného práva 
patria aj ustanovenia ústavného práva, najmä pokiaľ ide o základné zásady. Medzi pramene 

 
93 Napr. KANDRÁČ, P., NIKŠOVÁ, G. Trestné právo hmotné I. Všeobecná časť. Bratislava: právnická fakulta 
Univerzity Komenského v Bratislave, 1991, s. 12. 
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trestného práva hmotného patria aj niektoré medzinárodné zmluvy, ktoré upravujú 
povinnosť štátov kriminalizovať určité konania, resp. upravujú otázky extradície, ako aj 
pramene práva Európskej únie, najmä pokiaľ ide o harmonizáciu trestného práva hmotného 
prostredníctvom smerníc podľa čl. 83 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ). 
 
Vymedzenie prameňov trestného práva hmotného 
 

Ak vychádzame zo všeobecných úvah o prameňoch trestného práva, tvoria pramene 
trestného práva hmotného: 

a) Ústava Slovenskej republiky (č. 460/1992 Zb.), ktorá stanovuje niektoré už vyššie 
spomínané zásady, a to najmä  
a. zásadu zákonnosti nullum crimen, nulla poena sine lege (čl. 49),  
b. zákaz retroaktivity prísnejšieho zákona (čl. 50 ods. 6), ďalej  
c. zákaz trestu smrti (čl. 15 ods. 3), 
d. vylúčenie porušenia práv, ak ide o zásah do práva na život konaním, ktoré nie je 

trestné, napr. nutná obrana, výkon práva a povinnosti atď. (čl. 15 ods. 4), 
e. zákaz mučenia, krutého, neľudského alebo ponižujúceho zaobchádzania alebo 

trestania (čl. 16 ods. 4), 
f. zákaz zbavenia slobody len pre neschopnosť dodržať zmluvný záväzok (čl. 17 ods. 

2).  
Ústava SR navyše obsahuje ďalšie ustanovenia, ktoré majú priamu väzbu na príslušné 

ustanovenia Trestného zákona, a preto je potrebné ustanovenia Trestného zákona používať 
v zmysle jednotlivých do úvahy prichádzajúcich článkov Ústavy SR, ktoré sa v takom prípade 
aplikujú priamo a podliehajú aj ústavnoprávnej ochrane pred Ústavným súdom. Ide 
predovšetkým o úpravu základných práv a slobôd, z ktorých vyplýva pozitívny záväzok štátu 
na ich ochranu, v nevyhnutných prípadoch aj prostredníctvom trestného práva.  

b) Medzinárodné zmluvy, ktorými je Slovenská republika viazaná a ktorými na seba 
prevzala záväzky (čl. 1 ods. 2 Ústavy SR). Väčšinou ide o zmluvy, ktoré majú prednosť 
pred zákonmi podľa čl. 7 ods. 5 Ústavy SR. Tieto sú na základe súčasťou právneho 
poriadku Slovenskej republiky (vyhlásené medzinárodné zmluvy, ku ktorých 
ratifikácii dal parlament súhlas a ktorými je Slovenská republika viazaná podľa čl. 7 
ods. 4 Ústavy SR) a majú prednosť pred zákonom. Taktiež ide o zmluvy podľa čl. 154c 
Ústavy SR, ktoré majú prednosť pred zákonom, ak zabezpečujú väčší rozsah 
ústavných práv a slobôd. Do uvedených kategórií medzinárodných zmlúv patria 
predovšetkým zmluvy, ktoré upravujú problematiku oblasti ľudských práv a 
základných slobôd, teda najmä: 
a. Dohovor o ochrane ľudských práv a základných slobôd94 s dodatkovými 

protokolmi,95 
b. Medzinárodný pakt o občianskych a politických právach96 a Opčný protokol k 

nemu97 

 
94 Oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí č. 209/1992 Zb. 
95 Pozri oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky č. 251/2021 Z. 
z. o nadobudnutí platnosti Protokolu č. 15 k Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd, resp. 
oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky č. 113/2020 Z. z. o 
podpísaní Protokolu č. 16 k Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd. 
96 Vyhláška ministra zahraničných vecí č. 120/1976 Zb. o Medzinárodnom pakte o občianskych a politických 
právach a Medzinárodnom pakte o hospodárskych, sociálnych a kultúrnych právach. 
97 Oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí č. 169/1991 Zb. 
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c. Dohovor proti mučeniu a inému krutému, neľudskému alebo ponižujúcemu 
zaobchádzaniu alebo trestaniu,98 

d. Dohovor Rady Európy o boji proti obchodovaniu s ľuďmi,99 a množstvo ďalších. 
Vplyv uvedených (a ďalších) medzinárodných zmlúv (dohovorov) spočíva jednak 

v tom, že upravujú na medzinárodnej úrovni garancie základných práv a slobôd, z ktorých 
vyplýva (podobne ako z ústavných garancií) pozitívny záväzok štátu ustanoviť trestnosť 
skutkov, ktoré predstavujú závažné zásahy do týchto základných práv a slobôd (napr. z práva 
na život vyplýva povinnosť štátu ustanoviť trestnosť vraždy, resp. zo zákazu mučenia 
a neľudského zaobchádzania vyplýva povinnosť ustanoviť trestnosť ublíženia na zdraví 
a pod.), a jednak v tom, že niektoré medzinárodné zmluvy určujú priamo a výslovne 
povinnosť ustanoviť trestnosť určitých skutkov – napr. Dohovor o praní špinavých peňazí 
určuje povinnosť trestať legalizáciu výnosov z trestnej činnosti. 

c) Pramene práva Európskej únie, ktoré majú v súlade s čl. 7 ods. 3 Ústavy SR a najmä 
s ustálenou judikatúrou Súdneho dvora EÚ100 a zásadou lojálnej spolupráce podľa čl. 
4 ods. 3 Zmluvy o Európskej únii prednosť pred vnútroštátnym právom. Vplyv na 
vnútroštátne trestné právo hmotné majú: 
a. pramene primárneho práva, predovšetkým 

i. ustanovenia Charty základných práv EÚ, ktoré upravujú (podobne ako 
vnútroštátna ústava) niektoré základné aspekty zásad trestného práva 
hmotného, najmä zásadu zákonnosti a primeranosti trestných činov a trestov 
(čl. 49), ďalej základné práva a slobody s niektorými priamymi konzekvenciami 
pre trestné právo, predovšetkým zákaz trestu smrti (čl. 2 ods. 2), zákaz 
mučenia a neľudského alebo ponižujúceho zaobchádzania alebo trestu (čl. 
4);101 

ii. ustanovenia Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ), predovšetkým 
ustanovenia upravujúce Priestor slobody bezpečnosti a práva, z ktorých má 
pre trestné právo hmotné osobitný význam čl. 83 ZFEÚ; 

b. pramene sekundárneho práva EÚ, predovšetkým smernice vydané na základe čl. 
83 ZFEÚ, ktoré stanovujú povinnosti členských štátov prijať minimálne štandardy 
kriminalizácie skutkov, ktoré predstavujú obzvlášť závažnú trestnú činnosť 
s cezhraničným rozmerom; povinnosti členských štátov pozostávajú v ustanovení 
trestnosti týchto činov, v stanovení určitých (účinných, primeraných 
a odradzujúcich) sankcií. Smernice a rámcové rozhodnutia transponované 
Trestným zákonom sú uvedené v jeho prílohe.102 

 
98 Vyhláška ministra zahraničných vecí č. 143/1988 Zb. o Dohovore proti mučeniu a inému krutému, neľudskému 
alebo ponižujúcemu zaobchádzaniu alebo trestaniu. 
99 Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 487/2008 Z. z. 
100 Najmä rozsudok z 9. marca 1978, Simmenthal, 106/77, ECLI:EU:C:1978:49 a množstvo ďalších novších 
rozhodnutí. 
101 Garancie základných práv a slobôd podľa Charty majú podľa čl. 52 ods. 3 Charty rovnaký zmysel a rozsah ako 
garancie podľa Dohovoru o ochrane ľudských práv a slobôd, ktorý je interpretovaný rozhodovacou činnosťou 
Európskeho súdu pre ľudské práva. Garancie základných práv a slobôd podľa Charty sa podľa čl. 52 ods. 4 Charty 
uplatňujú len vtedy, ak sa vykonáva právo Európskej únie, čiže (a contrario) nie vo výlučne vnútroštátnych 
situáciách. 
102 Npar. smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/713 zo 17. apríla 2019 o boji proti podvodom s 
bezhotovostnými platobnými prostriedkami a proti ich falšovaniu a pozmeňovaniu, ktorou sa nahrádza 
rámcové rozhodnutie Rady 2001/413/SVV (Ú. v. EÚ L 123, 10. 5. 2019), smernica Európskeho parlamentu a Rady 
(EÚ) 2018/1673 z 23. októbra 2018 o boji proti praniu špinavých peňazí prostredníctvom trestného práva (Ú. v. 
EÚ L 284, 12. 11. 2018), smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/541 z 15. marca 2017 o boji proti 
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d) Trestný zákon – zákon č. 300/2005 Z. z., ktorý je hlavným prameňom trestného 
práva hmotného. 

e) starší Trestný zákon – zákon č. 140/1961 Zb. – vo vzťahu k trestným činom 
spáchaným pred účinnosťou novšieho Trestného zákona (č. 300/2005 Z. z.), teda 
v období do 31. 12. 2005. 

f) Zákon č. 91/2016 Z. z. o trestnej zodpovednosti právnických osôb a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov, ktorý vo vzťahu k trestnoprávnemu postihu 
právnických osôb obsahuje hmotnoprávne ustanovenia – základy trestnej 
zodpovednosti právnických osôb a druhy sankcií ukladaných právnickým osobám, 
ako aj procesnoprávne ustanovenia o osobitných aspektoch trestného stíhania 
právnických osôb. 

g) Niektoré ďalšie zákony, ktoré upravujú parciálne otázky trestnej zodpovednosti, 
predovšetkým otázky zániku trestnosti. Z týchto treba upriamiť pozornosť najmä na 
zákon č. 190/2003 Z. z. o strelných zbraniach a strelive a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov, ktorý upravuje podmienky zániku trestnosti trestného činu 
nedovoleného ozbrojovania a obchodovania so zbraňami prostredníctvom tzv. 
„zbraňových amnestií“, ktoré boli realizované štyri podľa § 72a, 72b, 72e a 72i tohto 
zákona; 

h) Rehabilitačné zákonodarstvo, najmä zákon č. 119/1990 Zb. o súdnej rehabilitácii – vo 
vzťahu k rehabilitáciám nespravodlivého trestného stíhania, odsúdenia a výkonu 
trestu v podmienkach totalitného štátu založeného na komunistickej ideológii.103 
Význam tohto zákona je najmä procesnoprávny (zrušenie odsudzujúcich súdnych 
rozhodnutí), ale aj hmotnoprávny vo vzťahu k dôvodu zrušenia. Dôvodom zrušenia 
bola skutočnosť, že niektoré činy boli v období od 25. februára 1948 do 1. januára 
1990 totalitným trestným právom označené za trestné napriek tomu, že ich 
trestnosť bola v rozpore s medzinárodným právom a medzinárodnému právu 
odporovalo aj ich trestné stíhanie a trestanie, pretože tieto činy smerovali k 
uplatneniu práv a slobôd občanov zaručených ústavou a vyhlásených vo Všeobecnej 
deklarácii ľudských práv a v nadväzujúcich medzinárodných paktoch o občianskych 
a politických právach (§ 1 a 2 zákona o súdnej rehabilitácii). 

i) Rozhodnutia prezidenta formou individuálnej milosti alebo amnestie o odpustení 
alebo zmiernení trestov uložených súdmi v trestnom konaní (agraciácia) alebo 
o zahladení odsúdenia (rehabilitácia) podľa čl. 102 ods. 1 písm. j) Ústavy SR. 
Agraciačné rozhodnutia prezidenta majú hmotnoprávnu povahu v tom, že 
predstavujú dodatočný nástroj individualizácie trestu v otázke jeho výmeru, a to 
mimo kritérií stanovených Trestným zákonom (§ 34 a nasl. Trestného zákona). 
Rehabilitačné rozhodnutia prezidenta predstavujú hmotnoprávny inštitút tým, že 
podľa § 92 Trestného zákona sú jedným zo spôsobov zahladenia odsúdenia. 

j) Nálezy pléna Ústavného súdu vydané podľa čl. 125 ods. 1 písm. a) Ústavy SR, ktorými 
rozhodne o nesúlade zákonov s ústavou, s ústavnými zákonmi a s medzinárodnými 
zmluvami, s ktorými vyslovila súhlas Národná rada Slovenskej republiky a ktoré boli 

 
terorizmu, ktorou sa nahrádza rámcové rozhodnutie Rady 2002/475/SVV a mení rozhodnutie Rady 
2005/671/SVV (Ú. v. EÚ L 88, 31. 3. 2017) a mnohé ďalšie. 
103 „Zákon o soudní rehabilitaci č. 119/1990 Sb. je založen na silném hodnotovém soudu o protiprávnosti 
komunistického režimu. Činy jednotlivců, jimiž byly uplatňovány svobody a práva s garancemi v mezinárodních 
dokumentech a nezřídka i v ústavní rovině, se staly předmětem nespravedlivého trestního stíhání, odsouzení a 
výkonu trestu (§ 1 odst. 2 zákona).“ Nález Ústavního soudu ČR zo 7. septembra 2021, sp. zn. II. ÚS 1713/20, bod 
24. 
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ratifikované a vyhlásené spôsobom ustanoveným zákonom; čo predstavuje tzv. 
„negatívny zákonodarnú právomoc“ v zmysle normatívneho aktu s právnou silou 
zákona,104 hoci ide vlastne o rozhodnutie orgánu súdneho typu.105 

Pramene trestného práva hmotného je nevyhnutné odlišovať od prameňov 
trestného práva procesného ako samostatného odvetvia odbore trestného práva, hoci 
súvislosť medzi nimi je veľmi silná – procesnoprávne inštitúty nadväzujú na hmotnoprávne 
inštitúty a vykonávajú ich. Dokonca niektoré zákony sú pramene ako trestného práva 
hmotného, tak aj procesného, lebo obsahujú hmotnoprávne i procesné normy, 
predovšetkým č. 91/2016 Z. z. o trestnej zodpovednosti právnických osôb a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov.  

Prameňmi trestného práva procesného sú – podobne ako v trestnom práve hmotnom 
– Ústava SR (najmä pokiaľ ide o niektoré základné zásady a garancie základných práv 
a slobôd), medzinárodné zmluvy a taktiež pramene práva Európskej únie.  

Základným zákonným prameňom trestného práva procesného je zákon č. 301/2005 Z. 
z. Trestný poriadok. Ďalšími predpismi na úrovni zákona sú zákon č. 274/2017 Z. z. o 
obetiach trestných činov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 475/2005 Z. z. 
o výkone trestu odňatia slobody a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 
221/2006 Z. z. o výkone väzby, zákon č. 231/2019 Z. z. o výkone detencie a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov, zákon č. 312/2020 Z. z. o výkone rozhodnutia o zaistení 
majetku a správe zaisteného majetku a o zmene a doplnení niektorých zákonov, resp. ďalšie 
zákony, ktorými sa predovšetkým transponujú smernice (ako pramene práva Európskej 
únie).106  

S prameňmi trestného práva hmotného súvisí pomerne veľké množstvo zákonov, 
ktoré sú súčasťou iných právnych odvetví. Súvislosť trestného práva s ďalšími právnymi 
odvetviami a ich právnymi predpismi je daná tým, že Trestný zákon vo svojej osobitnej časti 
upravuje skutkové podstaty trestných činov, ktoré postihujú závažnejšie porušenia právnych 
povinností ustanovených v iných právnych predpisoch, ktoré spadajú pod iné právne odvetvia 
a ktoré povinnostiam poskytujú primárnu ochranu, a preto sa v tomto zmysle hovorí o 

 
104 VEVERKA, V. a kol. Základy teorie práva a právní filozofie. Praha: Codex, 1996, s. 59 a 60. 
105 Pozri nález Ústavného súdu Slovenskej republiky, sp. zn. PL. ÚS 106/2011 z 28. novembra 2012 (publikovaný 
ako č. 428/2012 Z. z.), v ktorom súd rozhodol, že v § 41 ods. 2 Trestného zákona slová v texte za bodkočiarkou 
„súd uloží páchateľovi trest nad jednu polovicu takto určenej trestnej sadzby odňatia slobody“ nie sú v súlade s čl. 
1 ods. 1 Ústavy SR. Taktiež nález Ústavného súdu Slovenskej republiky, sp. zn. PL. ÚS 5/2017 z 9. januára 2019 
(publikovaný ako č. 38/2019 Z. z.), v ktorom súd rozhodol o protiústavnosti niektorých častí skutkových podstát 
trestných činov extrémizmu. 
106 Zákon č. 154/2010 Z. z. o európskom zatýkacom rozkaze, zákon č. 183/2011 Z. z. o uznávaní a výkone 

rozhodnutí o peňažnej sankcii v Európskej únii a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 533/2011 Z. 

z. o uznávaní a výkone rozhodnutí, ktorými sa ukladá trestná sankcia nespojená s odňatím slobody alebo 

probačné opatrenie na účely dohľadu v Európskej únii, zákon č. 549/2011 Z. z. o uznávaní a výkone rozhodnutí, 

ktorými sa ukladá trestná sankcia spojená s odňatím slobody v Európskej únii, zákon č. 316/2016 Z. z. o 

uznávaní a výkone majetkového rozhodnutia vydaného v trestnom konaní v Európskej únii a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov, zákon č. 326/2017 Z. z. o európskom vyšetrovacom príkaze v trestných veciach 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov. K prameňom trestného práva procesného (a zároveň sekundárneho 

práva Európskej únie) patria aj nariadenia, ktoré majú plný priamy účinok, najmä: nariadenie Rady (EÚ) 

2017/1939 z 12. októbra 2017, ktorým sa vykonáva posilnená spolupráca na účely zriadenia Európskej 

prokuratúry (Ú. v. EÚ L 283, 31.10.2017, s. 1 – 71); nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1805 zo 

14. novembra 2018 o vzájomnom uznávaní príkazov na zaistenie a príkazov na konfiškáciu (Ú. v. EÚ L 303, 

28.11.2018, s. 1 – 38). 
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sekundárnej alebo vedľajšej povahe trestného práva. Trestné právo im poskytuje sekundárnu 
ochranu. Tým sa tiež napĺňa zásada subsidiarity trestnej represie. 

Trestný zákon teda bezprostredne súvisí: 
1) so zákonmi, na ktoré odkazuje vo svojich blanketových skutkových podstatách, 

napr.: 
a) zákon č. 73/1986 Zb. o umelom prerušení tehotenstva – vo vzťahu k trestnému 

činu nedovoleného prerušenia tehotenstva podľa § 151 a 152 Trestného zákona, 
b) zákon č. 397/2015 Z. z., ktorým sa na účely Trestného zákona ustanovuje zoznam 

látok s anabolickým alebo iným hormonálnym účinkom a ktorým sa menia a 
dopĺňajú niektoré zákony – vo vzťahu k trestnému činu neoprávneného 
zaobchádzania s látkami s anabolickým alebo iným hormonálnym účinkom podľa 
§ 176 Trestného zákona, 

c) zákon č. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov – vo 
vzťahu k trestnému činu zverenia dieťaťa do moci iného podľa § 180 Trestného 
zákona, 

d) zákon č. 530/2011 Z. z. o spotrebnej dani z alkoholických nápojov – vo vzťahu 
k trestnému činu falšovania a pozmeňovania kontrolných technických opatrení 
na označenie tovaru podľa § 275 Trestného zákona, 

e) zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov – vo 
vzťahu k trestnému činu neoprávneného nakladania s odpadmi podľa § 302 
Trestného zákona a množstvo ďalších zákonov; 

2) so zákonmi, ktoré definujú alebo obsahovo napĺňajú niektoré normatívne znaky 
skutkovej podstaty trestného činu,107 napr. 
a) zákon č. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov – vo 

vzťahu k trestnému činu zanedbania povinnej výživy podľa § 207 Trestného 
zákona (normatívny znak „vyživovať iného“ použitý v skutkovej podstate 
trestného činu), 

b) zákon č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu – vo vzťahu k trestnému 
činu poškodzovania a znehodnocovania kultúrnej pamiatky podľa § 248a 
Trestného zákona (normatívny znak „kultúrna pamiatka“ použitý v skutkovej 
podstate trestného činu), 

c) zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov a ďalšie – vo vzťahu k trestnému činu 
skrátenia dane a poistného podľa § 276 Trestného zákona (normatívne znaky 
„daň, poistné na sociálne poistenie, verejné zdravotné poistenie alebo príspevok 
na starobné dôchodkové sporenie“ použité v skutkovej podstate trestného činu) 

d) a množstvo ďalších zákonov. 
 
Trestný zákon a jeho systematika 
 

Trestný zákon sa rozdeľuje na tri časti: 
1) Prvá časť: všeobecná časť, § 1 až 143, 
2) Druhá časť: osobitná časť, § 144 až 435, 
3) Tretia časť: spoločné prechodné a záverečné ustanovenia: § 436 až 440. 

 
107 To znamená, že ide o prípady, keď skutková podstata trestného činu výslovne neodkazuje na osobitný 
predpis, ani neobsahuje pojem protiprávne (to znamená v rozpore s iným predpisom), avšak obsahuje znak, 
ktorého normatívny význam je naplnený podľa osobitného právneho predpisu. 
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Na identifikáciu správnych ustanovení na určenie trestnej zodpovednosti je podstatné 
najmä prepájať ustanovenia všeobecnej a osobitnej časti Trestného zákona. Delenie na 
všeobecnú a osobitnú časť je odôvodnené legislatívnym prístupom a neznamená 
rozhraničenie matérie na samostatné používanie. Práve naopak: všeobecnú a osobitnú časť 
treba používať vždy vo vzájomných súvislostiach, pretože obe časti tvoria vnútorne 
usporiadaný celok. Skutkové podstaty trestných činov by totiž samotné bez ustanovenia 
pôsobnosti Trestného zákona (§ 2), bez definície trestného činu (§ 8), bez definície páchateľa 
(§ 19), bez rozlíšenia úmyselného a nedbanlivostného zavinenia (§ 15 a 16), bez definície 
okolností vylučujúcich trestné zodpovednosť (§ 24 a nasl.) atď. nemohli založiť trestnú 
zodpovednosť. 

Všeobecná časť trestného zákonníka obsahuje ustanovenia, ktoré sú spoločné pre 
všetky trestným činom alebo aspoň určitým skupinám trestných činov. Všeobecná časť sa 
člení na päť hláv, v ktorých sú upravené rôznorodé otázky základov trestnej zodpovednosti 
a pôsobnosti zákona, sankcie, dôvody zániku trestnej zodpovednosti a trestu, ako aj 
ustanovenia o osobitnej skupine páchateľov, ktorými sú mladiství, a taktiež definície pojmov 
používaných vo všeobecnej a najmä osobitnej časti Trestného zákona. Hlavy sa členia na 
nižšie úrovne, teda diely a diely sa členia na oddiely. Členenie všeobecnej časti je teda 
nasledujúce: 

1) Prvá hlava: Pôsobnosť Trestného zákona a základy trestnej zodpovednosti; 
2) Druhá hlava: Sankcie; 
3) Tretia hlava: Zánik trestnosti a trestu; 
4) Štvrtá hlava: Osobitné ustanovenia o stíhaní mladistvých; 
5) Piata hlava: Výklad pojmov. 

Nová systematika všeobecnej časti trestného zákona reflektuje požiadavku vecne 
logického usporiadania základov trestnej zodpovednosti a jej právnych následkov (sankcií). 
Tomuto zodpovedá aj vymedzenie predmetu Trestného zákona podľa § 1, podľa ktorého 
zákon upravuje základy trestnej zodpovednosti, druhy trestov, druhy ochranných opatrení, 
ich ukladanie a skutkové podstaty trestných činov.  

Osobitná časť Trestného zákona obsahuje znaky jednotlivých trestných činov, pričom 
tieto trestné činy sú rozdelené podľa druhového objektu (chráneného záujmu) do dvanástich 
hláv, z ktorých niektoré sa ďalej delia aj na diely. Členenie osobitnej časti je teda nasledujúce: 

1) Prvá hlava: trestné činy proti životu a zdraviu; 
2) Druhá hlava: trestné činy proti slobode a ľudskej dôstojnosti; 
3) Tretia hlava: trestné činy proti rodine a mládeži; 
4) Štvrtá hlava: trestné činy proti majetku; 
5) Piata hlava: trestné činy hospodárske; 
6) Šiesta hlava: trestné činy všeobecne nebezpečné a proti životnému prostrediu; 
7) Siedma hlava: trestné činy proti republike; 
8) Ôsma hlava: trestné činy proti poriadku vo verejných veciach; 
9) Deviata hlava: trestné činy proti iným právam a slobodám; 
10) Desiata hlava: trestné činy proti brannosti, proti civilnej službe, proti službe v 

ozbrojených silách a proti obrane vlasti; 
11) Jedenásta hlava: trestné činy vojenské; 
12) Dvanásta hlava: trestné činy proti mieru, proti ľudskosti, trestné činy terorizmu, 

extrémizmu a trestné činy vojnové: 
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Systematika Osobitnej časti Trestného zákona vyjadruje hodnotové nastavenie 
demokratického a právneho štátu, v ktorom má prioritu ochrana základných práv a slobôd 
jednotlivca. V popredí trestnoprávnej ochrany je teda človek a jeho základné práva.  

Primárne sa teda poskytuje ochrana individuálnym právam a záujmom, ktorými sú:  
a) život a zdravie človeka (prvá hlava),  
b) jeho základné slobody v širokom chápaní a ľudská dôstojnosť – sloboda 

rozhodovania v sexuálnej oblasti (druhá hlava),  
c) ďalej sa poskytuje ochrana rodine (ktorá je pod osobitnou ochranou zákona v zmysle 

Ústavy SR) a mládeži, resp. súvisiacim individuálnym právam (tretia hlava),  
d) napokon sa chránia individuálne majetkové práva – čiže majetok, vlastnícke, 

užívacie i ďalšie práva (štvrtá hlava).  
Ochrana kolektívnych záujmov – záujmov celej spoločnosti a štátu je predmetom 

trestných činov od piatej hlavy ďalej.  
Až následne po určení všetkých podmienok trestnej zodpovednosti podľa osobitnej 

časti i všeobecnej časti Trestného zákona (resp. podľa zákona o trestnej zodpovednosti 
právnických osôb) je možné pristúpiť k uloženiu sankcie.  
 
Štruktúra trestnoprávnej normy 
 

Pre právne normy vyjadrené v trestnom zákone prostredníctvom skutkových podstát 
trestných činov a všeobecných podmienok trestnej zodpovednosti je charakteristická. aj ich 
logická a právna štruktúra. Výklad o ich štruktúre vyplýva zo všeobecných poznatkov teórie 
práva. 

Podľa trichotomickej (alebo trojčlánkovej) koncepcie právnej normy sa právna norma 
skladá z troch častí: 

1) hypotéza, 
2) dispozícia, 
3) sankcia. 

S týmto rozlišovaním troch častí je v trestnom práve hmotnom problém, pretože 
hypotéza a dispozícia splývajú.  

Hypotéza právnej normy, ako vyjadrenie predpokladov na realizáciu dispozície, 
znamená v trestnom práve stanovenie znakov skutkovej podstaty trestného činu, ktoré je 
potrebné naplniť, aby prišlo k jeho spáchaniu, ako aj stanovenie všeobecných podmienok 
trestnej zodpovednosti (definície trestného činu, okolností vylučujúcich trestnú 
zodpovednosť – vek a príčetnosť, okolností vylučujúcich protiprávnosť činu – krajná núdza, 
nutná obrana a ďalšie atď.). 

Dispozícia právnej normy je samotné pravidlo správania. Skutkové podstaty trestných 
činov neobsahujú výslovne (explicitne) uvedené pravidlo správania, teda zákaz určitého 
konania. Skutkové podstaty teda nepozostávajú zo samotného výslovne vyjadreného 
zákazu, napr. „úmyselné usmrtenie inej osoby je zakázané“ alebo „krádež je zakázaná“. 
Takéto zákazy, teda pravidlá správania, ktoré určujú zákaz konania, tam sú – sú však 
v skutkových podstatách trestných činov „schované“, teda sú vyjadrené nevýslovne 
(implicitne).  

Pravidlá správania (zákazy) vyplývajú z naformulovanej hypotézy, teda najmä zo 
subjektu a objektívnej stránky skutkovej podstaty trestného činu a všeobecných podmienok 
trestnej zodpovednosti v spojení so sankciou (stanovený druh trestu s trestnou sadzbou). 
Porušenie dispozície teda nastalo, keď bola naplnená hypotéza, čiže boli naplnené príslušné 
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znaky trestného činu, došlo teda k zakázanému konaniu (realizovalo sa pravidlo), a preto 
bude uložená sankcia.  

Napr. skutková podstata trestného činu vraždy podľa § 145 ods. 1 Trestného zákona 
znie: „Kto iného úmyselne usmrtí, potrestá sa odňatím slobody na pätnásť rokov až dvadsať 
rokov.“ Hypotézu tejto právnej normy tvorí:  

a) prvá časť uvedenej vety (Kto iného úmyselne usmrtí) v spojení so všeobecnými 
podmienkami trestnej zodpovednosti, ktorými najmä sú: 

b) definícia trestného činu (§ 8 Trestného zákona) 
c) náležitosti subjektu („Kto“), tými sú definícia páchateľa (§ 19 Trestného zákona) vek 

a príčetnosť (§ 22 a 23 Trestného zákona), 
d) definícia konania, ktorým môže byť aj opomenutie konania (§ 122 ods. 1 Trestného 

zákona), 
e) definícia úmyselného zavinenia (priamy a nepriamy úmysel podľa § 15 Trestného 

zákona), 
f) absencia okolností vylučujúcich protiprávnosť činu (§ 24 a nasl. Trestného zákona). 

Dispozícia tejto právnej normy vyplýva zo všetkých podmienok hypotézy a je vy nej 
vyjadrená implicitne (je zakázané niekoho úmyselne usmrtiť) s možnosťou uplatnenia 
podmienky, ktorá porušenie tejto dispozície vylučuje (napr. úmyselné usmrtenie inej osoby 
v nutnej obrane podľa § 25 Trestného zákona). Splývanie hypotézy a dispozície teda spočíva 
v tom, že dispozícia je implicitne obsiahnutá v hypotéze. Dispozícia (rovnako ako 
hypotéza) je upravená skutkovou podstatou trestného činu v osobitnej časti trestného 
zákona, ako aj všeobecnými podmienkami trestnej zodpovednosti vo všeobecnej časti 
trestného zákona. 

Sankciou tejto právnej normy je časť skutkovej podstaty „potrestá sa odňatím slobody 
na pätnásť rokov až dvadsať rokov“ v spojení so všeobecnými ustanoveniami o sankciách 
(zásady ukladania trestov, jednotlivé druhy trestov a pod. podľa § 34 a nasl. Trestného 
zákona). Hoci priamo v skutkovej podstate trestného činu je ako sankcia uvedená len sadzba 
trestu odňatia slobody, sankciami v trestnom práve sú všetky druhy trestov a ochranných 
opatrení. 

Ako sme uviedli vyššie, v skutkovej podstate trestného činu hypotéza splýva 
s dispozíciou. Skutková podstata trestného činu môže byť vyjadrená samostatne alebo sa 
môže obsahovo spájať s inými ustanoveniami Trestného zákona alebo aj iného (osobitného) 
právneho predpisu. Taktiež môže byť rôzna štruktúra dispozícií z hľadiska počtu ich prvkov – 
znakov a vzťahov týchto prvkov navzájom.  

1) Podľa „spájania“ s inými ustanoveniami sa preto dispozície v trestnom práve 
rozdeľujú na: 
a) popisné, ktorých všetky znaky sú uvedené v skutkovej podstate trestného činu (v 

spojení so všeobecnými podmienkami trestnej zodpovednosti), 
b) odkazovacie, ktoré odkazujú na niektoré iné – konkrétne identifikované 

ustanovenie Trestného zákona108 a 
c) blanketové, ktoré odkazujú na iný právny predpis všeobecne (bez špecifikácie 

konkrétneho ustanovenia). 
2) Podľa zloženia dispozície z hľadiska ich znakov sa rozlišujú: 

 
108 V teórii sa zvyknú rozlišovať odkazovacie dispozície, ktoré odkazujú na konkrétne ustanovenie rovnakého 
právneho predpisu (vtedy ide o tzv. vnútorný odkaz), a odkazovacie dispozície, ktoré odkazujú na konkrétne 
ustanovenie iného právneho predpisu (tzv. vonkajší odkaz). 
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a) jednoduché, v ktorých každý znak (objekt, konanie, následok, zavinenie)  je 
zastúpený len raz, 

b) zložené, ktoré sa skladajú z viacerých objektov, konaní, následkov alebo zavinení, 
pričom tieto sa rozdeľujú na: 

i. alternatívne, pri ktorých stačí porušiť alebo ohroziť jeden z uvedených 
objektov, alebo konať jedným z uvedených spôsobov, alebo spôsobiť jeden 
z predvídaných následkov, 

ii. kumulatívne, pri ktorých je potrebné porušiť alebo ohroziť všetky (v zásade 
oba) objekty, konať všetkými uvedenými spôsobmi, resp. spôsobiť všetky 
predvídané následky. 

3) Z hľadiska úplnosti vyjadrených znakov sa dispozície rozlišujú na: 
a) taxatívne, ktorých znaky sú vyjadrené úplným – vyčerpávajúcim výpočtom, 

pričom tento výpočet nie je možné rozširovať, 
b) demonštratívne, ktorých znaky sú vyjadrené príkladmo – exemplifikatívne 

a dispozíciu je možné naplniť aj iným obdobným (resp. obdobne závažným) 
konaním. 

Ad 1). Väčšina skutkových podstát trestných činov a v nich obsiahnutých dispozícií je 
popisná. Príkladom môže byť vyššie uvedená skutková podstata trestného činu vraždy podľa 
§ 145 ods. 1 Trestného zákona alebo skutková podstata trestného činu krádeže podľa § 212 
ods. 1 Trestného zákona, príp. skutková podstata trestného činu znásilnenia podľa § 199 ods. 
1 Trestného zákona. 

Odkazovacie dispozície spájajú konkrétne ustanovenia Trestného zákona, a to 
v záujme efektívnosti, hospodárnosti alebo prehľadnosti, najmä aby zákonodarca 
vymedzenie alebo definíciu určitého znaku nemusel opakovať. Odkaz v jednej skutkovej 
podstate trestného činu smeruje k inej skutkovej podstate trestného činu. Napr. skutková 
podstata trestného činu všeobecného ohrozenia podľa § 285 ods. 1 Trestného zákona 
použitím pojmu „všeobecné nebezpečenstvo“ odkazuje na vymedzenie všeobecného 
nebezpečenstva podľa § 284 ods. 1 Trestného zákona. Alebo skutková podstata trestného 
činu záškodníctva podľa § 316 ods. 1 Trestného zákona odkazuje na pohnútku páchateľa 
(motív) uvedenú v skutkovej podstate trestného činu podľa § 315 ods. 1 Trestného zákona.  

Skutkové podstaty a dispozície, ktoré používajú pojmy definované vo výklade pojmov 
(a neodkazujú na inú skutkovú podstatu trestného činu) sa nepovažujú za odkazovacie. 

Blanketové dispozície odkazujú na použitie osobitného právneho predpisu, bez 
označenia konkrétnych ustanovení. V blanketových skutkových podstatách sa najvýraznejšie 
prejavuje vzťah trestného práva a iných právnych odvetví spočívajúci v tom, že trestné právo 
zabezpečuje aplikáciu trestnej represie v najzávažnejších prípadoch právnych vzťahov, 
ktoré sú inak upravené inými právnymi odvetviami. Dôvodom existencie blanketových 
dispozícií je, že inak by bolo trestné právo zaťažené množstvom detailných a často 
„kazuistických“ skutkových podstát, ktoré by vo svojej dispozícii podrobne „kopírovali“ 
obsahom právne normy iných právnych odvetví, pričom navyše pri každej zmene takejto 
právnej úpravy by bolo potrebné novelizovať príslušné skutkové podstaty takýchto trestných 
činov. 

Odkazy na osobitné právne predpisy môžu byť všeobecné alebo konkrétne aj so 
špecifikáciou predpisu. Blanketovými skutkovými podstatami s odkazom na osobitný predpis 
sú aj skutkové podstaty, ktoré obsahujú znak „neoprávnene“ alebo „bez povolenia“.  

Napr. trestný čin neoprávneného odoberania orgánov, tkanív a buniek a nezákonnej 
sterilizácie odkazuje na právnu úpravu takej činnosti (transplantácie) v zmysle zákona č. 
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576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej 
starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Alebo trestný čin pozbavenia osobnej 
slobody podľa § 182 Trestného zákona odkazuje na predpisy, podľa ktorých je možné oprávnene 
osobu pozbaviť osobnej slobody, najmä prostredníctvom inštitútov zadržania podľa § 85 
Trestného poriadku, resp. väzby podľa § 71 a nasl. Trestného poriadku. Taktiež trestný čin 
nepovolenej výroby liehu, tabaku a tabakových výrobkov podľa § 253 Trestného zákona 
formuláciou „bez povolenia“ odkazuje na zákon č. 476/2002 Z. z. o výrobe a uvádzaní liehu na 
trh. 

Odkaz v rámci blanketových skutkových podstát môže smerovať len na iné zákony, 
nie na iné podzákonné predpisy. V tomto sa trestné právo prejavuje ako zákonné právo 
v súlade so zásadou nullum crimen sine lege podľa čl. 49 Ústavy SR a čl. 7 Dohovoru.  

Nie vždy však pri blanketových skutkových podstatách odkaz na osobitný právny 
predpis na výklad znakov skutkovej podstaty postačuje. Niektoré skutkové podstaty 
trestných činov a dispozície odkazujú na osobitný právny predpis, avšak zároveň výklad 
predmetného znaku závisí aj od definície podľa výkladu pojmov v Trestnom zákone, resp. 
čiastočne je znak ponechaný na judikatórny výklad.109 Príkladom môže byť trestný čin 
nedovolenej výroby omamných a psychotropných látok, jedov alebo prekurzorov, ich držania 
a obchodovania s nimi v miernejších (privilegovaných) skutkových podstatách trestných 
činov podľa § 171 ods. 1 a 2 Trestného zákona, ktorými sa postihujú tzv. konzumenti drog.110  

Ad 2). Príkladov jednoduchých dispozícií (a skutkových podstát) je množstvo, napr. 
pri trestnom čine úkladnej vraždy podľa § 144 ods. 1 Trestného zákona,111 alebo pri trestnom 
čine sprenevery podľa § 213 ods. 1 Trestného zákona.112  

Väčšina dispozícií (a skutkových podstát) je však zložená alternatívna, ako príklady je 
možné uviesť trestný čin ohrozovania pohlavnou chorobou podľa § 167 ods. 1 Trestného 
zákona, pri ktorom je alternatívne vyjadrené zavinenie (možné je úmyselné aj 
nedbanlivostné),113 resp. trestný čin obchodovania s ľuďmi podľa § 179 ods. 1 Trestného 
zákona, pri ktorom sú alternatívne vyjadrené spôsob spáchania činu, samotné konanie, ako 
aj motív („na účel“). 

Dispozícií (a skutkových podstát), ktoré sú vyjadrené zložene kumulatívne, nie je 
veľa. Príkladom je trestný čin lúpeže podľa § 188 ods. 1 Trestného zákona,114 pri ktorom je 

 
109 Judikatúrou sa rozumejú vybrané súdne rozhodnutia, ktoré boli publikované v zbierke rozhodnutí. V prípade 
Najvyššieho súdu SR ide o Zbierku rozhodnutí a stanovísk Najvyššieho súdu SR. 
110 Definícia prechovávania omamnej látky, psychotropnej látky, jedu alebo prekurzora pre vlastnú potrebu podľa § 

135 ods. 1 a 2 Trestného zákona obsahuje pojem obvykle jednorazová dávka, ktorý v Trestnom zákone a ani 

osobitnom predpise špecifikovaný nie je. Pojem obvykle jednorazová dávka je ponechaný na súdny výklad, 

predovšetkým na judikatúru Najvyššieho súdu. Najvyšší súd tento pojem v judikáte R 22/2019 vyložil ako 

„množstvo finálneho materiálu, obvyklým spôsobom aplikovateľného konečným užívateľom“ čím je ale ponechaný 

priestor na súdny výklad vo vzťahu k jednotlivým druhom omamných a psychotropných látok. V súlade so 

zásadou nullum crimen sine lege najmä s ohľadom na právnu istotu o rozsahu kriminalizácie konania by bola 

žiaduca jasná zákonná úprava týchto otázok v osobitnom predpise. Špecifikácia v podzákonnej právnej úprave 

by bola z hľadiska tejto zásady sporná. 
111 Ust. § 144 ods. 1 Trestného zákona: „Kto iného úmyselne usmrtí s vopred uváženou pohnútkou, potrestá sa 
odňatím slobody na dvadsať rokov až dvadsaťpäť rokov.“ 
112 Ust. § 213 ods. 1 Trestného zákona: „Kto si prisvojí cudziu vec, ktorá mu bola zverená, a spôsobí tak na cudzom 
majetku škodu malú, potrestá sa odňatím slobody až na dva roky.“ 
113 Ust. § 167 ods. 1 Trestného zákona: „Kto iného vydá, čo aj z nedbanlivosti, do nebezpečenstva pohlavnej nákazy, 
potrestá sa odňatím slobody až na tri roky.“ 
114 Ust. § 188 ods. 1 Trestného zákona: „Kto proti inému použije násilie alebo hrozbu bezprostredného násilia v 
úmysle zmocniť sa cudzej veci, potrestá sa odňatím slobody na tri roky až osem rokov.“ 
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kumulatívne vyjadrený objekt trestného činu (chránený záujem), ktorým sú sloboda 
rozhodovania ako aj majetok, resp. trestný čin vydieračského únosu podľa § 186 Trestného 
zákona, pri ktorom sa vyžaduje kumulatívne naplnenie viacerých konaní páchateľa (páchateľ 
sa zmocní iného /alebo ho unesie/ a vynucuje si plnenie majetkovej alebo nemajetkovej 
povahy). 

Ad 3). Vzhľadom na zásadu určitosti zákona v trestnom práve (nullum crimen sine lege 
certa)  ako aj zásadu zákazu analógie, ktorou sa rozširujú podmienky trestnej zodpovednosti 
(nullum crimen sine lege stricta) je žiaduce, aby zákonodarca vyjadril všetky aspekty, najmä 
všetky formy trestnoprávne relevantného konania s úplným výpočtom priamo v skutkovej 
podstate. To znamená, že je potrebné uplatňovať uzavreté – taxatívne formulované 
dispozície vo forme znakov skutkových podstát trestného činu. Napriek tomu sa vyskytujú 
dispozície (skutkové podstaty) s demonštratívnym (exemplifikatívnym) výpočtom znakov. 
Ich signifikantným znakom je použitie pojmov „najmä“ alebo „predovšetkým“. 

Príkladom taxatívne vyjadrených dispozícií je veľa; ako príklad je potrebné uviesť 
najmä trestný čin krádeže podľa § 212 ods. 1 Trestného zákona, pri ktorom ide o zloženú 
dispozíciu vyjadrenú alternatívne s taxatívnym výpočtom spôsobených následkov (spôsobí 
malú škodu), spôsobov spáchania činu (spáchanie činu vlámaním), spôsobov konania 
(bezprostredne po čine sa pokúsi uchovať si vec násilím) alebo iných okolností (bol za 
obdobný čin v predchádzajúcich dvanástich mesiacoch postihnutý). Podstatné je, že tento 
výpočet znakov je uzavretý.  

Exemplifikatívne vyjadrené dispozície sa v skutkových podstatách trestných činov 
nachádzajú výnimočne. Ako vhodnú ukážku je možné uviesť exemplifikatívny výpočet 
príkladov hrubej neslušnosti alebo výtržnosti je aj pri trestnom čine výtržníctva podľa § 364 
ods. 1 Trestného zákona.115  
 
Výklad trestnoprávnych noriem a analógia 
 
Výklad trestných zákonov 
 

Každá právna norma je abstraktné pravidlo správania a ako taká musí vyjadriť a 
postihnúť všetku mnohotvárnosť jednotlivých vzťahov v spoločnosti. Najmä v trestnom práve 
je veľmi dôležité vytvoriť rovnováhu medzi všeobecnosťou noriem a ich dostatočnou 
určitosťou, aby orgány verejnej moci nemohli svojvoľne rozširovať podmienky trestnej 
zodpovednosti. Právna norma v trestnom práve, keďže je písaná viac-menej všeobecne116 
a jazykom, ktorý je per se nedokonalý, musí byť vždy v procese svoje aplikácie interpretovaná.  
 

Interpretácia práva je (popri zisťovaní skutkového stavu) počiatočným štádiom 
aplikácie práva.117 Aplikáciu trestného práva uskutočňujú orgány činné v trestnom konaní 
(policajt a prokurátor) a súdy, pričom sú povinné rešpektovať pravidlá výkladu a aplikácie 

 
115 Ust. § 364 ods. 1 Trestného zákona: „Kto sa dopustí slovne alebo fyzicky, verejne alebo na mieste verejnosti 
prístupnom hrubej neslušnosti alebo výtržnosti najmä tým, že 

a) napadne iného, 
b) hanobí štátny symbol, [...] 

potrestá sa odňatím slobody až na tri roky.“ 
116 Niekedy sa v tejto súvislosti používa pojem významová otvorenosť. Pozri ďalej PROCHÁZKA, R., KÁČER, M. 
Teória práva. Bratislava: C. H. Beck, 2013, 290 s. 
117 Pozri PRUSÁK, J. Teória práva. Bratislava: Vydavateľské oddelenie Právnickej fakulty UK, 2001, s. 290. 
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podľa teórie práva.118 Zmyslom interpretácie – výkladu zákona je zistiť jeho pravý zmysel. 
Preto je neprípustný tzv. účelový výklad zákona, ktorého motívom je postihnúť konkrétny 
subjekt v konkrétnej situácii. Taktiež nie je možné aplikovať právne formalistický výklad, 
ktorý vychádza len zo slovného znenia, bez zohľadnenia právnych zásad (princípov) a taktiež 
historických, logických a systematických súvislostí. 

Všeobecná právna teória poskytuje rôzne kritériá na rozdelenie druhov výkladu. 
Prvým kritériom je subjekt výkladu, teda ten, kto výklad podáva. Interpretovať právo môže 
totiž ktokoľvek, ale všeobecnú relevanciu či dokonca záväznosť má iba výklad práva 
poskytovaný niektorými subjektmi.  

Podľa kritéria subjektu sa rozoznáva: 
a) Legálny výklad a autentický výklad. Legálny výklad, ktorý podáva orgán, ktorý je 

právnou normou výslovne oprávnený na podávanie všeobecne záväzného výkladu. 
Takýto druh výkladu v odbore trestného práva hmotného nie je podávaný. 
Autentický výklad je výklad uskutočňovaný zákonodarcom, resp. všeobecne 
orgánom, ktorý normu prijal. Autentický výklad je prejavom intencionalizmu, teda 
smeru, ktorý kladie dôraz na úmysel autora právneho predpisu.119 Autentickým 
výkladom je výklad podávaný v dôvodovej správe alebo výklad v súlade so 
stenografickými záznamami z rokovania zákonodarného zboru. Takýto výklad nie je 
právne záväzný. Môže však disponovať argumentačnou autoritou, ktorá závisí od 
kvality a rozsahu dôvodovej správy a pod.  
Napr. dôvodová správa k zákonu č. 236/2021 Z. z., ktorým bol do Trestného zákona 
zavedený trestný čin nebezpečného elektronického obťažovania (§ 360b), objasňuje, 
čo znamená podstatné zhoršenie kvality života iného tým, že páchateľ neoprávnene 
zverejní obrazovo-zvukový záznam prejavu osobnej povahy poškodeného získaný s 
jeho súhlasom, spôsobilý značnou mierou ohroziť jeho vážnosť alebo privodiť mu inú 
vážnu ujmu na právach.120 

b) Výklad ústavného súdu. Ústavný súd SR je vrcholným orgánom ochrany ústavnosti 
a podáva výklad noriem ústavného práva, ku ktorému je splnomocnený v rozsahu 
stanovenom Ústavou SR. Podľa čl. 128 Ústavy SR podáva ústavný súd výklad ústavy 
a ústavných zákonov, takýto výklad sa publikuje v Zbierke zákonov a odo dňa 
vyhlásenia je záväzný. Trestného práva sa takýto výklad týka, ak ide o výklad 
ústavných garancií základných zásad (najmä nullum crimen, nulla poena sine lege 
podľa čl. 49 Ústavy SR) alebo základných práv a slobôd aplikovaných v trestnom 
práve.  
Ústavný súd podáva výklad trestného práva taktiež v rámci konania o súlade 
zákonov s Ústavou SR, ústavnými zákonmi a medzinárodnými zmluvami podľa čl. 

 
118 R 82/2015-I (stanovisko trestnoprávneho kolégia Najvyššieho súdu Slovenskej republiky  zo 16. júna 2015, sp. 
zn. Tpj 67/2014). 
119 Intencionalizmus je zase osobitnou formou originalizmu, ktorý pripúšťa výklad práva len v súlade s úmyslami 
a cieľmi zákonodarcu a všeobecným významom textu v dobe jeho prijatia. Nepripúšťa zmeny výkladu pri 
zmenách spoločenského kontextu. Opozitom je modernizmus alebo progresivizmus. K intencionalizmu 
a originalizmu pozri FÁBRY, B., KASINEC, R., TURČAN, M. Teória práva, s. 212 a nasl., resp. 231. 
120 Dôvodová správa objasňuje, že „ide o zverejnenie akéhokoľvek, teda i verejne predneseného prejavu, 
zachyteného so súhlasom poškodeného, a jeho následné ‚zneužitie‘ takým spôsobom, ktorý je spôsobilý podstatne 
zhoršiť kvalitu života obete. Typickým príkladom je zverejnenie intímnych záberov pôvodne získaných so súhlasom 
dotknutej osoby (tzv. revenge porn).“ To znamená „šikanózne zverejňovanie legálne získaných záznamov prejavu 
osobnej povahy dotknutej osoby (obete), znižujúcich kvalitu života obete.“ Dôvodová správa k zákonu č. 236/2021 
Z. z., dostupná na: https://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=zakony/zakon&MasterID=8133 (cit. 13. 7. 2021). 
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125 ods. 1 písm. a) Ústavy SR. Rozhodnutie o tom, či určité ustanovenia zákona (v 
odvetví trestného práva) je alebo nie je v súlade, je právne záväzné.121 Taktiež aj 
uznesenie o pozastavení účinnosti napadnutého právneho predpisu, jeho časti alebo 
ustanovenia a uznesenie o zrušení pozastavenia účinnosti sú všeobecne záväzné.122 
Ústavný súd tiež rozhoduje vo veci individuálnych sťažností fyzických osôb 
a právnických osôb na porušenie základných práv orgánmi verejnej moci, okrem 
iného tiež v trestnom konaní. Rozhodnutie v takej veci má – z formálneho hľadiska – 
individuálnu, nie všeobecnú záväznosť. Avšak opäť možno hovoriť o záväznosti 
v neformálnej rovine. Základom je všeobecne uznávaná autorita ústavného súdu, 
a preto rozhodnutia nadobúdajú akoby precedenčný charakter. To platí vo vzťahu 
k nálezom, ako záväznému charakteru rozhodnutí, zatiaľčo uznesenia majú skôr 
informačný charakter v tom, prečo si vec ústavný súd nevybral na meritórny 
prieskum.123 Vzhľadom na to, že možno očakávať, že ústavný súd sa pridrží aj v 
obdobných rozhodnutiach už raz vysloveného názoru v náleze, je ho treba s 
prihliadnutím na presvedčivosť takéhoto výkladu rešpektovať aj v podobných 
prípadoch. 

c) Súdny výklad. Výklad trestného práva súdom je najčastejšie používaný a najviac 
ovplyvňuje prax. Takýto výklad je obsiahnutý v jednotlivých rozhodnutiach a je 
formálne záväzný len pre konkrétny prípad riešený v takom rozhodnutí. Pre iný súd, 
ale aj pre ten istý súd v podobných prípadoch formálne záväzný nie je. V tej istej 
trestnej veci je však nižší súd, ktorému bola vec prikázaná v opravnom konaní, 
viazaný právnym názorom, ktorý vo veci vyslovil vyšší súd. Týka sa to odvolacieho 
konania podľa § 327 ods. 1 Trestného poriadku124 a aj dovolacieho konania podľa § 
391 ods. 1 Trestného poriadku.125 Podobne ako súdny výklad pôsobí v trestnom 
konaní vo vzťahu k individuálnej trestnej veci aj prokurátorský výklad trestného 
práva.  
Osobitným druhom súdneho výkladu sú rozhodnutia zásadného významu a 
stanoviská k výkladu zákonov a iných právnych predpisov, ktoré sú publikované 
v Zbierke stanovísk najvyššieho súdu a rozhodnutí súdov Slovenskej republiky.126 
Cieľom je poskytnúť väčšiu relevanciu rozhodnutiam najvyššieho súdu a zvýšiť mieru 
právnej istoty. To sa uskutočňuje prostredníctvom zjednocovania aplikačnej praxe, 
pričom sa dbá na rovnorodú interpretáciu právnych predpisov.127 Najvyšší súd je 
v podmienkach kontinentálneho právneho systému orgánom aplikácie práva – nie 
tvorby práva. Rozhodnutia publikované v zbierke nemajú explicitne vyjadrenú 
formálnu právnu záväznosť, sú teda záväzné neformálne svojou autoritou, ktorú 
sudcovia a orgány verejnej moci rešpektujú. Sudca rozhoduje v individuálnej veci 

 
121 Ust. § 90 ods. 3 zákona č. 314/2018 Z. z. o Ústavnom súde Slovenskej republiky a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov. 
122 Ust. § 83 tohto zákona. 
123 ŠIMÍČEK, V. Závaznost rozhodnutí Ústavního soudu v řízení o ústavních stížnostech. In: ŠÁMAL, P., 
RAIMONDI, G., LENAERTS, K. a kol. Závaznost soudních rozhodnutí – vnistrostátní a mezinárodní náhledy. 
Praha: Wolters Kluwer, 2018, s. 45 a nasl. 
124 Ust. § 327 ods. 1 Trestného poriadku: „Súd, ktorému vec bola vrátená na nové prejednanie a rozhodnutie, je 
viazaný právnym názorom, ktorý vyslovil vo svojom rozhodnutí odvolací súd, a je povinný vykonať úkony a dôkazy, 
ktorých vykonanie odvolací súd nariadil.“ 
125 Ust. § 391 ods. 1 Trestného poriadku: „Orgán, ktorému bola vec prikázaná, je viazaný právnym názorom, ktorý 
vyslovil vo veci dovolací súd, a je povinný vykonať úkony, ktorých vykonanie dovolací súd nariadil.“ 
126 Pozri ust. § 8 ods. 3 a § 22 a 23 zákona č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.  
127 FÁBRY, B., KASINEC, R., TURČAN, M. Teória práva, s. 230. 
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o skutkoch, ktoré sa stali, čiže retrospektívne, ale zároveň prispieva k vytváraniu 
práva, ak právny systém určitú otázku dostatočne neupravuje, teda pôsobí 
prospektívne.128  
Napr. rešpektovaným výkladom práva publikovaným v rozhodnutí je výklad pojmu 
skrátenie dane (pri trestnom čine skrátenia dane a poistného podľa § 276 Trestného 
zákona) podľa judikátu R 4/1995.129 Avšak stanoviská publikované v zbierke 
disponujú aj formálnou právnou záväznosťou, teda nie sú prijímané len z hľadiska 
neformálnej autority. Stanoviská sa vydávajú v prípade nejednotnej až protichodnej 
rozhodovacej činnosti súdov. Rozlišujú sa stanoviská pléna130 a stanoviská kolégia,131 
pričom oba druhy majú právnu záväznosť. 
Taktiež výklad prameňov práva Európskej únie ako aj prameňov medzinárodného 
práva, ktoré zároveň predstavujú pramene trestného práva hmotného, zabezpečujú 
súdne inštitúcie. Výklad práva Európskej únie zabezpečuje Súdny dvor Európskej 
únie, a to predovšetkým v rámci prejudiciálneho konania (konania o predbežnej 
otázke) podľa čl. 267 ZFEÚ, ktoré iniciuje vnútroštátny súdny orgán a v ktorom 
rozhoduje Súdny dvor. Takýto výklad práva EÚ je záväzný nie len pre daný prípad, 
ale aj erga omnes pre všetky orgány, ktoré aplikujú právo EÚ, vrátane vnútroštátnych 
orgánov.132 Výklad Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd, ktorý je 
medzinárodnou zmluvou, ktorá má v súlade s čl. 154c Ústavy SR prednosť pred 
vnútroštátnym právom, zabezpečuje Európsky súd pre ľudské práva (ESĽP) ako 
orgán Rady Európy.133 Rozhodovacia činnosť ESĽP má významný vplyv na 
vnútroštátne trestné právo hmotné prostredníctvom výkladu základných práv 
a slobôd obsiahnutých v Dohovore. 

d) Doktrinálny (vedecký) výklad. Tento druh výkladu je obsiahnutý vo vedeckej 
literatúre – teda vedeckých článkoch, monografiách a komentároch, resp. 
v odbornej literatúre – teda v učebniciach a v odborných článkoch v časopisoch. 
Doktrinálny výklad teda podávajú významní odborníci v oblasti trestného práva, 
predovšetkým z akademickej sféry. Taktiež nie je právne záväzný. Jeho vplyv na prax 

 
128 Pozri tiež ŠÁMAL, P. Závaznost rozhodnutí Nejvyššího soudu. In: ŠÁMAL, P., RAIMONDI, G., LENAERTS, K. 
a kol. Závaznost soudních rozhodnutí – vnistrostátní a mezinárodní náhledy. Praha: Wolters Kluwer, 2018, s. 68 
a nasl. 
129 R 4/1995: „Podstata skrátenia dane [...] spočíva v akomkoľvek úmyselnom konaní páchateľa, ktorým dosiahne, 
že mu príslušný štátny orgán daň vôbec nevymeria alebo mu ju vymeria v nižšej ako zákonom určenej čiastke, pokiaľ 
bola skrátená v nie malom rozsahu. Skrátením dane nie je však púhe neodvedenie už vyrubenej dane. Takáto dávka 
sa predpísaným spôsobom vymáha.“ 
130 Čl. 12 rokovacieho poriadku Najvyššieho súdu SR (publikovaný ako č. 291/2006 Z. z.). Čl. 12 ods. 15 
rokovacieho poriadku výslovne ustanovuje: „Z prijatého stanoviska vychádzajú sudcovia pri svojom rozhodovaní.“ 
131 Čl. 20 rokovacieho poriadku Najvyššieho súdu SR. Čl. 20 ods. 14 rokovacieho poriadku výslovne ustanovuje: 
„Z prijatého stanoviska vychádzajú sudcovia kolégia pri svojom rozhodovaní.“ 
132 Všeobecnú záväznosť výkladu práva EÚ podaného Súdnym dvorom EÚ je možné odvodiť z rozsudku z 29. 
februára 1984, CILFIT, C-77/83, ECLI:EU:C:1984:91, z ktorého vyplýva, že vnútroštátny súd, ktorý rozhoduje 
v poslednom stupni, nemá povinnosť položiť prejudiciálnu otázku na výklad práva EÚ, ak tento výklad je 
dostatočne jasný z predchádzajúcej rozhodovacej činnosti. To znamená, že vnútroštátny súd je oprávnený a tiež 
povinný prihliadať na rozhodovaciu činnosť Súdneho dvora a aplikovať ju, hoci bola vydaná vo vzťahu k iným 
skutkovým okolnostiam. Pozri tiež rozsudok z 13. januára 2004, Kühne & Heitz, C‑453/00, ECLI:EU:C:2004:17, 
body 22 a nasl. Pozri tiež PATAKYOVÁ, M. T. Konania pred Súdnym dvorom Európskej únie. Bratislava: Wolters 
Kluwer, 2020, s. 46 a nasl. 
133 Len pripomíname, že Rada Európy je samostatnou medzinárodnou organizáciou, ktorá nepatrí k Európskej 
únii a nie je jej orgánom. Európsky súd pre ľudské práva je orgánom Rady Európy a jeho úlohou je výklad 
a aplikácia medzinárodnej zmluvy – Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd. 
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je veľmi rozdielny z hľadiska odbornej úrovne, presvedčivosti a autority jeho autora. 
Doktrinálny výklad má najmä silu podporného argumentu. 

Ďalším kritériom, podľa ktorého sa rozlišujú druhy výkladu trestného práva hmotného 
sú metódy a spôsoby výkladu. Podľa metód a spôsobov sa výklad rozdeľuje na: 

a) Jazykový výklad. Jazykový výklad je metóda výkladu, ktorou sa zisťujú základné 
poznatky o zmysle slovného textu normatívneho aktu, v ktorom je vyjadrená právna 
norma, na základe zmyslu slov a viet podľa sémantických a gramatických 
(morfologických a syntaktických) pravidiel. Jazykový výklad sa teda rozdeľuje na 
sémantický výklad a gramatický výklad. Sémantický alebo lexikálny výklad sa 
zameriava na určenie obsahovej náplne slov.  
Z hľadiska rozsahu sa sémantický výklad rozdeľuje na doslovný, rozširujúci 
(extenzívny) a zužujúci (reštriktívny). Napr. pojmy hrubá neslušnosť a výtržnosť pri 
trestnom čine výtržníctva podľa § 364 Trestného zákona nie sú zákonne definované 
a uplatní sa ich doslovný sémantický výklad v súlade so všeobecným významom.134 
V súlade so zásadou nullum crimen sine lege (certa) sa pri určovaní podmienok 
trestnej zodpovednosti musí používať predovšetkým doslovný alebo zužujúci 
výklad. Ak zákonodarca chce určitý pojem používať na účel Trestného zákona 
extenzívne (čiže k jadru významu pojmu priradiť prvky z neurčitej časti jeho 
významu), mal by ho definovať vo výklade pojmov. Príkladom je pojem zbraň.135  
Gramatický výklad sa rozdeľuje na morfologický, ktorý sa opiera o gramatický tvar 
slov, a syntaktický, ktorý sa opiera o podobu vetnej skladby, so zreteľom na súvetia, 
časti súvetí a ich vzťahy. Príkladom morfologického výkladu vyvodzovanie záverov 
na základe jednotného alebo množného čísla podstatných mien, napr. pri trestnom 
čine všeobecného ohrozenia podľa § 284 ods. 1 písm. a) Trestného zákona sa 
vyžaduje vydanie ľudí do nebezpečenstva smrti alebo ťažkej ujmy na zdraví, to 
znamená, že takéto konanie voči jednému človeku nenapĺňa znaky všeobecného 
ohrozenia.136 Príkladom syntaktického výkladu môže byť rozbor skutkovej podstaty 
trestného činu nebezpečného prenasledovania podľa § 360a Trestného zákona 
v objektívnej stránke, ktorá pozostáva z dlhodobého prenasledovania iného takým 
spôsobom, že to môže vzbudiť dôvodnú obavu o jeho život alebo zdravie, život alebo 
zdravie jemu blízkej osoby. Syntaktickým výkladom môžeme prísť k záveru, že 
konanie páchateľa (prenasledovanie) môže vzbudiť dôvodnú obavu 
u prenasledovanej osoby o vlastný život alebo zdravie, alebo alternatívne o život 
alebo zdravie blízkej osoby (napr. detí prenasledovaného) a že postačuje na 
naplnenie objektívnej stránky jedna z týchto alternatív. 

 
134 Tento výklad je, samozrejme, ovplyvnený exemplifikatívnym výpočtom príkladov hrubej neslušnosti alebo 
výtržnosti podľa písm. a) až e), teda napadnutie iného, hanobenie štátneho symbolu atď. 
135 Doslovný význam pojmu zbraň (v bežnom jazyku) sa obmedzuje na nástroj alebo prostriedok používaný 
v boji. Doslovnému významu pojmu zbraň teda nezodpovedajú veci ako vychádzková palica, manikúrové 
nožničky, skrutkovač a pod. Keďže zákonodarca chcel rozšíriť význam pojmu zbraň na účely Trestného zákona 
aj na uvedené a ďalšie veci, vytvoril legálnu definíciu pojmu zbraň podľa 122 ods. 3 Trestného zákona, a síce „vec, 
ktorou možno urobiť útok proti telu dôraznejším“. Preto napr. lúpež (§ 188 Trestného zákona) spáchaná 
s manikúrovými nožničkami sa považuje za spáchanú so zbraňou, čiže závažnejším spôsobom konania [§ 138 
písm. a) Trestného zákona]. Na druhej strane pojem zbraň pri oprávnenom použití zbrane ako okolnosti 
vylučujúcej protiprávnosť činu podľa § 26 Trestného zákona sa chápe ako zbraň v technickom zmysle a definuje 
sa podľa osobitných zákonov. Ust. § 2 ods. 1 písm. a) zákona č. 190/2003 Z. z. o strelných zbraniach a strelive a 
o zmene a doplnení niektorých zákonov, ust. § 61 ods. 2 zákona č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore a ďalšie. 
136 Judikatúra ustálila tento výklad tak, že musí ísť najmenej o sedem ľudí. 
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b) Systematický výklad. Systematický výklad objasňuje zmysel normy porovnaním s 
inými právnymi normami, v súvislosti so širším celkom, s celým zákonom alebo s 
celým právnym poriadkom. Zmysel ustanovenia teda podľa systematického výkladu 
možno usudzovať z jeho zaradenia do časti, hlavy, dielu či oddielu Trestného zákona. 
V rámci systematického výkladu sa rozlišuje formálno-systematický výklad 
a materiálno-systematický výklad.  
Formálno-systematický výklad sa viaže na štruktúru právneho predpisu, resp. 
štruktúru celého právneho odvetvia. Zo skutočnosti, že určité ustanovenie je 
formálne zaradené medzi inými ustanoveniami, je možné vyvodiť určité 
konzekvencie pre jeho výklad. Jednoduchým príkladom formálno-systematického 
výkladu je výklad ustanovení osobitnej časti Trestného zákona, ktoré začínajú 
slovami „rovnako sa potrestá ...“. Z tejto formulácie je možné usudzovať, že ide 
o druhú (alebo tretiu) základnú skutkovú podstatu určitého trestného činu a že sa 
uplatní rovnaká trestná sadzba ako v prípade skoršie uvedenej základnej skutkovej 
podstaty trestného činu. Systematickosť výkladu vychádza z toho, že bez existencie 
iných ustanovení by nebolo zrejmé, čo znamená „rovnako“, resp. čo znamená „čin 
v ods. 1“ alebo „obdobný čin“ a koľko základných skutkových podstát má daný 
trestný čin. Príkladom môže byť trestný čin nekalej likvidácie podľa § 251b ods. 2 a 3 
Trestného zákona alebo trestný čin týrania blízkej a zverenej osoby podľa § 208 ods. 
2 Trestného zákona.137 Formálno-systematický výklad má zmysel aj pre určovanie 
objektov (čiže chránených záujmov) jednotlivých trestných činov podľa zaradenia do 
hláv osobitnej časti Trestného zákona, pretože zaradenie do hláv odzrkadľuje  
druhový objekt trestných činov (teda všeobecný chránený záujem trestných činov 
zaradených do určitej hlavy). Napr. trestný čin týrania zvierat podľa § 305a Trestného 
zákona bol preradený z deviatej hlavy do šiestej hlavy (druhého dielu) osobitnej časti 
Trestného zákona – k trestným činom proti životnému prostrediu, čo lepšie 
zodpovedá vnímaniu zvierat ako zložky životného prostredia.  
Materiálno-systematický výklad vychádza z tézy, že medzi jednotlivými 
ustanoveniami právneho predpisu, medzi prameňmi jedného právneho odvetvia ako 
aj medzi právnymi odvetviami navzájom má byť hodnotový súlad. Materiálno-
systematický výklad sa tiež označuje ako koherenčný výklad.138 Ustanovenie sa teda 
vykladá tak, aby bolo s iným ustanovením, iným právnym predpisom alebo iným 
právnym odvetvím hodnotovo koherentné, súladné, konformné. Koherenčný výklad 
sa ďalej rozdeľuje podľa toho, či ide o normy rovnakej právnej sily alebo o normy 
rôznej právnej sily.  
Pri koherenčnom výklade noriem rovnakej právnej sily sa dve normy jedného 
zákona alebo dve normy rôznych zákonov vykladajú navzájom hodnotovo súladne, 
resp. rovnako. Koherenčný výklad noriem rovnakej právnej sily sa uplatní najmä 
v prípadoch, keď Trestný zákon používa určité normatívne znaky skutkových podstát 
trestných činov, ktoré sám nedefinuje, ale definuje ich iný osobitný predpis. Napr. pri 
trestnom čine dvojmanželstva podľa § 204 Trestného zákona139 sú uplatnené 
normatívne znaky „manželstvo“, „trvanie manželstva“, resp. „uzavretie 

 
137 Ust. § 208 ods. 2 Trestného zákona: „Rovnako ako v odseku 1 sa potrestá, kto spácha obdobný čin ako je čin 
uvedený v odseku 1, hoci bol za obdobný čin v predchádzajúcich dvanástich mesiacoch postihnutý.“ 
138 Pozri FÁBRY, B., KASINEC, R., TURČAN, M. Teória práva, s. 221 a nasl. 
139 Ust. § 204 ods. 1 Trestného zákona: „Kto za trvania svojho manželstva uzavrie manželstvo iné, potrestá sa 
odňatím slobody až na dva roky.“ 
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manželstva“, ktoré Trestný zákon sám nedefinuje ani inak neupravuje. Tieto znaky 
sú však obsahovo upravené v zákone o rodine (č. 36/2005 Z. z.), a preto sa budú 
obsahovo (a hodnotovo) vykladať v súlade s ustanoveniami osobitného zákona.  

Materiálno-systematický, koherenčný výklad noriem rovnakej právnej sily sa týka aj 
výkladu ustanovení zákona o trestnej zodpovednosti právnických osôb obsahovo v súlade 
s adekvátnymi ustanoveniami Trestného zákona, ako aj (a najmä) jednotlivých ustanovení 
Trestného zákona navzájom. Pri takomto výklade sa uplatnia nasledujúce interpretačné 
zásady: 

i. Obscurum in luce claro – nejasné alebo menej zrozumiteľné sa má vykladať vo svetle 
jasného alebo zrozumiteľnejšieho, teda táto metóda výkladu hľadá v texte zákona 
oporné body s jasným významom, ktoré majú pomôcť vyložiť ustanovenia 
s nejasným významom a vytvoriť tak navzájom zmysluplný systém.140 Napr. pri 
trestnom čine znásilnenia podľa § 199 Trestného zákona141 nemusí byť jasné, čo 
znamená zneužitie bezbrannosti ženy.142  

ii. Lex specialis derogat legi generali – zásada prednosti osobitnej (špeciálnej) právnej 
úpravy pred všeobecnou právnou úpravou. Čiže špeciálna právna úprava má 
prednosť pred všeobecnou v prípade ich vzájomného konfliktu. Špeciálne 
ustanovenia sú kvalifikované skutkové podstaty (závažnejšie, keďže v nich 
pristupuje určitá okolnosť zvyšujúca závažnosť) a privilegované skutkové podstaty 
(menej závažné, keďže v nich pristupuje určitá zmierňujúca okolnosť vo vzťahu 
k základným skutkovým podstatám trestných činov. Napr. pri trestnom čine vraždy 
je ustanovenie § 145 ods. 1 Trestného zákona základnou skutkovou podstatou.143 
V odseku 2 pristupujú určité okolnosti zvyšujúce závažnosť činu (na viacerých 
osobách, na chránenej osobe, z osobitného motívu atď.), preto ide o kvalifikovanú 
skutkovú podstatu. Ak páchateľ zavraždí napr. svojho rodiča, ide o blízku osobu, čiže 
chránenú osobu, preto sa použije ustanovenie § 145 ods. 2 Trestného zákona, keďže 
ako kvalifikovaná skutková podstata je špeciálnym ustanovením k základnej 
skutkovej podstate trestného činu. Avšak skutková podstata trestného činu vraždy 
novonarodeného dieťaťa matkou podľa § 146 Trestného zákona144 je privilegovanou 
skutkovou podstatou voči trestnému činu vraždy (pristupuje rozrušenie spôsobené 
pôrodom ako zmierňujúci znak) a ako špeciálne ustanovenie (v prípade naplnenia 
zmierňujúceho znaku má prednosť pred trestným činom vraždy podľa § 145 
Trestného zákona.  

 
140 Pozri napr. TURČAN, M. K pravidlu „nejasné vo svetle jasného“. In: VEČEŘA, M., MACHALOVÁ, T., 
VALDHANS, J.  Aktuální otázky právní metodologie. Dny práva 2013. Brno: Masarykova univerzita 2014, s. 147-
153. 
141 Ust. § 199 ods. 1 Trestného zákona: „Kto násilím alebo hrozbou bezprostredného násilia donúti ženu k súloži 
alebo kto na taký čin zneužije jej bezbrannosť, potrestá sa odňatím slobody na päť rokov až desať rokov.“ 
142 Vysvetliť tieto znaky však môže pomôcť definícia pojmu násilie, pričom násilím sa rozumie aj uvedenie do 
stavu bezbrannosti ľstou (§ 122 ods. 7) a lesť je využitie omylu, ktorý páchateľ vyvolal alebo použitie úskoku (§ 
122 ods. 6 Trestného zákona). Čiže ak páchateľ sám uvedenie ženu do stavu bezbrannosti (ľsťou, napr. 
nenápadne vhodí do pohára uspávací prostriedok) a vykoná na nej súlož, tak spáchal tento čin násilím, preto 
zneužitie bezbrannosti bude situácia, keď sa žena v takom stave nachádza z iného dôvodu ako následkom 
konania páchateľa (napr. žena je v hlbokom spánku alebo v stave po narkóze a pod.). 
143 Ust. § 145 ods. 1 Trestného zákona: „Kto iného úmyselne usmrtí, potrestá sa odňatím slobody na pätnásť rokov 
až dvadsať rokov.“ 
144 Ust. § 146 Trestného zákona: „Matka, ktorá v rozrušení spôsobenom pôrodom úmyselne usmrtí svoje 
novonarodené dieťa pri pôrode alebo hneď po ňom, potrestá sa odňatím slobody na štyri roky až osem rokov.“ 
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Vzťahy špeciálnych a všeobecných ustanovení sa však netýkajú len skutkových 
podstát trestných činov. Napr. z hľadiska časovej pôsobnosti Trestného zákona je jej 
všeobecná úprava obsiahnutá v § 2 Trestného zákona, avšak prechodné ustanovenia 
(§ 437 a nasl. Trestného zákona) predstavujú špeciálnu úpravu časovej pôsobnosti 
a je potrebné dať vo vhodných prípadoch týmto ustanoveniam prednosť. Taktiež 
hmotnoprávne ustanovenia zákona o trestnej zodpovednosti právnických osôb 
predstavujú špeciálnu právnu úpravu voči zodpovedajúcim ustanoveniam Trestného 
zákona vo vzťahu k právnickým osobám. 

iii. Lex primaria derogat legi subsidiariae – zásada podporného (alebo sekundárneho, 
terciárneho ...) použitia ustanovení, ktoré sú v pomere subsidiarity. Čiže v prípade 
možnosti uplatnenia viacerých ustanovení alebo ich konfliktu sa ako možnosť prvej 
voľby uplatnia primárne ustanovenia a až v prípade, že ich uplatnenie nie je možné, 
uplatnia sa subsidiárne ustanovenia. V pomere subsidiarity sú skoršie vývinové 
štádiá trestného činu (príprava, pokus) k neskorším (dokonanie trestného činu), to 
znamená napr. že ustanovenie o príprave úkladnej vraždy (§ 13, príprava na zločin) 
sa použije len vtedy, ak neprišlo k pokusu úkladnej vraždy (§ 14, pokus trestného 
činu) alebo k jej dokonaniu. Subsidiárne sa taktiež použijú ustanovenia o menej 
závažných formách trestnej súčinnosti (účastníctvo podľa § 21 Trestného zákona) 
v pomere k závažnejším (páchateľstvo podľa § 19 Trestného zákona). To znamená, 
že osoba, ktorá pomáha pri spáchaní trestného činu (napr. zaobstarala zbraň) sa 
postihne ako pomocník [§ 21 ods. 1 písm. d) Trestného zákona] len vtedy, ak sa 
nestala páchateľom trestného činu. V pomere subsidiarity tiež môžu byť menej 
závažné trestné činy (najmä ohrozovacie) vo vzťahu k závažnejším trestným činom. 
Napr. trestný čin nebezpečného vyhrážania podľa § 360a Trestného zákona sa 
použije podporne, teda len ak nie je spáchaný závažnejší trestný čin – trestný čin 
ublíženia na zdraví podľa § 155 až 158 Trestného zákona.  

iv. Lex consumens derogat legi consumatae – zásada faktickej konzumpcie jedného 
ustanovenia druhým. Ide o výkladovú zásadu, podľa ktorej je použitie jedného 
ustanovenia Trestného zákona (trestného činu) vylúčené pri použití iného 
ustanovenia Trestného zákona (trestného činu) vzhľadom na závažnosť 
protiprávneho konania, ktoré upravuje. Inými slovami, určitý trestný čin môže byť 
natoľko závažný (vzhľadom na porušenie alebo ohrozenia chránených záujmov), že 
„konzumuje“ menej závažný (zanedbateľný) trestný čin, a teda použitie ustanovenia 
o menej závažnom trestnom čine je vylúčené. Napr. poškodenie šiat pri vražde je 
natoľko zanedbateľné, že zodpovednosť za trestný čin poškodzovania cudzej veci 
podľa § 245 Trestného zákona sa vyvodzovať nebude, hoci by boli naplnené znaky 
skutkovej podstaty aj tohto trestného činu.  

v. Lex posterior derogat legi priori – zásada uprednostnenia novšieho ustanovenia pred 
starším ustanovením. Podľa tejto zásady v prípade konfliktu alebo možnosti 
paralelného uplatnenia dvoch ustanovení v rámci trestného práva hmotného je 
potrebné dať prednosť novšiemu ustanoveniu. Využitie tejto zásady v trestnom 
práve je skôr výnimočné a potrebné primárne zvažovať uplatnenie iných 
výkladových zásad (napr. uprednostniť špeciálne ustanovenia pred všeobecnými). 

Koherenčný výklad noriem rôznej právnej sily znamená v kontexte trestného práva 
výklad ustanovení Trestného zákona, zákona o trestnej zodpovednosti právnických osôb 
a iných prameňov trestného práva na zákonnej úrovni v súlade s prameňmi vyššej právnej sily 
alebo s prameňmi, ktoré majú prednosť pred vnútroštátnymi prameňmi práva. Z tohto 
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hľadiska môžeme rozlišovať ústavno-konformný výklad, euro-konformný výklad 
a medzinárodno-konformný výklad: 

i. Ústavno-konformný výklad predstavuje výklad noriem Trestného zákona (a iných 
zákonov v rámci trestného práva) v súlade s ustanoveniami vyššej právnej sily, ktoré 
sú obsiahnuté v Ústave SR a ústavných zákonoch. Tento výklad vychádza 
z požiadavky, že zákonné ustanovenia musia byť nielen naformulované zo strany 
zákonodarcu obsahovo konformne s ústavným právom, ale musia byť aj konformne 
vykladané a aplikované. Príkladom je výklad ustanovení Trestného zákona v súlade 
so zásadou nullum crimen, nulla poena sine lege podľa čl. 49 Ústavy SR, teda napr. 
znaky skutkových podstát trestných činov nemožno vykladať nad rámec významu 
zákonných znakov, najmä analogicky v neprospech páchateľa a pod. Taktiež 
ustanovenia Trestného zákona musia byť vykladané v súlade s garanciami 
základných práv a slobôd. Napr. trestný čin ohovárania podľa § 373 Trestného zákona 
alebo trestné činy extrémizmu (napr. trestný čin prejavu sympatie k hnutiu 
smerujúcemu k potlačeniu základných práv a slobôd podľa § 422 Trestného zákona) 
musia byť vykladané tak, aby boli v súlade s ústavnými možnosťami obmedzenia 
slobody prejavu podľa čl. 26 Ústavy SR. 

ii. Euro-konformný výklad vychádza z prednosti práva Európskej únie pred 
vnútroštátnym právom. Euro-konformný výklad prestavuje nepriamy účinok práva 
EÚ a znamená výklad vnútroštátneho práva, teda noriem trestného práva, ale aj 
ústavného práva v súlade s hodnotami, cieľmi, resp. účelom noriem práva EÚ. 
Povinnosť euro-konformného výkladu vnútroštátneho práva bola ustanovená 
v judikatúre Súdneho dvora Európskej únie.145 Povinnosť euro-konformného 
výkladu má prednosť pred vnútroštátnou judikatúrou, avšak je obmedzená 
princípom právnej istoty v tom zmysle, že euro-konformný výklad nemôže ísť proti 
zneniu vnútroštátneho zákona (contra legem).146 Vhodným príkladom na euro-
konformný výklad je výklad všetkých ustanovení Trestného zákona (alebo aj zákona 
o trestnej zodpovednosti právnických osôb), ktorými sú transponované smernice, 
ktoré harmonizujú trestné právo hmotné. Napr. ako trestný čin sexuálneho 
zneužívania podľa § 201b Trestného zákona sa postihuje zneužitie dieťaťa mladšieho 
ako pätnásť rokov v úmysle vyvolania sexuálneho uspokojenia jeho účasťou na 
sexuálnych aktivitách alebo sexuálnom zneužití, hoci sa na nich takéto dieťa nemusí 
priamo zúčastňovať, alebo umožnenie takého zneužitia. Jazykový (sémantický) výklad 
nemusí poskytovať presvedčivú odpoveď, čo je zneužitím dieťaťa účasťou na 
sexuálnych aktivitách, hoci sa na nich nemusí zúčastňovať. Môže však pomôcť 
systematický výklad – koherenčný, konkrétne euro-konformný.147  

iii. Medzinárodno-konformný výklad – ako tretí druh koherenčného výkladu – 
vychádza z prednosti medzinárodných zmlúv podľa čl. 7 ods. 5, resp. čl. 154c Ústavy 
SR. Medzinárodno-konformný výklad zaručuje výklad vnútroštátnych ustanovení 
trestného práva hmotného v súlade so štandardmi vyplývajúcimi z medzinárodných 

 
145 Zo starších rozhodnutí napr. rozsudok z 10. apríla 1984, von Colson, 14/83, ECLI:EU:C:1984:153, bod 26. 
146 Adekvátne rozsudok z 22. apríla 2021, Profi Credit Slovakia, C‑485/19, ECLI:EU:C:2021:313, body 72 a 73. 
147 Uvedené ustanovenie predstavuje transpozíciu smernice o boji proti sexuálnemu zneužívaniu a sexuálnemu 
vykorisťovaniu detí a proti detskej pornografii, konkrétne čl. 3 ods. 2 a 3 tejto smernice. Smernica v uvedených 
ustanoveniach určuje povinnosť členských štátov trestnoprávne postihovať konanie, ktoré spočíva v zapríčinení 
toho, že dieťa sa stane svedkom sexuálnych aktivít alebo sexuálneho zneužitia, hoci sa na nich nemusí samo 
zúčastňovať. To znamená, že § 201b Trestného zákona treba euro-konformne vykladať tak, že páchateľ vykoná 
alebo usporiada sexuálne aktivity alebo sexuálne zneužitie a dieťa sa stane toho svedkom. 
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zmlúv, ktorými je Slovenská republika viazaná. Môže ísť o štandardy, ktoré 
stanovujú povinnosť štátu kriminalizovať určité konania, alebo štandardy, resp. 
garancie základných práv a slobôd, vo svetle ktorých je potrebné vykladať 
a aplikovať trestné právo hmotné. Významným prameňom základných práv 
a slobôd, v súlade s ktorými je potrebné vykladať trestnoprávne ustanovenia, je 
Dohovor o ochrane ľudských práv a základných slobôd. Napr. ustanovenia o sankciách 
v Trestnom zákone musia byť vykladané v súlade so zákazom mučenia, neľudského 
zaobchádzania alebo trestania podľa čl. 3 Dohovoru alebo ustanovenia 
o podmienečnom prepustení (§ 66 až 68 Trestného zákona) musia byť vykladané 
v súlade s právom na spravodlivý proces podľa čl. 6 Dohovoru.148 

c) Teleologický výklad. Teleologický výklad právnej normy je vykonávaný na základe 
funkcionálnych a teleologických metód a jeho úlohou je vystihnúť zmysel, funkciu, 
účel právnej normy. Teleologický výklad berie do úvahy právne princípy, ako aj 
súvislosti so sociálnymi podmienkami a potrebami, v ktorých sa má norma 
realizovať. Tento druh výkladu zohľadňuje aj skutočnosť,  že s vývojom 
spoločenských podmienok sa niekedy menia aj funkcie právnej normy.149 Tento 
výklad, hoci sa ním zohľadňuje účel, sa však nikdy nesmie stať tzv. účelovým 
výkladom zákona, pretože cieľom výkladu právnej normy musí byť zistenie jeho 
pravého zmyslu, nie „pokrivenie“ právnej normy v záujme určitého účelu 
vyplývajúceho zo skutkových okolností alebo zúčastnených osôb. Podľa súčasného 
stavu poznania v odbornej literatúre150 patria do kategórie teleologického výkladu 
štyri nasledujúce spôsoby výkladu: 
a.  Argumentum a fortiori – výklad zo silnejšieho znamená, že ak je povolené 

závažnejšie konanie, tak musí byť povolené aj menej závažné konanie (čiže 
argumentum a maiori ad minus) a tiež že ak je zakázané menej závažné konanie, 
tak musí byť zakázané závažnejšie konanie (argumentum a minori ad maius). 
Teleologický charakter tohto argumentu vychádza z účelu normy, teda ochrany 
určitých hodnôt: ak by bolo povolené závažnejšie konanie, bolo by neúčelné 
nepovoliť menej závažné konanie, resp. ak by bolo zakázané menej závažné 
konanie, bolo by neúčelné nezakázať závažnejšie konanie.  
Argument a maiori ad minus je možné využiť napr. pri krajnej núdzi podľa § 24 
Trestného zákona:151 následok spôsobený konaním v krajnej núdzi nesmie byť 
zjavne závažnejší, ako ten, ktorý hrozil. To znamená, že následok môže byť 
mierne závažnejší (je povolené závažnejšie konanie), a teda následok môže byť aj 

 
148 Napr. v tom, že predchádzajúca trestná činnosť nemôže byť jediným kritériom rozhodovania 
o podmienečnom prepustení, ale je potrebné prihliadať aj na ďalšie aspekty ako správanie odsúdeného, 
resocializačnú prognózu a pod. 
149 Pozri napr. VEVERKA, V., BOGUSZAK, J., ČAPEK, J. Základy teorie práva a právní filozofie. Praha: Codex, 
1996, s. 136. 
150 FÁBRY, B., KASINEC, R., TURČAN, M. Teória práva, s. 224 a nasl. Podľa autorov sa uvedené argumenty 
v súčasnosti považujú za spôsoby teleologického výkladu, nie logického výkladu, pretože vychádzajú z účelu 
právnej úpravy. Porovnaj k staršiemu vnímaniu OTTOVÁ, E. Teória práva. Šamorín: Heuréka, 2010, s. 263 a nasl. 
151 Ust. § 24 Trestného zákona: „(1) Čin inak trestný, ktorým niekto odvracia nebezpečenstvo priamo hroziace 
záujmu chránenému týmto zákonom, nie je trestným činom. 
(2) Nejde o krajnú núdzu, ak bolo možné nebezpečenstvo priamo hroziace záujmu chránenému týmto zákonom za 
daných okolností odvrátiť inak alebo ak spôsobený následok je zjavne závažnejší ako ten, ktorý hrozil. Rovnako 
nejde o krajnú núdzu, ak ten, komu nebezpečenstvo priamo hrozilo, bol podľa všeobecne záväzného právneho 
predpisu povinný ho znášať.“ 
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rovnako závažný, ako ten, ktorý hrozil (musí byť teda povolené aj menej závažné 
konanie).  

b. Argumentum ad absurdum – výklad z nezmyslu znamená, že prostredníctvom 
tohto argumentu – ak sú možné viaceré výklady určitého ustanovenia – sa 
odmieta taký výklad noriem trestného práva hmotného, ktorý sa zdá byť 
nezmyselným. Napr. pri trestnom čine podnecovania k národnostnej, rasovej a 
etnickej nenávisti podľa § 424 Trestného zákona je potrebné skutkovú podstatu 
trestného činu v časti „verejne podnecuje k obmedzovaniu ich práv a slobôd“ 
vykladať tým spôsobom, že konanie páchateľa smeruje voči osobe, o ktorej sa 
domnieva alebo ktorá skutočne je príslušníkom niektorej rasy, národa, 
národnosti, etnickej skupiny, má určitý pôvod, farbu pleti, sexuálnu orientáciu, 
náboženské vyznanie alebo preto, že je bez vyznania. Opačný (a absurdný) výklad 
by totiž znamenal trestnosť akéhokoľvek konania, ktorým by niekto verejne 
podnecoval k obmedzovaniu akýchkoľvek práv a slobôd kohokoľvek.  

c. Argumentum per analogiam – výklad na základe podobnosti – znamená, že na 
určitú situáciu alebo skutkový stav použijeme normu, ktorá explicitne upravuje 
inú, podobnú situáciu alebo podobný skutkový stav. Účel normy (ide 
o teleologický výklad) sa zovšeobecní a prenesie sa na inú situáciu. Teda ide o 
postup, pri ktorom sa subsumuje prípad pod zákonné ustanovenie, ktoré priamo 
dopadá na prípad iný, subsumovanému prípadu najpodobnejší. Na rozdiel od 
extenzívneho výkladu používame pri analógii ustanovenie, ktoré sa na 
subsumovaný prípad nevzťahuje. O analógiu nejde ani v prípade, keď zákon 
výslovne uvádza, že sa určité ustanovenia použijú obdobne, lebo zákon na právnu 
úpravu spomínaných otázok pamätal, ale použil legislatívnu skratku a uvedenú 
právnu úpravu neopakoval, ale odkázal na iné miesto.  
Analogický výklad sa rozdeľuje na analógiu zákona (analogia legis), pri ktorej sa 
na určitý skutkový stav použije norma toho istého zákona alebo iného zákona, 
ktorá upravuje upravuje inú situáciu, avšak s podobnými znakmi, a na analógiu 
práva (analogia iuris), pri ktorej sa na skutkový stav používajú všeobecné právne 
princípy daného odvetvia alebo celého právneho poriadku. Analógia pôsobí ako 
prostriedok na vypĺňanie medzier v zákone a pomáha orgánom verejnej moci 
rozhodnúť aj v prípadoch, ktoré nemajú explicitnú právnu úpravu, a neporušiť tak 
zákaz odoprenia spravodlivosti (denegatio iustitiae).152 
V našom trestnom práve hmotnom, ktoré je súčasťou európskej kontinentálnej 
právnej kultúry je všeobecne uznávané, že analógia v neprospech páchateľa (in 
malam partem) je neprípustná, pokiaľ ide o rozširovanie podmienok trestnej 
zodpovednosti a pri stanovení trestov a ochranných opatrení (vrátane podmienok 
ich uloženia). Zákaz analógie in malam partem vyplýva z princípu právneho štátu, 
ktorého imanentnou súčasťou je právna istota, a taktiež z teórie, že ak má Trestný 
zákon pôsobiť hrozbou trestov na konanie ľudí, musí im byť vopred známy. Zákaz 
analógie v neprospech páchateľa je súčasťou zásady zákonnosti nullum crimen, 
nulla poena sine lege stricta podľa čl. 49 Ústavy SR a čl. 7 Dohovoru. 
Analógia v trestnom práve hmotnom v prospech páchateľa je možná. Napr. 
pokiaľ ide o zúženie podmienok trestnej zodpovednosti alebo o iné obdobné 
otázky, môže sa aj v trestnom práve hmotnom analógia v prospech páchateľa 
použiť – napr. v časti ustanovení o okolnostiach vylučujúcich protiprávnosť činu. 

 
152 Pozri FÁBRY, B., KASINEC, R., TURČAN, M. Teória práva, s. 226. 



Trestná zodpovednosť 
I. kapitola – Pojem, funkcie, zásady, pramene trestného práva, pôsobnosť trestného zákona 

[49] 

Analógia v trestnom práve procesnom je prípustná v každom prípade, či už 
v prospech alebo neprospech páchateľa. V trestnom procese nemožno pre každý 
prípad podrobne upraviť postup orgánov činných v trestnom konaní alebo súdu. 

d. Všeobecno-teleologický výklad – je všeobecný druh teleologického výkladu, ktorý 
nie je možné zaradiť pod žiadny z vyššie uvedených špeciálnych druhov 
teleologického výkladu. Podstatou je hľadanie účelu trestnoprávnej normy. Podľa 
všeobecno-teleologického výkladu je potrebné vybrať z viacerých spôsobov 
výkladov určitého ustanovenia taký výklad, ktorý je v súlade s účelom právnej 
normy. Napr. v prípade trestného činu výtržníctva podľa § 364 Trestného zákona 
môže byť nejasné, čo všetko je možné subsumovať pod pojem na mieste verejnosti 
prístupnom. Z hľadiska sémantického výkladu môže byť miestom prístupným 
verejnosti akékoľvek miesto, kam nie je obmedzený vstup iba pre určitý 
vymedzený okruh ľudí. Čiže miestom prístupným verejnosti môže byť námestie 
v meste a rovnako tak aj lesná cesta v hlbokom lese, kam chodia ľudia veľmi 
výnimočne. Okrem sémantického výkladu je však potrebné použiť aj teleologický 
výklad vo vzťahu k ustanoveniu trestného činu výtržníctva podľa § 364 Trestného 
zákona, čím sa pojem „na mieste prístupnom verejnosti“ zúži. Účelom normy je 
ochrana verejnosti pred znepokojujúcim alebo pohoršujúcim konaním. Z hľadiska 
teleologického výkladu musí byť miestom prístupným verejnosti miesto, kde sa 
spravidla zdržuje alebo môže sa zdržovať väčší počet ľudí. Teleologický výklad 
teda vylučuje, aby sa za miesto prístupné verejnosti považovala aj lesná cesta 
v hlbokom lese.153 

d) Logický výklad spočíva v tom, že zmysel normy zisťuje pomocou pravidiel formálnej 
logiky. Viaceré argumenty, ktoré bývajú bežne zaraďované medzi osobitné 
argumenty právnej logiky, sme bližšie vyložili vyššie ako nástroje teleologického 
výkladu. K logickému výkladu sa zaraďujú pravidlá výrokovej logiky, najmä 
konjunkcia, implikácia a pod. Napr. podľa § 201 ods. 1 Trestného zákona sa trestá 
vykonanie súlože s osobou mladšou ako 15 rokov alebo iného iný spôsob jej 
sexuálneho zneužitia. Pomocou implikácie môžeme prísť k nasledujúcemu záveru: 
ak sa trestá súlož s osobou mladšou ako 15 rokov, tak sex do dosiahnutia 15 rokov 
života je zakázaný. Preto sa toto ustanovenie označuje aj ako hranica legálneho sexu.  
Medzi pravidlá logického výkladu patrí aj dôkaz z opaku argumentum a contrario, 
ktorý je tiež nazývaný aj ako pravidlo neprotirečenia. Toto pravidlo vychádza 
z predpokladu, že nemôže byť pravdivý výrok („A“) a zároveň tiež pravdivý jeho opak 
(„non-A“). Môžeme si tiež pomôcť vyššie uvedeným ustanovením § 201 ods. 1 
Trestného zákona a tzv. hranicou legálneho sexu. Z výroku „trestá sa sex len s osobou 
mladšou ako 15 rokov“ je pomocou argumentu a contrario možné odvodiť, že „sex 
s osobou, ktorá má 15 rokov a viac, sa netrestá“. Pravidlo neprotirečenia 
zabezpečuje vnútornú bezrozpornosť práva. Toto pravidlo je implicitne obsiahnuté 
aj vo všetkých ostatných druhoch výkladu, a preto býva jeho osobitné uvádzanie ako 
pravidla logického výkladu považované za nadbytočné.154   

e) Historický výklad vysvetľuje ustanovenia z okolností, za ktorých vzniklo, a v 
súvislosti s cieľom, ktorý ním bol sledovaný. Kto totiž pozná históriu, chápe 
súčasnosť. Historický výklade prihliada preto k osnovám zákona, k dôvodovým 
správam k zákonom a novelám, k zákonom iných štátov, ktoré boli prípadne vzorom 

 
153 Porovnaj uznesenie Nejvyššího soudu ČR z 31.10.2018, sp. zn. 7 Tdo 1083/2018. 
154 Pozri k uvedenému tvrdeniu FÁBRY, B., KASINEC, R., TURČAN, M. Teória práva, s. 228. 
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pre jeho formuláciu, k diskusiám o zákone, k prejavom poslancov v parlamente 
(prostredníctvom stenografických záznamov z rokovaní) pod.155 Taktiež je potrebné 
zvažovať, akým spôsobom a do akej miery sa zmenili právne, politické, ekonomické 
a iné skutočnosti v priebehu času od prijatia normy po súčasnosť. Niektoré normy 
mali iný kontext a význam v rámci totalitného štátu založeného na komunistickej 
ideológii ako neskôr v pluralitnej demokracii. Je však potrebné zdôrazniť, že 
historický výklad má iba obmedzený metodický význam, pretože je nutné 
rešpektovať predovšetkým účel a cieľ normy, ak taký zmysel nepochybne a 
jednoznačne vyplýva z textu zákona.  

f) Komparatívny výklad – je výkladovou metódou, ktorá vychádza z porovnania 
domácej a zahraničnej právnej úpravy. Základnou premisou je, že nemusíme 
vymýšľať koleso, ak už niekde (v inom štáte) bolo vymyslené. Čiže ak už určitý právny 
problém bol v kontexte totožnej alebo podobnej zahraničnej právnej úpravy 
vyriešený, pri výklade domáceho vnútroštátneho práva je vhodné a efektívne toto 
riešenie prebrať. Porovnávaniu teda podlieha domáca a zahraničná právna úprava, 
tomu zodpovedajúca domáca a zahraničná judikatúra a spôsoby jej interpretácie a 
aplikácie. Komparatívna metóda výkladu právnych noriem je vhodná najmä v 
prípade spoločnej histórie právneho vývoja dvoch alebo viacerých štátov, ich 
kultúrnej a geografickej blízkosti (najmä SR a ČR) alebo v prípade harmonizácie 
vnútroštátneho práva prostredníctvom nástrojov medzinárodného práva alebo 
práva Európskej únie (najmä medzi členskými štátmi EÚ). Komparácia právnej 
úpravy medzi SR a ČR je založená jednak na tom, že aj napriek obrovskému 
množstvu noviel zákonov a rekodifikáciám trestného práva hmotného v jednom aj 
druhom štáte, zostalo množstvo právnych noriem totožných alebo podobných, 
a jednak na tom, že zákonodarcovia (aj vďaka jazykovej blízkosti) sa navzájom od 
seba inšpirujú, teda obsah právnej úpravy „odpisujú“. Dôvodom komparatívneho 
výkladu teda nie je historický sentiment, ale racionálne využitie spoločných právnych 
základov a blízkej súčasnosti. 
Príkladom aplikácie komparatívneho výkladu môže byť výklad hmotnoprávnych 
podmienok podmienečného prepustenia podľa § 66 ods. 1 Trestného zákona – 
v komparácii s podmienkami podmíněného propuštění podľa § 88 ods. 1 českého 
Trestního zákonníka.156 Materiálne podmienky podmienečného prepustenia podľa 
týchto ustanovení sú takmer totožné: súd má možnosť (nie povinnosť) podmienečne 
prepustiť odsúdeného, pričom odsúdený vo výkone trestu plnením svojich povinností 
a svojím správaním preukázal polepšenie a môže sa od neho očakávať, že v budúcnosti 
povedie riadny život.157 K ústavno-konformnému výkladu podmienok 

 
155 Pozri napr. použitie historického výkladu ako jednej z metód výkladu pri zákone č. 119/1990 Zb. o súdnych 
rehabilitáciách vo vzťahu k okolnostiam jeho prijatia: „Při posuzování účelu a smyslu rehabilitačního 
zákonodárství je významný též historický záměr zákonodárce. Ze stenozáznamu ze společné schůze Sněmovny lidu 
a Sněmovny národů Federálního shromáždění ze dne 23. 4. 1990 vyplývá, že poslanci zvažovali různé možnosti 
temporálních účinků rehabilitačního zákonodárství. Tehdejší generální prokurátor ČSFR JUDr. Tibor Böhm například 
na schůzi upozornil, že maďarský zákonodárce se rozhodl odčinit křivdy zpětně již od roku 1945. Nakonec však 
převážil úmysl odčinit pouze křivdy a bezpráví spáchané komunistickým režimem od jeho nástupu k moci dne 25. 2. 
1948 do konce roku 1989, který se pak projevil v textu posuzované právní úpravy. Zákonodárce tak učinil s plným 
vědomím, že se na našem území v moderní historii udála řada bezpráví již před formálním nástupem komunistického 
režimu k moci.“ Nález Ústavního soudu ČR zo 7. septembra 2021, sp. zn. II. ÚS 1713/20, bod 21. 
156 Zákon č. 40/2009 Sb. Trestní zákonník. 
157 Tieto podmienky sú v slovenskej právnej úprave a českej právnej úprave rovnaké. Rozdiel je v tom, že v českej 
právnej úprave materiálnych podmienok prichádza ešte do úvahy alternatíva, že „soud přijme záruku za dovršení 
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podmienečného prepustenia v českom právnom prostredí existuje rozsiahla 
rozhodovacia činnosť Ústavního soudu ČR,158 ktorá sa dá aplikovať aj v slovenskom 
právnom prostredí.  
Komparatívny výklad však má svoje limity, ktoré sú dané jednak rozdielnosťou 
právnych noriem a jednak rozdielnym kontextom právnej normy v systéme iných 
právnych noriem (opäť prepojenie so systematickým výkladom). Preto sa mu ako 
metóde výkladu pripisuje len pomocná úloha.159  

Ako pripomína staršia judikatúra, „při výkladu zákona trestního nelze lpět jen na 
slovech, nýbrž dlužno přihlížeti k podstatě věci a k pravému smyslu zákona.“160 Podstatu a pravý 
zmysel zákona je možné odhaliť len prostredníctvom uvedených metód výkladu a spravidla 
a najlepšie ich kombináciou.161 Výklad trestnoprávnej normy vychádza vždy z jazykového 
výkladu s použitím argumentov teleologického výkladu právnej logiky a v nadväznosti na to 
ďalších metód výkladu. Pritom by sa malo zohľadňovať kritérium všeobecnej spravodlivosti.  
 
§ I.III 
Pôsobnosť Trestného zákona 
 

Pôsobnosť zákona všeobecne znamená okruh právnych vzťahov, na ktoré sa zákon 
vzťahuje a uplatňuje a ktoré sú teda zákonom regulované. Trestnú zodpovednosť je možné 
vyvodiť len za skutok spáchaný v čase, ktorý patrí do pôsobnosti zákona, resp. len za skutok 
spáchaný na území, ktorý patrí do pôsobnosti zákona, resp. voči osobe, ktorá patrí do 
pôsobnosti zákona. Pôsobnosť zákona je základným aspektom pre posúdenie podmienok 
trestnej zodpovednosti.  

Pre pôsobnosť má význam čas (temporalita) a miesto spáchania trestného činu 
(teritorialita), osoba páchateľa a v určitých prípadoch osoba, na ktorej bol čin spáchaný 
(personalita). Tieto okolnosti sa navzájom prekrývajú a dopĺňajú a podliehajú určitým 
modifikáciám (možnosť retroaktivity alebo pôsobnosť na základe medzinárodnoprávnych 
záväzkov).  

 
nápravy odsouzeného“; resp. rozdielne sú formálne podmienky, čiže časť trestu, ktorú musí odsúdený vykonať, 
teda „si odsedieť“, aby mohol podať návrh na podmienečné prepustenie. 
158 Napr. v náleze pod sp. zn. IV. ÚS 575/21 súd pripomenul a objasnil nasledujúce tézy, ktoré sa týkajú výkladu 
uvedených materiálnych podmienok podmienečného prepustenia: je potrebné rozhodovať na základe 
dostatočne zisteného skutkového stavu a prognózu vedenia riadneho života na slobode posudzovať nie len na 
základe predchádzajúceho života (trestnej činnosti) odsúdeného a nie len na základe informácii z doby 
odsúdenia, pričom nie je možné vylúčiť možnosť podmienečného prepustenia určitého odsúdeného výlučne na 
základe jeho trestnej minulosti; všeobecné súdy sú povinné zohľadniť a posúdiť možnú následnú premenu a 
nápravu, teda polepšenie odsúdeného, ktorá mohla nastať v priebehu výkonu trestu odňatia slobody; 
rozhodnutie o zamietnutí návrhu na podmienečné prepustenie musí súd odôvodniť riadne, logicky, presvedčivo 
a zodpovedajúco spravodlivosti, pričom je potrebné odsúdenému vysvetliť, akým spôsobom sa má správať, aby 
preukázal polepšenie a aby bolo možné od neho očakávať, že povedie riadny život. 
Tieto tézy Ústavního soudu ČR, ktoré sa viažu na ústavno-konformný výklad materiálnych podmienok 
podmienečného prepustenia podľa ustanovenia § 88 ods. 1 českého Trestního zákonníka, sú pomocou 
komparatívneho výkladu v plnej miere použiteľné aj na § 66 ods. 1 Trestného zákona. Táto plnohodnotná 
použiteľnosť je daná jednak takmer totožnou zákonnou právnou úpravou materiálnych podmienok a jednak 
totožnými ústavnoprávnymi kautelami (právo na súdnu ochranu). Komparatívny výklad sa tak spája so 
systematickým výkladom noriem rôznej právnej sily, konkrétne s ústavno-konformným výkladom. 
159 Porovnaj FÁBRY, B., KASINEC, R., TURČAN, M. Teória práva, s. 229. 
160 Vážného sbírka, č. 2960/1927. 
161 Porovnaj ŠÁMAL, P. Před § 1. In: ŠÁMAL, P. a kol. Trestní zákonník I. § 1 až 139. Komentář, s. 32 a nasl. 
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Podľa uvedených faktorov sa rozlišuje pôsobnosť časová, územná, osobná, pôsobnosť 
podľa medzinárodných zmlúv a pôsobnosť na ukladanie ochranných opatrení. 
 
Časová pôsobnosť  
 

Úprava časovej pôsobnosti trestných zákonov vychádza zo zákazu retroaktivity 
trestných zákonov na ťarchu páchateľa. Preto sa podľa § 2 ods. 1 Trestného zákona trestnosť 
činu posudzuje a trest sa ukladá podľa zákona účinného v čase, keď bol čin spáchaný. Zákon 
teda v zásade nepôsobí spätne. Zákaz spätného pôsobenia zákona je derivátom zásady 
zákonnosti (nullum crimen, nulla poena sine lege). Spätné pôsobenie zákona je vylúčené, 
pretože zákon (účinný v čase spáchania činu) je ukazovateľom toho, čo je dovolené a kde sa 
začína zakázané a od páchateľa nemožno spravodlivo požadovať, aby sa správal podľa 
zákona, ktorý bude účinný až v budúcnosti. Z hľadiska právnej dogmatiky je spätné 
pôsobenie zákona vylúčené, pretože odsudzujúci rozsudok musí konštatovať vinu 
odsúdeného v čase, keď čin spáchal.162 Najskôr teda musí byť zákon (lex praevia) a potom 
každý skutok spáchaný počas jeho účinnosti spadá do jeho časovej pôsobnosti.  

Trestnosť činu znamená súhrn zákonných pravidiel, ktoré zakladajú oprávnenie 
a povinnosť štátu vyvodiť voči jednotlivcovi trestnú zodpovednosť. Ide teda o všetky 
podmienky relevantné pre výrok o vine aj o treste, napr. o ochrannom opatrení.163 Účinkom 
trestnosti je trestné stíhanie páchateľa a uloženie sankcie. 

Nie len trestnosť činu, ale aj trest sa ukladá podľa zákona účinného v čase spáchania 
činu. Trest je jedným z dvoch druhov sankcií (sankciami sú tiež ochranné opatrenia). Trest 
predstavuje podľa § 31 ods. 2 Trestného zákona ujmu na osobnej slobode, majetkových alebo 
iných právach odsúdeného, ktorú môže uložiť páchateľovi len súd podľa Trestného zákona za 
spáchaný trestný čin. Druhy trestov sú vymedzené v § 32 Trestného zákona a osobitné druhy 
trestov ukladané právnickým osobám sú upravené v § 10 zákona o TZPO. 

Zákonom účinným v čase spáchania činu sa rozumie Trestný zákon, ale aj každý 
osobitný zákon, ktorého aplikácia je vo vzťahu ku konkrétnemu trestnému činu nevyhnutná. 
Môže ísť prípady: 

a) blanketových dispozícií, ktoré odkazujú na osobitné predpisy, napr. vo vzťahu 
k trestnému činu nedovoleného prerušenia tehotenstva podľa § 151 a 152 Trestného 
zákona je osobitným zákonom zákon č. 73/1986 Zb. o umelom prerušení 
tehotenstva, čiže osobitný zákon sa použije v takom znení, ktoré je účinné v čase 
spáchania činu, 

b) normatívnych znakov skutkových podstát trestných činov, ktoré sú bližšie 
definované v osobitných zákonoch, napr. v prípade trestného činu skrátenia dane 
a poistného podľa § 276 Trestného zákona obsah pojmu daň vyplýva zo zákona 
o dani z príjmov alebo zo zákona o dani z pridanej hodnoty alebo ďalších zákonov 
upravujúcich miestne dane; to znamená, že napr. zákon o dani z príjmov sa použije 
v takom znení, ktoré je účinné v čase spáchania skutku; čiže ak by sa napr. neskôr 
zvýšili daňové sadzby, nemožno neskôr páchateľovi dopočítať vyšší rozsah činu než 
podľa sadzieb platných v čase spáchania skutku. 

Účinnosťou zákona sa rozumie jeho spôsobilosť vyvolávať právne účinky, zakladať 
práva a ukladať povinnosti. Právne predpisy nadobúdajú účinnosť 15 dňom po ich vyhlásení 
v Zbierke zákonov, ak nie je v nich ustanovený neskorší deň nadobudnutia účinnosti. 

 
162 MILOTA, A. Působnost zákonů trestních. Díl I, s. 108. 
163 Pozri R 59/2003. 
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Časom spáchania činu je moment jeho spáchania. Moment spáchania trestného činu 
je rozhodujúcim atribútom na posúdenie časovej pôsobnosti Trestného zákona alebo 
osobitného zákona. Momentom spáchania trestného činu je okamih dokonania trestného 
činu. Dokonaním trestného činu je naplnenie znakov skutkovej podstaty trestného činu. 
Môže ísť o konanie alebo opomenutie konania.164 Napr. pri trestnom čine lúpeže podľa § 188 
Trestného zákona je čin dokonaný, keď páchateľ použije voči inému hrozbu bezprostredného 
násilia v úmysle zmocniť sa cudzej veci (napr. páchateľ priloží na ulici poškodenému nôž ku 
krku a rozkáže mu vydať peňaženku) a dokončený je až, keď sa tej veci skutočne zmocní. 

V prípadoch pokračovacieho trestného činu, ktorý tvorí jediný trestný čin (§ 122 ods. 
10 Trestného zákona), je momentom spáchania čas dokončenia posledného čiastkového 
útoku pokračovacieho trestného činu. Ide o situáciu, keď zlodej pácha vreckové krádeže [§ 
212 ods. 1 písm. c)] a spácha poslednú. Toto platí aj v prípade, že v priebehu páchania 
pokračovacieho trestného činu prišlo k sprísneniu zákona, napr. zvýšeniu trestných sadzieb. 
Podľa zákona účinného v čase spáchania posledného čiastkového útoku sa posudzujú aj 
všetky predchádzajúce útoky, pokiaľ boli trestné podľa predchádzajúceho súhrnu právnych 
noriem, hoci by tieto boli pre páchateľa priaznivejšie. 165 Ak však nový zákon ustanovil 
trestnosť konania, ktoré predtým trestné nebolo, tak tie čiastkové útoky, ktoré boli spáchané 
pred účinnosťou tohto zákona (teda v čase, keď kriminalizované neboli), sa do skutku 
nezahrnú a neposúdia sa ako trestný čin.166 

Pri hromadných trestných činoch (§ 122 ods. 11 Trestného zákona) sa časom 
spáchania rozumie posledné čiastkové konanie, resp. posledný čiastkový následok, ktorý 
tvorí jednotu s predchádzajúcimi. Napr. ak osoba vo výčape sústavne podáva alkoholické 
nápoje mladistvým, tak časom spáchania činu je posledný prípad podania alkoholického 
nápoja mladistvému. Ak nový zákon ustanovil trestnosť konania, ktoré predtým trestné 
nebolo, tak tie čiastkové následky, ktoré boli spáchané pred účinnosťou tohto zákona (teda 
v čase, keď kriminalizované neboli), sa do skutku nezahrnú a neposúdia sa ako trestný čin. 
 Pri trvácich trestných činoch je časom spáchania okamih odstránenia protiprávneho 
stavu, a nie čas dokonania. Napr. pri trestnom čine pozbavenia osobnej slobody podľa § 182 
Trestného zákona ide o okamih, keď sa zadržiavanú osobu podarí vyslobodiť, resp. pri 
trestnom čine nedovoleného ozbrojovania podľa § 294 Trestného zákona ide o okamih, keď 
bola páchateľovi zbraň odňatá. Ak nový zákon ustanovil trestnosť konania, ktoré predtým 
trestné nebolo, tak tá časť trvajúceho protiprávneho stavu, ktorá bola spáchaná pred 
účinnosťou tohto zákona (teda v čase, keď kriminalizovaná nebola), sa do skutku nezahrnie 
a neposúdi sa ako trestný čin. 

Pri príprave na zločin a pokuse trestného činu sa za čas spáchania považuje konanie 
páchateľa, ktoré predstavovalo prípravu (napr. zaobstaranie zbrane) alebo pokus (napr. 
nastraženie výbušného systému, ktorý sa neaktivoval). Ak zostalo pri pokuse, časom, keď bol 
čin spáchaný sa rozumie okamih, keď bolo podniknuté posledné konanie, ktoré 
bezprostredne smerovalo k dokonaniu. Ak zostalo pri príprave na zločin, za takýto čas sa 

 
164 Porovnaj KRATOCHVÍL, V. Struktura a působnost trestního zákonníku, jeho výklad a aplikace. In: 
KRATOCHVÍL, V. a kol. Kurs trestního práva. Trestní právo hmotné. Obecná část, s. 112. 
165 Pozri R 94/2002. 
166 Napr. trestný čin nebezpečného elektronického obťažovania podľa § 360b Trestného zákona bol prijatý 
novelou s účinnosťou od 1. júla 2021. Ak páchateľ zverejnil obrazovo-zvukové záznamy s prejavmi osobnej 
povahy, získané so súhlasom dotknutej osoby a spôsobilé privodiť dotknutej osobe vážnu ujmu na právach 
[§360b ods. 1 písm. b) Trestného zákona] v období do 30. júna 2021 a od 1. júla 2021 pokračoval vo zverejňovaní 
ďalších záznamov, trestné budú len čiastkové útoky spáchané od 1. júla 2021. Opačný záver by viedol 
k porušeniu zásady nullum crimen sine lege. Porovnaj tiež R 103/1953 a R ČR 7/1994-I. 
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považuje okamih, keď bol podniknutý posledný úkon uvedený podľa § 13 ods. 1 Trestného 
zákona. Pri účastníctve sa za čas spáchania považuje čas, v ktorom účastník konal (napr. 
poskytol pomoc alebo objednal si trestný čin a pod.).167 

Retroaktívne použitie zákona by v zásade bolo v rozpore so zásadou nullum crimen 
sine lege praevia. Považovať určitý skutok za trestný čin, ktorý v čase konania páchateľa nebol 
ako trestný čin v zákone označený, nie je možné a prostredníctvom zásady nullum crimen sine 
lege by takéto posúdenie bolo aj protiústavné, resp. v rozpore s čl. 7 Dohovoru.168 
Ústavnoprávne vyjadrenie má však aj samotná časová pôsobnosť trestného zákona podľa čl. 
50 ods. 6 Ústavy SR. Ústavné vyjadrenie zdôrazňuje dôležitosť zákazu retroaktivity 
v trestnom práve hmotnom.  

Dôvodom je najmä právna istota adresátov trestnoprávnej normy a ochrana 
nadobudnutých práv. Retroaktívny zákon zbavuje nadobudnutých práv, alebo porušuje 
nadobudnuté práva získané na základe predtým platných a účinných zákonov, alebo spätne 
ukladá nové povinnosti, zákazy či ruší platné transakcie urobené v minulosti, príp. im dáva iný 
právny účinok, než aký mali podľa práva platného v čase, keď boli podniknuté. Trestnoprávna 
zodpovednosť môže byť vyvodzovaná len za konanie, o ktorom páchateľ vedel, alebo mohol 
vedieť, že je trestné. Pripustenie retroaktivity by mohlo viesť k svojvoľnému uplatňovaniu 
trestnej represie spätne za čokoľvek a donucovacia moc štátu by mohla byť zneužitá napr. 
voči nepohodlným osobám za konanie, ktoré by sa „dodatočne“ vyhlásilo za trestné. 

Zákaz retroaktivity sa po prijatí zákona č. 91/2016 Z. z. o trestnej zodpovednosti 
právnických osôb a konania proti nim, vzťahuje u trestných činov definovaných v § 3 ZoTZPO 
aj na posudzovanie trestných činov právnických osôb (porov. § 1 ods. 2 ZoTZPO). 

V trestnom práve procesnom platí opačná zásada, podľa ktorej sa procesné úkony 
zásadne vykonáva podľa Trestného poriadku účinného v čase trestného konania, a nie 
účinného v čase spáchania trestného činu. 

Výnimku zo zákazu retroaktivity v trestnom práve hmotnom tvorí retroaktívne 
použitie zákona v prospech páchateľa podľa § 2 ods. 1 druhá veta Trestného zákona, resp. čl. 
50 ods. 6 druhá veta Ústavy SR. Táto retroaktivita v prospech páchateľa je retroaktivitou 
pravou, čiže nový zákon zakladá právne vzťahy spätne.169 Použitie neskoršieho zákona 
v prospech páchateľa je obligatórne. Teda orgány činné v trestnom konaní a súd sú povinné 
takúto právnu kvalifikáciu uprednostniť. Podľa neskoršieho zákona sa trestnosť činu 
posudzuje len vtedy, ak to je pre páchateľa priaznivejšie. Ide o dobrodenie pre páchateľa, 
resp. o prejav benevolencie a citu pre spravodlivosť voči nemu. Zákonodarca tým uznáva, že 

 
167 Porovnaj IVOR J. a kol. Trestné právo hmotné, všeobecná časť. 1. vydanie. Bratislava: Iura Edition, 2006, s. 60-
61. 
168 Podľa čl. 7 ods. 1 Dohovoru nikto nesmie byť odsúdený za konanie alebo opomenutie, ktoré v čase, keď bolo 
spáchané, nebolo podľa vnútroštátneho alebo medzinárodného práva trestným činom. Takisto nesmie byť 
uložený trest prísnejší, než aký bolo možné uložiť v čase spáchania trestného činu. Podľa odseku 2 však tento 
článok nebráni súdeniu a potrestaniu osoby za konanie alebo opomenutie, ktoré v čase, keď bolo spáchané, bolo 
trestné podľa všeobecných právnych zásad uznávaných civilizovanými národmi. Vzhľadom na to, že takúto 
výnimku čl. 49 Ústavy SR nestanovuje a ide o medzinárodnú zmluvu, ktorá má prednosť, ak stanovuje širší 
rozsah garancií základných práv (čl. 154c Ústavy SR), , je aplikácia čl. 7 ods. 2 Dohovoru na území Slovenskej 
republiky sporná, pretože v zásade prekračuje hranice stanovené Ústavou SR. 
169 Pozri nález Ústavního soudu ČR z 12. 7. 1994, sp. zn. Pl. ÚS 3/94: „Pravá retroaktivita zahrnuje případy, kdy 
právní norma reglementuje i vznik právního vztahu a nároky z něho vzešlé před její účinností. Nepravá retroaktivita 
spočívá v tom, že právní vztahy hmotného i procesního práva, které vznikly za platnosti práva starého, se spravují 
zásadně tímto právem, a to až do doby účinnosti práva nového (po jeho účinnosti se však řídí právem novým). Tato 
zásada však platí jen potud, pokud ostatní závěrečná ustanovení právní normy nestanoví se zřetelem na zvláštnosti 
některých právních vztahů něco jiného.“ 
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keď sa určitú skutočnosť rozhodol posudzovať miernejšie, pre páchateľa priaznivejšie, je 
spravodlivé toto aplikovať aj na páchateľa, ktorý spáchal skutok v čase, keď bola účinná 
prísnejšia právna úprava. 

Priaznivejšie posúdenie podľa neskoršieho zákona môže spôsobiť najmä: 
a) zrušenie trestnosti predmetného konania – podľa neskoršieho zákona dané konanie 

už nie je trestným činom a hoci bol skutok spáchaný ešte v čase, keď išlo o trestný 
čin, trestnú zodpovednosť nie je možné uplatniť; napr. by prišlo k úplnému 
vypusteniu trestného činu (napr. trestného činu podplácania v roku 1995170), alebo 
by prišlo k zvýšeniu hranice malej škody171 ; 

b) zníženie trestných sadzieb pri danom trestnom čine, 
c) možnosť uložiť miernejší trest (napr. rozšírenie ukladania trestu domáceho väzenia 

aj na zločiny)  
d) skrátenie premlčacej doby, ktorá sa vzťahuje na daný trestný čin (§ 87 Trestného 

zákona), 
e) zmena osobitného zákona, na ktorý odkazuje blanketová dispozícia alebo ktorý 

upravuje normatívny znak skutkovej podstaty trestného činu, v prospech páchateľa; 
napr. zrušenie druhu dane, ktorú páchateľ skrátil. 

Skutočnosť, či je zákon priaznivejší, sa posudzuje v súhrne vzhľadom na všetky 
okolnosti, ktoré sa aplikujú na daný skutok a daného páchateľa. Použitie neskoršieho zákona 
je prípustné teda len v prípade, ak konečný výsledok podľa všetkých relevantných 
ustanovení zákona je pre páchateľa priaznivejší.172 Ide teda najmä o konečný právoplatne 
uložený trest alebo aj neuloženie trestu, resp. beztrestnosť.173  

Ustanovenie § 2 ods. 1 Trestného zákona používa pojem „podľa zákona“, to znamená, 
že je prípustné použiť nie len neskorší priaznivejší Trestný zákon, ale aj akýkoľvek osobitný 
právny predpis, ktorého použitie je potrebné na vyvodenie trestnej zodpovednosti. Ide 
o predpisy, na ktoré trestný zákon odkazuje vo svojich blanketových skutkových podstatách, 
alebo ktoré bližšie upravujú normatívne znaky použité v skutkových podstatách trestných 
činov – napr. pojem daň podľa zákona o dani z príjmov a ďalších zákonov (napr. ak by nový 
zákon o dani z príjmov zrušil určitú daň, ktorú páchateľ podľa staršej právnej úpravy skrátil 
podľa § 276 Trestného zákona, je nevyhnutné na posúdenie trestnoprávnej zodpovednosti 
použiť tento novší zákon).174 

Zákon sa použije ako celok, resp. právny poriadok sa použije ako celok – teda v znení 
účinnom v čase spáchania skutku. To znamená, že nie je možné použiť časť staršieho 
právneho predpisu a zároveň časť nového právneho predpisu. Taktiež nie je možné 
kombinovať neskorší osobitný právny predpis a Trestný zákon v znení účinnom v čase 
spáchania skutku, napr. pôvodné znenie Trestného zákona s novým zákonom o dani 
z príjmov, novým zákonom o ochrane prírody a krajiny, novým zákonom o rodine atď. 

 
170 Novela staršieho Trestného zákona (č. 140/1961 Zb.) zákonom č. 102/1995 Z. z. Trestný čin podplácania bol 
opäť zavedený novelou č. 10/1999 Z. z. 
171 Ktorá je v súčasnosti podľa § 125 ods. 1 Trestného zákona viac ako 266 eur) a napr. krádež, sprenevera alebo 
skrátenie dane vo výške 270 eur už by podľa novej úpravy nebolo trestným činom 
172 Napr. R 11/1991: „Použití nového práva je však třeba posuzovat jako celek, aby konečný výsledek byl pro 
pachatele příznivější. Nutné je hodnotit starý a nový zákon jak z hlediska ustanovení zvláštní části, tak i se zřetelem 
k ustanovení obecné části trestního zákona. Při posouzení otázky, jaký zákon použít, nemůže tedy jít jen o srovnání 
trestních sankcí starého a nového zákona. Přitom je rozhodný výsledek srovnání trestů, které by byly při použití 
zákonů jako celků pachateli za konkrétních posuzovaných okolností uloženy.“ 
173 Porovnaj R 44/1970. 
174 Pozri napr. ŠAMKO, P. Daňové podvodné konania a ich dokazovanie. Bratislava: Wolters Kluwer, 2015. 
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Ak neskorší zákon zrušil trestnosť určitého konania, teda najmä ak prišlo k vypusteniu 
niektorého trestného činu, použije sa retroaktívne neskorší zákon a trestnú zodpovednosť 
voči páchateľovi vyvodiť nemožno. Zároveň tak prišlo aj k zániku trestnosti činu zmenou 
zákona (§ 84 Trestného zákona), čiže hmotnoprávny vzťah medzi páchateľom a štátom 
zanikol. To znamená, že aj keby ďalší neskorší zákon (novela zákona) zaviedol opätovne 
trestnosť daného konania, tento hmotnoprávny vzťah už nemožno obnoviť a trestná 
zodpovednosť za skutky spáchané pred prijatím zákona, ktorý zrušil trestnosť, raz a navždy 
zanikla.175 

Použitie neskoršieho zákona, ktorý je pre páchateľa priaznivejší, je potrebné zvažovať 
do právoplatného rozhodnutia o treste, resp. aj v konaní o uložení súhrnného trestu, ktorý sa 
ukladá v neskoršom konaní za viacero skutkov (§ 42 Trestného zákona).176 Avšak ak páchateľ 
už právoplatne uložený trest vykonáva, alebo ho dokonca vykonal, uplatnenie neskoršieho 
zákona v zásade nie je možné (teda nie je možná napr. obnova konania z takého dôvodu). 

Naproti tomu trestnej činy spáchané za účinnosti nového zákona nemožno nikdy 
posudzovať podľa zákonov účinných skôr, a to bez ohľadu na to, či je to pre páchateľa 
priaznivejšie alebo nie.177  

Uplatnenie retroaktivity v prospech páchateľa sa týka aj trestov. V zásade sa tresty 
ukladajú podľa zákona účinného v čase spáchania skutku (§ 2 ods. 1 Trestného zákona), ale 
páchateľovi je možné uložiť aj druh trestu (ktorý pôvodne v zákone nebol), ktorý zákon 
umožňuje uložiť v čase, keď sa o trestnom čine rozhoduje (§ 2 ods. 1 Trestného zákona). Týka 
sa to rozhodovania súdu v prvom stupni, ako aj v odvolacom konaní. Ide o výnimku zo zásady, 
že neskorší zákon sa použije ako celok. 

Ako sme uviedli, trest sa ukladá podľa zákona účinného v čase spáchania činu a je 
možné uložiť aj druh trestu, ktorý zákon umožňuje uložiť, keď sa rozhoduje o trestnom čine. 
Akonáhle však už bolo o treste právoplatne rozhodnuté, táto právna úprava pôsobnosti sa 
ďalej na podmienečné prepustenie z výkonu trestu (resp. premenu trestu alebo podmienečné 
upustenie atď.) nepoužije. To znamená, v takýchto prípadoch už nejde o ukladanie trestu, ale 
ide o rozhodovanie o výkone právoplatne uloženého trestu. Na rozhodovanie o výkone trestu 
(napr. podmienečné prepustenie podľa § 66 a nasl. Trestného zákona) sa použije právna 
úprava účinná v čase, keď sa vo veci rozhoduje.178 

Pri ochranných opatreniach je situácia iná ako pri trestoch. Ochranné opatrenia sa 
ukladajú v záujme ochrany spoločnosti – či už páchateľovi trestného činu alebo aj inej osobe 
(napr. vlastníkovi zbrane, ktorý však nie je páchateľom). Vzhľadom na iný účel ochranných 
opatrení nie je nevyhnutné trvať na zákaze retroaktivity. Ochranné opatrenia sa teda ukladajú 
vždy podľa zákona účinného v čase, keď sa o ochrannom opatrení rozhoduje (§ 2 ods. 3 
Trestného zákona) – bez ohľadu na to, či je to pre páchateľa alebo inú osobu priaznivejšie, 
rovnaké alebo nepriaznivejšie. 
 

 
175 A contrario, trestnú zodpovednosť je možné vyvodiť, ak zákon účinný v čase spáchania skutku ako aj neskorší 
zákon ustanovujú trestnosť určitého konania. Trestnosť konania podľa pôvodného zákona a nového zákona sa 
posudzujú materiálne, teda podľa obsahu, čiže nie je podstatné, že trestný čin je podľa novšej právnej úpravy 
inak pomenovaný. Pozri R 44/1970. Taktiež R 32/1962. 
176 Primerane tiež R 11/1991. 
177 Opačný záver by viedol k absurdnej situácii, že páchateľ by si mohol v rámci posúdenia trestnosti svojho činu 
uplatňovať nárok na použitie akéhokoľvek historického trestného zákona, ktorý bol účinný v minulosti, pred 
momentom spáchania činu – napr. staršieho Trestného zákona (č. 140/1961 Zb.), Trestného zákona z roku 1950 
(č. 86/1950 Zb.), ba dokonca uhorského trestného zákona (ad absurdum). 
178 Pozri R 59/2003. 
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Územná pôsobnosť 
 

Územná pôsobnosť určuje priestor, kde zákon vyvoláva účinky. To znamená, že ide 
o vymedzenie pravidiel, ktoré sa týkajú miesta spáchania trestného činu s následkom toho, 
že tento trestný čin sa posudzuje podľa slovenského Trestného zákona. Územná pôsobnosť 
podľa § 3 Trestného zákona je následne doplnená osobnou pôsobnosťou, ktorá zakladá 
použitie slovenského Trestného zákona aj v prípadoch, keď bol trestný čin spáchaný mimo 
územia Slovenskej republiky. 

Územná pôsobnosť slovenského Trestného zákona je založená, ak je trestný čin 
spáchaný na území Slovenskej republiky. Trestný čin je spáchaný na území Slovenskej 
republiky, ak je spáchaný v niektorej časti trojrozmerného priestoru – na povrchu, vo vzduchu 
alebo pod zemou. Územie štátu je jedným materiálnych prvkov existencie štátu. Územie 
štátu je priestor vo vnútri štátnych hraníc (vrátane vnútorných vôd), zahŕňajúci vzdušný 
priestor nad územím ako aj priestor pod zemským povrchom.179 V tomto priestore 
vykonávajú orgány verejnej moci verejnú moc. Verejná moc zahŕňa aj trestnú moc štátu.180 
Územná pôsobnosť Trestného zákona je založená, ak je trestný čin spáchaný na území 
Slovenskej republiky, bez ohľadu na to, či čin spáchal občan SR, cudzinec s trvalým pobytom 
v SR alebo cudzinec bez trvalého pobytu v SR. 

Na území Slovenskej republiky podľa § 3 ods. 1 Trestného zákona je spáchaná veľká 
väčšina trestných činov, ktoré sú objasňované a prejednávané slovenskými orgánmi. Ide 
o prípady, keď konanie a následok nastanú spoločne na území SR – napr. páchateľ zastrelí 
obeť na území SR (vražda podľa § 145 Trestného zákona) alebo páchateľ sfalšuje eurové 
bankovky na území SR (falšovanie, pozmeňovanie alebo neoprávnená výroba peňazí alebo 
cenných papierov podľa § 270 Trestného zákona) a pod. 

Na území Slovenskej republiky sú však podľa § 3 ods. 2 Trestného zákona spáchané aj 
tie trestné činy, pri ktorých: 

a) páchateľ aspoň sčasti konal na území SR a následok (porušenie, ohrozenie 
chráneného záujmu) nastal alebo mal nastať (aspoň sčasti) mimo územia SR, alebo 
opačne 

b) páchateľ konal mimo územia SR a následok (porušenie, ohrozenie chráneného 
záujmu) nastal alebo mal nastať (aspoň sčasti) mal nastať alebo nastal na území SR. 

V tomto prípade ide o tzv. dištančné delikty, keď konanie a následok tvorí určitá 
vzdialenosť. To znamená, že nie všetky znaky skutkovej podstaty trestného činu musia byť 
naplnené na území SR. Táto vzdialenosť môže byť značná, alebo môže byť minimálna (napr. 
spáchanie činu na hraničnej čiare). Môže ísť o prípady, keď páchateľ podá jed osobe na území 
SR, pričom táto osoba sa prepraví na územie iného štátu a jed začne účinkovať až na cudzom 
území. Alebo páchateľ strieľa na osobu (alebo na zver) v blízkosti štátnej hranice, avšak trafí, 
až keď sa tento cieľ nachádza na cudzom území. Dištančnými deliktmi sú často tzv. 
kybernetické útoky, pri ktorých páchateľ môže jednoducho z ktoréhokoľvek štátu spôsobiť 
následok na území SR alebo opačne.181  

 
179 RIŠOVÁ, M. Medzinárodnoprávny status územia a ochrana prostredia. In: VRŠANSKÝ, P., VALUCH, J. a kol. 
Medzinárodné právo verejné – osobitná časť. Bratislava: Eurokódex, 2013, s. 91. 
180 Pozri vyššie. 
181 Možná právna kvalifikácia: neoprávnený prístup do počítačového systému podľa § 247 Trestného zákona, 
neoprávnený zásah do počítačového systému podľa § 247a Trestného zákona alebo niektorý z ďalších trestných 
činov. 
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Keďže konaním sa rozumie aj opomenutie konania, na ktoré bol páchateľ povinný (§ 
122 ods.  1 Trestného zákona), miestom konania je aj miesto, kde malo byť vykonané to, na 
čo bol páchateľ povinný182 (napr. pri zanedbaní starostlivosti o zviera podľa § 305b Trestného 
zákona). 

Ustanovenie § 3 ods. 2 Trestného zákona je dôležité aj z hľadiska tzv. tranzitných 
deliktov, pri ktorých konanie páchateľa spočíva v tom, že niečo dovezie, vyvezie, prepraví, dá 
prepraviť.183 Miestom spáchania takého činu je miesto vykonania každého úkonu, ktorý 
smeroval k takému konaniu (napr. dohodnutie prepravy, dovozu alebo vývozu), resp. miesto 
kauzálneho priebehu medzi konaním a následkom, ako aj miesto samotného následku (kam 
sa vec dovezie, vyvezie, prepraví a pod.) 

Územná pôsobnosť slovenského Trestného zákona je založená podľa § 3 ods. 3 
Trestného zákona aj v prípade, ak je trestný čin spáchaný mimo územia SR, avšak: 

a) na palube lode plávajúcej pod štátnou vlajkou SR, alebo 
b) na palube lietadla zapísaného v registri lietadiel Slovenskej republiky. 

Ak sa takáto loď alebo takéto lietadlo nachádza na území (alebo nad územím) SR, 
územná pôsobnosť je založená podľa § 3 ods. 1 alebo 2 Trestného zákona. Pôsobnosť podľa § 
3 ods. 3 Trestného zákona sa týka prípadov, keď loď (pod štátnou vlajkou SR) pláva na území 
iného štátu alebo (v prípade morí) vo výlučnej ekonomickej zóne alebo na šírom mori, alebo 
keď lietadlo sa nachádza vo vzdušnom priestore iného štátu alebo medzinárodných 
priestorov (nad šírym morom, Antarktídou a pod.). 

Skutočnosť, že je založená územná pôsobnosť slovenského Trestného zákona, 
nevylučuje per se, že môže byť založená územná pôsobnosť trestného zákona iného štátu. 
V takom prípade prichádza ku konfliktu pôsobnosti viacerých trestných jurisdikcií. Je možné, 
že v danej veci budú konať orgány činné v trestnom konaní a súdy len jedného štátu. Alebo 
konajú orgány viacerých štátov a príde k vydaniu páchateľa na trestné stíhanie z jedného 
štátu do druhého – najmä na základe európskeho zatýkacieho rozkazu medzi členskými 
štátmi EÚ alebo v rámci konania o extradícii na základe medzinárodných zmlúv. Do úvahy 
prichádza potenciálne aj dvojitý postih páchateľa, ten je však v zásade medzi členskými 
štátmi EÚ vylúčený podľa čl. 50 Charty základných práv EÚ. 
 
Osobná pôsobnosť 
 

Osobná pôsobnosť Trestného zákona dopĺňa územnú pôsobnosť a viaže sa na 
situácie, keď bol trestný čin spáchaný mimo územia Slovenskej republiky (resp. nie na lodi 
alebo lietadle s registráciou v SR). Pravidlá osobnej pôsobnosti zakladajú pôsobnosť 
slovenského Trestného zákona jednak podľa občianstva páchateľa, pretože každý občan „si 
nosí svoj právny poriadok so sebou“ alebo na základe občianstva alebo pobytu obeti alebo na 
základe toho, že niektoré trestné činy sa považujú za „univerzálne trestné“ a pôsobnosť 
slovenského Trestného zákona je založená, aj keď čin spáchal cudzinec v cudzine.  

 
182 Primerane R 2/1973. 
183 Ide o množstvo trestných činov, napr. trestný čin nedovolenej výroby omamných a psychotropných látok, 
jedov alebo prekurzorov, ich držania a obchodovania s nimi podľa § 172 ods. 1 písm. b) Trestného zákona, trestný 
čin neoprávneného zaobchádzania s látkami s anabolickým alebo iným hormonálnym účinkom podľa § 176 ods. 
1 Trestného zákona, trestný čin výroby a držby prístupového zariadenia, hesla do počítačového systému alebo 
iných údajov podľa § 247d ods. 1 Trestného zákona, trestný čin uvádzania falšovaných, pozmenených a 
neoprávnene vyrobených peňazí a cenných papierov podľa § 271 ods. 1 Trestného zákona a ďalšie. 
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 Ustanovenie o osobnej pôsobnosti podľa § 4 Trestného zákona184 upravuje zásadu 
aktívnej personality. Týmto sa umožňuje uplatnenie pôsobnosti Trestného zákona aj na 
trestné činy spáchané mimo územia Slovenskej republiky. Vzťah k SR je totiž viazaný na iné 
dôležité skutočnosti: 

a) štátnu príslušnosť SR páchateľa, alebo 
b) trvalý pobyt páchateľa na území SR. 

Problematiku nadobúdania a straty štátnej príslušnosti SR upravuje bližšie zákon č. 
40/1993 Z. z. o štátnom občianstve Slovenskej republiky. Problematiku pobytu osoby, ktoré 
nie sú štátnymi občanmi, na území SR bližšie upravuje zákon č. 404/2011 Z. z. o pobyte 
cudzincov. 

Občania SR ako aj cudzinci s trvalým pobytom na území SR sú teda viazaní právnym 
poriadkom SR aj v zahraničí, vrátane možnosti vyvodenia trestnej zodpovednosti podľa 
slovenského Trestného zákona. Tým sa opäť nevylučuje trestná zodpovednosť podľa 
predpisov trestného práva iného štátu. 

Páchateľ podľa tohto ustanovenia môže byť postihnutý aj za čin spáchaný mimo 
územia SR, ktorý na území iného štátu (kde páchateľ koná) nie je trestný, avšak ide o trestný 
čin podľa slovenského Trestného zákona. Nevyžaduje sa teda obojstranná trestnosť (aj v SR, 
aj v štáte páchania činu). Príkladom môže byť držba niektorých omamných a psychotropných 
látok pre vlastnú potrebu, napr. ak má páchateľ v držbe marihuanové cigarety. 
Z hmotnoprávneho hľadiska ide o trestný čin podľa Trestného zákona (nedovolená výroba 
omamných a psychotropných látok, jedov alebo prekurzorov, ich držanie a obchodovanie 
s nimi podľa § 171 Trestného zákona, ak ich má pre vlastnú potrebu) Z procesnoprávneho 
hľadiska bude však takýto trestný čin ťažko objasniteľný a dokázateľný.185 

Ustanovenie o osobnej pôsobnosti podľa § 5 Trestného zákona upravuje zásadu 
pasívnej personality.186 Pasívny aspekt zásady personality je založený tým, že ide o trestný 
čin, ktorý smeruje proti občanovi Slovenskej republiky a na základe toho je daná pôsobnosť 
slovenského Trestného zákona (hoci je trestný čin spáchaný cudzincom v cudzine). To 
znamená, že občan SR je v tomto prípade poškodeným trestným činom (§ 46 ods. 1 Trestného 
poriadku) alebo obeťou trestného činu [§ 2 ods. 1 písm. b) zákona č. 274/2017 Z. z. o obetiach 
trestných činov]. Na rozdiel od zásady aktívnej personality sa zásada pasívnej personality 
nevzťahuje na cudzincov s trvalým pobytom na území SR. 

Na to, aby bola založená pôsobnosť slovenského Trestného zákona, musí mať trestný 
čin spáchaný proti občanovi SR určitú vyššiu závažnosť. Preto nemôže ísť o akýkoľvek trestný 
čin, ale kvalifikačne musí ísť o obzvlášť závažný zločin. Obzvlášť závažný zločin je úmyselný 
trestný čin, pri ktorom dolná hranica trestnej sadzby je najmenej 10 rokov (§ 11 ods. 3 
Trestného zákona). 
 Ďalšou podmienkou založenia pôsobnosti Trestného zákona pri pasívnej personalite 
je: 

a) obojstranná trestnosť, čiže ide tiež o trestný čin na území štátu, kde bol spáchaný, 
alebo 

 
184 Ust. § 4 Trestného zákona: „Podľa tohto zákona sa posudzuje aj trestnosť činu, ktorý mimo územia Slovenskej 
republiky spáchal občan Slovenskej republiky alebo cudzinec, ktorý má na území Slovenskej republiky trvalý pobyt.“ 
185 Pre takýto trestný čin by ani pravdepodobne nebolo možné vydať európsky zatýkací rozkaz, pretože nespadá 
do jeho rozsahu použitia. Pozri ust. § 4 ods. 3 a 4 zákona č. 154/2010 Z. z. o európskom zatýkacom rozkaze. 
186 Ust. § 5 Trestného zákona: „Podľa tohto zákona sa posudzuje aj trestnosť obzvlášť závažného zločinu, ak bol čin 
spáchaný mimo územia Slovenskej republiky proti občanovi Slovenskej republiky a v mieste činu je čin trestný alebo 
ak miesto činu nepodlieha žiadnej trestnej právomoci.“ 
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b) miesto činu nepodlieha žiadnej trestnej právomoci, čo sú tzv. medzinárodné 
priestory: šíre more,187 morské dno a podložie za hranicami národnej jurisdikcie 
a práv,188 Antarktída,189 kozmický priestor a nebeské telesá.190 

Napr. voči občan SR sa na území Švajčiarska stal obeťou lúpežného prepadnutia. 
Poškodený nadviazal v Ženeve na ulici vo večerných hodinách kontakt so sexuálnou 
pracovníčkou, ktorá ho vylákala do tmavej uličky, kde k poškodenému pristúpili traja páchatelia, 
poškodeného zbili a zobrali mu všetky cennosti. Páchatelia neboli občanmi SR, ani cudzincami 
s trvalým pobytom na území SR. Tento skutok by bol podľa slovenského práva kvalifikovaný ako 
trestný čin lúpeže podľa § 188 Trestného zákona. Môže byť v danom prípade založená pôsobnosť 
slovenského Trestného zákona? 

Pôsobnosť slovenského Trestného zákona nie je v predmetnom prípade založená 
podľa územnej pôsobnosti (§ 3) ani podľa zásady aktívnej personality (§ 4). V predmetnom 
prípade je teda potrebné podrobne preskúmať splnenie podmienok uplatnenia zásady 
pasívnej personality. Prvá podmienka – že musí byť trestný čin spáchaný voči občanovi SR 
(nepostačovalo by, keby bol spáchaný voči cudzincovi s trvalým pobytom v SR) – je splnená. 
Druhá podmienka predstavuje vyššiu závažnosť trestného činu – musí ísť o obzvlášť závažný 
zločin. Trestný čin lúpeže podľa § 188 Trestného zákona je zločinom vo všetkých skutkových 
podstatách (ods. 1 až 4), pretože ide o úmyselný trestný čin a horná hranica trestnej sadzby 
prevyšuje päť rokov. Zločin je však obzvlášť závažný, ak dolná hranica trestnej sadzby je 
najmenej desať rokov. Túto podmienku spĺňa trestný čin lúpeže len v treťom a štvrtom 
odseku, teda ak by išlo o kvalifikáciu skutku podľa § 188 ods. 3 alebo 4 Trestného zákona. To 
znamená, že by musela byť pri lúpeži spôsobená ťažká ujma na zdraví alebo smrť, značná 
škoda alebo škoda veľkého rozsahu, príp. trestný čin spáchaný v rámci zločineckej skupiny. 
Tretia podmienka predstavuje obojstrannú trestnosť činu (keďže územie Švajčiarska, 
bezpochyby, nie je miestom, ktoré by nepodliehalo žiadnej trestnej právomoci). Švajčiarsky 
trestný zákonník (Strafgesetzbuch, StGB)191 obsahuje trestný čin lúpeže podľa čl. 140 StGB.192 
Podmienka vzájomnej trestnosti je splnená. 

Osobná pôsobnosť Trestného zákona však pozostáva z viacerých ustanovení. 
Ustanovenie § 5a Trestného zákona upravuje špecifický aspekt osobnej pôsobnosti Trestného 
zákona, a síce zásadu ochrany a zásadu univerzality.  

Zásada ochrany sa prejavuje v tom, že taktiež samotný štát (aj bez tlaku zo strany 
medzinárodných záväzkov) má záujem na stíhaní závažnej kriminality (štátne záujmy 
ochraňujú najmä trestné činy v siedmej hlave osobitnej časti Trestného zákona). Zásada 
univerzality vyplýva predovšetkým zo záväzkov podľa medzinárodných zmlúv a niektorých 
prameňov práva EÚ stíhať určité závažné trestné činy, aj keď boli spáchané mimo územia 
štátu cudzincom. Ochraňujú sa tak najdôležitejšie hodnoty štátu a spoločnosti a zabezpečuje 

 
187 Dohovor o šírom mori, vyhláška ministra zahraničných vecí č. 92/1964 Zb. o Dohovore o šírom mori. 
188 Dohovor Organizácie Spojených národov o morskom práve, uzavretý 10. decembra 1982 v Montego Bay, 
oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 242/1996 Z. z. 
189 Zmluva o Antarktíde, vyhláška ministra zahraničných vecí č. 76/1962 Zb. o Zmluve o Antarktíde. 
190 Tzv. Zmluva o kozme, vyhláška ministra zahraničných vecí č. 40/1968 Zb. o Zmluve o zásadách činnosti štátov 
pri výskume a využívaní kozmického priestoru vrátane Mesiaca a iných nebeských telies. 
191 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937 (Stand am 1. Juli 2021). 
192 Čl. 140 ods. 1 švajčiarskeho StGB: „1.  Wer mit Gewalt gegen eine Person oder unter Androhung gegenwärtiger 
Gefahr für Leib oder Leben oder nachdem er den Betroffenen zum Widerstand unfähig gemacht hat, einen Diebstahl 
begeht, wird mit Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu zehn Jahren bestraft. 
Wer, bei einem Diebstahl auf frischer Tat ertappt, Nötigungshandlungen nach Absatz 1 begeht, um die gestohlene 
Sache zu behalten, wird mit der gleichen Strafe belegt.“ 
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sa univerzálny postih týchto trestných činov. Z týchto dôvodov bolo toto ustanovenie 
opätovne zavedené do Trestného zákona193 – podobne ako bolo v staršom Trestnom zákone 
(č. 140/1961 Zb.). Výpočet trestných činov je taxatívny. Ide o nasledujúce trestné činy: 

a) z prvej hlavy osobitnej časti: 
i. nedovolená výroba omamných a psychotropných látok, jedov alebo prekurzorov, 

ich držanie a obchodovanie s nimi (§ 171 a 172), 
b) zo štvrtej hlavy osobitnej časti: 

i. legalizácia výnosu z trestnej činnosti (§ 233 až 234), 
c) z priatej hlavy osobitnej časti: 

i. falšovanie, pozmeňovanie a neoprávnená výroba peňazí a cenných papierov (§ 
270),  

ii. uvádzanie falšovaných, pozmenených a neoprávnene vyrobených peňazí a 
cenných papierov (§ 271),  

iii. výroba a držba falšovateľského náčinia (§ 272),  
iv. falšovanie, pozmeňovanie a nedovolená výroba kolkových známok, poštových 

cenín, nálepiek a poštových pečiatok (§ 274),  
v. falšovanie a pozmeňovanie kontrolných technických opatrení na označenie 

tovaru (§ 275), 
d) zo šiestej hlavy osobitnej časti: 

i. založenie, zosnovanie a podporovanie teroristickej skupiny alebo jej člena (§ 297),  
ii. nedovolená výroba a držanie jadrových materiálov, rádioaktívnych látok, vysoko 

rizikových chemických látok a vysoko rizikových biologických agensov a toxínov 
(§ 298 a 299), 

e) zo siedmej hlavy osobitnej časti: 
i. úklady proti Slovenskej republike (§ 312),  

ii. teror (§ 313 a 314),  
iii. záškodníctvo (§ 315 a 316),  
iv. sabotáž (§ 317),  
v. vyzvedačstvo (§ 318), 

f) z ôsmej hlavy osobitnej časti: 
i. útok na orgán verejnej moci (§ 321),  

ii. útok na verejného činiteľa (§ 323),  
iii. falšovanie a pozmeňovanie verejnej listiny, úradnej pečate, úradnej uzávery, 

úradného znaku a úradnej značky (§ 352),  
iv. ohrozenie dôvernej skutočnosti a vyhradenej skutočnosti (§ 353),  
v. prevádzačstvo (§ 355), 

g) a najmä z dvanástej hlavy osobitnej časti (ktorá vo významnej miere realizuje 
medzinárodné záväzky): 

 
193 Pozri novelu Trestného zákona zákonom č. 576/2009 Z. z. Dôvodová správa k tomu uviedla: „Do Trestného 
zákona sa opäť zavádza zásada ochrany, ktorá bola v Trestnom zákone z roku 1961 v jeho § 19. Potreba tejto zásady 
vyplýva z nedostatku ochrany najzávažnejších záujmov štátu na ochrane ústavného zriadenia, meny, boja proti 
drogám, na úseku jadrovej, chemickej a rádioaktívnej bezpečnosti, ochrany utajovaných a iných chránených 
skutočností, orgánov verejnej moci a verejných činiteľov, nedovoleného prekračovania hraníc a trestných činov proti 
mieru, ľudskosti a vojnových zločinov. Činy spáchané v cudzine cudzincami, ak nemajú trvalý pobyt na území SR a 
neohrozujú záujem  chránený Trestným zákonom priamo na území Slovenskej republiky by inak neboli postihnuteľné 
podľa Trestného zákona okrem prípadu, ak by išlo o obzvlášť závažný zločin proti občanovi Slovenskej republiky, ale 
vtedy by čin musel byť v mieste spáchania trestný.“ Dôvodová správa k pozmeňovaciemu návrhu dostupná na: 
https://www.nrsr.sk/web/Dynamic/DocumentPreview.aspx?DocID=341512 (cit. 1. 9. 2021). 



Trestná zodpovednosť 
I. kapitola – Pojem, funkcie, zásady, pramene trestného práva, pôsobnosť trestného zákona 

[62] 

i. ohrozenie mieru (§ 417),  
ii. genocídium (§ 418),  

iii. teroristický útok (§ 419),  
iv. niektoré formy účasti na terorizme (§ 419b),  
v. financovanie terorizmu (§ 419c),  

vi. cestovanie na účel terorizmu (§ 419d),  
vii. neľudskosť (§ 425),  

viii. používanie zakázaného bojového prostriedku a nedovoleného vedenia boja (§ 
426),  

ix. plienenie v priestore vojnových operácií (§ 427),  
x. zneužívanie medzinárodne uznávaných označení a štátnych znakov (§ 428),  

xi. vojnová krutosť (§ 431),  
xii. perzekúcia obyvateľstva (§ 432),  

xiii. vojnové bezprávie (§ 433). 
Ustanovenie § 6 upravuje ďalší osobitný aspekt osobnej pôsobnosti Trestného zákona, 

a síce zásadu subsidiárnej univerzality. Pri splnení podmienok podľa tohto ustanovenia je 
založená pôsobnosť slovenského Trestného zákona aj v prípade, že trestný čin spáchal mimo 
územia SR cudzinec194 (bez trvalého pobytu na území SR). Prejavuje sa tak zásada, ktorá 
vyplýva z viacerých medzinárodných zmlúv, aut dedere aut punire (vydať alebo potrestať).195 
Tieto podmienky sú taxatívne a kumulatívne, čiže sa vyžaduje naplnenie všetkých súčasne: 

a) vzájomná trestnosť činu, čiže čin je trestný podľa slovenského Trestného zákona ako 
aj podľa zákona štátu, ktorý je účinný na území, kde bol čin spáchaný, 

b) páchateľ bol zadržaný alebo zatknutý na území Slovenskej republiky, 
a. zadržanie podozrivej osoby upravuje § 85 Trestného poriadku a zadržanie 

obvineného upravuje § 86 Trestného poriadku, 
b. zatknutie (na základe príkazu sudcu, ak je daný dôvod väzby) upravuje § 73 

Trestného poriadku, 
c) páchateľ nebol vydaný na trestné stíhanie cudziemu štátu, čiže nebola uskutočnená 

extradícia páchateľa, to znamená vydanie páchateľa na trestné stíhanie (alebo výkon 
trestu alebo ochranného opatrenia) do iného štátu, pričom takéto vydanie sa 
uskutočňuje: 
a. medzi členskými štátmi Európskej únie na základe európskeho zatýkacieho 

rozkazu (EZR) v zmysle zákona č. 154/2010 Z. z. o európskom zatýkacom 
rozkaze,196 

b. medzi Slovenskou republikou a inými štátmi na základe ratifikovaných 
a vyhlásených medzinárodných zmlúv, najmä v zmysle Európsky dohovor o 
vydávaní.197 

 
194 Ust. § 2 ods. 2 zák. č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov. 
195 PALKOVIČ, J. § 5a. In: ČENTÉŠ, J. a kol. Trestný zákon. Veľký komentár. 5. aktualizované vydanie. Žilina: 
Eurokódex, 2020, s. 9. 
196 Výkon právoplatných sankcií medzi členskými štátmi Európskej únie sa uskutočňuje v zmysle zákona č.  
549/2011 Z. z. o uznávaní a výkone rozhodnutí, ktorými sa ukladá trestná sankcia spojená s odňatím slobody v 
Európskej únii, ďalej zákona č. 533/2011 Z. z. o uznávaní a výkone rozhodnutí, ktorými sa ukladá trestná sankcia 
nespojená s odňatím slobody alebo probačné opatrenie na účely dohľadu v Európskej únii, ako aj zákona č. 
183/2011 Z. z. o uznávaní a výkone rozhodnutí o peňažnej sankcii v Európskej únii a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov. Tieto zákony (vrátane zákona o EZR) predstavujú transpozície smerníc v oblasti 
harmonizácie trestného práva procesného podľa čl. 82 ZFEÚ. 
197 Oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí č. 549/1992 Zb. 
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Ustanovenia § 4 až 6 Trestného zákona predstavujú pozitívne vymedzenie osobnej 
pôsobnosti. Osobitné predpisy (najmä Ústava SR), niektoré medzinárodné zmluvy a právne 
akty EÚ však môžu ustanovovať prípady vyňatia z pôsobnosti Trestného zákona. Takáto 
právna úprava predstavuje negatívne vymedzenie osobnej pôsobnosti Trestného zákona, 
pričom ide o tzv. hmotnoprávne exempcie. Hmotnoprávna exempcia je výnimka z osobnej 
pôsobnosti Trestného zákona. Následkom takejto výnimky je beztrestnosť, to znamená 
nemožnosť vyvodenia trestnoprávnej zodpovednosti voči osobe, ktorá exempcii podlieha Ide 
o imunitu voči trestnoprávnej zodpovednosti. Exempcia môže byť čiastočná (pre určité 
trestné činy alebo v určitých situáciách) alebo úplná. Hmotnoprávna exempcia súvisí 
s určitým statusom, postavením osoby, ktorá ju požíva. Účelom exempcie je zabezpečenie 
nerušeného výkonu práv a povinností, ktoré sú spojené s určitým statusom alebo postavením 
osoby, resp. zabránenie neprimeraného, neodôvodneného alebo nelegitímneho vplyvu 
orgánov činných v trestnom konaní ako nástroja výkonnej moci na tieto osoby. Záujem na 
ochrane statusu alebo postavenia prevyšuje nad záujmom na stíhaní trestného činu. Účelom 
však nie je umožnenie svojvoľného beztrestného páchania trestnej činnosti týmto osobám. 
Tento druh exempcie sa vzťahuje na skutky, ktoré boli spáchané počas jej trvania, aj keď 
exempcia zanikne. 

Na rozdiel od hmotnoprávnej exempcie, procesnoprávna exempcia znamená 
nestíhateľnosť, teda procesnú prekážku trestného stíhania. Trestný čin bol spáchaný, 
z hmotnoprávneho hľadiska bola pôsobnosť Trestného zákona založená, avšak existuje 
prekážka, prečo orgány činné v trestnom konaní a súd nemôžu voči páchateľovi procesne 
postupovať (vzniesť obvinenie, vziať ho do väzby, podať obžalobu, odsúdiť). Procesnoprávna 
exempcia v zásade nemá absolútnu povahu a možno ju ad hoc vylúčiť rozhodnutím určitého 
orgánu.  

Hmotnoprávna exempcia sa vzťahuje na: 
a) prezidenta Slovenskej republiky: 

i. podľa čl. 107 Ústavy SR je možné prezidenta stíhať len za úmyselné porušenie 
ústavy alebo vlastizradu; to znamená za akékoľvek porušenie Ústavy SR 
s úmyselným zavinením a za trestný čin vlastizrady podľa § 311 Trestného zákona; 

ii. a contrario, voči všetkým ostatným trestným činom v zmysle Trestného zákona 
požíva prezident hmotnoprávnu exempciu; 

iii. prezident požíva aj procesnoprávnu exempciu, čiže nestíhateľnosť, a to aj vo 
vzťahu k trestnému činu vlastizrady, pretože čl. 107 Ústavy SR presne ustanovuje 
postup vedenia konania o úmyselnom porušení ústavy a vlastizrade, pričom 
príslušnosť orgánov činných v trestnom konaní a súdov je vylúčená; 

b) poslancov Národnej rady Slovenskej republiky: 
i. hmotnoprávna exempcia poslancov NR SR sa podľa čl. 78 ods. 1 a 2 Ústavy SR 

vzťahuje na hlasovanie poslanca v NR SR a jej výboroch a na výroky pri výkone 
funkcie poslanca prednesené v NR SR alebo v jej orgáne; 

ii. procesnoprávna exempcia je zúžená len na vzatie poslanca do väzby, ktoré je 
možné len so súhlasom NR SR; zadržanie poslanca pristihnutého pri trestnom čine 
je podľa čl. 78 ods. 4 Ústavy SR potrebné oznámiť predsedovi NR SR a predsedovi 
Mandátového a imunitného výboru; súhlas na zadržanie dáva Mandátový 
a imunitný výbor; 

c) sudcov Ústavného súdu SR: 
i. hmotnoprávna exempcia sudcov ÚS SR sa podľa čl. 136 ods. 1 Ústavy SR vzťahuje 

na rozhodovanie pri výkone funkcie; 
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ii. procesnoprávna exempcia je zúžená len na vzatie sudcu do väzby, ktoré je možné 
len so súhlasom Ústavného súdu SR; zadržanie sudcu ÚS SR pristihnutého pri 
trestnom čine je podľa čl. 136 ods. 2 Ústavy SR potrebné oznámiť predsedovi ÚS 
SR, ak ide o predsedu, tak podpredsedovi ÚS SR; 

d) sudcov a prísediacich všeobecných súdov: 
i. hmotnoprávna exempcia sudcov a prísediacich všeobecných súdov sa podľa čl. 

148 ods. 4 Ústavy SR vzťahuje na vyjadrenie právneho názoru pri rozhodovaní; 
sudcu tak je možné stíhať za rozhodovanie, ak pri ňom porušil zákon (napr. 
trestný čin ohýbania práva podľa § 326a Trestného zákona), v súlade s exempciou 
nie je možné stíhať sudcu alebo prísediaceho za vyjadrenie právneho názoru;198 

ii. procesnoprávna exempcia je zrušená – na vzatie sudcu do väzby nie je potrebný 
súhlas Ústavného súdu SR ani iného orgánu; 

e) poslancov Európskeho parlamentu: 
i. hmotnoprávna exempcia poslancov Európskeho parlamentu sa vzťahuje na 

vyjadrovanie názorov a hlasovanie pri výkone ich úloh (čl. 8 protokolu č. 7 
k zmluvám); taktiež požívajú poslanci Európskeho parlamentu v priebehu 
zasadnutia na území vlastného štátu rovnakú imunitu ako poslanci 
vnútroštátneho parlamentu, čiže ak vystúpia v pléne alebo vo výboroch NR SR, 
exempcia sa vzťahuje na prednesené výroky; 

ii. keďže požívajú poslanci Európskeho parlamentu v priebehu zasadnutia na území 
vlastného štátu rovnakú imunitu ako poslanci vnútroštátneho parlamentu, 
z hľadiska procesnoprávnej exempcie, môžu byť vzatí do väzby len so súhlasom 
NR SR; zadržanie poslanca Európskeho parlamentu prichyteného pri trestnom 
čine je potrebné oznámiť predsedovi NR SR a predsedovi Mandátového 
a imunitného výboru; 

f) diplomatických zástupcov a konzulárnych úradníkov a zamestnancov: 
i. diplomatickí zástupcovia (a niektoré ďalšie osoby) majú v prijímajúcom štáte 

úplnú hmotnoprávnu exempciu podľa čl. 31 a nasl. Viedenského dohovoru 
o diplomatických stykoch;199 

ii. konzulárni úradníci a zamestnanci majú hmotnoprávnu exempciu pri výkone 
konzulárnych funkcií podľa čl. 42 Viedenského dohovoru o konzulárnych 
stykoch.200 

 
Pôsobnosť podľa medzinárodných zmlúv 
 

Ustanovenie § 7 ods. 1 Trestného zákona ustanovuje pôsobnosť slovenského 
Trestného zákona, ak to vyplýva z medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika 
viazaná. Väčšina medzinárodných záväzkov SR stíhať trestné činy je premietnutá 
v predchádzajúcich ustanoveniach o miestnej a osobnej pôsobnosti Trestného zákona podľa 
§ 4 až 6, čiže primárne sa na založenie pôsobnosti použijú tieto ustanovenia. Až podporne – 
subsidiárne, ak pôsobnosť Trestného zákona nie je založená podľa uvedených ustanovení, 
avšak vyplýva z niektorej medzinárodnej zmluvy, uplatní sa § 7 ods. 1 Trestného zákona. 

 
198 Pozri novelu Ústavy SR ústavným zákonom č. 422/2020 Z. z., ktorou bola táto hmotnoprávna exempcia 
zúžená. 
199 Vyhláška ministra zahraničných vecí č. 157/1964 Zb. 
200 Vyhláška ministra zahraničných vecí č. 32/1969 Zb. 
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Ustanovenie § 7 ods. 2 Trestného zákona vyjadruje negatívnu pôsobnosť podľa 
medzinárodnej zmluvy, ktorou je SR viazaná, teda vylúčenie pôsobnosti slovenského 
Trestného zákona, ak je založená podľa § 4 až 6 Trestného zákona. 
 
Pôsobnosť na ukladanie ochranných opatrení 
 

Ustanovenie § 7a Trestného zákona je osobitným ustanovením zakladajúcim 
pôsobnosť na ukladanie ochranných opatrení. Ochranné opatrenie je (popri trestoch) druhom 
sankcií, ktorých hlavným účelom je ochrana spoločnosti (§ 31 ods. 3 Trestného zákona). Zákon 
rozlišuje sedem druhov ochranných opatrení (§ 33 Trestného zákona). 

Pôsobnosť na uloženie ochranného opatrenia podľa slovenského Trestného zákona je 
založená, ak je založená pôsobnosť slovenského Trestného zákona vo vzťahu k trestnému 
činu, v súvislosti s ktorým sa má ochranné opatrenie uložiť. To platí aj v prípadoch (§ 7a ods. 2 
Trestného zákona), ak:  

a) páchateľ nie je trestne zodpovedný (napr. pre vek alebo nepríčetnosť, čiže nejde 
o trestný čin, ale ide o čin inak trestný a tiež 

b) ak ide o osobu, ktorú nemožno stíhať alebo odsúdiť (vzťahuje sa na ňu 
hmotnoprávna exempcia, čiže vyňatie spod osobnej pôsobnosti Trestného zákona); 
čiže napr. je možné uložiť zhabanie veci alebo zhabanie časti majetku, ak trestný čin 
spáchal pracovník zastupiteľského zboru, na ktorého sa vzťahuje diplomatická 
imunita. 

 
Výkon a zohľadnenie rozhodnutia iného štátu  
 

Ustanovenie § 7b Trestného zákona upravuje účinky súdnych rozhodnutí v trestných 
veciach, ktoré boli vydané v iných štátoch, v trestnom práve hmotnom v Slovenskej 
republike. Toto ustanovenie teda neupravuje pôsobnosť slovenského Trestného zákona, ale 
stanovuje, aké účinky podľa slovenského Trestného zákona môže mať rozhodnutie súdu 
iného štátu. Rozhodnutie súdu v trestnej veci, ktoré bolo vydané v inom štáte, môže byť 
podľa § 7b ods. 1 Trestného zákona vykonané v SR, alebo môže mať v SR iné právne účinky, 
ak tak ustanovuje 

a) medzinárodná zmluva alebo  
b) zákon. 

Výkonom rozhodnutia sa rozumie výkon trestov, výkon ochranných opatrení, príp. 
výkon primeraných obmedzení alebo povinností pri podmienečnom odklade výkonu trestu, 
podmienečnom prepustení a pod. Z procesného hľadiska je výkonom rozhodnutia aj výkon 
európskeho zatýkacieho rozkazu, resp. výkon vyšetrovacieho príkazu. 

Inými právnymi účinkami môžu byť napr. zohľadnenie predchádzajúceho odsúdenia 
predchádzajúceho rozhodnutia pri prísnejšom trestaní recidívy.201  

Zákonmi, ktoré umožňujú výkon súdnych rozhodnutí v trestných veciach vydaných 
v iných členských štátoch EÚ sú: 

a) zákon č. 154/2010 Z. z. o európskom zatýkacom rozkaze,  
b) zákon č. 183/2011 Z. z. o uznávaní a výkone rozhodnutí o peňažnej sankcii v 

Európskej únii a o zmene a doplnení niektorých zákonov,  

 
201 Pozri ďalej. 
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c) zákon č. 533/2011 Z. z. o uznávaní a výkone rozhodnutí, ktorými sa ukladá trestná 
sankcia nespojená s odňatím slobody alebo probačné opatrenie na účely dohľadu v 
Európskej únii,  

d) zákon č. 549/2011 Z. z. o uznávaní a výkone rozhodnutí, ktorými sa ukladá trestná 
sankcia spojená s odňatím slobody v Európskej únii,  

e) zákon č. 316/2016 Z. z. o uznávaní a výkone majetkového rozhodnutia vydaného v 
trestnom konaní v Európskej únii a o zmene a doplnení niektorých zákonov,  

f) zákon č. 326/2017 Z. z. o európskom vyšetrovacom príkaze v trestných veciach a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov. 

Podľa § 7b ods. 2 Trestného zákona sa právoplatné odsúdenie v inom členskom štáte 
EÚ zohľadní rovnako ako odsúdenie na základe rozhodnutia slovenského súdu. Podmienkou 
je obojstranná trestnosť, teda že ide o trestný čin aj v SR. Toto sa posudzuje materiálne, čiže 
podľa obsahu skutku a trestný čin v SR môže byť aj pomenovaný inak ako v členskom štáte, 
kde sa odsúdenie uskutočnilo. Zohľadnenie rozhodnutia je možné, len ak sa vedie v SR ďalšie 
trestné konanie pre iný skutok (teda ide o inú, novú trestnú vec toho istého páchateľa).202 

Zohľadnenie odsúdenia v inom členskom štáte sa týka predovšetkým prísnejšieho 
trestania, ak ide o recidívu páchateľa. To znamená, že pri určovaní druhu a výmeru trestu sa 
zohľadní, že páchateľ bol v minulosti právoplatne odsúdený a toto odsúdenie (najmä s 
uloženým trestom) nenaplnilo účel individuálnej prevencie – odradenia páchateľa od 
páchania ďalšej trestnej činnosti.203  
 

Zohľadnenie prichádza do úvahy aj pri ukladaní súhrnného trestu podľa § 42 Trestného 
zákona (keď nejde o recidívu, ale súbeh trestných činov), spoločného trestu podľa § 41 ods. 3 
Trestného zákona (pri pokračovacom trestnom čine), resp. pri rozhodovaní o podmienečnom 
prepustení podľa § 66 Trestného zákona  (napr. ak odsúdený vykonáva viac popri sebe 
uložených trestov, pričom jeden z nich bol uložený v cudzine). 

Ustanovenie § 7b Trestného zákona predstavuje transpozíciu rámcového rozhodnutia 
Rady o zohľadňovaní odsúdení v členských štátoch Európskej únie v novom trestnom konaní, 
pričom do trestného zákona bolo doplnené s účinnosťou od 1. januára 2013.204 A contrario, na 
odsúdenie je možné prihliadnuť, ak nadobudlo platnosť v období od 1. januára 2013. 
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II. KAPITOLA 
POJEM TRESTNÝ ČIN, POJEM SKUTOK, SKUTKOVÁ PODSTATA TRESTNÉHO ČINU 
A JEJ ZNAKY 
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§ II.I 
Pojem trestný čin 

 
Trestný čin je základnou kategóriou trestného práva, dôvodom, pre ktorý trestné 

právo existuje. Keďže trestné právo je právne odvetvie sankčného charakteru, trestný čin 
predstavuje také ľudské správanie, ktoré je zakázané pod hrozbou trestnoprávnej sankcie.  

Samotné slovné spojenie trestný čin môžeme chápať v dvoch významoch. V prvom 
význame ide o konkrétny ľudský čin (ľudské správanie), ktoré napĺňa znaky zakázané 
trestnoprávnymi normami pod hrozbou trestnoprávnej sankcie. Druhý význam slovného 
spojenia trestný čin predstavuje všeobecný opis ľudského správania, ktoré sa považuje za 
zakázané normami trestného práva pod hrozbou trestnoprávnej sankcie. V podstate ide 
o súhrn týchto zakazujúcich trestnoprávnych noriem vyhlasujúcich určité ľudské správanie za 
trestnoprávne sankcionované. A práve tento druhý význam slovného spojenia trestný čin 
predstavuje vymedzenie pojmu trestný čin. 

Trestný zákon definuje pojem trestný čin v ustanovení § 8 nasledovne: „Trestný čin je 
protiprávny čin, ktorého znaky sú uvedené v tomto zákone, ak tento zákon neustanovuje inak.“ 

Táto legálna definícia trestného činu sa skladá z troch častí. Podľa nich trestný čin musí 
naplniť tri definičné pojmy a to, že: 

a) ide o protiprávny čin, 
b) ide o čin, ktorého znaky sú uvedené v Trestnom zákone (žiadny iný zákon teda 

neobsahuje definíciu žiadneho trestného činu), 
c) ak Trestný zákon neustanovuje inak, teda neustanovuje, že niektoré ľudské 

správanie, aj keď je protiprávne a napĺňa znaky, ktoré sú uvedené v tomto 
zákone, aj tak nejde o trestný čin. 

Vo všeobecnosti protiprávny čin znamená správanie, ktoré je v rozpore s právnymi 
normami. Z hľadiska definície trestného činu pochopiteľne vnímame znak protiprávnosti 
činu ako základ trestného činu. Nemôžeme sa však uspokojiť s takto širokou definíciou 
protiprávnosti, pretože potom by sme ako základ trestného činu museli zvažovať akúkoľvek 
protiprávnosť, teda akýkoľvek rozpor s právnymi normami. Preto nesúhlasíme s názormi, 
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ktoré tvrdia, že protiprávnosť trestného činu treba odvodzovať z celého právneho poriadku, 
a že sa spravidla odvodzuje z právnych noriem iných právnych odvetví (napr. dopravné 
predpisy).1 Protiprávnosť trestného činu treba vždy odvodzovať iba z právnych noriem 
trestného práva tvoriacich súhrn znakov trestného činu. Prijatie opačného teoretického 
stanoviska by znamenalo neadekvátne rozširovanie trestnej zodpovednosti na akýkoľvek 
rozpor s celým právnym poriadkom, čo na šťastie vzhľadom na konštrukciu trestného činu nie 
je možné ani teoreticky. Pokiaľ na konkretizáciu trestnoprávnych noriem tvoriacich súhrn 
znakov trestného činu treba právne normy ďalších právnych odvetví, najmä správneho práva 
(napr. trestný čin neoprávnené podnikanie vo svojej skutkovej podstate obsahuje 
neoprávnené podnikanie, ktoré sa konkretizuje vzhľadom na znenie živnostenského zákona, 
podobne väčšina trestných činov proti životnému prostrediu obsahuje vo svojich skutkových 
podstatách rozpor so všeobecne záväznými právnymi predpismi), tieto sa prostredníctvom 
odkazovacej normy obsiahnutej v Trestnom zákone stávajú súčasťou skutkovej podstaty 
trestného činu a v tomto zmysle teda normami trestného práva. 

V nadväznosti na tento výklad považujeme za vhodné poukázať na tri teoretické 
náhľady na protiprávnosť činu v rámci definície trestného činu, ktoré sa objavili 
v trestnoprávnej náuke. Podľa nich:  

1) protiprávnosť je samostatný znak skutkovej podstaty trestného činu2 alebo širšie 
samostatný znak trestného činu, alebo  

2) protiprávnosť je vyjadrená súhrnom znakov skutkovej podstaty trestného činu (teda 
iba súhrnom formálneho vyjadrenia trestného činu), alebo širšie je protiprávnosť 
vyjadrená súhrnom znakov trestného činu (teda formálnymi znakmi a ak existuje aj 
materiálny znak, čo by v závislosti od teoretického pohľadu mohol byť v našom 
Trestnom zákone znak závažnosť pri prečinoch). „Výrazom protiprávnosti je konanie 
podľa znakov skutkovej podstaty trestného činu, naplnenie jej znakov objektívnej 
a subjektívnej povahy. Ak je čin bez spoločenskej nebezpečnosti, resp. s nedostatkom 
nebezpečnosti určitého stupňa,“ (v súčasnom TZ sa to týka už len prečinov bez 
závažnosti – pozn. autora) „nie je ani protiprávny,“3 alebo  

3) protiprávnosť je vzájomne sa doplňujúca kombinácia uvedených dvoch riešení podľa 
charakteru konštrukcie skutkovej podstaty trestného činu (ak je v skutkovej 
podstate výslovne uvedená protiprávnosť či neoprávnenosť, protiprávnosť je 
samostatný znak skutkovej podstaty, v ostatných prípadoch je vyjadrením súhrnu 
ostatných znakov).4 

  Pri všetkej úcte k rôznym teoretickým názorom, ale s prihliadnutím na praktickú 
aplikovateľnosť, je správny druhý z uvedených názorov, ktorý za protiprávnosť trestného 
činu považuje súhrn znakov trestného činu (nie iba skutkovej podstaty trestného činu). 
Trestný čin totiž vzniká výlučne porušením noriem trestného práva hmotného uvedených 
v TZ a porušením týchto noriem je naplnenie všetkých znakov trestného činu (teda 
znakov skutkovej podstaty, formálnych znakov a pri prečinoch i znaku závažnosti). 

 
1 K tomu bližšie pozri napr. ŠÁMAL, P., PŮRY, F., RIZMAN, S. Trestní zákon. Komentář. I. díl. 6., doplněné a 
přepracované vydání. Praha: C. H. Beck, 2004, s. 16. 
2 K tomu bližšie pozri napr. NOVOTNÝ, O., DOLENSKÝ, A., JELÍNEK, J., VANDUCHOVÁ, M. Trestní právo 
hmotné. I. Obecná část. 4. přeprac. vyd. Praha: Aspi Publishing, 2003, s. 187.   
3 SCHUBERT, L. a kol. Trestné právo hmotné. Všeobecná časť. 1. vyd. Bratislava: Právnická fakulta Univerzity 
Komenského, 1974, s. 36.   
4 K tomu bližšie pozri: SOLNAŘ, V. FENYK, J. CÍSAŘOVÁ, D. Základy trestní odpovědnosti, podstatně 
přepracované a doplněné vydání. 1. vyd. Praha: Orac, 2003, s. 129 a 130. 
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Materiálny znak (závažnosť – označovaný aj ako materiálny korektív, v závislosti od 
teoretického náhľadu) prečinu je taktiež súčasťou protiprávnosti trestného činu (prečinu), 
pretože je jedným zo znakov prečinu ustanovený TZ, teda ustanovený trestnoprávnou 
normou a jeho absencia v konkrétnom prípade spôsobuje, že čin nie je v zmysle trestného 
práva protiprávny (pretože nedošlo k naplneniu znakov trestného činu). Nemôžeme teda 
hovoriť, že závažnosť prečinu v zmysle materiálneho znaku trestného činu je od trestných 
právnych noriem nezávislý inštitút spoločenského vedomia.  

Z vyššie uvedeného teda jasne vyplýva, že druhá časť definície trestného činu: „ide 
o čin, ktorého znaky sú uvedené v Trestnom zákone“ je nerozlučne spletená s prvou časťou 
definície trestného činu, teda, že „ide o protiprávny čin“, pretože táto druhá časť definície je 
vlastne len definičným zúžením protiprávnosti podľa trestného zákona na činy, ktoré sú 
definované v trestnom zákone (ako trestné činy). 

Ide o znaky objektívnej a subjektívnej  povahy, teda o znaky skutkovej podstaty 
trestného činu a v prípade prečinu aj o znak závažnosť podľa § 10 ods. 2 TZ ako 
materiálneho znaku prečinu (v závislosti od teoretického náhľadu vnímaného aj ako 
materiálny korektív). Tieto znaky sú pritom vyjadrené v jednotlivých skutkových podstatách 
trestného činu uvedených v jednotlivých hlavách Osobitnej časti Trestného zákona, teda 
prakticky v katalogickom vyjadrení jednotlivých činov zakázaných Trestným zákonom, a to 
buď výslovne (napr. subjekt je vždy vyjadrený výslovne) alebo implicitne vyplývajú zo znenia 
skutkovej podstaty trestného činu (napr. objekt vždy vyplýva zo skutkovej podstaty). Zároveň 
tieto znaky musia zodpovedať všeobecným definičným kritériám uvedeným buď v legálnych 
definíciách vo Všeobecnej časti Trestného zákona (napr. definície zavinenia v § 14 až 18 TZ, 
subjekt ako trestne zodpovedný páchateľ § 19 až 23 TZ, opomenutie konania podľa § 122 ods. 
1 TZ) alebo v teórii a judikatúre (najmä objekt, väčšina objektívnej stránky). 

Obligatórnymi znakmi skutkovej podstaty trestného činu sú 
a) objekt – teda zákonom chránený záujem, 
b) objektívna stránka – charakterizovaná najmä konaním, vrátane opomenutia, 

príčinnou súvislosťou a následkom,  
c) subjekt – trestne zodpovedný páchateľ, 
d) subjektívna stránka – charakterizovaná obligatórne zavinením. 

Fakultatívne znaky skutkovej podstaty, ak sa vyskytujú v danej skutkovej podstate, sa 
stávajú pre túto skutkovú podstatu obligatórnymi (napr. hmotný predmet útoku, cieľ). 

K problematike skutkovej podstaty bližšie pozri podkapitolu § II.V. 
 Preto, aby protiprávnosť trestného činu ako súhrnu znakov trestného činu bola 
naplnená, sa výnimočne nevyžaduje naplnenie jedného znaku skutkovej podstaty trestného 
činu, a to subjektu, ale len vzhľadom na trestne zodpovedného páchateľa spĺňajúceho 
podmienky veku a príčetnosti. Umožňuje to znenie § 22 a § 23 TZ, ktoré nedostatok veku, 
respektíve príčetnosti páchateľa výslovne označuje iba za okolnosť vylučujúcu trestnú 
zodpovednosť, nie protiprávnosť. Ak by však čin nenaplnil znak subjektu trebárs niektorého 
vojenského trestného činu (kde subjektom môže byť len vojak), nedošlo by vôbec ku 
spáchaniu trestného činu, a teda tento čin by z trestnoprávneho hľadiska nebol protiprávny.   
 Tretia časť definície trestného činu podľa § 8 TZ „ak Trestný zákon neustanovuje 
inak“ (teda neustanovuje, že niektoré ľudské správanie, aj keď je protiprávne a napĺňa znaky, 
ktoré sú uvedené v tomto zákone, aj tak nejde o trestný čin) necháva priestor pre použitie 
okolností vylučujúcich protiprávnosť činu (napr. nutná obrana, krajná núdza) v trestnom 
práve hmotnom tým spôsobom, že skutky inak napĺňajúce trestný čin za splnenia podmienok 
niektorej okolnosti vylučujúcej protiprávnosť, nie sú trestnými činmi. Ale musí ísť o okolnosť 
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vylučujúcu protiprávnosť činu výslovne uvedenú v TZ. K okolnostiam vylučujúcim 
protiprávnosť činu bližšie pozri kapitolu V. 
 Podľa zákona o trestnej zodpovednosti právnických osôb môžu byť páchateľmi 
trestných činov aj právnické osoby. Trestné činy právnických osôb sú však zákonom o 
trestnej zodpovednosti právnických osôb zúžené oproti všeobecnej definícii trestného 
činu podľa § 8 TZ, a to len na tie trestné činy, ktoré sú výslovne vymenované v § 3 zákona 
o trestnej zodpovednosti právnických osôb. Samozrejme aj v tomto prípade ide o trestné 
činy, ktorých skutkové podstaty sú definované v Osobitnej časti Trestného zákona, pričom 
§ 3 zákona o trestnej zodpovednosti právnických osôb ich identifikuje podľa ich názvu a čísla 
paragrafu v Trestnom zákone. Až na túto modifikáciu sa ostatné definičné kritéria trestného 
činu podľa § 8 TZ v plnom rozsahu vzťahujú aj na trestné činy právnických osôb. Definícia 
trestného činu právnickej osoby by mohla znieť: Trestný čin právnickej osoby je protiprávny 
čin, ktorého znaky uvádza Trestný zákon a zákon o trestnej zodpovednosti právnických 
osôb ho označuje za trestný čin právnickej osoby, ak Trestný zákon neustanovuje inak. 

 
§ II.II 
Bipartícia trestných činov 

 
Bipartícia trestných činov znamená, že trestné činy sa delia na dva druhy, a to na 

menej závažné trestné činy, ktorými sú prečiny a na závažnejšie trestné činy, ktorými sú 
zločiny, čo  je stanovené v § 9 TZ. Podľa § 11 ods. 3 TZ majú zločiny ešte subkategóriu, 
ktorou je obzvlášť závažný zločin. Ako už z názvu vyplýva, ide o najzávažnejšie trestné činy, 
avšak vzhľadom k tomu, že obzvlášť závažný zločin je len subkategóriou zločinu, nehovoríme 
o tripartícii trestných činov (o delení na tri druhy), ale stále len o bipartícii (dva druhy – prečin 
a zločin). 

Zo samotných legálnych definícii prečinu (§ 10 TZ) a zločinu (§ 11 TZ) vyplývajú aj 
jednoznačné deliace kritériá, ktoré nevyvolávajú (v prípade subsumpcie skutku pod niektorú 
konkrétnu skutkovú podstatu trestného činu) pochybnosti, či v konkrétnom prípade ide 
o zločin alebo o prečin. 

Prečin je v ustanovení § 10 ods. 1 TZ definovaný nasledovne: „Prečin je 
a) trestný čin spáchaný z nedbanlivosti alebo 
b) úmyselný trestný čin, za ktorý tento zákon v osobitnej časti ustanovuje trest odňatia 

slobody s hornou hranicou trestnej sadzby neprevyšujúcou päť rokov.“ 
Zločin je v ustanovení § 11 ods. 1 TZ definovaný nasledovne: „Zločin je úmyselný 

trestný čin, za ktorý tento zákon v osobitnej časti ustanovuje trest odňatia slobody s hornou 
hranicou trestnej sadzby prevyšujúcou päť rokov.“ 

Pri kategorizácii trestného činu buď na zločin alebo na prečin je potrebné 
postupovať na základe dvoch kritérií. Prvým kritériom je forma zavinenia daného 
konkrétneho skutku, pričom ak je forma zavinenia nedbanlivostná, vždy ide o prečin. Ak je 
forma zavinenia daného konkrétneho skutku úmyselná, ide buď o zločin alebo o prečin, podľa 
zohľadnenia druhého kritéria. Prečo sme uviedli v tejto časti výkladu, že je dôležité vždy 
posúdiť konkrétny skutok, či je zavinený úmyselne alebo z nedbanlivosti a prečo nám nestačí 
zistiť, či je naplnená skutková podstata charakterizovaná úmyselným zavinením alebo 
skutková podstata charakterizovaná nedbanlivostným zavinením? Z praktického hľadiska 
nám v zásade postačuje aj takéto určenie zavinenia v skutkovej podstate, avšak vyskytujú sa 
aj skutkové podstaty trestných činov, ktoré majú zavinenie vyjadrené alternatívne buď 
úmyselné alebo nedbanlivostné (formulácia „čo aj z nedbanlivosti“) a v takýchto prípadoch 
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rozhodnutie, či ide o úmyselný alebo nedbanlivostný trestný čin, a teda prípadne o prečin 
alebo o zločin, závisí výsostne na posúdení zavinenia daného skutku. 

 V prípade, ak ide o čin zavinený úmyselne, nastupuje druhé deliace kritérium 
bipartície trestných činov. Týmto druhým kritériom je výška hornej hranice výmery trestnej 
sadzby trestu odňatia slobody, ktorý možno za konkrétny trestný čin uložiť podľa skutkovej 
podstaty trestného činu uvedenej v Osobitnej časti Trestného zákona, ktorú daný čin naplnil. 
„Nie je teda rozhodujúce, aká bude výmera trestu, ktorú súd v konkrétnom prípade za trestný 
čin páchateľovi skutočne uloží, ani minimálna hranica trestu odňatia slobody, ktorú súd môže 
páchateľovi uložiť.“5 Ak je výška hornej hranice trestnej sadzby trestu odňatia slobody 
uvedená v Osobitnej časti Trestného zákona do päť rokov (vrátane päť rokov), ide o prečin aj 
v prípade úmyselného trestného činu. Ak je výška hornej hranice trestnej sadzby trestu 
odňatia slobody uvedená v Osobitnej časti Trestného zákona viac ako päť rokov, ide o zločin, 
ale len v prípade úmyselného trestného činu. 

V Trestnom zákone sa často vyskytujú situácie, že v jednom paragrafe, ktorý je 
súborom viacerých skutkových podstát uvedených v jednotlivých odsekoch, sa vyskytujú aj 
zločiny aj prečiny. Aby neprichádzalo k výkladovým problémom, ustanovenie § 11 ods. 2 TZ 
priamo stanovuje: „O zločin ide aj vtedy, ak v prísnejšej skutkovej podstate prečinu spáchaného 
úmyselne je ustanovená horná hranica trestnej sadzby prevyšujúca päť rokov.“ Teda napríklad  
ak ide o úmyselný trestný čin s prvou základnou a dvoma kvalifikovanými (prísnejšími) 
skutkovými podstatami trestných činov, pričom ods. 1 má trestnú sadzbu trestu odňatia 
slobody až do dvoch rokov, ods. 2 má trestnú sadzbu trestu odňatia slobody jeden až päť 
rokov a ods. 3 má trestnú sadzbu trestu odňatia slobody tri až osem rokov, odseky 1 a 2 budú 
prečinmi a odsek 3 bude zločin. Zaujímavá je situácia napríklad pri trestnom čine ohrozovania 
pohlavnou chorobou podľa § 167 TZ, kde je zavinenie základnej skutkovej podstaty (ods. 1) 
formulované alternatívne buď ako úmyselné alebo ako nedbanlivostné (formulácia „čo aj 
z nedbanlivosti“), pričom trestná sadzba trestu odňatia slobody je stanovená až na tri roky, 
v kvalifikovanej (prísnejšej) skutkovej podstate podľa ods. 2 je trestná sadzba trestu odňatia 
slobody stanovená na jeden rok až päť rokov a v kvalifikovanej (prísnejšej) skutkovej podstate 
podľa ods. 3 je trestná sadzba trestu odňatia slobody stanovená na tri roky až osem rokov. 
V takom prípade je trestný čin ohrozovania pohlavnou chorobou podľa § 167 ods. 1 alebo 2 TZ 
vždy prečinom, pretože je buď zavinený z nedbanlivosti, alebo, ak aj je zavinený úmyselne, 
horná hranica trestu odňatia slobody pri týchto dvoch skutkových podstatách neprevyšuje 
päť rokov. V prípade § 167 ods. 3 TZ s hornou hranicou trestu odňatia slobody osem rokov 
však čin napĺňajúci toto ustanovenie môže raz byť prečinom a druhýkrát zločinom. Prečinom 
je vtedy, ak je jeho základná skutková podstata podľa § 167 ods. 1 TZ zavinená 
nedbanlivostne. Ak je však základná skutková podstata podľa § 167 ods. 1 TZ zavinená 
úmyselne a sú aj naplnené znaky kvalifikovanej (prísnejšej) skutkovej podstaty podľa § 167 
ods. 3 TZ, potom tento čin je zločinom a to bez ohľadu na formu zavinenia kvalifikačných 
znakov podľa § 167 ods. 3 TZ (pretože podľa § 11 ods. 2 ide o zločin aj vtedy, ak v prísnejšej 
skutkovej podstate prečinu spáchaného úmyselne je ustanovená horná hranica trestnej 
sadzby prevyšujúca päť rokov).     

Ako sme už skôr uviedli, subkategóriou zločinu (teda nie samostatným druhom 
trestného činu) je obzvlášť závažný zločin, ktorý je definovaný v § 11 ods. 3 TZ takto: „Zločin, 
za ktorý tento zákon ustanovuje trest odňatia slobody s dolnou hranicou trestnej sadzby 

 
5 BURDA, E., ČENTÉŠ, J., KOLESÁR, J., ZÁHORA, J. a kol. Trestný zákon. Všeobecná časť. Komentár. I. diel. 1. 
vydanie. Praha: C. H. Beck, 2010, s. 47. 
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najmenej desať rokov, sa považuje za obzvlášť závažný.“ V tomto prípade teda ide o zločin, 
ktorého do subkategórie alebo subdruhu obzvlášť závažný zločin dostane kritérium dolnej 
hranice trestnej sadzby trestu odňatia slobody, ktorá musí byť najmenej desať rokov. 

Musíme sa však vrátiť ešte k prečinu, pretože ten má v ustanovení § 10 ods. 2 TZ 
ešte stanovenú negatívnu podmienku, teda podmienku, kedy predsa len nejde o trestný 
čin, aj keď skutok inak napĺňa formálne skutkovú podstatu trestného činu a to je vtedy, 
ak je závažnosť prečinu nepatrná. Ustanovenie § 10 ods. 2 TZ znie: „Nejde o prečin, ak 
vzhľadom na spôsob vykonania činu a jeho následky, okolnosti, za ktorých bol čin spáchaný, 
mieru zavinenia a pohnútku páchateľa je jeho závažnosť nepatrná.“ V prípade mladistvých 
osôb (k tomu bližšie pozri podkapitolu § II.VIII) ustanovenie § 95 ods.2 TZ stanovuje závažnosť 
prečinu odlišne: „Prečin, ktorého znaky sú uvedené v tomto zákone, nie je trestným činom, ak 
ho spáchal mladistvý a ak je jeho závažnosť malá.“ 

Ustanovenie § 10 ods. 2 TZ predstavuje vyjadrenie zásady subsidiarity trestnej 
represie (princíp ultima ratio) v praktickej rovine v každom individuálnom prípade, ktorý 
napĺňa formálne znaky prečinu. Nie je teda na ľubovôli orgánov činných v trestnom konaní 
alebo súdu, či toto ustanovenie budú brať do úvahy alebo nie, musia ho aplikovať v každom 
jednom prípade prečinu, ak zistia, že závažnosť prečinu nie je nepatrná, pokračujú ďalej 
v trestnom konaní, ak zistia, že závažnosť nepatrná je, nemôžu v trestnom konaní 
pokračovať, pretože nejde o trestný čin. 

Zásada subsidiarity právnej represie, ktorá je vyjadrením princípu ultima ratio 
(latinský pojem vo význame: finálny prostriedok alebo krajný prostriedok) spočíva v tom, že 
„...trestnoprávne riešenie je najposlednejší (subsidiárny) prostriedok k ochrane právneho 
poriadku... vyžaduje, aby štát uplatňoval prostriedky trestného práva zdržanlivo, to znamená 
predovšetkým tam, kde iné právne prostriedky zlyhávajú alebo nie sú efektívne... Podstata 
problému je v tom, že trestné právo disponuje tými najcitlivejšími prostriedkami štátneho 
donútenia, ktoré značne zasahujú do práv a slobôd občanov“ (obyvateľov) „a ich blízkych 
a môžu vyvolať i rad vedľajších negatívnych účinkov nielen u páchateľa, ale aj u jeho rodiny 
a spoločenstva, v ktorom žije... Trestnoprávne riešenie tak predstavuje krajný prostriedok 
(ultima ratio) pre zákonodarcu, ale i pre sudcu, štátneho zástupcu a políciu...“ 6  

Teoreticko-právna povaha ustanovenia § 10 ods. 2 TZ, aj keď je nepochybne 
vyjadrením princípu ultima ratio, je jemne sporná. Väčšina autorov považuje takúto 
formuláciu § 10 ods. 2 TZ za materiálny korektív, teda nie za samostatný materiálny znak 
prečinu, ale len za nejaké negatívne vymedzenie, čo už prečinom nie je.  Keď sa však nad tým 
bližšie zamyslíme, aj negatívne vymedzenie nejakými definičnými kritériami je vlastne 
negatívny znak, pričom ak sú jeho podmienky naplnené, nemôže ísť o trestný čin. Teda 
s použitím argumentu a contrario (argument opaku) prečin disponuje materiálnym znakom 
vyvodeným z ustanovenia o materiálnom korektíve podľa § 10 ods. 2 TZ, a tým je stupeň 
závažnosti vyšší ako nepatrný. Z legálnej formulácie  § 10 ods. 2 TZ vyplýva totiž 
obligatórnosť uplatnenia tohto inštitútu. Aj keď ide o teoreticky dôležitú úvahu, v praktickej 
rovine či inštitút vyplývajúci z § 10 ods. 2 TZ označíme ako materiálny znak trestného činu – 
prečinu alebo len ako materiálny korektív, je to úplne jedno. 

Posudzovanie miery závažnosti prečinu podľa § 10 ods. 2 TZ sa vykonáva na 
základe týchto taxatívne stanovených kritérií:  

a) spôsobom vykonania činu a jeho následkami – tu sa zvažujú všetky vonkajšie 
okolnosti trestného činu, ako trestný čin prebiehal (napr. v prípade trestného činu 
výtržníctva formou vzájomnej bitky na verejnosti, či išlo len o niekoľko faciek alebo 

 
6 ŠÁMAL, P. a kol. Trestní zákoník. I. § 1 až 139 Komentář. 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2012,  s. 115-116. 
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o surové rany, prípadne o použitie nejakých zbraní a pod.),  a tiež aj jeho následky či 
už z hľadiska následkov ako znakov objektívnej stránky trestného činu (napr. 
ublíženie na zdraví), alebo širšie z hľadiska kriminologických následkov (napr. 
trauma spôsobená malým deťom, ktoré videli bitku). „S následkom úzko súvisí 
samotný význam konkrétneho chráneného záujmu, ktorý, čím je väčší, inklinuje k vyššej 
závažnosti prečinu, a naopak (napr. poškodzovanie vozíčka vozičkárovi predstavuje 
útok na dôležitejší konkrétny chránený záujem ako poškodzovanie bicykla bežnému 
cyklistovi...) 7“,    

b) okolnosťami, za ktorých bol čin spáchaný (napr. pri vyššie spomenutom prípade 
závažnosť zvyšuje frekventované miesto, čas, kedy je väčšia pravdepodobnosť 
svedkov, na ktorých môže mať čin negatívny vplyv či priamo skutočná prítomnosť 
takýchto svedkov a naopak znižuje miesto odľahlé, v menej exponovanom čase, za 
prítomnosti len svedkov, ktorí sa na danom čine nepohoršujú) vrátane zváženia 
poľahčujúcich a priťažujúcich okolností (§ 36 a 37 TZ), 

c) mierou zavinenia páchateľa (napr. kto vyvolal konflikt a kto naň len reagoval), pri 
ktorej treba určite zohľadniť aj prípadný stav zmenšenej príčetnosti a pohnútkou 
páchateľa (napr. závažnosť zvyšuje pohnútka daná napríklad len žiarlivosťou osoby 
vyvolávajúcej konflikt, znižuje napríklad pohnútka, že je človek v materiálnej núdzi 
a do bitky sa pustil ako do odplaty za to, že sa s ním napadnutý nechcel podeliť o kus 
chleba). 

„Z uvedeného teda vyplýva, že tento stupeň závažnosti nemožno konkrétne vyjadriť a je 
len na zvážení príslušného orgánu činného v trestnom konaní a súdu, ako všetky tieto taxatívne 
vymedzené okolnosti vymedzujúce závažnosť prečinu bude posudzovať a či teda na základe 
materiálneho znaku (materiálneho korektívu) uzná, že ide o prečin, alebo nie. V prípade 
pozitívneho vyhodnotenia uvedených kritérií a konštatovania, že vzhľadom na spôsob 
vykonania činu, následky, okolnosti, za ktorých bol čin spáchaný, mieru zavinenia a pohnútku 
páchateľa je jeho závažnosť nepatrná, nepôjde teda o prečin, čin súdne trestný, a môže byť 
vyhodnotený napríklad ako priestupok, resp. iný administratívno-právny delikt a takto aj 
kvalifikovaný a naďalej riešený.“ 8     

Na základe vyhodnotenia všetkých definičných znakov prečinov a zločinov 
môžeme povedať, že zatiaľ čo zločin je v našom právnom poriadku postavený na čisto 
formálnej koncepcii trestného činu (znaky skutkovej podstaty trestného činu spolu 
s pojmami definovanými vo Všeobecnej časti TZ), prečin je postavený na formálno-
materiálnom poňatí trestného činu, teda k formálnym znakom pristupuje aj znak 
materiálny závažnosť (resp. materiálny korektív formálnych znakov).  

 Bipartícia trestných činov nie je v našom Trestnom zákone „na okrasu“, inak 
povedané, nie je samoúčelná. Má viaceré praktické dôsledky prejavujúce sa jednak 
v hmotnoprávnej rovine (legislatívne v Trestnom zákone) a jednak v procesnoprávnej 
rovine (legislatívne v Trestnom poriadku).  

„Hmotnoprávnymi dôsledkami bipartície sú: 
a) zachovanie možnosti použitia materiálneho znaku (materiálneho korektívu), t. j. 

závažnosti činu označeného trestným činom výlučne pri prečine (§ 8, § 10 ods. 2, § 95 
ods. 2 TZ), 

 
7 BURDA, E., ČENTÉŠ, J., KOLESÁR, J., ZÁHORA, J. a kol. Trestný zákon. Všeobecná časť. Komentár. I. diel, s. 51. 
8 Tamtiež, s. 51-52. 



Trestná zodpovednosť 
II. kapitola – Pojem trestný čin, pojem skutok, skutková podstata trestného činu a jej znaky 

[76] 

b) pre zločin platí, že ide o výlučne formálnu kategóriu bez možnosti uplatnenia 
akéhokoľvek materiálneho znaku (materiálneho korektívu), teda bez možnosti 
akéhosi pozmenenia (korigovania) rýdzo formálnych náležitostí činu, 

c) úprava trestnosti vývinových štádií trestného činu, keď príprava je trestná len pri 
zločine (§ 13 TZ) a pokus je trestný pri prečine aj pri zločine (§ 14 TZ), 

d) pri opätovnom spáchaní zločinu (recidíva) má táto skutočnosť vplyv na zvýšenie 
trestnej sadzby (§ 38 ods. 5, 6 TZ), 

e) pri ukladaní trestu za dva a viacero zločinov, ale aj pri ukladaní trestu za dva a viacero 
trestných činov, z ktorých aspoň jeden je zločinom a ďalší úmyselným trestným 
činom,  má táto okolnosť vplyv na zvýšenie trestnej sadzby (§ 41 ods. 2 TZ tzv. 
asperačná zásada, ďalšie trestné činy môžu byť aj nedbanlivostné, ak však zo 
všetkých trestných činov má najvyššiu trestnú sadzbu nedbanlivostný trestný čin – 
čo sa v praxi vyskytuje zriedkavo, ale možné to je – § 41 ods. 2 TZ sa uplatní len na 
zločiny a úmyselné prečiny a nedbanlivostné prečiny sa potom vo vzťahu k takto 
zvýšenej trestnej sadzbe podľa § 41 ods. 2 TZ riešia na základe § 41 ods. 1 TZ – 
absorpčnou zásadou),  

f) niektoré tresty možno uložiť len v prípade spáchania prečinu, ide napr. o trest 
povinnej práce (§ 54 ods. 1 TZ), 

g) niektoré tresty možno uložiť len v prípade spáchania zločinu, napr. trest straty 
čestných titulov a vyznamenaní (§ 63 ods. 2 TZ), 

h) TZ ustanovuje odlišné podmienky na podmienečné prepustenie z výkonu trestu 
odňatia slobody podľa toho, či ide o prečin, zločin alebo obzvlášť závažný zločin (§ 
66 TZ).“ 9 

„Procesnoprávnymi dôsledkami bipartície sú najmä 
a) rozlíšenie foriem trestného konania, kedy skrátené vyšetrovanie sa vykonáva len 

o prečinoch (§ 202 ods. 1 TP) a vyšetrovanie v zásade len o zločinoch, o prečinoch len 
v osobitných prípadoch (§ 200 ods. 1 TP), 

b) odklony v trestnom konaní, konkrétne podmienečné zastavenie trestného stíhania 
a zmier sú možné len pri prečinoch (§ 216 ods. TP, § 220 ods. 1 TP), 

c) za určitých okolností môže byť obhajca obvineného v trestnom konaní zastúpený aj 
advokátskym koncipientom (§ 36 ods. 2 TP). Pri prečinoch môže byť advokátsky 
koncipient činný aj v konaní pred súdom, pri zločinoch len v prípravnom konaní a pri 
obzvlášť závažných zločinoch zastupovať advokáta nemôže.“ 10 
 

§ II.III 
Pojem skutok 
 

Skutok je čin človeka alebo ľudí. Je to určité ľudské správanie, ktoré tvorí jeden 
celok na základe objektívnych súvislostí existujúcich v reálnom svete a subjektívnych 
súvislostí existujúcich v mysli človeka alebo v mysliach ľudí. Skutok teda môže byť činom 
len jedného človeka alebo spoločne viacerých ľudí (ak je skutok trestnoprávne relevantný, 
v takom prípade hovoríme o spolupáchateľoch trestného činu). Podobne ako je tomu pri 
trestnoprávne relevantnej kvalifikácii daného skutku pod skutkovú podstatu trestného činu, 
aj v prípade skutku sa objektívne súvislosti skladajú najmä z konania, následku a príčinnej 

 
9 BURDA, E., ČENTÉŠ, J., KOLESÁR, J., ZÁHORA, J. a kol. Trestný zákon. Všeobecná časť. Komentár. I. diel, s. 48. 
10 Tamtiež, s. 48-49. 
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súvislosti medzi nimi (k týmto pojmom bližšie pozri podkapitolu § II.IX Objektívna stránka 
skutkovej podstaty trestného činu), pričom do priebehu skutku môžu zasiahnuť aj iné 
skutočnosti existujúce v reálnom svete nezávisle od vôle osoby alebo osôb realizujúcich 
skutok, najmä čin inej osoby (napr. strelná zbraň je namierená na hlavu, ale iná osoba ju tesne 
pred výstrelom odkloní a preto projektil zasiahne namiesto hlavy stehno) alebo iný prejav sily 
ako fyzikálnej veličiny vyskytujúci sa v reálnom svete (napr. výstrel je odklonený z hlavy do 
stehna v dôsledku slabého zemetrasenia, ktoré zhodí z police vázu, ktorá spadne na ruku 
strelca a odkloní ju v rozhodujúcom okamihu). Subjektívne súvislosti skutku tkvejú najmä 
v zavinení osoby alebo osôb vzťahujúcom sa na objektívne súvislosti skutku (k pojmu 
zavinenie bližšie pozri podkapitolu § II.X Subjektívna stránka skutkovej podstaty trestného 
činu). 

Aby išlo o trestnoprávne relevantný skutok, tento skutok musí napĺňať znaky 
skutkovej podstaty trestného činu. Ak ich nenapĺňa, stále zostáva skutkom, ale bez 
možnosti byť kvalifikovaný ako trestný čin. „Skutkom je súhrn opísaných okolností, a nie ich 
právne posúdenie. Skutok teda treba dôsledne opísať v tzv. skutkovej vete a skutok nemožno 
zamieňať s pojmom trestný čin... Každý trestný čin totiž musí byť skutkom, ale nie každý skutok 
je trestným činom.“11 Jeden skutok môže byť pritom kvalifikovaný ako viac trestných činov 
(napr. nastraženie a výbuch bomby bude kvalifikovaný ako trestný čin vraždy vo vzťahu 
k jednej osobe, ako trestný čin usmrtenia vo vzťahu k druhej osobe a ako trestný čin 
poškodzovania majetku). 

Určenie presných hraníc konkrétneho skutku, kedy začína a kedy končí, je 
pomerne zložité, pretože každý skutok existuje v časopriestore, teda nadväzuje na iné 
skutky a udalosti a sám spôsobuje alebo aspoň ovplyvňuje priebeh iných skutkov 
a udalostí. Z hľadiska príčinnej súvislosti sa skutky a udalosti na seba reťazia a preto ich 
vyňatie na určitý účel, napríklad na účel trestnoprávnej kvalifikácie je prakticky umelý 
myšlienkový proces, ktorý je však nevyhnutné urobiť, aby sme dokázali izolovať 
trestnoprávne relevantné skutky a vhodne ich kvalifikovať, pričom príčinnú súvislosť musíme 
obmedziť na priamu príčinnú súvislosť medzi konaním a následkom, nemôžeme na príčinnú 
súvislosť v tomto prípade nahliadať z kriminologického hľadiska, ktoré zohľadňuje aj 
vzdialenejšie reťazenie príčin teoreticky až do podoby takmer neobmedzeného reťazenia 
príčin. Keby sme trestnoprávne relevantný skutok jeho izoláciou neohraničili, dostali by sme 
sa cez príčinnú súvislosť k nezmyselným riešeniam, spočívajúcim napríklad v tom, že za 
trestný čin by boli trestne zodpovední aj rodičia páchateľa, pretože ho splodili, či policajt, 
ktorý ho mohol pri predchádzajúcom zatýkaní v rámci nutnej obrany usmrtiť, ale neučinil tak.  

Pri určovaní jednoty skutku platia nasledujúce základné pravidlá: 
a) ide o jeden skutok, ak následok relevantný z hľadiska trestného práva, ktorý 

páchateľ spôsobil alebo chcel spôsobiť, bol priamo spôsobený jeho konaním (k tomu 
porovnaj R 8/1985), a to aj v prípade, že nešlo o jedinú príčinu následku, ak by 
následok nenastal bez trestnoprávne relevantného konania (napr. nepozornou 
manipuláciou s lopatou páchateľ ovalil poškodeného, ten spadol na koľajisko a keďže 
práve v tej chvíli išiel vlak, ten ho usmrtil), 

b) o jeden skutok ide aj v prípade viacerých následkov relevantných z hľadiska 
trestného práva, ak všetky následky boli spôsobené aspoň sčasti jedným konaním 
relevantným z hľadiska trestného práva (k tomu porovnaj R 5/1988), napr. 

 
11 BURDA, E., ČENTÉŠ, J., KOLESÁR, J., ZÁHORA, J. a kol. Trestný zákon. Všeobecná časť. Komentár. I. diel, s. 
30. 
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nastraženie a výbuch bomby spôsobí smrť jednej osoby, odtrhnutie končatín inej 
osoby a demoláciu budovy. 

c)  za jeden skutok možno považovať len tie prejavy vôle páchateľa navonok, ktoré sú 
pre tento následok kauzálne, teda v príčinnej súvislosti, pokiaľ sú zahrnuté jeho 
zavinením (k tomu porovnaj R 8/1985). 

 
§ II.IV 
Osobitné prípady jednoty skutku z hľadiska trestného činu pokračovacieho, trestného činu 
hromadného a trestného činu trváceho 

 
V praxi sa mnohokrát vyskytujú prípady trestných činov, ktoré buď trvajú dlhší čas 

alebo sa skladajú z dvoch alebo viacerých časovo oddelených útokov. Na to, aby takéto 
prípady mohli byť považované za jeden trestný čin, sa vyžaduje, aby tvorili jeden skutok. 
Pritom tieto oddelené útoky môžu byť aj samy osebe považované za jednotlivé skutky, 
dôležité však je, aby ich spojenie do väčšieho celku tvorilo logicky prepojený dej, ktorý cez 
svoje súvislosti tvorí väčší skutkový celok, ktorý sa právne posudzuje ako jeden trestný čin 
(teda trestnoprávne relevantný skutok).    

Pravidlá pre jednotu skutku v týchto osobitných prípadoch upravujú ustanovenia § 122 
ods. 10 až 13 TZ a sú ešte doplnené ustanovením § 122 ods. 9 TZ o trestnom čine spáchanom 
opakovane, čo je inštitút, ktorý negatívnym spôsobom vymedzuje, kedy nejde o ten istý 
skutok. 

Osobitné prípady jednoty skutku predstavujú tieto typy trestného činu: 
a) pokračovací trestný čin, 
b) hromadný trestný čin, 
c) trváci trestný čin. 

 
Pokračovací trestný čin 

 
Legálna definícia pokračovacieho trestného činu je ustanovená v § 122 ods. 10 TZ 

nasledovne: „Za pokračovací trestný čin sa považuje, ak páchateľ pokračoval v páchaní toho 

istého trestného činu. Trestnosť všetkých čiastkových útokov sa posudzuje ako jeden trestný čin, 

ak všetky čiastkové útoky toho istého páchateľa spája objektívna súvislosť v čase, spôsobe ich 

páchania a v predmete útoku, ako aj subjektívna súvislosť, najmä jednotiaci zámer páchateľa 

spáchať uvedený trestný čin.“ 

Podstata pokračovacieho trestného činu spočíva v tom, že spoločne ako jeden 
trestný čin, teda ako jeden trestnoprávne relevantný skutok, sa považuje súhrn viacerých 
útokov, ktoré samé osebe tvoria parciálne skutky a sú postihnuteľné ako trestný čin. 

Aby mohlo ísť pokračovací trestný čin, musí ísť o naplnenie jednej zo skutkových 
podstát toho istého trestného činu. Nevyžaduje sa teda naplnenie tej istej skutkovej 
podstaty trestného činu (§ 122 ods. 10 TZ hovorí o páchaní toho istého trestného činu, nie tej 
istej skutkovej podstaty trestného činu; k tomu porovnaj R 42/1979), raz môže ísť o základnú 
skutkovú podstatu, inokedy o kvalifikovanú skutkovú podstatu (napr. dvakrát spácha 
páchateľ lúpež hrozbou bitky päsťou a raz hrozbou bitky palicou – teda so zbraňou, čo je 
kvalifikovaná skutková podstata). Za jeden trestný čin v tomto prípade nemôžeme považovať 
všetky paragrafy podradené pod jeden názov trestného činu, respektíve trestných činov 
(napr. ublíženie na zdraví, kam spadá § 155 až § 158 TZ a jednotlivé formy ublíženia na zdraví 
sa od seba odlišujú ako formou zavinenia, tak následkom), pretože názov jednotlivých 
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paragrafov alebo súboru paragrafov je len orientačný a často ide o podstatne odlišnú 
typizáciu znakov činu (k tomu porovnaj R 40/1980). Preto pod pojmom trestný čin na tieto 
účely rozumieme jednotlivé paragrafy osobitnej časti TZ, ktoré obsahujú aspoň jednu 
skutkovú podstatu trestného činu (napr. jedným trestným činom je § 155 ods. 1 až 3 TZ; ďalším 
trestným činom je § 156 ods. 1 až 3 TZ; ďalším § 157 ods. 1 a 2 TZ; a napokon je samostatným 
trestným činom aj § 158 TZ). 

O pokračovací trestný čin môže ísť aj v prípade viacerých čiastkových útokov, 
ktoré sami osebe tvoria trestný čin trváci (napr. pozbavenie osobnej slobody podľa § 182 TZ 
sestry v byte a zároveň pozbavenie osobnej slobody matky v inom byte, ak bol jednotiaci 
zámer, napríklad páchateľ si chcel sám uplatniť dedičstvo v zahraničí). Rovnako môže byť 
pokračovacím trestným činom viac čiastkových útokov, z ktorých každý sám osebe je 
hromadným trestným činom (napr. § 175 podávanie alkoholických nápojov mládeži 
v prípade, keď páchateľ sústavne podáva alkoholické nápoje svojmu synovi a zároveň spolu 
s ním aj svojmu synovcovi). K uvedenej problematike bližšie pozri nasledujúce podkapitoly. 

O pokračovací trestný čin ide aj v prípade, že jednotlivé čiastkové útoky dospeli do 
rôznych vývinových štádií trestného činu, teda napríklad iba do štádia prípravy na zločin 
alebo do pokusu trestného činu, pričom čiastkové útoky môžu v týchto štádiách pri utváraní 
pokračovacieho trestného činu rôzne variovať (napr. dve prípravy na zločin; jeden pokus a tri 
dokonané; jedna príprava, jeden pokus a jeden dokonaný), samozrejme za predpokladu, že 
jednotlivé vývinové štádia sú trestné (príprava na prečin trestná nie je, preto napr. príprava 
na prečin krádeže podľa § 212 ods. 1 TZ sa nemôže posudzovať spolu s pokusom 
a dokonaným trestným činom krádeže podľa § 212 ods. 1 TZ). K problematike vývinových 
štádií trestného činu bližšie pozri kapitolu IV. 

Pokračovací trestný čin nie je vylúčený ani v prípadoch, keď niektoré útoky spácha 
páchateľ samostatne, iné v súčinnosti s rôznymi spolupáchateľmi, prípadne účastníkmi 
(napr. prvú lúpež spácha Milan sám, druhú spolu s Jožom, tretiu spolu s Ivanom a na štvrtú ho 
navedie Jana), (k tomu porovnaj napr. B 20/3/1971; R 42/1979). V zmysle konštantnej 
judikatúry je v zásade pokračovací trestný čin možný iba pri páchateľstve trestného činu, 
nie pri účastníctve na trestnom čine. Vyplýva to aj z § 122 ods. 10 TZ, ktorý vyžaduje pre 
pokračovací trestný čin, aby páchateľ pokračoval v páchaní toho istého trestného činu, 
pričom ide o čiastkové útoky toho istého páchateľa. To znamená, že je vylúčené posudzovať 
ako pokračovací trestný čin dohromady útoky, pričom pri niektorých bola osoba páchateľom 
trestného činu (napr. vlámala sa do bytu a tam odcudzila predmety za 1000 eur) a pri iných 
bola len účastníkom na trestnom čine (napr. naviedla na vlámanie do bytu svojho plnoletého 
brata, ale osobne sa na vlamačke nezúčastnila). Otázne je, ako posudzovať iba účastníctvo na 
viacerých útokoch. Nakoľko platí zásada akcesority (závislosti) účastníctva na páchateľovi 
trestného činu a § 122 ods. 10 TZ vyžaduje pre pokračovací trestný čin útoky toho istého 
páchateľa, účastníctvo na čiastkových útokoch toho istého páchateľa sa posudzuje ako 
účastníctvo na jednom pokračovacom trestnom čine (napr. organizátor zorganizuje tri 
bankové lúpeže, pričom pri každej sú traja spolupáchatelia, pričom dvaja sa vždy zmenia a 
jeden z nich je pri každej lúpeži). Avšak, ak ide o účastníctvo na trestných činoch rôznych 
páchateľov (napr. organizátor zorganizuje tri bankové lúpeže, pri každej sú traja 
spolupáchatelia, ale vždy úplne iní, teda ani jeden sa nezúčastnil aspoň dvoch lúpeží), 
účastníctvo nie je pokračovacím trestným činom, aj keby samo osebe spĺňalo objektívne 
a subjektívne súvislosti (napr. zámer organizátora je vylúpiť tri banky, čo nechá zrealizovať 
počas jedného popoludnia na rovnakom predmete útoku – bankové rezervy uložené 
v trezore, rovnakým spôsobom – páchateľ vojde dnu zamaskovaný za klauna, pištoľou donúti 
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riaditeľa pobočky banky, aby otvoril trezor a peniaze vynesie žena predstierajúca tehotenstvo 
vo falošnom bruchu), ide teda o účastníctvo na samostatných trestných činoch. 
K problematike trestnej súčinnosti bližšie pozri kapitolu III. 

 Na posúdenie, či ide o naplnenie skutkovej podstaty toho istého trestného činu 
viacerými útokmi, teda či ide o pokračovací trestný čin, je vždy rozhodujúca existencia 
dvoch hlavných aspektov a to: 

a) objektívnej súvislosti medzi jednotlivými útokmi, 
b) subjektívnej súvislosti medzi jednotlivými útokmi. 

Objektívna súvislosť je v ustanovení § 122 ods. 10 TZ  vyjadrená ako kumulatívna 
objektívna súvislosť nasledujúcich skutočností: 

a) objektívna súvislosť v čase spáchania jednotlivých útokov (napr. medzi dvoma 
krádežami ubehli  tri týždne),  

b) objektívna súvislosť v spôsobe spáchania jednotlivých útokov (napr. jedna krádež 
je zameraná na vlámanie sa do záhradnej chatky odstránením okenice a vniknutím 
cez okno a druhá vo vniknutí do inej chatky ľstivým vylákaním kľúčov),  

c) objektívna súvislosť v predmete jednotlivých útokov (napr. jednou krádežou je 
ukradnuté osobné auto, druhou motorka).  

Pre existenciu objektívnej súvislosti musí byť preto daná objektívna súvislosť vo 
všetkých týchto troch komponentoch, aj keď  v každom prípade môže byť ich pomer rôzny 
(teda napr. pri trestnom čine krádeže je v prípade jedného pokračovacieho trestného činu 
výraznejšia súvislosť v čase, pretože k útokom dochádza každý druhý deň a menej výrazná 
v predmete útoku, pretože tým sú rôzne druhy nábytku a predmetov osobnej potreby, 
a v prípade druhého pokračovacieho trestného činu je menej výrazná súvislosť v čase, pretože 
k útokom dochádza raz za dva-tri týždne, ale výraznejšia v predmete útoku, pretože sú 
kradnuté len kosačky a vertikulátory; k tomu porovnaj R 17/1982), dokonca jedna z týchto 
súvislostí môže byť ďalšími zatlačená do úzadia (napr. spôsob páchania útoku nie je úplne 
rozdielny, ale raz ide o vlámanie do chaty či kôlne, inokedy len o jednoduché zobratie veci 
z neohradeného priestoru, ale súvislosť v čase a predmete je veľmi silná). A taktiež musí byť 
objektívna súvislosť posudzovaná v kontexte subjektívnej súvislosti (k tomu porovnaj R 
45/1967), teda pre pokračovací trestný čin sa čiastkové útoky po objektívnej stránke musia 
javiť ako postupné realizovanie subjektívnych súvislostí (k tomu porovnaj R 3/1972). 

Objektívna súvislosť v čase čiastkových útokov sa posudzuje podľa nadväznosti 
jednotlivých útokov, pričom sa do úvahy berú vždy dva pri sebe najbližšie stojace útoky, 
vôbec nezáleží na tom, kedy bol spáchaný prvý čiastkový útok a kedy posledný čiastkový útok 
(napr. páchateľ vykrádal počas piatich rokov záhradné chatky, pričom každý týždeň, 
s výnimkou niekoľkých týždňov, keď bol chorý, vykradol tri až päť záhradných chatiek). 

 Časová súvislosť medzi jednotlivými útokmi, ktorá ich po objektívnej stránke spojuje 
v jeden celok, nemôže byť odvodzovaná ani vylučovaná len s ohľadom na dĺžku doby, ktorá 
medzi jednotlivými útokmi uplynula (aj keby išlo o časový odstup prevyšujúci niekoľko  
mesiacov či jeden rok) a musí byť hodnotená i v súvislosti s ďalšími okolnosťami prípadu, 
najmä v súvislosti s jednotiacim zámerom páchateľa (napr. vrátane zabezpečovania si 
prostriedkov  na obživu), predmetom čiastkových útokov a spôsobom spáchania čiastkových 
útokov (k tomu porovnaj rozhodnutie Najvyššieho súdu sp. zn. 11 To 80/1986). Uplynutie 
dlhšej doby pre zachovanie časovej súvislosti medzi dvoma útokmi je najmä v týchto 
prípadoch: 
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a) páchateľovi vydrží zisk z predchádzajúceho útoku, a preto k novému útoku 
pokračovacieho trestného činu môže prísť až po dlhšom časovom odstupe, kedy 
tento zisk páchateľ spotrebuje, 

b) dlhší časový odstup  bol spôsobený objektívnou prekážkou na strane páchateľa, pre 
ktorú nemohol už skôr realizovať ďalšie čiastkové útoky (napr. páchateľ bol 8 
mesiacov chorý, alebo bol vo väzbe či vykonával vojenskú službu, alebo bol na 
brigáde v zahraničí), 

c) ak si príprava ďalšieho útoku vyžaduje dlhší čas (napr. sofistikovaná krádež 
z bankového trezora vyžaduje niekoľko mesačné plánovanie a potom postupné, 
odborné a nenápadné niekoľko mesačné kopanie tunela), 

d) ak medzi čiastkovými útokmi uplynie dlhší časový odstup z dôvodu konštrukcie 
skutkovej podstaty trestného činu, respektíve zákonného časového horizontu 
plnenia právnej povinnosti, ktorá sa môže napríklad každoročne opakovať (napr. pri 
daňových trestných činoch sa daňové priznanie podáva raz ročne). 

Objektívna súvislosť v spôsobe spáchania jednotlivých čiastkových útokov 
neznamená úplnú identickosť spáchania jednotlivých útokov, ale len určitú podobnosť medzi 
nimi, pričom túto podmienku je treba vykladať v súvislosti s obsahom spoločného zámeru (k 
tomu porovnaj R 29/1977). Takisto je pre naplnenie objektívnej súvislosti v spôsobe spáchania 
čiastkových útokov (tzv. rovnorodý spôsob spáchania útoku) irelevantné, či, prípadne ako, 
páchateľ tieto čiastkové útoky maskuje, či ich maskuje podobne, alebo úplne iným spôsobom 
(napr. zamestnanec benzínovej pumpy zakrýva spreneveru rôznym spôsobom, 
neevidovaním predaja pohonných hmôt za pomoci zásahov do počítadiel čerpacích stojanov, 
zakrývaním rozkrádania tržby prebytkom poukážok na pohonné hmoty atď., inak sú však 
podstata konania – sprenevera tržby – i ostatné objektívne okolnosti činu rovnaké),  (k tomu 
porovnaj R 29/1979). Za čiastkový útok je nevyhnutné považovať i napĺňanie následku, ktorý 
vznikol v príčinnej súvislosti s čiastkovým konaním (spôsobom páchania), (napr. pri trestnom 
čine podvodu podľa § 221 TZ, pokiaľ je na základe nepravdivého formulára predloženého 
páchateľom vyplácaná určitá dávka, na ktorú by v prípade uvedenia správnych údajov nemal 
páchateľ nárok, vzniká následok trestného činu podvodu podľa § 221 TZ  spáchaného týmto 
útokom – škoda na cudzom majetku, ako aj obohatenie páchateľa – postupne po dobu, počas 
ktorej boli na podklade nepravdivého formulára vyplácané jednotlivé dávky). 

O jednotu v spôsobe spáchania útoku ide aj vtedy, ak: 
a)  páchateľ postupne vylepšuje metódy každého ďalšieho čiastkového útoku, 

respektíve zvyšuje ich účinnosť (napr. prvá krádež je realizovaná pomocou fúriku, 
ďalšia pomocou osobného automobilu a nasledujúca pomocou minivanu), 

b) páchateľ nepôsobí podobným spôsobom útoku, pretože je z predchádzajúcich 
útokov jasné, že by nový čiastkový útok previedol podobným spôsobom, ak by tak 
musel urobiť, ale vzhľadom na predchádzajúcu skúsenosť s danou situáciou to nie je 
nutné (napr. v prvom prípade donútil v rámci vydierania páchateľ poškodeného ku 
konaniu bitkou, v ďalších prípadoch k tomu istému poškodenému stačí jej hrozba). 

Ani pri objektívnej súvislosti v predmete útoku sa nevyžaduje, aby išlo o úplne 
zhodné predmety útoku (napr. dve kosačky), vyžaduje sa však, aby ich význam v realite, a 
pokiaľ ide o veci, aj funkčnosť, bola aspoň v hrubých rysoch podobná (napr. viaceré útoky 
trestného činu krádeže sú zamerané na veci, ktoré majú osoby v bežnom užívaní doma, 
trebárs domáce spotrebiče, nábytok, bežné šperky, kolekcia DVD, oblečenie). To znamená, 
že o objektívnu súvislosť v predmete útoku nemôže ísť, ak by bolo jedným predmetom ľudské 
telo a druhým predmetom nejaká vec. Tiež nejde o objektívnu súvislosť v predmete útoku, ak 
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celospoločenský význam predmetov útoku sa výrazne líši, a to aj v prípade, že ide o druhovo 
rovnaké predmety (napr. nie je pokračovací trestný čin, ak niekto ukradne obyčajné auto 
a zároveň aj sanitku, ktorá práve došla na miesto pre pacienta, ktorý potrebuje rýchlu 
zdravotnícku pomoc). Rovnako nejde o objektívnu súvislosť v predmete útoku, ak je vo 
funkčnom zameraní predmetu zjavný rozdiel (napr. nebola by objektívna súvislosť 
v predmete útoku pri krádeži domácich spotrebičov, jadrového materiálu a Picassovho 
obrazu). Svoju úlohu hrá pritom aj hodnota veci, ak je hodnota veci z jedného útoku 
nepomerne rozdielna od hodnoty veci iného útoku, nejde o objektívnu súvislosť v predmete 
útoku (napr. ide o tri samostatné krádeže, keď jednou bola odcudzená peňaženka s 300 
eurami, druhou mercedes v hodnote 100. 000 eur a treťou diamantový náhrdelník v hodnote 
2. 000. 000 eur).  Počet predmetov útoku páchateľa nie je rozhodujúcim kritériom pre 
posúdenie, či v konkrétnom prípade ide o opakovanie trestného činu alebo o pokračovací 
trestný čin. 

Pre objektívnu súvislosť v rámci pokračovacieho trestného činu sa nevyžaduje 
súvislosť v mieste spáchania jednotlivých útokov, pretože takáto súvislosť by mohla byť 
zavádzajúca, keďže často závisí iba od schopnosti páchateľa rýchlo sa presúvať (napr. či 
používa auto alebo nie). 

Subjektívna súvislosť je v ustanovení § 122 ods. 10 TZ určená demonštratívnym 
spôsobom, najmä ako jednotiaci zámer páchateľa. Z jazykového výkladu pojmu 
„subjektívna súvislosť, najmä jednotiaci zámer páchateľa spáchať uvedený trestný čin“ nie je 
možné vyvodiť, či najmä jednotiaci zámer páchateľa musí byť pri pokračovacom trestnom 
čine vždy prítomný, alebo či sa subjektívna súvislosť zvykne najčastejšie, no nie nevyhnutne, 
prejavovať jednotiacim zámerom. V praxi sa pri pokračovacích trestných činoch naozaj 
najčastejšie stretávame s jednotiacim zámerom úmyselných trestných činov a odborná 
literatúra značne zjednodušene stotožňuje pojem subjektívna súvislosť s pojmom jednotiaci 
zámer.12 Táto literatúra zároveň opomína riešenie vzťahu subjektívna súvislosť 
a nedbanlivostný trestný čin a vôbec problému, či aj nedbanlivostný trestný čin môže byť 
pokračovacím trestným činom. 

Preto musíme pri výklade subjektívnej súvislosti postupovať v súlade s logickým 
výkladom, a to v previazanosti na charakter trestných činov z hľadiska ich zavinenia. Ak 
posudzujeme subjektívnu súvislosť úmyselného trestného činu, táto spočíva práve v tom, že 
páchateľ chcel, prípadne bol aspoň uzrozumený s tým, že spácha viac čiastkových útokov 
toho istého trestného činu, teda, mal k týmto útokom jednotiaci zámer. Preto je v prípade 
úmyselných trestných činov jednotiaci zámer obligatórnou súčasťou subjektívnej 
súvislosti. Jednotiaci zámer páchateľa znamená spoločný zámer páchateľa čiastkovými 
útokmi páchať jeden trestný čin, teda na všetky čiastkové útoky pokračovacieho 
trestného činu sa musí vzťahovať jeden zámer (k tomu porovnaj R 29/1977). Pritom je 
dôležité, aby šlo o jednotiaci zámer páchateľa, aby tento bol aspoň v hrubých črtách 
prítomný už pri prvom z útokov spadajúcich pod pokračovací trestný čin (napr. páchateľ 
ide vykradnúť prvú chatu a predtým si povie, že ak sa mu to dobre podarí, bude v takomto 
konaní pokračovať, ak si však páchateľ na začiatku povie, že ide vykradnúť iba jednu chatu 
a až po jej zdarnom „vybielení“  si povie, že bude v takomto správaní pokračovať, vykradnutie 

 
12 K tomu bližšie pozri napr.: IVOR, J. a kol. Trestné právo hmotné 1. Všeobecná časť. 1. vyd. Bratislava: IURA 
EDITION, 2006, s. 92; alebo NOVOTNÝ, O., DOLENSKÝ, A., JELÍNEK, J., VANDUCHOVÁ, M. Trestní právo 
hmotné. I. Obecná část, s. 87, aj keď je pravda, že v Českej republike je situácia iná.  
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prvej chaty nie je súčasťou pokračovacieho trestného činu, pretože nebolo realizované pod 
jednotiacim zámerom páchateľa). Páchateľ však nemusí mať konkrétnu predstavu 
o jednotlivých útokoch, nemusí dopredu vedieť, koľko ich bude, kedy a kde ich zrealizuje, 
ani kto bude poškodeným jeho čiastkovými útokmi. Je irelevantné, či si páchateľ tieto 
útoky postupne naplánuje, alebo ich realizuje situačne, prípadne niektoré si naplánuje 
a iné realizuje situačne. Stačí, že páchateľ s možnosťou takýchto útokov počíta 
a následne ich realizuje za splnenia ostatných podmienok § 122 ods. 10 TZ (napr. páchateľ 
sa rozhodne, že bude vykonávať lúpeže, a preto sa začne v sobotu večer prechádzať mestom, 
vyhľadávať tmavé uličky a postupne takto olúpi šesť osôb, ďalší týždeň to zopakuje a olúpi 
osem osôb). 

Pri nedbanlivostných trestných činoch páchateľ nechce spáchať trestný čin, preto 
v jeho počínaní nie je vôbec prítomný zámer spáchať trestný čin, a preto ani nemôže ísť 
o jednotiaci zámer. Je teda možné, aby páchateľ dvoch nedbanlivostných čiastkových útokov  
(útok v zmysle protiprávneho činu) previazal tieto útoky takou subjektívnou súvislosťou, aby 
tvorili jeden pokračovací trestný čin? Ak napríklad lekár počas dvoch služieb hrubo zanedbá 
svoje povinnosti, pretože sa trebárs opije (pričom sa rozhodol dávnejšie, že na mnohé služby 
bude chodiť opitý) a v dôsledku toho zomrú traja ľudia, môže ísť o jeden trestný čin 
usmrtenia? Alebo, ak vodič svojou jedinou nezodpovednou jazdou, ale dvojnásobným 
porušením konkrétnej povinnosti spôsobí dve havárie (napr. tak, že nedá prednosť v jazde, 
a preto auto na hlavnej ceste zabrzdí a do neho vrazí auto zozadu a to isté sa zopakuje na 
križovatke o sto metrov), pri ktorých dve osoby utrpia ublíženie na zdraví, môže ísť o jeden 
trestný čin ublíženia na zdraví? Sme presvedčení, že áno (k tomu porovnaj rozhodnutie 
Najvyššieho súdu sp. zn. 4 TZ 14/1968 ). Bol tu prítomný jeden ľahkovážny prístup k plneniu 
povinností, ktorý je bezo sporu charakteru subjektívnej súvislosti, a ktorý sa potom prejavil 
v čiastkových skutkoch, medzi ktorými bola objektívna súvislosť v čase, mieste i spôsobe 
spáchania trestného činu. Za subjektívnu súvislosť pri nedbanlivostných trestných činoch 
teda považujeme ľahkovážny prístup k plneniu povinnosti, pričom je však potrebné 
preukázať, že konkrétne čiastkové útoky pokračovacieho trestného činu boli spôsobené 
práve ľahkovážnym prístupom páchateľa k plneniu povinností tvoriacim jednu vlnu správania 
sa páchateľa (napr. že lekár mal časté, ba až pravidelné prípady nadmerného požívania 
alkoholických nápojov v službe; alebo vodič sa rozhodol realizovať jazdu z bodu A do bodu B 
celú riskantným spôsobom; alebo vodič sa rozhodol vo všeobecnosti jazdiť riskantne). Preto 
nie sú pokračovacím trestným činom, ale opakovaním v trestnej činnosti, také 
nedbanlivostné útoky páchateľa, ktoré síce zodpovedajú druhovo rovnakému 
nedbanlivostnému zanedbaniu povinností, toto zanedbanie však nevyplynulo z jednej vlny 
páchateľovho správania sa určitým spôsobom (napr. lekárovi zomrú dvaja pacienti, pretože, 
sa oba razy opil v službe, lekár to však nezvykne bežne robiť, raz sa opil preto, že ho na to 
nahovoril kolega odchádzajúci z práce a druhýkrát preto, že oslavoval narodenie vnuka; alebo 
vodič bežne nezvykne porušovať dopravné predpisy, raz sa tak však rozhodol, lebo videl dlhú 
rovnú a skoro prehľadnú cestu a o týždeň tak urobil, pretože sa ponáhľal do práce, v oboch 
prípadoch spôsobil ublíženie na zdraví.) 

Z uvedeného vyplýva, že subjektívna súvislosť sa obligatórne prejavuje: 
a) v prípade úmyselných trestných činov jednotiacim zámerom páchateľa spáchať 

uvedený trestný čin, 
b) v prípade nedbanlivostných trestných činov ľahkovážnym prístupom páchateľa 

k plneniu povinností tvoriacim jednu vlnu správania sa páchateľa. 
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Pokiaľ medzi jednotlivými útokmi chýba subjektívna súvislosť alebo čo len 
niektorá z objektívnych súvislostí uvedených v zákonnej definícii pokračovacieho trestného 
činu (časová, v predmete útoku, v spôsobe útoku), už jednotlivé útoky nemôžu tvoriť jeden 
skutok jedného pokračovacieho trestného činu a ide o trestný čin spáchaný opakovane, 
čo znamená, že trestnosť každého takéhoto činu sa posudzuje samostatne (kedy ide o prípad 
opakovane spáchaného trestného činu, stanovuje veľmi chybne ustanovenie § 122 ods. 9 TZ, 
ktoré tvrdí, že ide o prípady opakovaných samostatných činov, medzi ktorými nie je žiadna 
objektívna alebo subjektívna súvislosť – z tejto definície použitím argumentu a contrario 
vyplýva, že ak medzi jednotlivými činmi je aspoň nejaká objektívna alebo subjektívna 
súvislosť, už nemôže ísť o opakovanie trestného činu, čo je samozrejme nezmysel, pretože 
v takomto prípade by nešlo ani o pokračovací trestný čin, v prípade ktorého sa vyžaduje 
kumulácia objektívnych a subjektívnych súvislostí – na šťastie tento legislatívny prešľap nemá 
praktické dôsledky, pretože samostatné posudzovanie útokov, ktoré nespadajú ani pod 
trestný čin pokračovací, ani pod trestný čin hromadný či trváci, vyplýva zo samotnej 
konštrukcie pojmu trestný čin a z množstva ďalších ustanovení trestného zákona).  
 
Hromadný trestný čin 

 
Legálna definícia hromadného trestného činu je ustanovená v § 122 ods. 11 TZ 

nasledovne: „Za hromadný trestný čin sa považuje jeho spáchanie viacerými činmi, ktoré 
samostatne ešte nie sú trestným činom. Trestnosť všetkých takých činov sa posudzuje spoločne.“  

Podstata hromadného trestného činu spočíva v tom, že na jeho spáchanie sa 
vyžaduje viacero samostatných čiastkových útokov (činov), ktoré však sami osebe ešte 
nie sú trestnými činmi, a trestným činom sa stanú až vo svojom súhrne, kedy sa trestnosť 
týchto samostatných činov posudzuje spoločne. Tieto čiastkové útoky síce samé osebe 
môžu byť samostatnými skutkami, nie sú však samostatnými trestnoprávne 
relevantnými skutkami. Trestnoprávne relevantným skutkom sa stanú až svojím 
vzájomným spolupôsobením v jednom celku. 

Poznáme dva typy hromadných trestných činov: 
a) výlučné hromadné trestné činu – v ich prípade je mnohosť čiastkových útokov 

obligatórnym znakom skutkovej podstaty trestného činu. V skutkovej podstate býva 
väčšinou vyjadrená sústavnosťou (napr. § 175 TZ podávanie alkoholických nápojov 
mládeži, kedy až sústavné podávanie alkoholického nápoja osobe mladšej ako 
osemnásť rokov je trestným činom, jedno či dve podania alkoholického nápoja sami 
osebe nie sú trestným činom; k tomuto trestnému činu porovnaj R 11/1984) alebo 
väčším počtom útokov. V prípade výlučných hromadných trestných činov objektívne 
aj subjektívne súvislosti sú vyjadrené priamo v skutkovej podstate trestného činu 
a netreba ich samostatne dokazovať, treba dokázať len znaky skutkovej podstaty 
trestného činu, 

b) príležitostné  hromadné trestné činy – o ktoré ide v prípade skutkových podstát, 
ktoré je možné naplniť aj jedným čiastkovým útokom, avšak v konkrétnom prípade 
ide o naplnenie skutkovej podstaty až súhrnom viacerých čiastkových činov (napr. 
podľa § 212 ods. 1 písm. a) TZ krádež vyžaduje pre svoje naplnenie škodu malú, teda 
škodu prevyšujúcu 266 eur, ktorá sa dá naplniť jedným útokom, napr. krádež 
notebooku za 500 eur – vtedy nejde o trestný čin hromadný, ale aj viacerými útokmi 
vo svojom súhrne, napr. tri krádeže CD prehrávačov, každý v hodnote 100 eur – vtedy 
ide o trestný čin hromadný; alebo § 295 ods. 1 písm. b) TZ nedovolené ozbrojovanie 
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a obchodovanie so zbraňami vyžaduje pre svoje naplnenie hromadenie strelných 
zbraní, hromadne účinných zbraní, streliva alebo výbušnín, čo sa dá urobiť prevzatím 
jednej veľkej zásielky – nejde o hromadný trestný čin, alebo postupným hromadením 
týchto predmetov – ide o hromadný trestný čin); k tomu bližšie pozri R 22/1991. 
Nakoľko skutkové podstaty príležitostných hromadných trestných činov je možné 
naplniť aj jedným čiastkovým útokom, na to, aby šlo o hromadný trestný čin, sa 
vyžaduje naplnenie skutkovej podstaty až súhrnom viacerých čiastkových činov, 
pričom medzi týmito čiastkovými činmi musia byť preukázané objektívne 
i subjektívne súvislosti, presne podľa vzoru pokračovacích trestných činov (k tomu 
bližšie pozri predchádzajúcu podkapitolu), inak nemôže ísť o naplnenie skutkovej 
podstaty trestného činu, pretože jedným útokom nie je skutková podstata trestného 
činu naplnená a jednotlivé čiastkové činy inak do jedného skutku nemá čo spájať (viď. 
vyššie uvedený príklad s krádežou závisiacou, či sa posúdi ako trestný čin alebo nie 
podľa toho, či sa bude škoda ako výsledok jedného celistvého skutku spočítavať 
alebo nie). 

Pre trestný čin hromadný sa nevyžaduje, aby boli všetky čiastkové činy spáchané len 
v na území Slovenskej republiky, preto sa doň započítavajú aj čiastkové útoky spáchané v 
zahraničí. 

 
Trváci trestný čin 

 
Legálna definícia trváceho trestného činu je ustanovená v § 122 ods. 12 TZ 

nasledovne: „Za trváci trestný čin sa považuje vyvolanie a udržiavanie alebo len udržiavanie 
protiprávneho stavu.“ 

Trváci trestný čin je čin, ktorý spočíva vo vyvolaní a udržiavaní protiprávneho 
stavu (napr. zamknutie osoby do pivnice a následné jej ponechanie v pivnici), alebo len 
v udržiavaní protiprávneho stavu (napr. osoba spadla so jamy a páchateľ ju tam náročky 
nechal, aby ju pozbavil osobnej slobody). Trváci trestný čin sa posudzuje ako jediné konanie, 
ktoré trvá tak dlho, pokiaľ je protiprávny stav udržiavaný; jeho podstatným znakom je, že sa 
tu postihuje práve ono udržiavanie protiprávneho stavu (to je vyjadrené priamo v skutkovej 
podstate trestného činu). Tým sa tento trestný čin líši od poruchového deliktu, ktorým sa tiež 
spôsobuje protiprávny stav, ktorý môže trvať dlhšiu dobu, ale nepostihuje sa jeho udržovanie. 
Takéto trestné činy sa dokonávajú spôsobením protiprávneho stavu a ďalej netrvajú 
(typickým príkladom je trestný čin dvojmanželstva podľa § 204 TZ, ktorý je dokonaný 
uzavretím druhého manželstva, pričom dĺžka jeho trvania už relevantná nie je; podobne 
trestný čin vraždy je dokonaný okamihom usmrtenia, protiprávny poruchový následok nastal, 
ale nie je udržiavaný). Vyvolanie protiprávneho stavu sa môže stať konaním (napr. zavretie 
osoby do pivnice) i opomenutím konania (napr. nezabezpečenie dverí, ktoré sa mimovoľne 
uzatvoria), udržiavanie protiprávneho stavu sa potom spravidla deje opomenutím, 
spočívajúcom v tom, že páchateľ taký stav neodstráni (napr. ponechanie osoby v pivnici) (k 
tomu porovnaj rozsudok Najvyššieho súdu ČR sp. zn. 8 Tdo 1161/2006).  

Medzi trváce trestné činmi patria všetky trestné činy, ktoré spočívajú v obmedzení 
osobnej slobody jednotlivca (napr. § 182 TZ pozbavenie osobnej slobody, § 183 TZ 
obmedzovanie osobnej slobody, § 185 branie rukojemníka, § 186 vydieračský únos), pričom 
tieto trestné činy trvajú od momentu obmedzenia osobnej slobody až po oslobodenie takejto 
osoby, dobrovoľné pustenie takejto osoby páchateľom, útek takejto osoby, alebo jej smrť. 
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Pre trestný čin trváci sa nevyžaduje, aby bol celý spáchaný len na území Slovenskej 
republiky, preto ak ide o jedno udržiavanie protiprávneho stavu na území viacerých štátov, ide 
o jeden trváci trestný čin (napr. unesenú osobu dopravujem cez územie troch štátov). 

 
Právne ukončenie skutku zo zákona 

 
Pri pokračovacích, hromadných a trvácich trestných činoch je potrebné z procesných 

dôvodov stanoviť moment, kedy sa už ďalšia časť skutku nemôže považovať za súčasť celku 
trestnoprávne relevantného skutku, aj keď z faktického hľadiska by tento skutok ešte mohol 
pokračovať (napr. vykradnutie ďalšej chaty), pretože by to zdržiavalo priebeh trestného 
konania, v rámci ktorého by sa aj počas neho muselo dokazovať mnoho vecí navyše a skutok 
ako celok by sa musel prehodnocovať, čo by za určitých okolností mohlo mať vplyv aj na 
použité procesné postupy (napr. ak by sa zarátalo ďalšie vykradnutie chaty, nešlo by už 
vzhľadom na výšku škody o prečin, ale o zločin).   

Trestný zákon stanovuje toto právne ukončenie skutku v § 122 ods. 13 a to takým 
spôsobom, že ak obvinený pokračuje v konaní, pre ktoré je stíhaný, aj po oznámení 
vznesenia obvinenia, posudzuje sa také konanie od tohto procesného úkonu ako nový 
skutok. Uvedené  neplatí, ak ide o trestný čin zanedbania povinnej výživy podľa § 207 TZ a v 
takom prípade ide o pokračovanie konania až do doby, kým je vyhlásený rozsudok súdu 
prvého stupňa alebo pokiaľ sa súd druhého stupňa neodobral na záverečnú poradu. 
 
§ II.V 
Skutková podstata trestného činu 

 
Skutková podstata trestného činu predstavuje opis správania, ktoré je zakázané 

trestnoprávnou normou pod hrozbou nástupu trestnoprávnej sankcie. Je 
zovšeobecneným vyjadrením toho, aký typ ľudského správania sa považuje za zakázaný 
trestnoprávnou normou.  Ide o konkrétne legislatívne vyjadrenie určitého trestného činu 
(slovo „trestný čin“ v tomto zmysle chápeme ako pomenovanie zakázaných činov) 
prostredníctvom súhrnu znakov vytvárajúcich typizáciu určitého ľudského správania.  

Skutkovú podstatu trestného činu chápeme z hľadiska teórie právnych noriem ako 
dispozíciu právnej normy, dá sa tiež povedať, že v jej prípade hypotéza splýva s dispozíciou. 
Každá jedna skutková podstata trestného činu je pochopiteľne nerozlučne sprevádzaná so 
sankciou, teda vyjadrenie sankcie, ktorá hrozí za naplnenie danej skutkovej podstaty 
trestného činu, nasleduje priamo za vyjadrením znakov skutkovej podstaty trestného činu.  

Skutková podstata trestného činu je formálnym vymedzením určitého trestného 
činu v Osobitnej časti TZ (Osobitná časť TZ je prakticky len katalógom skutkových podstát 
trestných činov zoradených do XII. hláv podľa toho, aký záujem – objekt, prioritne chránia), 
veľmi úzko je tiež prepojená so Všeobecnou časťou Trestného zákona, ktorá okrem iného 
interpretuje niektoré znaky skutkových podstát trestného činu vo všeobecnosti (v I. hlave: 
definície zavinenia - § 15 až 18 TZ, definície pojmov páchateľ a spolupáchateľ – § 19 a 20 TZ 
a určenie podmienok pre trestne zodpovedného páchateľa – vek a príčetnosť – § 22 a 23 TZ; 
definícia opomenutia konania - § 122 ods. 1 TZ, miesto spáchania trestného činu – § 12 TZ), 
ako aj legálne definuje mnohé konkrétne pojmy, ktoré sa vyskytujú jednak v rôznych 
skutkových podstatách (V. hlava Výklad pojmov I. diel Všeobecné pojmy) a jednak, ktoré 
tvoria kvalifikačné znaky v kvalifikovaných skutkových podstatách (V. hlava Výklad pojmov 
II. diel. Osobitné kvalifikačné pojmy).  
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Skutková podstata trestného činu sa povinne skladá z tzv. obligatórnych (povinných) 
znakov skutkovej podstaty trestného činu. Tieto sa nevyhnutne vyskytujú pri naplnení 
každej skutkovej podstaty trestného činu, v opačnom prípade nejde o trestný čin. Teda na to, 
aby nešlo o naplnenie skutkovej podstaty trestného činu stačí absencia ktoréhokoľvek 
z týchto znakov. Okrem obligatórnych, existujú aj fakultatívne (nepovinné) znaky 
skutkovej podstaty trestného činu, ktoré môžu aj nemusia byť prítomné pri naplnení 
skutkovej podstaty trestného činu (napr. motív páchateľa – ziskuchtivosť). Ak však určitá 
skutková podstata trestného činu obsahuje vo svojom znení vo všeobecnosti fakultatívny 
znak, pre túto skutkovú podstatu trestného činu sa stáva obligatórnym (napr. medzi 
všeobecne fakultatívne znaky skutkovej podstaty trestného činu, presnejšie jej subjektívnej 
stránky, patrí pohnútka, ibaže skutkové podstaty trestného činu úkladnej vraždy podľa § 144 
TZ obsahujú vopred uváženú pohnútku ako obligatórny znak). 

Skutkové podstaty trestných činov obsahujú tieto štyri všeobecne obligatórne 
znaky skutkovej podstaty, pričom k nim priraďujeme zároveň aj niektoré vo všeobecnosti 
fakultatívne znaky skutkovej podstaty (k tomu bližšie pozri podkapitoly venované 
jednotlivým obligatórnym znakom skutkovej podstaty trestného činu zároveň obsahujúce 
výklad o k nim priradených fakultatívnych znakoch skutkovej podstaty trestného činu):   

a) objekt – znamená zákonom chránený záujem; k nemu priradeným, vo všeobecnosti 
fakultatívnym znakom skutkovej podstaty trestného činu, je hmotný predmet 
útoku, 

b) objektívna stránka – ktorá sa obligatórne skladá z konania vrátane opomenutia 
konania, príčinnej súvislosti a následku; k objektívnej stránke sú priradené  
fakultatívne znaky: účinok, čas spáchania trestného činu, miesto spáchania 
trestného činu, spôsob spáchania trestného činu – tieto fakultatívne znaky teda 
predstavujú fakultatívnu časť objektívnej stránky, 

c) subjekt – ktorým je trestne zodpovedný páchateľ a 
d) subjektívna stránka – z ktorej je obligatórnym znakom zavinenie; k nemu sú 

priradené fakultatívne znaky subjektívnej stránky: pohnútka, motív, cieľ – tieto 
fakultatívne znaky teda predstavujú fakultatívnu časť subjektívnej stránky).  

 
§ II.VI 
Triedenie skutkových podstát trestného činu 
 
Triedenie skutkových podstát trestného činu podľa závažnosti 
 

Z pohľadu praktickej aplikácie je triedenie skutkových podstát trestných činov podľa 
závažnosti zrejme najvýznamnejšie. Kto totiž nevie rozlišovať medzi základnými, 
kvalifikovanými a privilegovanými skutkovými podstatami trestných činov a spolieha sa iba 
na mechanické podraďovanie skutkov pod skutkové podstaty, skôr či neskôr sa dopustí 
fatálnych chýb, ktoré môžu mať v konečnom dôsledku vplyv aj na posudzovanie, či ide 
o prečin alebo zločin, či na samotnú zákonnú výšku trestnej sadzby. Bez tohto rozlišovania sa 
tiež len veľmi ťažko dajú hľadať vzťahy medzi jednotlivými paragrafmi trestných činov, 
a preto je bez neho problematické riešiť súbehy rôznych trestných činov.  

Trestnoprávna teória zväčša uvádza zjednodušené triedenie skutkových podstát 
trestných činov podľa závažnosti nasledovne: „Podľa tohto kritéria delíme skutkové podstaty 
na 
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a) základné skutkové podstaty – tieto skutkové podstaty sú vyjadrením základných 
znakov daného trestného činu a charakterizujú základný stupeň protiprávneho 
správania pri tomto trestnom čine bez znakov zostrujúcich typovú závažnosť alebo 
naopak, znižujúcich typovú závažnosť. Ich výsledkom je základná trestná sadzba. 
Vždy sa nachádzajú v prvých odsekoch paragrafov jednotlivých trestných činov 
a spravidla začínajú označením subjektu – „kto“. Vyskytujú sa výnimočne aj v ďalších 
odsekoch a vtedy sa obvykle začínajú slovným spojením „ rovnako ako v odseku 1 sa 
potrestá“, 

b) kvalifikované skutkové podstaty sú vlastne nadstavbou  základných skutkových 
podstát, pretože sú vyjadrené tak, že k základnej skutkovej podstate pristupujú 
znaky zostrujúce jej typovú závažnosť, tzv. kvalifikačné znaky nazývané aj obzvlášť 
priťažujúce okolnosti či okolnosti podmieňujúce použitie vyššej trestnej sadzby (k 
tomu pozri napr. znenie § 38 ods. 1 TZ) zväčša definované v II. diele V. hlavy 
Všeobecnej časti TZ. Preto je pri nich aj zvýšená trestná sadzba. Väčšinou sú uvedené 
v druhých a nasledujúcich odsekoch paragrafov jednotlivých trestných činov a vtedy 
spravidla začínajú  slovným spojením „odňatím slobody na...“, 

c) privilegované skutkové podstaty – oproti základným skutkovým podstatám 
obsahujú znaky, ktoré podstatne znižujú ich typovú závažnosť, z čoho potom 
vyplýva aj miernejšia trestná sankcia. Privilegovaných skutkových podstát je v TZ 
málo a dajú sa identifikovať na základe porovnania znakov so základnými 
skutkovými podstatami. Príkladom môže byť vražda novonarodeného dieťaťa 
matkou podľa § 146 TZ, ktorá je privilegovanou skutkovou podstatou ku vražde 
podľa § 145 TZ i úkladnej vražde podľa § 144 TZ.“ 13 

Pre zjednodušenie študentom často odporúčame, aby rozdiel medzi základnou 
a kvalifikovanou skutkovou podstatou trestného činu videli v tom, že základné skutkové 
podstaty sú uvedené v prvých odsekoch paragrafov skutkových podstát trestných činov 
a pokiaľ sa ďalšie odseky uvádzajú formuláciou „Rovnako ako v odseku 1 sa páchateľ 
potrestá...“ ide tiež o základné skutkové podstaty trestných činov s odkazom na základnú 
trestnú sadzbu, a teda tiež na základnú skutkovú podstatu, zatiaľ čo kvalifikované skutkové 
podstaty uvedené v druhých a ďalších odsekoch paragrafov skutkových podstát sa začínajú 
formuláciou „Odňatím slobody na...“ a pokračujú zvýšenou trestnou sadzbou a odkazom na 
čin spáchaný v predchádzajúcom odseku.14  

Takýto zjednodušujúci výklad ale môže byť často zavádzajúci. Zoberme si 
napríklad trestný čin usmrtenia podľa § 149 TZ: 

 
„(1) Kto inému z nedbanlivosti spôsobí smrť, potrestá sa odňatím slobody až na tri roky. 
(2) Odňatím slobody na dva roky až päť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin 

uvedený v odseku 1  
a) závažnejším spôsobom konania, alebo 
b)na chránenej osobe. 
(3) Odňatím slobody na štyri roky až desať rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin 

uvedený v odseku 1 na dvoch alebo viacerých osobách preto, že hrubo porušil predpisy o 
bezpečnosti práce alebo dopravy alebo hygienické predpisy.  

 
13 BURDA, E., ČENTÉŠ, J., KOLESÁR, J., ZÁHORA, J. a kol. Trestný zákon. Všeobecná časť. Komentár. I. diel, s. 
35-36. 
14 Napr.: KRATOCHVÍL, V. a kol. Kurs trestního práva trestní právo hmotné: obecná část, s. 173-174; alebo 
MAŠĽANYOVÁ, D. a kol. Trestné právo hmotné. Všeobecná a osobitná časť. Plzeň: Aleš Čeněk, 2011, s. 66. 



Trestná zodpovednosť 
II. kapitola – Pojem trestný čin, pojem skutok, skutková podstata trestného činu a jej znaky 

[89] 

(4) Rovnako ako v odseku 3 sa páchateľ potrestá, ak v súvislosti so svojím zamestnaním, 
povolaním, postavením alebo funkciou alebo ako vodič dopravného prostriedku spôsobí v stave 
vylučujúcom spôsobilosť vykonávať takú činnosť, ktorý si privodil vplyvom návykovej látky, 
inému z nedbanlivosti smrť.  

(5) Odňatím slobody na sedem rokov až dvanásť rokov sa páchateľ potrestá, ak činom 
uvedeným v odseku 4 spôsobí z nedbanlivosti smrť dvoch alebo viacerých osôb.“ 

 
Všimnite si prosím ustanovenie § 149 ods. 4 TZ, ktorý vyššie naznačeným spôsobom 

odkazuje na ustanovenie odseku 3 „Rovnako ako v odseku 3 sa páchateľ potrestá...“, čo podľa 
vyššie uvedeného, takmer zaručeného postupu určovania znamená, že ide o základnú 
skutkovú podstatu. Lenže samotné ustanovenie § 149 ods. 3 TZ je kvalifikovanou skutkovou 
podstatou. A to teda v tomto prípade, ale tým pádom aj vo všeobecnosti (keďže nejaké 
pravidlo logického uvažovania nefunguje v jednotlivom prípade, nemôže byť univerzálnym 
postupom), znamená, že slovná formulácia „Rovnako ako v odseku... sa páchateľ 
potrestá...“ je len odkazom na výšku trestnej sadzby. Nič viac. 

Ako teda spoľahlivo rozpoznáme kvalifikovanú skutkovú podstatu od základnej 
skutkovej podstaty? Jednoduchá odpoveď sa skrýva v načrtnutej definícii kvalifikovanej 
skutkovej podstaty: „ktorá mimo bežných znakov obsahuje naviac jeden alebo viacej 
kvalifikačných znakov“. Znamená to teda, že kvalifikovaná skutková podstata obsahuje 
všetky znaky základnej skutkovej podstaty, čo aj bližšie konkretizované (napr. 
prostredníctvom subjektu alebo hmotného predmetu útoku alebo spôsobu konania atď.) plus 
aspoň jeden znak, ktorý zvyšuje typovú závažnosť činu (ním môže byť aj konkretizácia 
znaku základnej skutkovej podstaty, napr. kvalifikačným znakom je špeciálny subjekt). 
V prípade § 149 ods. 4 TZ vidíme, že predmetné ustanovenie obsahuje celú skutkovú podstatu 
§ 149 ods. 1 TZ, a teda je kvalifikovanou skutkovou podstatou, čo má vzhľadom na 
konštrukciu zavinenia v základných a kvalifikovaných skutkových podstatách zásadný 
význam pre určenie, že ustanovenie § 149 ods. 4 TZ je prečin a nie zločin.15 Teda aj 
z praktického hľadiska zjavne nejde o maličkosť. 

V prípade privilegovaných skutkových podstát to platí rovnako, len ide o znaky 
znižujúce typovú závažnosť oproti základnej skutkovej podstate, akurát privilegované 
skutkové podstaty často tvoria samostatné paragrafy skutkových podstát trestných činov. 
A tak napríklad s ľahkosťou môžeme povedať, že jednoodsekový paragraf trestného činu 
vraždy novonarodeného dieťaťa matkou podľa § 146 TZ je privilegovanou skutkovou 
podstatou ku skutkovým podstatám trestných činov vraždy podľa § 145 TZ či úkladnej vraždy 
podľa § 146 TZ. 

Teória triedenia skutkových podstát trestných činov podľa závažnosti sa teda zdá 
byť dokonalá, ale to len do chvíle, než si uvedomíme zložitejšie konštrukcie vzťahov 
skutkových podstát trestných činov v Trestnom zákone. Ideálnym príkladom sú skutkové 
podstaty trestného činu vydierania podľa § 189 TZ a trestného činu hrubého nátlaku podľa § 
191 STZ.  

 
Vydieranie podľa § 189 TZ: 
„(1) Kto iného násilím, hrozbou násilia alebo hrozbou inej ťažkej ujmy núti, aby niečo 

konal, opomenul alebo trpel, potrestá sa odňatím slobody na dva roky až šesť rokov.  

 
15 K uvedenému bližšie pozri: BURDA, E., ČENTÉŠ, J., KOLESÁR, J., ZÁHORA, J. a kol. Trestný zákon. Osobitná 
časť. Komentár. II. diel. 1. vydanie. Praha: C. H. Beck, 2011,  s. 67-70. 
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(2) Odňatím slobody na štyri roky až desať rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin 
uvedený v odseku 1  

a) závažnejším spôsobom konania, 
b) na chránenej osobe, 
c) z osobitného motívu, alebo 
d) a spôsobí ním väčšiu škodu. 
(3) Odňatím slobody na desať rokov až dvadsať rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha 

čin uvedený v odseku 1  
a) a spôsobí ním ťažkú ujmu na zdraví alebo smrť, alebo 
b) a spôsobí ním značnú škodu. 
(4) Odňatím slobody na dvadsať rokov až dvadsaťpäť rokov alebo trestom odňatia 

slobody na doživotie sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1  
a) a spôsobí ním ťažkú ujmu na zdraví viacerým osobám alebo smrť viacerých osôb, 
b) a spôsobí ním škodu veľkého rozsahu, alebo 
c) ako člen nebezpečného zoskupenia.“ 
 
Hrubý nátlak podľa § 191 TZ: 
„(1) Kto iného násilím, hrozbou násilia alebo hrozbou inej ťažkej ujmy núti plniť 

povinnosť zo záväzku, na ktorej splnenie má inak tretia osoba nárok, potrestá sa odňatím 
slobody na jeden rok až tri roky.  

(2) Odňatím slobody na tri roky až osem rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin 
uvedený v odseku 1  

a) a spôsobí ním väčšiu škodu, 
b) na chránenej osobe, 
c) z osobitného motívu, alebo 
d) závažnejším spôsobom konania. 
(3) Odňatím slobody na sedem rokov až pätnásť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha 

čin uvedený v odseku 1  
a) a spôsobí ním ťažkú ujmu na zdraví alebo smrť, alebo 
b) a spôsobí ním značnú škodu. 
(4) Odňatím slobody na pätnásť rokov až dvadsaťpäť rokov alebo trestom odňatia 

slobody na doživotie sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1  
a) a spôsobí ním škodu veľkého rozsahu, 
b) a spôsobí ním smrť viacerých osôb, alebo 
c) ako člen nebezpečného zoskupenia.“ 
 
Obidva vyššie citované paragrafy skutkových podstát trestných činov sú, pokiaľ ide 

o závažnosť ich skutkových podstát, konštruované klasicky, prvý odsek je základnou 
skutkovou podstatou a druhý až štvrtý odsek sú kvalifikovanými skutkovými podstatami. Keď 
si však porovnáme ustanovenie § 191 ods. 1 TZ ku § 189 ods. 1 TZ, dospejeme k záveru, že § 
191 ods. 1 TZ je vo vzťahu ku  § 189 ods. 1 TZ privilegovanou skutkovou podstatou 
(privilegačný znak oproti vydieraniu spočíva v konkretizácií objektívnej stránky, teda že 
páchateľ „núti plniť povinnosť zo záväzku, na ktorej splnenie má inak tretia osoba nárok“), 
avšak zároveň je vzhľadom ku svojim ostatným odsekom (teda § 191 ods. 2 až 4 TZ) základnou 
skutkovou podstatou.  

Pri bližšej komparácii ustanovení § 189 ods. 2 až 4 TZ a § 191 ods. 2 až 4 TZ zistíme, že 
tieto sú z hľadiska kvalifikačných znakov navzájom zrkadlovým obrazom a líšia sa akurát 
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nižšou trestnou sadzbou pri každom z ustanovení § 191 ods. 2 až 4 TZ vzhľadom ku 
zrkadlovým skutkovým podstatám § 189 TZ a pochopiteľne odkazom na základnú skutkovú 
podstatu. Znamená to, že ustanovenia § 191 ods. 2 až 4 TZ sú privilegované skutkové 
podstaty ku zrkadlovým skutkovým podstatám § 189 ods. 2 až 4 TZ a zároveň kvalifikovanými 
skutkovými podstatami ku ustanoveniu § 191 ods. 1 TZ. Skutkové podstaty § 189 ods. 2 až 4 
TZ sú zasa kvalifikovanými skutkovými podstatami k § 189 ods. 1 TZ, ale zároveň je každá 
z nich základnou skutkovou podstatou k zrkadlovej skutkovej podstate § 191 TZ. 
A ustanovenie § 191 ods. 1 TZ je zároveň základnou skutkovou podstatou pre ďalšie 
ustanovenia § 191 TZ i privilegovanou skutkovou podstatou vzhľadom k § 189 ods. 1 TZ. Takže 
v konečnou dôsledku jediná skutková podstata, ktorá nevystupuje v tomto prípade 
v dvojakom postavení z hľadiska závažnosti, je ustanovenie § 189 ods. 1 TZ, ktoré je pre každú 
ďalšiu skutkovú podstatu základnou skutkovou podstatou. 

Z vyššie uvedeného príkladu je jasné, že doterajšie teoretické vymedzenie 
triedenia skutkových podstát trestných činov podľa závažnosti je pre potreby praxe 
nedostatočné. Riešením tejto situácie je rozšírenie teórie delenia skutkových podstát podľa 
závažnosti na dvojrádovú úroveň.  

Prvý rád predstavuje delenie skutkových podstát trestných činov podľa závažnosti 
vzhľadom na postavenie skutkovej podstaty v konštrukcii paragrafu skutkových podstát 
a to na: 

- základné, ktoré sú vyjadrením základnej (bazálnej) typovej závažnosti činu v rámci 
paragrafu skutkových podstát trestných činov (napr. § 189 ods. 1 TZ aj § 191 ods. 1 
TZ sú v tomto ponímaní základné skutkové podstaty), 

- kvalifikované, ktoré sú v rámci paragrafu skutkových podstát trestných činov 
vyjadrením zvýšenej (zostrenej) typovej závažnosti pristúpením ďalšieho 
(kvalifikačného) znaku či ďalších znakov (napr. § 189 ods. 2 až 4 TZ aj § 191 ods. 2 až 
4 TZ sú v tomto ponímaní kvalifikované skutkové podstaty), 

- privilegované, ktoré sú v rámci paragrafu skutkových podstát trestných činov 
vyjadrením zníženej typovej závažnosti pristúpením ďalšieho (privilegačného) znaku 
či ďalších znakov (napr. v tomto ponímaní ani § 189 TZ ani § 191 TZ neobsahuje 
privilegované skutkové podstaty). 

Druhý rád predstavuje delenie skutkových podstát trestných činov podľa 
závažnosti vzhľadom na postavenie skutkovej podstaty ku skutkovým podstatám 
obsiahnutým v iných paragrafoch skutkových podstát (než v ktorom je ona sama), a to 
na: 

- pravé základné, ktoré sú vyjadrením základnej (bazálnej) typovej závažnosti činu, 
a to aj v komparácii s akoukoľvek inou skutkovou podstatou obsiahnutou v Trestnom 
zákone (napr. § 189 ods. 1 TZ je aj v tomto ponímaní základnou skutkovou 
podstatou), 

- nepravé základné, ktoré sú vyjadrením základnej (bazálnej) typovej závažnosti činu 
v komparácii s konkrétnou inou skutkovou podstatou obsiahnutou ale v iných 
paragrafoch skutkových podstát (napr. § 189 ods. 2 až 4 TZ sú v tomto ponímaní 
základnými skutkovými podstatami k § 191 ods. 2 až 4 TZ), 

- kvalifikované, ktoré sú v komparácii s konkrétnou inou skutkovou podstatou 
obsiahnutou v iných paragrafoch skutkových podstát vyjadrením zvýšenej 
(zostrenej) typovej závažnosti pristúpením ďalšieho (kvalifikačného) znaku či ďalších 
znakov (napr. v prípade vzťahov § 189 a § 191 TZ sa v tomto ponímaní kvalifikované 
skutkové podstaty nevyskytujú), v tomto prípade ide zväčša o tzv. zložené skutkové 
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podstaty, teda skutkové podstaty zložené z iných skutkových podstát, ak je zložená 
skutková podstata typovo závažnejšia (čo je obvyklé, napr. skutkové podstaty 
trestného činu lúpeže podľa § 188 TZ), 

- privilegované, ktoré sú v komparácii s konkrétnou inou skutkovou podstatou 
obsiahnutou v iných paragrafoch skutkových podstát vyjadrením zníženej typovej 
závažnosti pristúpením ďalšieho (privilegačného) znaku či ďalších znakov (napr. 
skutkové podstaty § 191 TZ sú privilegovanými skutkovými podstatami ku 
zrkadlovým skutkovým podstatám § 189 TZ). 

 
Triedenie skutkových podstát trestného činu podľa spôsobu vyjadrenia v trestnom zákone  

 
Podľa spôsobu vyjadrenia v Trestnom zákone delíme skutkové podstaty trestných 

činov nasledovne: 
a) popisná (opisná) skutková podstata vyjadruje všetky svoje znaky opisným 

spôsobom bez odkazu na inú skutkovú podstatu trestného činu, iné konkrétne 
ustanovenie mimotrestného všeobecne záväzného právneho predpisu ako aj bez 
blankety na iné všeobecne záväzné právne predpisy (napr. kto iného úmyselne 
usmrtí...), pričom legálne definície pojmov ustanovené v Trestnom zákone sa ako 
odkaz nechápu (sú totiž nevyhnutné pre aplikáciu akejkoľvek skutkovej podstaty), 
rovnako tak sa ako odkaz nechápu konkrétne legálne definície pojmov uvedených 
v mimotrestných zákonoch (napr. pojem smrť v zákone o zdravotnej starostlivosti), 
pretože definícii jedného pojmu v mimotrestných zákonoch môže byť viac, 
teoreticky môžu byť rozporné, prípadne priamo konkurujú pojmom uvedeným 
v Trestnom zákone (napr. pojem blízka osoba); takéto legálne definície pojmov z 
mimotrestných predpisov však slúžia ako významná interpretačná pomôcka, 

b) vnútorne odkazovacia skutková podstata vyjadruje viaceré svoje znaky opisným 
spôsobom  a k nim sa pridáva odkaz na inú skutkovú podstatu trestného činu alebo 
jej časť a to buď výslovný (napr. kvalifikované skutkové podstaty sa výslovne 
odvolávajú na základnú skutkovú podstatu) alebo implicitný (napr. úmyselne 
zavinená skutková podstata trestného činu všeobecného ohrozenia obsahuje 
definíciu pojmu všeobecné nebezpečenstvo, nedbanlivostne zavinená skutková 
podstata toho istého trestného činu ju neobsahuje, ale používa tento pojem – 
implicitný odkaz na úmyselne zavinenú skutkovú podstatu), 

c) navonok odkazovacia skutková podstata vyjadruje viaceré svoje znaky opisným 
spôsobom  a k nim sa pridáva odkaz na konkrétnu právnu normu vyjadrenú mimo 
Trestného zákona a to výslovne (napr. v minulosti v slovenskom Trestnom zákone to 
bola skutková podstata trestného činu podnecovanie, hanobenie a vyhrážanie 
osobám pre ich príslušnosť k niektorej rase, národu, národnosti, farbe pleti, etnickej 
skupine alebo pôvodu rodu podľa § 424a ods. 1 písm. b) TZ, ktorý odkazoval na čl. 7 
a 8 Rímskeho štatútu Medzinárodného trestného súdu), nie však implicitne (k tomu 
bližšie pozri výklad k písm. a)), 

d) blanketová skutková podstata vyjadruje viaceré svoje znaky opisným spôsobom  
a k nim sa pridáva blanketa na iný všeobecne záväzný právny predpis alebo súbor 
všeobecne záväzných právnych predpisov, a to výslovný (napr. v rozpore so 
všeobecne záväznými právnymi predpismi na ochranu životného prostredia). 
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Triedenie skutkových podstát trestného činu podľa štruktúry 
 
„Podľa štruktúry (skladby) znakov skutkovej podstaty sa tieto klasifikujú na 

jednoduché a zložité. V rámci zložitých sa ďalej diferencujú skutkové podstaty zložené, 
kumulatívne a alternatívne. 

Jednoduchá skutková podstata charakterizuje zodpovedajúce prvky činu súdne 
trestného vždy len jedným znakom... 

Zložitá skutková podstata sa z tohto hľadiska vyznačuje určitou mnohosťou 
znakov... 

Mnohosť znakov zložitej skutkovej podstaty sa prejavuje tiež v tom, že ku svojmu 
naplneniu vyžaduje existenciu všetkých jej znakov, t.j. kumuláciu, alebo stačia v tomto smere 
len niektoré z nich, t.j. alternácia.“16 

Jednoduché skutkové podstaty teda majú len jeden objekt, jednu objektívnu stránku, 
jednu subjektívnu stránku a jeden typ subjektu (napr. trestný čin vraždy v základnej skutkovej 
podstate: kto iného úmyselne usmrtí), pri zložitých skutkových podstatách je aspoň jeden 
z týchto znakov vyjadrený viacnásobne (napr. pri trestnom čine vydierania je alternatívne 
konanie násilím, hrozbou násilia alebo hrozbou inej ťažkej ujmy a naň nadväzujúci následok, 
ktorým je niekto nútený niečo konať, opomenúť alebo strpieť). 

Zložené skutkové podstaty trestných činov predstavujú také prípady, kedy je 
skutková podstata trestného činu zložená z dvoch iných skutkových podstát trestného činu, 
aj keď niektoré znaky pôvodných skutkových podstát môžu byť v nej zúžené alebo naopak 
doplnené (napr. trestný čin lúpeže podľa§ 188 TZ je zloženou skutkovou podstatou zo 
skutkovej podstaty vydierania podľa § 189 TZ – oproti nej je napr. pri lúpeži zúžené konanie 
len na násilie alebo hrozbu bezprostreného násilia, pričom pri vydieraní je konanie násilím, 
hrozbou násilia alebo hrozbou inej ťažkej ujmy, oproti vydieraniu je lúpež doplnená o ciel „v 
úmysle zmocniť sa cudzej veci“ - a  skutkovej podstaty krádeže, pričom stačí krádež v štádiu 
pokusu – dokonaná lúpež je totiž už použitím násilia alebo hrozby bezprostredného násilia 
v úmysle zmocniť sa cudzej veci, k zmocneniu sa cudzej veci pre dokonanie lúpeže nemusí 
prísť). Uvedené má význam pri hľadaní vzťahov medzi trestnými činmi v Trestnom zákone 
z dôvodu vylúčenia súbehov medzi zloženou skutkovou podstatou na jednej strane 
a skutkovými podstatami, z ktorých sa skladá zložená skutková podstata na strane druhej.  

Zjednodušene potom zložité skutkové podstaty zvykneme nazývať buď 
alternatívnymi alebo kumulatívnymi. Častokrát sú však skutkové podstaty formulované 
ako kombinácia mnohých znakov alternatívnych a mnohých znakov kumulatívnych. 
Z hľadiska teórie skutkovej podstaty nie je účelné tieto rôzne formulácie kategorizovať, 
a to z dôvodu ich značnej rôznorodosti. Pre praktickú orientáciu v štruktúre skutkovej 
podstaty je však vhodné vyjadriť mnohosť jednotlivých znakov skutkovej podstaty 
v jednotlivých rádoch, t.j. všetky viacnásobne vyjadrené znaky z jedného druhu znakov 
sa rozdelia na prvý rád, ak sa ďalej vnútorne delia, toto delenie predstavuje druhý rád atď. 
Pritom je potrebné jednotlivé znaky nezmiešavať a vždy sa vysporiadať s nimi 
samostatne minimálne v nasledujúcej štruktúre a s uvedením, či ide o alternatívne alebo 
kumulatívne vyjadrenie: 

a) objekt, 
b) konanie, 

 
16 KRATOCHVÍL, V. a kol. Kurs trestního práva trestní právo hmotné: obecná část,  s. 174. 
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c) následok (v prípade príčinnej súvislosti je jasné, že musí existovať medzi 
vyžadovaným konaním a následkom, jej kombinácie nepovažujeme za nevyhnutné 
presne definovať pre účely tohto rozboru skutkovej podstaty), 

d) zavinenie, 
e) v prípade fakultatívnych znakov subjektívnej stránky s týmito znakmi, 
f) v prípade fakultatívnych znakov objektívnej stránky s týmito znakmi, ak už 

necharakterizujú obligatórne súčasti objektívnej stránky, 
g) subjekt, v prípade, že je špeciálny alebo konkrétny a viacnásobne vyjadrený. 

Na ilustráciu načrtnutého spôsobu rozboru štruktúry zložitej skutkovej podstaty 
uvedieme príklad na pomerne komplikovanom trestnom čine poškodenia zdravia podľa § 162 
ods. 1 TZ: „Kto vykonáva napriek tomu, že nemá predpísanú odbornú spôsobilosť 
zdravotníckeho pracovníka alebo iného odborného pracovníka v zdravotníctve, úkony 
zdravotnej starostlivosti a neodborným vyšetrovacím alebo liečebným úkonom alebo 
nesprávnou indikáciou liekov, liečiv alebo iných zdravotníckych pomôcok, čo aj z nedbanlivosti,  

a) bezprostredne ohrozí život iného, 
b) inému ublíži na zdraví, alebo 
c) uskutoční bez súhlasu iného vyšetrovací alebo liečebný úkon alebo nesprávnu indikáciu 

liekov, liečiv alebo iných zdravotníckych pomôcok a takým úkonom ohrozí jeho zdravie, potrestá 
sa odňatím slobody na jeden rok až päť rokov.“ 

 
Rozbor štruktúry zložitej skutkovej podstaty trestného činu poškodenia zdravia 

podľa § 162 ods. 1 TZ:  
1) Objekt  

– objekt v prvom ráde sa delí na život a zdravie na jednej strane a na záujem 
spoločnosti nad riadnym a kontrolovaným výkonom zdravotníckych úkonov na 
strane druhej,  ide o kumulatívne vyjadrenie objektov 
– objekt život a zdravie sa v druhom ráde delí na život a na zdravie, ide 
o alternatívne vyjadrenie objektov, pretože stačí ohrozenie čo len jedného 
z týchto objektov, avšak v praxi bude pravidlom skôr kumulácia týchto dvoch 
objektov. 

2) Konanie 
– konanie v prvom ráde sa delí na:  

a) vykonáva úkony zdravotníckej starostlivosti, 
b) neodborným vyšetrovacím alebo liečebným úkonom alebo nesprávnou 

indikáciou liekov, liečiv alebo iných zdravotníckych pomôcok, 
c) uskutoční bez súhlasu iného vyšetrovací alebo liečebný úkon alebo 

nesprávnu indikáciu liekov, liečiv alebo iných zdravotníckych pomôcok. 
Pritom konanie v prvom ráde uvedené pod písmenom a) a b) musí byť 
vykonané kumulatívne a pokiaľ nastane alternatívna alinea počítajúca aj 
s konaním popísaným v písmene c), toto konanie sa musí s konaním 
vyjadreným v písmene a) aj b) opäť kumulovať, 

– konanie uvedené pod písmenom a) sa ďalej nedelí,  
– konanie uvedené pod písmenom b) sa v druhom ráde delí na: 

Ba) neodborný vyšetrovací úkon, 
Bb) neodborný liečebný úkon, 
Bc) nesprávnu indikáciu liekov,  
Bd) nesprávnu indikáciu liečiv, 
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Be) nesprávnu indikáciu zdravotníckych pomôcok.  
Ide o alternatívne konania, 

– konanie uvedené pod písmenom c) sa v druhom ráde delí na: 
Ca) uskutočnenie vyšetrovacieho úkonu bez súhlasu iného, 
Cb) uskutočnenie liečebného úkonu bez súhlasu iného, 
Cc) uskutočnenie nesprávnej indikácie liekov bez súhlasu iného, 
Cd) uskutočnenie nesprávnej indikácie liečiv bez súhlasu iného, 
Ce) uskutočnenie nesprávnej indikácie zdravotníckych pomôcok bez 
súhlasu iného. 
Ide o alternatívne konania. 

3) následok 
– následok v prvom ráde sa delí na: 

a) bezprostredné ohrozenie života iného, 
b) ublíženie inému na zdraví, 
c) ohrozenie zdravia iného. 
Tieto následky sú vyjadrené alternatívne, pričom pre následok vyjadrený 
pod písmenom c) sa vyžaduje kumulácia s konaním vyjadreným v prvom 
ráde pod písmenom c). 

4) zavinenie 
– zavinenie v prvom ráde sa delí na zavinenie úmyselné viažuce sa na konanie 
uvedené pod písmenami a) a b) ako aj na to, že subjekt nemá predpísanú odbornú 
spôsobilosť zdravotníckeho pracovníka alebo iného odborného pracovníka v 
zdravotníctve a na druhej strane na zavinenie čo aj z nedbanlivosti viažuce sa na 
konanie vyjadrené pod písmenom c) a na následky. Zavinenie v prvom ráde je 
štruktúrované kumulatívne, 
 – úmyselné zavinenie sa v druhom ráde nedelí, zavinenie čo aj z nedbanlivosti sa 
v druhom ráde delí na zavinenie úmyselné alebo zavinenie nedbanlivostné, 
pričom z povahy veci môže ísť iba o alternatívne použitie týchto dvoch foriem 
zavinenia. 

Takýto rozbor skutkovej podstaty trestného činu musí zvládnuť každá osoba 
aplikujúca trestné právo v praxi. Ak by toho nebola schopná, jej podradenie skutku pod 
skutkovú podstatu je viac intuitívne než založené na odbornej starostlivosti a môže viesť 
k mnohým chybným aplikáciám. 
 
§ II.VII 
Objekt skutkovej podstaty trestného činu a objekty vyskytujúce sa v Trestnom zákone 

 
Objekt skutkovej podstaty trestného činu je záujem, ktorý chráni daná skutková 

podstata trestného činu svojou existenciou. 
S pojmom objekt v trestnom práve úzko súvisí pojem záujem chránený trestným 

zákonom.  
 

Všeobecný objekt 
 

Záujem chránený Trestným zákonom je v najširšom význame slova všeobecným 
objektom Trestného zákona, teda predstavuje súhrn všetkých záujmov, ktoré chránia 
jednotlivé skutkové podstaty trestných činov. „Všeobecný objekt určuje v najvšeobecnejšej 
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rovine spoločenské vzťahy, ktoré je potrebné chrániť, a tým určuje rozsah právnej úpravy 
v Trestnom zákone. Stojí na najvyššom stupni abstrakcie, je formulovaný absolútne 
všeobecne.“17 

Záujem chránený Trestným zákonom teda predstavuje „... spoločenské vzťahy, ktoré 
sú chránené trestným právom; tie sú podstatným dôvodom, prečo určité činy trestom 
postihujeme. Za vzťahy považujeme také vzťahy štátu, organizácií a jednotlivcov (nositeľov 
alebo subjektov záujmov) k osobám, veciam a zariadeniam (objektom záujmov), ktoré  vedú 
subjekty záujmov k tomu, že prikladajú objektom záujmov pre seba zvláštny význam a venujú im 
preto zvláštnu pozornosť; poškodením objektov záujmov sú preto poškodené aj ich subjekty. 
Chránené sú však len také záujmy, ktorým spoločnosť prikladá zvláštny význam. V tom zmysle 
sú preto i záujmy jednotlivcov záujmami spoločenskými, pokiaľ ich spoločnosť chráni. Objektom 
týchto záujmov môžu byť  ako materiálne hodnoty (majetok), tak i hodnoty nehmotné (politické, 
morálne, kultúrne). Trestná ochrana má druhotný charakter tam, kde ide o vzťahy chránené už 
inými odvetviami práva (napr. majetkové vzťahy chránené občianskym právom).“18   

Ochrana záujmov Trestným zákonom je prakticky účelom Trestného zákona, 
avšak súčasný Trestný zákon nemá vyslovene uvedený účel zákona. Vyplýva však 
z celého jeho obsahu, zo súhrnu jednotlivých skutkov podstát trestných činov, teda zo 
súhrnu jednotlivých skutkových podstát trestných činov, teda zo súhrnu toho, aké 
záujmy chránia. Z nich je možné vyvodiť aj všeobecný objekt Trestného zákona, záujem 
chránený trestným zákonom. A ním sú: 

1) práva a oprávnené záujmy fyzických a právnických osôb, 
2) oprávnené záujmy spoločnosti, 
3) ústavné a hospodárske zriadenie Slovenskej republiky vrátane zvrchovanosti 

a územnej celistvosti Slovenskej republiky, 
4) ústavné, politické, hospodárske a spoločenské zriadenie iných štátov ako je 

Slovenská republika, usporiadanie medzinárodných organizácií a ich oprávnené 
záujmy prevažne v oblasti bezpečnosti (vyplýva to najmä z trestného útoku podľa § 
419 TZ a z ďalších trestných činov súvisiacich s terorizmom podľa § 419b až 419d TZ), 

5) finančné záujmy Európskej únie (vyplýva to najmä z trestného činu poškodzovania 
finančných záujmov Európskej únie podľa § 261 TZ).  

Súčasná doba podlieha globalizácii. A spolu s ňou sa globalizuje aj kriminalita, takže 
do budúcnosti nemožno vylúčiť rozšírenie všeobecného objektu Trestného zákona aj o ďalšie 
záujmy iných štátov a medzinárodných inštitúcii, či o všeobecné globálne záujmy. 
  
Druhový objekt 

 
Všeobecný objekt Trestného zákona teda môžeme chápať ako komplexnú 

skupinu všetkých objektov vyskytujúcich sa v Trestnom zákone. Tento všeobecný objekt 
je potrebné z metodických hľadísk ďalej deliť, a to podľa určeného kritériá, ktorým je druh 
chráneného záujmu, preto trestné právo hmotné pracuje aj s pojmom druhový 
(skupinový) objekt. 

„Druhový (skupinový) objekt trestného činu je vyjadrený spoločnými druhovými znakmi 
individuálnych objektov jednotlivých trestných činov. Predstavuje širšiu alebo užšiu skupinu 
príbuzných chránených záujmov, ktoré patria do tej istej oblasti. Zákonodarca ich obvykle 

 
17 MAŠĽANYOVÁ, D. a kol. Trestné právo hmotné. Všeobecná a osobitná časť, s. 67. 
18 SOLNAŘ, V. FENYK, J. CÍSAŘOVÁ, D. Základy trestní odpovědnosti, podstatně přepracované a doplněné 
vydání, s. 169. 
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zoskupuje do jednej hlavy alebo jedného dielu v osobitnej časti Trestného zákona. Druhové 
objekty sú teda v Trestnom zákone v názvoch hláv, resp. dielov Osobitnej časti  Trestného 
zákona. Každý skupinový objekt je nadradený pojmu individuálny objekt... Niektoré hlavy 
Osobitnej časti Trestného zákona vyjadrujú jeden druhový objekt trestných činov... Do iných hláv 
Osobitnej časti sú sústredené trestné činy s viac druhovými objektmi, svojou povahou 
príbuznými... Význam skupinového objektu spočíva v systematickom rozdelení trestných činov 
uvedených v osobitnej časti trestného zákona.“19 

Základné druhové objekty súčasného Trestného zákona sú vyjadrené v 
jednotlivých hlavách osobitnej časti Trestného zákona (v niektorých prípadoch sú presne 
vyjadrené v názvoch hláv – napr. I. hlava Trestné činy proti životu a zdraviu, v iných prípadoch 
názov hlavy plne nevystihuje druhový objekt danej hlavy a je ho potrebné vyjadriť z obsahu 
skutkových podstát trestných činov danej hlavy, napr. druhovým objektom XI. hlavy 
Osobitnej časti TZ Trestné činy proti iným právam a slobodám je medziľudské súžitie) a sú 
nimi: 

I. hlava: život a zdravie, 
II. hlava: sloboda, ľudská dôstojnosť v sexuálnej oblasti, 

III. hlava: rodinné vzťahy, psychický a fyzický rozvoj dieťaťa, 
IV. hlava: majetkové vzťahy, 
V. hlava: hospodárske vzťahy, 

VI. hlava: všeobecná bezpečnosť a životné prostredie, 
VII. hlava: ústavné zriadenie Slovenskej republiky, jej zvrchovanosť, celistvosť 

a bezpečnosť, 
VIII. hlava: poriadok vo verejných veciach, 

IX. hlava: medziľudské súžitie, 
X. hlava: brannosť, alternatívna (civilná) služba, služba v ozbrojených silách, obrana 

vlasti, 
XI. hlava: obranyschopnosť ozbrojených síl Slovenskej republiky, 

XII. hlava: mier, ľudskosť, bezpečnosť a inakostná znášanlivosť. 
Pochopiteľne, druhové objekty Trestného zákona je možné ešte hlbšie štruktúrovať, 

a to buď na základe delenia jednotlivých hláv osobitnej časti TZ na diely (napr. V. hlava 
osobitnej časti TZ sa delí na štyri diely, druhovým objektom prvého je fungovanie trhovej 
ekonomiky, druhého hospodárska disciplína subjektov pohybujúcich sa na trhu, tretieho 
mena a daňová povinnosť, štvrtého práva duševného vlastníctva), alebo na základe určitého 
faktického zoskupovania viac príbuzných trestných činov (napr. druhý diel druhej hlavy 
osobitnej časti TZ sa nazýva trestné činy proti ľudskej dôstojnosti, pričom druhový objekt 
v tomto diele sa môže ďalej členiť na: 1. slobodu rozhodovania v sexuálnej oblasti (najmä 
trestný čin znásilnenia podľa § 199 a trestný čin sexuálneho násilia podľa § 200 TZ), 2. zdravý  
fyzický a psychický vývoj mladého človeka bez nevhodných sexuálnych skúseností (trestné 
činy sexuálneho zneužívania podľa § 201 až 202 TZ), 3. ľudský genetický fond (súlož medzi 
príbuznými podľa § 203 TZ). 

„Systematika Osobitnej časti má význam pre orientáciu v zákone, zdôrazňuje sa 
ňou stupnica chránených hodnôt, je jednou z významných pomôcok pre výklad zákona... 
Objekt trestného činu ako kritérium delenia umožňuje najprehľadnejšie usporiadať trestné 
činy do skupín a podskupín, na približne veľkosťou porovnateľné celky a určiť ich poradie.“20 

     

 
19 JELÍNEK, J. a kol. Trestní právo hmotné. Obecná část. Zvláštní část. Prvé vydání. Praha: Leges 2009, s. 152-153. 
20 IVOR, J. a kol. Trestné právo hmotné. Osobitná časť. 2. časť. Bratislava: Iura Edition, 2006, s. 8-9. 
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Individuálny objekt, primárny a sekundárny objekt 
 

Druhový, skupinový objekt je tvorený súhrnom objektov jednotlivých skutkových 
podstát trestných činov, ktoré sa nazývajú individuálnymi objektami 

Individuálny objekt vyjadruje určitý výsek právnych statkov, na ochranu ktorých je to 
či ono ustanovenie Osobitnej časti Trestného zákona určené. Individuálny objekt je teda 
vyjadrený v každej skutkovej podstate trestného činu. Nie je však vyjadrený výslovne, ale 
vyplýva z celkového zmyslu danej skutkovej podstaty. Zistíme ho odpoveďou na otázku, aký 
záujem chráni predmetná skutková podstata? 

Individuálny objekt skutkovej podstaty trestného činu sa delí na primárny 
a sekundárny.  Vo všeobecnosti možno zhrnúť, že primárnym objektom sú tie chránené 
záujmy, ktoré daná skutková podstata chráni na prvom mieste, kým sekundárnym objektom 
sú tie chránené záujmy, ktoré daná skutková podstata chráni až v druhom rade, teda ich 
ochrana je akýmsi vedľajším produktom ochrany primárneho záujmu, kvôli ktorej skutková 
podstata vznikla. V teórii vznikol zaujímavý rozpor v chápaní primárneho a sekundárneho 
objektu. 

Podľa prvého názoru všetky objekty, ktoré sú obligatórne pre danú skutkovú 
podstatu, sú jej primárnymi objektmi (napr. trestný čin lúpeže podľa § 188 TZ má 
obligatórne objekty slobodu rozhodovania o naložení s vecou a majetkové vzťahy; pri prijatí 
tejto teórie sú oba objekty primárne) a jej fakultatívne objekty sú objektmi sekundárnymi. 
Teda sekundárnymi objektmi sú také objekty, ktoré síce môžu byť v konkrétnom prípade 
naplnené, nemusia však byť prítomné pri každom naplnení danej skutkovej podstaty (napr. 
sloboda pohybu pri trestnom čine lúpeže bude zväčša porušená, ale nemusí to tak byť vždy, 
napr. vtedy, keď sa páchateľ chce zmocniť peňaženky od idúceho chodca, nechce však po 
ňom nič, ani aby zastal, len aby dovolil páchateľovi siahnuť mu do vrecka a vybrať mu 
peňaženku; takže život, alebo zdravie môžu byť v konkrétnom prípade lúpeže ohrozené či 
porušené, avšak nie je to tak vždy, napr. páchateľ hrozbou bezprostredného násilia blufuje).21  

Podľa druhého názoru  je primárny objekt síce obligatórnym znakom danej 
skutkovej podstaty, jeho určenie však závisí od logickej úvahy, ktorý objekt je pre dané 
ustanovenie najdôležitejší (napr. pri trestnom čine lúpeže zaradeného do druhej hlavy 
osobitnej časti TZ je týmto objektom sloboda rozhodovania o naložení s vecou, pretože tento 
trestný čin je zaradený medzi trestné činy proti slobode, ktorá je aj zo systematického  
hľadiska druhotného objektu jednotlivých hláv osobitej časti TZ zaradená skôr ako majetok). 
Sekundárnymi objektmi ako vedľajšími produktmi ochrany sú potom všetky ostatné 
objekty nachádzajúce sa v konkrétnom prípade, bez ohľadu na to, či sú pre danú 
skutkovú podstatu obligatórne (napr. v prípade lúpeže majetkové vzťahy) alebo 
fakultatívne (napr. život a zdravie pri lúpeži).22  

Zastávame názor, že vhodnejšia je prvá názorová skupina, ktorá považuje za 
primárne objekty všetky objekty obligatórne pre danú skutkovú podstatu a jej 
fakultatívne objekty považuje za objekty sekundárne. Vedú nás k tomu nasledujúce 
dôvody: 

 
21 Tento názor zastávajú napr. diela: NOVOTNÝ, O., DOLENSKÝ, A., JELÍNEK, J., VANDUCHOVÁ, M. Trestní 
právo hmotné. I. Obecná část, s. 108; JELÍNEK, J. a kol. Trestní právo hmotné. Obecná část. Zvláštní část, s. 155; 
IVOR, J. a kol. Trestné právo hmotné 1. Všeobecná časť, s. 107. 
22 Tento názor prezentujú napr. diela: KRATOCHVÍL, V. a kol. Kurs trestního práva trestní právo hmotné: obecná 
část, s. 230-231; obdobne SOLNAŘ, V. FENYK, J. CÍSAŘOVÁ, D. Základy trestní odpovědnosti, podstatně 
přepracované a doplněné vydání, s. 178.  
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1) význam jednoznačnosti – výber len jedného objektu z obligatórnych objektov za 
objekt primárny môže byť ovplyvnený subjektívnym náhľadom na hodnoty 
spoločnosti a na význam záujmov chránených Trestným zákonom, čo znižuje právnu 
istotu a identifikovateľnosť výkladu práva. Avšak určenie obligatórnych objektov ako 
objektov primárnych vychádza z identifikácie ich nevyhnutnej prítomnosti 
v skutkovej podstate, 

2) praktický význam – určenie len jedného primárneho objektu z viacerých 
obligatórnych  objektov  nemá pre prax skoro žiadny zmysel, kým určenie 
obligatórnych a fakultatívnych objektov je nielen teoreticky zaujímavé, ale aj 
prakticky užitočné (pri neprítomnosti obligatórneho objektu nemôže ísť o naplnenie 
skutkovej podstaty trestného činu). 

Uvedené tvrdenia by sme radi podporili praktickou ukážkou hľadania 
individuálneho objektu skutkovej podstaty trestného činu, na ktorom je vidieť, že 
vyvodenie individuálneho objektu nie je len vecou trestnoprávnej teórie, ale máva aj 
závažné praktické dôsledky, vyslovene na posúdenie, či bol alebo nebol spáchaný trestný 
čin. 

Osoba bola obvinená z trestného činu marenia spravodlivosti podľa § 344 ods. 1 písm. 
a) a b) TZ, ktorého skutková podstata v uvedených alternatívach znie: „Kto v konaní pred 
súdom, alebo v trestnom konaní a) predloží dôkaz, o ktorom vie, že je sfalšovaný alebo 
pozmenený, na účel použiť ho ako pravý, b) sfalšuje, pozmení alebo marí dôkaz, alebo bráni 
v získaní dôkazu...“ Obvinený totiž vypovedal o trestnom čine, ako ho vnímal, problém však 
bol, že obvinený daný trestný čin vôbec nevnímal. Vypovedal síce vecne úplne presne tak, ako 
bol daný čin vnímaný, lenže takto ho vnímal jeho rodinný príslušník, ktorý zo súkromných 
dôvodov nechcel v prípade vypovedať, nechcel byť do neho vôbec „zatiahnutý“.  

Otázka je, bol porušený objekt tejto skutkovej podstaty, alebo nebol, keď síce vo veci 
bola uvedená pravda, ale samotný zdroj bol nepravdivý, a teda nehodnoverný. Individuálny 
objekt trestného činu marenia spravodlivosti podľa § 344 je „...riadny a spravodlivý priebeh 
súdneho konania a trestného konania, aby sa mohlo dospieť k spravodlivému rozhodnutiu“.23  
Bol priebeh tohto trestného konania v danom prípade rušený tak, aby sa nemohlo dospieť 
k spravodlivému rozhodnutiu? Upozorňujem, že v prípade boli aj ďalšie dôkazy, bez tejto 
výpovede, ktoré to umožňovali. Ale čo keby neboli?  

V tomto momente je potrebné objekt skutkovej podstaty trestného činu prepojiť 
s ďalšími znakmi skutkovej podstaty, z ktorých sa prakticky generuje. Kľúčový je tu pojem 
dôkaz. „Za dôkaz sa považuje priamy poznatok, ktorý orgán činný v trestnom konaní a súd získal 
o predmete dôkazu z dôkazového prostriedku. Za dôkaz môže slúžiť všetko, čo môže prispieť 
k náležitému objasneniu veci a čo sa získalo z dôkazných prostriedkov podľa Trestného poriadku 
alebo osobitého zákona.“24 „Za dôkazné prostriedky sa považujú všetky prostriedky, z ktorých 
možno získať dôkazy. Sú nimi najmä výsluch obvineného, svedkov, znalcov, posudky a odborné 
vyjadrenia...“25 Skutková podstata totiž vyžaduje, aby sfalšovaný alebo pozmenený bol 
dôkaz, nie dôkazný prostriedok. Kým pojem dôkaz je informáciou a jej kvalitou, pojem 
dôkazný prostriedok je prakticky procesný úkon. Zápisnica z tohto úkonu má len význam 

 
23 IVOR, J.  a kol. Trestné právo hmotné. Osobitná časť. 1. časť, druhé doplnené a prepracované vydanie. 
Bratislava: Iura Edition 2010, s. 375.  
24 IVOR, J.  a kol. Trestné právo procesné. Druhé doplnené a prepracované vydanie. Bratislava: Iura Edition, 2010, 
s. 424.; obdobne MUSIL, J., KRATOCHVÍL, V., ŠÁMAL, P. Trestní právo procesní. 3. přepracovné a doplnené 
vydání. Praha: C. H. Beck, 2007, s. 378. 
25 IVOR, J.  a kol. Trestné právo procesné, s. 424.; obdobne MUSIL, J., KRATOCHVÍL, V., ŠÁMAL, P. Trestní právo 
procesní, s. 377. 
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zaznamenávací. V tomto konkrétnom prípade bola výpoveď údajného svedka zaznamenaná 
v zápisnici len dôkazným prostriedkom. Dôkazmi boli informácie o čine, ktoré mohli pomôcť 
pri objasňovaní daného činu (len tieto informácie mali povahu relevantného dôkazu v danom 
konaní, ktoré bolo zamerané na objasnenie činu, žiadne ďalšie prípadné prídavné informácie, 
ktoré neboli spôsobilé spolupôsobiť pri objasnení činu, nie sú relevantnými dôkazmi). A tie 
boli v predmetnej výpovedi (dôkaznom prostriedku) vzhľadom na ďalšie vyšetrovanie 
pravdivé, nefalšované a nepozmenené, nemarili iné dôkazy ani nebránili v získaní iných 
dôkazov. Preto v uvedenom prípade obvinený nepredložil dôkaz, o ktorom vie, že je 
sfalšovaný alebo pozmenený, na účel použiť ho ako pravý, ani nefalšoval, nepozmeňoval ani 
nemaril dôkaz, ani nebránil v získaní dôkazu. Manipulácia len so samotnými dôkaznými 
prostriedkami bez toho, aby z nej vyplynuli falšované či pozmenené dôkazy teda nie je 
trestná v zmysle § 344 ods. 1 písm. a); písm. b) TZ. 
 Po ďalšom skúmaní sme teda prišli k záveru, že objektom trestného činu marenie 
spravodlivosti podľa § 344 ods. 1 písm. a); písm. b) TZ je riadny a spravodlivý priebeh súdneho 
konania, resp. trestného konania, aby sa mohlo dospieť k spravodlivému rozhodnutiu bez 
nevhodného uvádzania falošných alebo pozmenených dôkazov, nie však dôkazných 
prostriedkov. 
 Vidíme teda, že trestnoprávna náuka o objekte skutkovej podstaty trestného činu 
môže mať v konkrétnom prípade zásadný význam, a preto určovanie objektov trestných 
činov nie je len teoretická „hračka“, ale dôležitá súčasť správnej kvalifikácie skutku pod danú 
skutkovú podstatu trestného činu. 
 Ako už bolo vyššie spomenuté, jednotlivé skutkové podstaty trestných činov 
niekedy obsahujú aj viac primárnych (obligatórnych) objektov, ktoré niekedy patria do 
rôznych druhových objektov, a teda trestné činy, ktoré chránia ich objektom príbuzné 
objekty, sú zaradené v rôznych hlavách osobitnej časti TZ. Azda najznámejším z takýchto 
trestných činov je trestný čin lúpeže podľa § 188 TZ, ktorého primárnym objektom je nielen 
sloboda rozhodovania o nakladaní  s vecou, ale aj majetkové vzťahy. Skutkové podstaty tohto 
trestného činu sú napokon zaradené v II. hlave I. diele Osobitnej časti TZ. Trestné činy proti 
slobode a nie vo IV. hlave Osobitnej časti TZ Trestné činy proti majetku. Zo systematického 
hľadiska bolo potrebné rozhodnúť, kam tento trestný čin zaradiť, a keďže viaceré znaky, ktoré 
obsahuje (najmä použitie násilia alebo hrozby bezprostredného násilia), sú charakteristické 
práve pre II. hlavu Osobitnej časti TZ (napr. trestný čin vydierania podľa § 188 TZ), skončil 
tento trestný čin práve tam. 

Toto je prvý z dôvodov, prečo sa pri určení individuálneho objektu skutkovej 
podstaty trestného činu nemožno spoliehať na jeho zaradenie do konkrétnej hlavy 
osobitnej časti TZ, a teda pod určitý druhový objekt. Druhým dôvodom je fakt, že napriek 
snahe zákonodarcu, máme v Trestnom zákone viaceré trestné činy, ktorých zaradenie do 
jednotlivých hláv na základe druhového objektu nezodpovedá realite. Jednoducho 
skutkové podstaty daného trestného činu obsahujú iba  také primárne objekty, ktoré nepatria 
do druhového objektu príslušnej hlavy. Dôvodov, prečo je to tak, je niekoľko. Jednak niektoré 
trestné činy na prvý pohľad zvádzajú, že chránia primárne určitý objekt, hoci to tak 
v skutočnosti nie je (napr. trestný čin neoprávnené odoberanie orgánov, tkanív a buniek 
a nezákonná sterilizácia podľa § 159 ods. 1 TZ – hmotným predmetom útoku je živá osoba, 
keďže trestné je aj nezákonné odoberanie buniek, pri ktorom nemusí byť poškodené ani 
ohrozené ani život ani zdravie), jednak niektoré trestné činy sú svojou povahou príbuzné 
trestným činom zaradeným do určitej hlavy, aj keď je zjavné, že majú iný objekt (napr. trestný 
čin neoprávnené odoberanie  orgánov, tkanív a buniek a nezákonná sterilizácia podľa § 160 
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ods. 1 TZ – hmotným predmetom útoku je mŕtve ľudské telo), a jednak v určitých prípadoch 
sú dôvodom na zaradenie ideologické dôvody (napr. trestný čin nedovoleného  prerušenia 
tehotenstva podľa § 150 až 153 TZ je zaradený medzi trestné činy proti životu, aj keď 
primárnym objektom je zdravie matky). 
 Preto jednoducho pre určenie individuálneho objektu sa nemožno spoliehať na 
názov hlavy či dielu Osobitnej časti TZ, v ktorých je trestný čin zaradený, ale je nutné 
z ostatných znakov skutkovej podstaty, najmä z objektívnej stránky, vyvodiť odpoveď na 
otázku, na ochranu akého záujmu je daná skutková podstata určená a ktoré záujmy sú 
ňou chránené obligatórne (teda vždy), vtedy ide o primárny objekt skutkovej podstaty 
trestného činu. Ak sú niektoré iné záujmy tiež chránené danou skutkovou podstatou 
trestného činu, ale tie nemusia byť prítomné v každom jednom prípade, teda nie sú pre 
danú skutkovú podstatu obligatórne, ide tiež o individuálny objekt danej skutkovej 
podstaty, ale sekundárny. 
 
Hmotný predmet útoku 
  

K náuke o objekte skutkovej podstaty trestného činu zvykneme priraďovať aj 
vysvetľovanie vo všeobecnosti fakultatívneho znaku skutkovej podstaty trestného činu, 
ktorým je hmotný predmet útoku. Ide teda o samostatný znak skutkovej podstaty trestného 
činu, nie o súčasť objektu skutkovej podstaty trestného činu, ale s objektom skutkovej 
podstaty súvisí, pretože pokiaľ v danom prípade je prítomný hmotný predmet útoku, z účinku 
trestného činu, ktorý sa prejavuje na hmotnom predmete útoku, sa aspoň čiastočne 
vyvodzuje aj následok trestného činu, ktorý sa prejavuje na objekte trestného činu. 

„...hmotný predmet útoku... na rozdiel od objektu, ktorý je abstraktným spoločenským 
záujmom či vzťahom, má len faktickú hmotnú povahu. Hmotným predmetom útoku sú osoby 
a veci, na ktoré páchateľ priamo pôsobí, čím zasahuje objekt trestného činu. Typickým 
všeobecne uvádzaným príkladom je trestný čin vraždy podľa § 145 TZ, kde objektom je ľudský 
život (a jeho ochrana) a hmotným predmetom útoku telo človeka. Povaha niektorých 
trestných činov pritom vylučuje, aby sa pri nich hmotný predmet útoku vyskytoval (napr. § 
405 a 406 TZ dezercia).“26 

  
§ II.VIII 
Subjekt skutkovej podstaty trestného činu 

 
Kto môže byť subjektom skutkovej podstaty trestného činu? 

 
Subjekt skutkovej podstaty trestného činu predstavuje páchateľa trestného činu, 

teda osobu, ktorá sa dopustila trestného činu. Samozrejme na to, aby osoba, ktorá sa 
dopustila trestného  činu, zároveň spĺňala náležitosti subjektu skutkovej podstaty trestného 
činu, musí byť zároveň osobou trestne zodpovednou, teda musí spĺňať podmienky, ktoré 
stanovuje Trestný zákon alebo zákon o trestnej zodpovednosti právnických osôb na vznik 
trestne zodpovednej osoby.  

Obligatórny je pri každom konkrétnom trestnom čine aspoň jeden subjekt, ktorý je 
trestne zodpovedný, v rámci jedného skutku však môže byť daný trestný čin spáchaný aj 
viacerými spolupáchateľmi, teda viacerými subjektmi, pričom niektoré z nich môžu byť 

 
26 BURDA, E., ČENTÉŠ, J., KOLESÁR, J., ZÁHORA, J. a kol. Trestný zákon. Všeobecná časť. Komentár. I. diel, s. 
36. 



Trestná zodpovednosť 
II. kapitola – Pojem trestný čin, pojem skutok, skutková podstata trestného činu a jej znaky 

[102] 

aj právnickými osobami, v jednom prípade dokonca môže byť známym subjektom 
skutkovej podstaty trestného činu iba právnická osoba (k tomu bližšie v tejto podkapitole). 

Na trestnom čine sa okrem páchateľov môžu zúčastňovať aj tzv. účastníci na trestnom 
čine, ktorí sa síce priamo nezapájajú do realizácie trestnoprávne relevantného skutku, ale 
podieľajú sa na ňom inou, nepriamou formou (organizovaním, návodom, objednávaním 
alebo pomocou – k problematike trestnej súčinnosti bližšie pozri kapitolu III). Účastník na 
trestnom čine však nie je subjektom skutkovej podstaty trestného činu, tým je len 
páchateľ alebo spolupáchateľ trestného činu. 

Trestný zákon definuje páchateľa trestného činu v § 19 TZ nasledovne: „1) Páchateľ 
trestného činu je ten, kto trestný čin spáchal sám. 2) Páchateľom trestného činu môže byť fyzická 
osoba a právnická osoba za podmienok ustanovených osobitným predpisom.“ 

Trestný zákon definuje spolupáchateľa trestného činu v § 20 TZ nasledovne: „Ak bol 
trestný čin spáchaný spoločným konaním dvoch alebo viacerých páchateľov (spolupáchatelia), 
zodpovedá každý z nich, ako keby trestný čin spáchal sám.“  

Uvedené znamená, že každá osoba, ktorá sa priamo zapojila do realizácie 
trestnoprávne relevantného skutku, teda spolupáchateľ (subjekt) zodpovedá priamo za celý 
čin v celom rozsahu, bez ohľadu na ostatných spolupáchateľov (subjekty), čo samozrejme 
neznamená, že by sa z hľadiska uloženia trestu trest nemohol individualizovať vo vzťahu ku 
každému zo subjektov vzhľadom na mieru jeho zavinenia daného skutku. 
 
Fyzická osoba ako subjekt skutkovej podstaty trestného činu 

 
Samotný Trestný zákon plne stanovuje v § 19 ods. 2 TZ v kontexte § 22 a 23 TZ ako 

subjekt skutkovej podstaty trestného činu iba trestne zodpovednú fyzickú osobu, čo je dané 
aj historicky, pretože do nadobudnutia účinnosti zákona o trestnej zodpovednosti 
právnických osôb v júli 2016 mohla byť trestne zodpovedným páchateľom, a teda subjektom 
trestného činu, iba fyzická osoba. Ustanovenie § 19 ods. 2 TZ sa síce výslovne zmieňuje o tom, 
že páchateľom, teda aj subjektom, trestného činu môže byť aj právnická osoba, ale len za 
podmienok ustanovených osobitným zákonom, ktorým je zákon o trestnej zodpovednosti 
právnických osôb. 

Fyzická osoba je živý človek, ľudská bytosť, ktorá je už narodená a ešte nebola 
terminovaná mozgovou smrťou (cerebrálna smrť mozgu). Nie však každá fyzická osoba 
môže byť subjektom skutkovej podstaty trestného činu, môže ním byť iba trestne 
zodpovedná fyzická osoba, ktorá spĺňa podmienku veku podľa § 22 TZ a podmienku 
príčetnosti v zmysle § 23 TZ. Trestný zákon totiž v súlade s princípmi, na ktorých je založené 
moderné trestné právo, predpokladá, že za trestný čin môže byť zodpovedná individuálne iba 
tá osoba alebo tie osoby, ktoré ho spáchali (prípadne mali na ňom inú účasť) – zásada 
individuálnej trestnej zodpovednosti a zároveň, že musí ísť o osobu, ktorá si je dostatočne 
vedomá spoločenskej škodlivosti, a teda si môže byť vedomá aj protiprávnosti daného činu. 
A to nemôžu byť deti, pokiaľ nedosiahnu určitý stupeň rozumovej a mravnej vyspelosti, ani 
osoby, ktoré z biologických dôvodov nedokážu rozpoznať protiprávnosť svojho konania 
alebo svoje konanie ovládať, teda nepríčetné osoby.  

Ustanovenie § 22 TZ o veku trestne zodpovedného páchateľa znie nasledovne: „(1) 
Kto v čase spáchania činu inak trestného nedovŕšil štrnásty rok svojho veku, nie je trestne 
zodpovedný. (2) Pre trestný čin sexuálneho zneužívania podľa § 201 nie je trestne zodpovedný, 
kto v čase spáchania činu nedovŕšil pätnásty rok svojho veku.“ Nedostatok veku pre vznik 
trestnej zodpovednosti je zároveň okolnosťou vylučujúcou trestnú zodpovednosť. 

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2005/300/20220101#paragraf-201
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Z uvedeného vyplýva, že náš Trestný zákon stanovuje pre vznik trestnej 
zodpovednosti ako hranicu štrnásty rok veku, čo platí aj v prípade, ak by čisto teoreticky 
bol nejaký jedinec značne rozumovo vyspelý aj v mladšom veku (teda ani on nemôže byť 
trestne zodpovedný pred dosiahnutím štrnásteho roku veku). Vznik trestnej zodpovednosti 
nastupuje vzhľadom na počítanie času v trestnom práve (§ 136 TZ) deň po rozhodnej udalosti, 
teda deň nasledujúci po dni štrnástych narodenín. 

Ustanovenie § 22 ods. 2 TZ upravuje špecifický prípad až neskoršieho vzniku trestnej 
zodpovednosti v prípade trestného činu sexuálneho zneužívania, ale len podľa § 201 TZ a to 
na pätnásty rok veku (teda trestná zodpovednosť pri tomto trestnom čine vzniká deň po 
pätnástych narodeninách). Je to tak preto, že daný trestný čin pod hrozbou trestnoprávnej 
sankcie zakazuje sexuálne aktivity s osobou mladšou ako pätnásť rokov, a to aj s jej súhlasom, 
čo znamená, že ak by pri tomto trestnom čine bol vznik trestnej zodpovednosti naviazaný na 
dosiahnutie štrnásteho roku veku a mali by medzi sebou sexuálny styk dve štrnásťročné 
osoby, navzájom by na sebe páchali trestný čin, teda by boli zároveň aj páchatelia aj 
poškodený tým istým sexuálnym aktom, čo je absolútny nezmysel z hľadiska samotnej 
podstaty trestného práva. 

Aj keď trestnoprávna zodpovednosť nastupuje dovŕšením štrnásteho roku veku, do 
dosiahnutia plnoletosti dovŕšením osemnásteho roku veku sú to ešte štyri celé roky. 
A povedzme si úprimne, že ľudia od štrnásteho do osemnásteho roku života sú ešte veľmi 
mladí a skôr dokážu urobiť chybu z nedostatku skúsenosti či neschopnosti vzdorovať tlaku 
okolia (napr. „dokáž, že si frajer a ukradni auto“). Preto Trestný zákon vo štvrtej hlave 
Všeobecnej časti (Osobitné ustanovenia o stíhaní mladistvých) stanovuje pre tieto osoby 
osobitné režimy, ktoré sú z hľadiska vyvodzovania trestnej zodpovednosti i sankcionovania 
pre týchto mladých páchateľov priaznivejšie a pred represiou vo vzťahu k páchateľovi výrazne 
kladú do popredia preventívne a resocializačné pôsobenie na páchateľa. Samotné tieto osoby 
sa nazývajú mladistvými.  

Mladistvého definuje ustanovenie § 94 ods. 1 TZ: „Osoba, ktorá v čase spáchania 
trestného činu dovŕšila štrnásty rok a neprekročila osemnásty rok svojho veku, sa považuje za 
mladistvú.“  Zákonodarca, súc si vedomý, že predchodca súčasného Trestného zákona 
stanovoval vznik trestnej zodpovednosti až na pätnásty rok veku a čeliac kritike, že mnohé 
osoby medzi štrnástym a pätnástym rokom veku ešte nedosahujú dostatočnú mieru 
rozumovej a mravnej vyspelosti, aby si reálne uvedomovali dosah svojho činu, vytvoril 
v ustanovení § 95 ods. 1 TZ koncept tzv. podmienenej trestnej zodpovednosti mladistvého 
páchateľa:  „Mladistvý mladší ako pätnásť rokov, ktorý v čase spáchania činu nedosiahol takú 
úroveň rozumovej a mravnej vyspelosti, aby mohol rozpoznať jeho protiprávnosť alebo ovládať 
svoje konanie, nie je za tento čin trestne zodpovedný.“ Ak teda mladistvý páchateľ činu mladší 
ako pätnásť rokov spĺňa jednu z dvoch alternatívnych podmienok ustanovenia § 95 ods. 
1 TZ (nemohol rozpoznať protiprávnosť alebo ovládať svoje konanie), a to z dôvodov 
podľa tohto ustanovenia (nedosiahol určitú úroveň rozumovej a mravnej vyspelosti), 
nemôže byť trestne zodpovedným páchateľom a teda ani subjektom skutkovej podstaty 
trestného činu. 

Trestný zákon pozná aj ďalší inštitút, ktorý súvisí s pojmom mladistvý, a to inštitút 
osoby blízkej veku mladistvého, ktorú v § 127 ods. 2 TZ definuje nasledovne: „Osobou blízkou 
veku mladistvých sa rozumie osoba, ktorá dovŕšila osemnásty rok svojho veku a neprekročila 
dvadsaťjeden rokov svojho veku.“ Tento pojem má oproti pojmu mladistvý len zlomkový 
význam, pretože na rozdiel od mladistvého páchateľa, na ktorého sa vzťahuje osobitný režim 
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vyvodzovania zodpovednosti i sankcionovania, skutočnosť, že je osoba blízka veku 
mladistvého je len jednou zo všeobecne poľahčujúcich okolností. 

Podľa veku potom subjekty skutkovej podstaty trestného činu delíme na: 
a) mladistvých páchateľov – ktorých trestná zodpovednosť vzniká deň po dni 

štrnástych narodenín a ich status osoby mladistvej končí uplynutím dňa ich 
osemnástych narodenín, 

b) dospelých páchateľov – ktorým zvýhodnený status mladistvých osôb končí deň po 
osemnástych narodeninách. Subkategóriu dospelých páchateľov sú osoby blízke 
veku mladistvého, tento status má osoba odo dňa nasledujúcom po dni 
osemnástych narodenín do uplynutia dňa dvadsiatychprvých narodenín. 

Druhá podmienka existencie trestnej zodpovednosti fyzickej osoby, a teda toho, 
že môže ísť o subjekt skutkovej podstaty trestného činu, je fakt, že musí ísť o osobu, ktorá 
je príčetná. Priamu definíciu príčetnosti Trestný zákon nepozná, vyvodzuje sa však z definície 
nepríčetnosti páchateľa ako okolnosti vylučujúcej trestnú zodpovednosť stanovenej v § 23 TZ 
nasledovne: „Kto pre duševnú poruchu v čase spáchania činu inak trestného nemohol rozpoznať 
jeho protiprávnosť alebo ovládať svoje konanie, nie je za tento čin trestne zodpovedný, ak tento 
zákon neustanovuje inak.“ 

Nepríčetnosť teda musí byť spôsobená duševnou poruchou, ktorá je aktuálne 
prítomná počas spáchania činu inak trestného, čo znamená, že môže ísť aj o krátkodobý 
duševný stav. Ak duševná porucha neovplyvňuje správanie páchateľa akurát v čase spáchania 
skutku, potom nemôže ísť o stav nepríčetnosti (napr. osoba síce bežne trpí stareckou 
demenciou, ale akurát v čase, keď videla svojho odvekého rivala, bola plne pri zmysloch, 
a preto zodpovedá za to, keď si povedala, že veď už nemá čo stratiť, a tak ho ubije čakanom). 
Zistiť, či je osoba naozaj v takomto stave, teda že biologicky nevie rozpoznať protiprávnosť 
svojho konania alebo ho nevie ovládať, je pomerne zložité a aj keď je to v konečnom dôsledku 
právna otázka, o ktorej v trestnom konaní rozhodujú finálne sudcovia (v prípravnom konaní 
vyšetrovatelia a prokurátori), právnici nie sú schopní toto posúdenie vykonať bez náležitých 
znaleckých posudkov, spravidla z odboru psychiatrie. 

„Medzi duševné poruchy, ktoré najčastejšie vedú k nepríčetnosti sa radia: 
1. duševné choroby ako duševné poruchy dlhšieho trvania, vyznačujúce sa viac menej 

typickým začiatkom, priebehom a prípadne koncom: progresívna paralýza, senilná 
demencia, schizofrénia, manickodepresívna psychóza, a iné; 

2. chorobné duševné stavy ako chronické duševné poruchy, ktoré nemajú určitý 
postup, začiatok a progresiu;  zúčastňujú sa na nich vrodené faktory i vplyv 
vonkajšieho prostredia (výchova); prináležia sem vývojové poruchy, vývojové 
oneskorenia, psychopatia, slabomyseľnosť (najmä idiocia), ako i niektoré prípady 
hluchonemoty a pod.; 

3. krátkodobé duševné poruchy ako patologický afekt... patologická opitosť, 
patologické poruchy spánku, najmä patologická rozospatosť, ainé ťažké poruchy 
vedomia (mrákotné stavy a iné); ďalej epizodické duševné poruchy v priebehu 
chronických nervových chorôb ako epileptické záchvaty, narkolepsia, migréna, 
duševné poruchy po otrase mozgu, omráčenie bleskom, po obesení, po otrave 
oxidom uhoľnatým a pod.“27 

Aby šlo o nepríčetnosť, duševná porucha musí spôsobiť vo vedomí človeka 
alternatívne aspoň jeden z dvoch následkov: 

 
27 SOLNAŘ, V. FENYK, J. CÍSAŘOVÁ, D. Základy trestní odpovědnosti, podstatně přepracované a doplněné 
vydání, s.235. 
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a) osoba nemohla rozpoznať protiprávnosť svojho činu, teda nechápala, že to, čo robí, 
robí zle, v rozpore s právom (napr. osoba postihnutá idiociou si neuvedomuje, že keď 
ťahá novorodenca za ruky, môže mu ublížiť), alebo  

b) osoba nemohla ovládať svoje konanie, aj keď si inak uvedomovala, že to, čo robí je 
protiprávne (napr. kleptománia). 

Zároveň treba pripomenúť, že ak je osoba nepríčetná z hľadiska páchania jedného 
typu trestnej činnosti, nemusí byť nepríčetná z hľadiska iného typu trestnej činnosti, a teda 
ak by v danom momente spáchala čin prvého typu, bola by nepríčetná, ak by ale spáchala čin 
druhého typu, už by nepríčetná nebola (napr. osoba trpí slabšou formou slabomyseľnosti, ak 
aj v domnelom spolupáchateľstve spácha trebárs trestný čin podvodu, pretože ju na to niekto 
navedie, pre účely tohto trestného činu bude nepríčetná, avšak táto istá osoba si dobre 
uvedomuje hodnotu ľudského života a preto by z hľadiska trestného činu vraždy nebola 
nepríčetná). 

Z praktického hľadiska sa  v súvislosti s domnelou nepríčetnosťou páchatelia často 
vyhovárajú na dve veci. Prvá je, že konali v afekte, a preto sú nepríčetní. To je nezmysel, 
pretože afekt je krátkodobá silne prežívaná emócia, nie duševná choroba, čo znamená, že 
z biologického hľadiska sa páchateľ vedel ovládať, len prosto nemal dosť pevnú vôľu, aby sa 
ovládol. Druhá výhovorka býva, že páchateľ bol nepríčetný, pretože sa opil alebo požil inú 
návykovú látku a na nič si nepamätá. Toto tiež nemôžeme samo osebe akceptovať ako 
nepríčetnosť, pretože tá nie je daná len požitím alkoholu a stratou pamäti ani menej 
kontrolovaným správaním, ale musí byť daná takým biologickým pôsobením na organizmus, 
ktorý nepríčetnosť spôsobí, tzv. patologická opitosť, ktorá v určitých prípadoch môže 
dokonca nastať aj po požití malého množstva alkoholu. 

Trestný zákon však rieši aj také prípady patologickej opitosti, ak sa nedostal páchateľ 
do tohto stavu nezavinene (ak sa dostal nezavinene, ide o klasickú nepríčetnosť 
a beztrestnosť) a to v rámci trestného činu opilstva podľa § 363 TZ: „(1) Kto sa požitím alebo 
aplikáciou návykovej látky, hoci aj z nedbanlivosti, privedie do stavu nepríčetnosti, v ktorom sa 
dopustí konania, ktoré má inak znaky trestného činu, potrestá sa odňatím slobody na tri roky až 
osem rokov; ak sa však dopustí konania, ktoré má inak znaky trestného činu, na ktorý zákon 
ustanovuje miernejší trest, potrestá sa týmto miernejším trestom. (2) Ustanovenie odseku 1, ako 
ani § 23 sa nepoužije, ak sa páchateľ priviedol do stavu nepríčetnosti v úmysle spáchať trestný 
čin.“ 

Môžu sa tiež vyskytovať prípady, kedy nejaká trestne zodpovedná osoba nahovorí 
na spáchanie trestného činu trestne nezodpovednú osobu (pre nedostatok veku alebo pre 
nepríčetnosť) alebo osobu konajúcu v skutkovom omyle (napr. zlosyn vidí, že obranca koná 
v nutnej obrane, ale privolá nič netušiaceho karatistu, ktorému povie, že útočník je osoba, 
ktorá v skutočnosti koná v nutnej obrane, a tak ju karatista zmláti a spôsobí jej ublíženie na 
zdraví). V takých prípadoch sa trestne nezodpovedné osoby alebo osoby konajúce 
v skutkovom omyle stanú tzv. živým nástrojom osoby, ktorá ich na daný čin nahovorila. 
Trestne nezodpovedné osoby ani osoby konajúce v skutkovom omyle pochopiteľne nemôžu 
byť za takýto čin zodpovedné, ale zodpovedná za ne bude práve osoba, ktorá ich použila ako 
živé nástroje a táto osoba sa nazýva nepriamy páchateľ a v takýchto prípadoch bude 
subjektom skutkovej podstaty trestného činu.  
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Právnická osoba ako subjekt skutkovej podstaty trestného činu 
 
Ako sme už uviedli v predchádzajúcej podkapitole, Trestný zákon v ustanovenie 

§ 19 ods. 2 sa síce výslovne zmieňuje o tom, že páchateľom, teda aj subjektom, trestného činu 
môže byť aj právnická osoba, ale len za podmienok ustanovených osobitným zákonom. 
A tým je zákon o trestnej zodpovednosti právnických osôb. 

Právnické osoby sú z pohľadu materiálneho sveta fiktívne osoby, ktoré sú 
charakteristické týmito znakmi: 

a) právnym poriadkom umelo vykonštruované subjekty právnych vzťahov –  ide o 
organizácie osôb alebo majetku, vytvorené na určitý účel s určitou vnútornou 
štruktúrou, spravidla (v našom právnom poriadku vždy) majetkovo samostatné, 

b) sú spôsobilé v medziach ustanovených právnym poriadkom mať práva 
a povinnosti, teda mať právnu subjektivitu, pričom za právnické osoby sú oprávnené 
konať určené fyzické osoby – tým pádom sú právnické osoby spôsobilé konať aj 
protiprávne a mať deliktuálnu spôsobilosť a niesť plnú právnu zodpovednosť. 

Zákon o TZPO ani iný zákon z oblasti trestného práva nedefinuje pojem „právnická 
osoba“. Základným ustanovením, ktoré v slovenskom právnom poriadku zakotvuje 
právnické osoby, je § 18 OZ: 

 
„(1) Spôsobilosť mať práva a povinnosti majú aj právnické osoby. 
(2) Právnickými osobami sú: 
a) združenia fyzických alebo právnických osôb, 
b) účelové združenia majetku, 
c) jednotky územnej samosprávy, 
d) iné subjekty, o ktorých to ustanovuje zákon.“ 

 
Na účely zákona o TZPO môže ísť o právnickú osobu zriadenú na základe 

slovenského právneho poriadku, právneho poriadku iného štátu, ale i na základe 
medzinárodného práva, nejde však o tie právnické osoby, ktoré sú výslovne vylúčené 
z pôsobnosti zákona o TZPO podľa § 5 ods. 1 zákona o TZPO a to sú: 

a) Slovenská republika a jej orgány (napr. vláda, Národná rada Slovenskej republiky 
a ďalšie ústredné orgány štátnej správy, ale aj miestne orgány štátnej správy, napr. 
okresné úrady), 

b) iné štáty a ich orgány, 
c) medzinárodné organizácie zriadené na základe medzinárodného práva verejného a 

ich orgány (či už ide o organizácie celosvetového významu ako OSN, alebo 
o organizácie regionálneho charakteru ako napr. Vyšehradská štvorka, alebo čisto 
o bilaterálne organizácie), 

d) obce a vyššie územné celky, 
e) právnické osoby, ktoré sú v čase spáchania trestného činu zriadené zákonom (napr. 

verejné vysoké školy), 
f) iné právnické osoby, ktorých majetkové pomery ako dlžníka nemožno usporiadať 

podľa osobitného predpisu upravujúceho konkurzné konanie (napr. niektoré typy 
zdravotníckych zariadení). 

Podľa ustanovenia § 5 ods. 2 zákona o TZPO „Majetková účasť právnických osôb 
uvedených v odseku 1 na právnickej osobe nevylučuje trestnú zodpovednosť takejto právnickej 
osoby podľa tohto zákona.“ 
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Právnická osoba teda môže byť subjektom skutkovej podstaty trestného činu, ak 
to nevylučuje ustanovenie § 5 ods. 1 TZPO a zároveň je páchateľom alebo 
spolupáchateľom trestného činu podľa § 6 ods. 1, resp. ods. 2 TZPO: „(1) Páchateľom 
trestného činu je právnická osoba, ktorej sa pričíta porušenie alebo ohrozenie záujmu chráneného 
Trestným zákonom spôsobom ustanoveným týmto zákonom. (2) Ak bol trestný čin spáchaný 
spoločným konaním dvoch alebo viacerých páchateľov, z ktorých aspoň jeden je právnickou 
osobou, zodpovedá každý z nich, ako keby trestný čin spáchal sám.“ To znamená, že právnická 
osoba je subjektom skutkovej podstaty toho trestného činu, ktorý sa jej pričíta podľa § 4 
zákona o TZPO (k tomu bližšie pozri poslednú podkapitolu v rámci tejto celej kapitoly 
„Pričítanie skutkovej podstaty trestného činu a trestného činu právnickej osobe“). 

V reálnom materiálnom svete samozrejme za právnickú osobu konajú fyzické 
osoby, a preto v drvivej väčšine prípadov nebude právnická osoba jediným subjektom 
skutkovej podstaty trestného činu, ale bude subjektom spolu so subjektmi, ktorými sú 
fyzické osoby. 

Môžu sa však vyskytnúť aj také prípady, kedy právnická osoba bude jediným 
trestnoprávne relevantným subjektom skutkovej podstaty trestného činu, aj keď 
z faktického hľadiska bol čin samozrejme realizovaný prostredníctvom fyzickej osoby. 

Ide o tieto dva prípady: 
1) nie je možné zistiť konkrétnu fyzickú osobu, voči ktorej sa vyvodzuje trestná 

zodpovednosť, respektíve jej to nejde dokázať, v takom prípade postačí 
preukázanie, že trestného činu sa musela dopustiť osoba alebo osoby, ktorých čin sa 
pričíta právnickej osobe (napr. v továrni prevádzkovanej právnickou osobou vznikne 
ekologická havária, pričom k nej prišlo súhrnom drobných nepresností, za ktoré 
nemožno žiadnu fyzickú osobu brať na trestnoprávnu zodpovednosť, avšak znaky 
trestného činu tu sú a je jasné, že vznikli vďaka súhrnu zavinených konaní 
a opomenutí osôb s relevantným vzťahom k právnickej osobe). Uvedené vyplýva 
z ustanovenia § 4 ods. 4 zákona o TZPO: „Trestná zodpovednosť právnickej osoby nie 
je podmienená vyvodením trestnej zodpovednosti voči fyzickej osobe uvedenej v odseku 
1 a nie je podmienená ani zistením, ktorá konkrétna fyzická osoba konala spôsobom 
podľa odsekov 1 a 2.“ 

2) fyzická osoba, ktorej čin sa pričíta právnickej osobe, nie je trestne zodpovedná (napr. 
dodatočne sa zistí, že konateľ právnickej osoby bol nepríčetný). Uvedené vyplýva 
z ustanovenia § 4 ods. 6 písm. d) zákona o TZPO: „Ustanovenia odsekov 1 až 5 sa 
použijú aj vtedy, ak... d) fyzická osoba, ktorá konala za právnickú osobu, nie je za takýto 
trestný čin trestne zodpovedná.“ 

 
Triedenie subjektov skutkovej podstaty trestného činu 

 
Z praktického hľadiska je najvýznamnejšie triedenie subjektov skutkovej podstaty 

trestného činu podľa ich schopností spáchať trestný čin, a to na: 
a) všeobecný subjekt, 
b) špeciálny subjekt, 
c) konkrétny subjekt. 

Ku všeobecnému subjektu toho nie je veľa čo povedať, je ním každý trestne 
zodpovedný páchateľ (k tomu viď. predchádzajúce podkapitoly). Teda ak skutková podstata 
trestného činu obsahuje vyjadrenie všeobecného subjektu, môže ju naplniť každý trestne 
zodpovedný páchateľ.  
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K aplikácii špeciálnych a konkrétnych subjektov v rámci skutkových podstát 
trestných činov sa definične vyjadrujú aj ustanovenia § 128 ods. 8 a 9 TZ, pričom ods. 9 sa 
vzťahuje ma osobitnú skupinu špeciálnych subjektov, na vojakov a ods. 8 sa vzťahuje 
rovnakou mierou ako na subjekty špeciálne, tak na subjekty konkrétne, respektíve 
ustanovenie § 128 ods. 8 TZ nerozlišuje medzi špeciálnym a konkrétnym subjektom (tento 
rozdiel aj v praktickej rovine však nepochybne existuje vzhľadom na konštrukciu samotného 
vyjadrenie týchto subjektov priamo v skutkových podstatách trestných činov). 

Ustanovenie 128 ods. 8 TZ znie: „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, spôsobilosť alebo 
postavenie. Účastníkom na trestnom čine môže byť aj osoba, ktorá nemá požadovanú vlastnosť, 
spôsobilosť alebo postavenie. Ak zákon ustanovuje, že páchateľ musí byť nositeľom osobitnej 
vlastnosti, spôsobilosti alebo postavenia, stačí, ak túto vlastnosť, spôsobilosť alebo postavenie 
spĺňa právnická osoba, v ktorej mene páchateľ koná.“ 

Ustanovenie § 128 ods. 9 TZ znie: „Páchateľom alebo spolupáchateľom vojenského 
trestného činu podľa jedenástej hlavy osobitnej časti tohto zákona môže byť len vojak.“ 

Špeciálnym subjektom skutkovej podstaty trestného činu je taký trestne 
zodpovedný páchateľ, ktorý má nejakú osobitnú vlastnosť, spôsobilosť alebo postavenie 
(napr. vojak pri vojenských trestných činoch, verejný činiteľ pri trestných činoch verejných 
činiteľov, osoba, ktorej zo zamestnania vyplýva povinnosť poskytnúť pomoc podľa § 177 ods. 
2 TZ pri trestnom čine neposkytnutia pomoci – napr. lekár). Na rozdiel od konkrétneho 
subjektu však konštrukcia vyjadrenia subjektu v skutkovej podstate iba vyžaduje určitú 
vlastnosť, spôsobilosť alebo postavenie a nevyžaduje ich vzhľadom ku konkrétnej situácii. 

Konkrétny subjekt skutkovej podstaty trestného činu musí byť tiež trestne 
zodpovedný a podobne ako špeciálny subjekt musí mať nejakú osobitnú vlastnosť, 
spôsobilosť alebo postavenie, avšak na rozdiel od špeciálneho subjektu sa táto vlastnosť, 
spôsobilosť alebo postavenie musia viazať na konkrétnu situáciu, respektíve na nejaké 
konkrétne okolnosti (napr. pri trestnom čine vraždy novonarodeného dieťaťa matkou musí 
ísť o toto konkrétne novonarodené dieťa tejto konkrétnej matky, nie o iné novonarodené 
dieťa inej matky alebo o iné už skôr narodené dieťa tejto matky; v prípade trestného činu 
neposkytnutia pomoci sú konkrétnym subjektom len tí vodiči dopravného prostriedku, ktorí 
mali účasť na danej dopravnej nehode, nie vodiči, ktorí mali účasť na inej dopravnej nehode 
o päťdesiat metrov ďalej, ani vodiči náhodne idúci okolo). 

Subjekty skutkovej podstaty trestného činu delíme aj podľa ich právnej povahy 
a to na (k tomu bližšie pozri predchádzajúce podkapitoly): 

a) fyzické osoby ako osoby reálne existujúce v materiálnom svete, 
b) právnické osoby ako právne fikcie. 

Podľa veku ďalej delíme fyzické osoby ako subjekty skutkovej podstaty trestného 
činu na: 

a) mladistvých páchateľov – ktorých trestná zodpovednosť vzniká deň po dni 
štrnástych narodenín a ich status osoby mladistvej končí uplynutím dňa ich 
osemnástych narodenín, 

b) dospelých páchateľov – ktorým zvýhodnený status mladistvých osôb končí deň po 
osemnástych narodeninách. Subkategóriu dospelých páchateľov sú osoby blízke 
veku mladistvého, tento status má osoba odo dňa nasledujúcom po dni 
osemnástych narodenín do uplynutia dňa dvadsiatychprvých narodenín. 

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2005/300/20220101#predpis.cast-druha.hlava-jedenasta
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Naproti tomu v prípade delenia subjektov podľa ich predošlých skúseností 
s porušovaním trestnoprávnych noriem na prvopáchateľov a recidivistov (boli už pred 
spáchaním trestného činu právoplatne odsúdení za trestný čin) nie je delenie subjektov 
skutkových podstát trestných činov. V tomto prípade ide už o delenie subjektov 
konkrétnych spáchaných trestných činov (ak nepočítame tie skutkové podstaty, ktoré 
môže naplniť len už skôr odsúdený páchateľ trestného činu, v takom prípade však ide 
o osobitnú vlastnosť a teda o špeciálny subjekt). 

 
§ II.IX 
Objektívna stránka skutkovej podstaty trestného činu 

 
„Objektívna stránka trestného činu je vonkajším objektívne vnímateľným prejavom 

trestného činu. Predstavuje konkrétne prejavy trestného činu situované v konkrétnom 
čase a priestore.“28 Objektívna stránka skutkovej podstaty trestného činu je vlastne dej 
trestného činu, ktorý sa odohral v reálnom materiálnom svete (v tomto prípade sa za 
reálny svet považuje aj virtuálny priestor).  

Každá objektívna stránka skutkovej podstaty trestného činu sa skladá z troch 
obligatórnych komponentov, ktorými sú konanie páchateľa alebo páchateľov, následok 
trestného činu a príčinná súvislosť (kauzálny nexus) medzi konaním a následkom.     

Konanie je ľudská činnosť, ktorá sa prejavuje ako telesný pohyb alebo zdržanie sa 
telesného pohybu (fyzická zložka konania), pričom človek má vôľu viesť tento pohyb alebo 
sa ho zdržať (psychická zložka konania). Psychická zložka konania sa pritom vzťahuje čisto 
na fyzickú zložku konania, nie na zavinie (úmyselné alebo z nedbanlivosti) trestného činu ako 
najvýznamnejšej časti subjektívnej stránky skutkovej podstaty trestného činu, teda na 
vedomosť a vôľu páchateľa spáchať trestný čin. Pre lepšiu ilustráciu uvádzame simplexný 
príklad: páchateľ zastrelí poškodeného; fyzická zložka konania je: páchateľ uchopí pištoľ, 
namieri ju na poškodeného a stlačí spúšť; psychická zložka konania je: páchateľ vedome dal 
pokyn svojim svalom, aby uchopili pištoľ, namierili ju na poškodeného a stlačili spúšť; 
následok je: smrť poškodeného; príčinná súvislosť medzi konaním a následkom je: guľka 
vymrštená z páchateľovej pištole na jeho pokyn sa zavŕta do srdca poškodeného, čím trvalo 
zastaví srdcovú činnosť; zavinenie spočíva vo vedomosti páchateľa, že keď sa bude správať 
vyššie uvedeným spôsobom, spôsobí smrť poškodeného a v následnom chcení takýmto 
správaním spôsobiť smrť, pritom motívom ako fakultatívnou zložkou subjektívnej stránky 
trestného činu môže byť napríklad žiarlivosť.  

Ak chýba psychická zložka konania, vôbec nejde o konanie, čo je najmä v prípadoch 
reflexívnych pohybov (napr. ženu niekto schytí odzadu za pás, ona sa mykne a hlavou mu 
zlomí nos), svalových kŕčov, chorobných prejavov charakterizovaných neovládaním pohybov 
(napr. epileptický záchvat) a pohybov vedených fyzickým donútením inej osoby (napr. muž 
vloží žene do ruky nôž, zovrie jej päsť, a držiac ju svojou vôľou vykonáva s jej rukou bodavé 
pohyby do hrudníka jej milenca). 

Ak v skutku nie je obsiahnuté trestnoprávne relevantné konanie (napr. údajný 
páchateľ sa mal previniť tým, že na chodník vyložil dosky, náhodný okoloidúci zapozeraný do 
mobilu si ich nevšimol, prekopŕcol sa cez ne a na kovovej ohrádke kvetinového záhonu si 
vypichol oko – údajný páchateľ tu konal vyložením dosiek na chodník, čo síce bolo v príčinnej 
súvislosti s vypichnutím oka, nie však v dostatočnej trestnoprávne relevantnej príčinnej 

 
28 BURDA, E., ČENTÉŠ, J., KOLESÁR, J., ZÁHORA, J. a kol. Trestný zákon. Všeobecná časť. Komentár. I. diel, s. 
37. 
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súvislosti – takýto čin bežne nespôsobí vypichnutie oka a nespôsobil by ho ani teraz, keby sa 
okoloidúci sústredil, kam šliape – a preto tu chýba trestnoprávne relevantné konanie), 
odpadajú ďalšie úvahy, či medzi trestne irelevantným konaním páchateľa a následkom je 
príčinná súvislosť a či je naplnené zavinenie (k tomu porovnaj R 7/1980). 

Konanie (fyzická zložka) môže mať dve formy: aktívne konanie prejavujúce sa ako 
aktívny telesný pohyb (napr. páchateľ uchopí pištoľ, namieri ju na poškodeného a stlačí spúšť) 
alebo pasívne zdržanie sa telesného pohybu známe aj pod pojmom opomenutie (napr. 
páchateľ vidí, ako poškodený visí z lešenia, môže mu bez problémov pomôcť, ale páchateľ nič 
neurobí a nechá poškodeného spadnúť z pätnásť metrovej výšky).  

Samotný Trestný zákon vo všeobecnosti nedefinuje objektívnu stránku skutkovej 
podstaty trestného činu a ponecháva jej vymedzenie teórii. Jediné výnimky predstavujú 
definovanie fakultatívneho komponentu objektívnej stránky skutkovej podstaty trestného 
činu miesto spáchania trestného činu podľa § 12 TZ a tiež definícia opomenutia konania, ktorá 
je obsiahnutá v ustanovení § 122 ods. 1 TZ: „Konaním sa rozumie aj opomenutie takého 
konania, na ktoré bol páchateľ podľa okolností a svojich pomerov povinný.“ 

Aktívne konanie a opomenutie konania, na ktoré bol páchateľ povinný, sú si 
z právneho hľadiska navzájom rovné. Zo skutkových podstát niektorých trestných činov 
vyplýva, že ich možno spáchať len opomenutím (napr. neposkytnutie pomoci podľa § 177 a 
178 TZ; alebo neprekazenie trestného činu podľa § 341 TZ), vtedy ide o tzv. čisto omisívne, 
resp. pravé omisívne trestné činy. Ustanovenie § 122 ods. 1 TZ má však význam najmä pri 
tých skutkových podstatách trestných činov, ktoré možno spáchať ako aktívnym konaním, 
tak aj opomenutím konania (napr. vražda – ak páchateľ úmyselne zapichne nôž do srdca 
poškodeného, ide o aktívne konanie; ak však páchateľ nechá poškodeného spadnúť zo 
strechy domu, s úmyslom aby zahynul, ide o opomenutie konania) a v prípade, že sú 
spáchané opomenutím konania, nazývajú sa nepravé omisívne trestné činy. 

Nie každé zdržanie sa konania, opomenutie, má formu trestnoprávne relevantného 
konania. O trestnoprávne relevantné opomenutie ide len vtedy, ak páchateľ opomenie 
konanie, na ktoré bol podľa okolností prípadu a svojich pomerov povinný. Musí ísť o právnu 
povinnosť, nestačí porušenie povinnosti vyplývajúce z morálnych pravidiel (k tomu porovnaj 
R 7/1988). Pritom treba zohľadniť, či okolnosti prípadu a osobné pomery osoby fakticky 
umožňovali úspešne splniť túto právnu povinnosť a len za predpokladu, že to umožňovali, ide 
o trestnoprávne relevantné opomenutie konania (napr. príslušník policajného zboru má 
povinnosť vykonať služobný zákrok, keď vidí, ako skupina rasistických fanatikov ide usmrtiť 
človeka inej farby pleti, ak je však týchto fanatikov päťdesiat a navyše sú ozbrojení strelnými 
zbraňami, nemá proti nim reálne šancu, a preto nemusí zakročiť, a teda nejde o opomenutie 
konania v zmysle § 122 ods. 1 TZ).  

Právna povinnosť konať vyplýva z: 
a) osobitného ustanovenia všeobecne záväzného právneho predpisu – pričom 

ukladať povinnosti fyzickým osobám a právnickým osobám možno v zmysle čl. 13 
ods. 1 Ústavy SR len zákonom alebo na základe zákon, v jeho medziach a pri 
zachovaní základných práv a slobôd, medzinárodnou  zmluvou podľa čl. 7 ods. 4 
Ústavy SR, ktorá priamo zakladá práva a povinnosti fyzických osôb 
alebo právnických osôb, alebo nariadením vlády podľa čl. 120 ods. 2 Ústavy SR. 
Medzi takéto osobitné povinnosti uložené v danej situácii konkrétnej osobe patrí 
napríklad povinnosť rodičov starať sa o svoje dieťa, preto ak v dôsledku zanedbania 
tejto povinnosti príde k ublíženiu na zdraví tohto dieťaťa alebo k jeho úmrtiu, zakladá 
to trestnú zodpovednosť za poruchový delikt, nie za trestný čin neposkytnutia 
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pomoci podľa § 177 ods. 1 TZ. Ak niekto svojím opomenutím konania neposkytne 
pomoc (na základe osobitného všeobecne záväzného právneho predpisu alebo na 
základe trestného činu neposkytnutia pomoci podľa § 177 alebo 178) a príde 
k poruchovému následku na živote alebo na zdraví, taktiež pôjde o poruchový delikt, 
a nie o trestný čin neposkytnutia pomoci (napr. chlap môže bez problémov podať 
ruku žene visiacej z útesu, ale neurobí tak, pretože ju nemá rád, pričom je 
uzrozumený s tým, že žena pravdepodobne spadne z útesu a zahynie – ide o trestný 
čin vraždy opomenutím).  

b) z ustanovenia všeobecného charakteru všeobecne záväzného právneho 
predpisu – ako je napr. § 415 Občianskeho zákonníka: „Každý je povinný počínať si 
tak, aby nedochádzalo ku škodám na zdraví a majetku, na prírode a životnom 
prostredí.“ V takom prípade však, aby išlo o trestnoprávne 
relevantné opomenutie konania, na ktoré je osoba povinná, musí prísť najskôr k 
jej nedbanlivostnému aktívnemu konaniu (napr. chlap nešikovnosťou zhodí horiacu 
petrolejovú lampu na kopu sena) alebo aj nezavinenému aktívnemu konaniu (napr. 
chlapa náhle oslepí silné svetlo a preto zhodí horiacu petrolejovú lampu na kopu 
sena) a až po ňom páchateľ pojme úmysel, aby toto aktívne konanie dospelo 
k trestnoprávne relevantnému následku. Opomenutie, na ktoré je viazané úmyselné 
zavinenie teda spočíva v tom, že páchateľ s vyššie uvedeným úmyslom neodstráni 
následky (a ani sa o ich odstránenie nepokúsi), ktoré z nedbanlivosti alebo 
nezavinene spôsobil svojim predchádzajúcim aktívnym konaním, 

c) z právoplatného rozhodnutia orgánu verejnej moci – t.j. z rozhodnutia súdu alebo 
iného orgánu verejnej moci (napr. rozhodnutie o poručníctve maloletého dieťaťa ), 

d) z platnej zmluvy, ktorá nie je v rozpore so všeobecne záväzným právnym 
predpisom ani ho (napr. matka zverí maloleté dieťa do starostlivosti susedky, ktorá 
s tým súhlasí, avšak susedka nedáva na dieťa pozor a to si spôsobí ťažkú ujmu na 
zdraví), 

e) z plnenia pracovných či iných – v tomto prípade ide o porušenie povinnosti 
vyplývajúcej z konkrétneho postavenia páchateľa a okolností prípadu (napr. piati 
vojaci nesplnia rozkaz, aby z potoka odstránil trosky mosta, v noci príde prívalová 
voda a keďže jej v prietoku bránia trosky, zaplaví blízku chatrč, kde sa utopia dve deti 
– vojaci budú zodpovední za trestný čin usmrtenia), pričom táto povinnosť buď 
priamo vyplýva zo všeobecne záväzného právneho predpisu (napr. povinnosť 
uposlúchnuť vojenský rozkaz), alebo právna povinnosť vyplýva len všeobecne zo 
všeobecne záväzného právneho predpisu a ďalej je konkretizovaná prostredníctvom 
mimoprávnych noriem (napr. postup lege artis musia lekári dodržiavať zo zákona, 
jeho obsah je v lekárskej vede konkretizovaný súčasným stavom lekárskej vedy). 

Následok je druhá obligatórna súčasť objektívnej stránky skutkovej podstaty 
trestného činu a predstavuje vlastne dôvod existencie nielen danej skutkovej podstaty 
trestného činu, trestného činu ako celku, ba dokonca samotného trestného práva. Pretože 
trestné právo existuje práve preto, aby zabránilo najzávažnejším následkom. Následok  je 
ohrozenie alebo porušenie záujmu chráneného Trestným zákonom, teda objektu. 
Následok sa teda prejavuje na spoločenských vzťahoch a záujmoch, na ich zmene či 
zničení alebo zhoršení alebo sa prejavuje ich ohrozením zmenou alebo zničením či 
zhoršením. S následkom trestného činu úzko súvisí pojem účinok trestného činu, pričom 
následok trestného činu sa prejavuje na objekte a účinok trestného činu sa prejavuje na 
hmotnom predmete útoku (napr. následkom trestného činu vraždy je smrť osoby, 
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prejavujúca sa na živote poškodeného, účinok sú biologické zmeny v organizme a stav 
organizmu nezlúčiteľný so životom, a to sa prejavuje na a v ľudskom tele).  

Najdôležitejšie delenie následkov objektívnej stránky skutkovej podstaty 
trestného činu je podľa kvality ich dopadu na objekt skutkovej podstaty trestného činu 
a podľa neho delíme následky: 

a) ohrozujúci následok, ktorý je prítomný pri tzv. ohrozovacích trestných činoch, a 
spočíva v riziku vzniku poruchy na objekte (napr. v § 163 ods. 1 TZ šírenie 
nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby je následkom už len samotná možnosť 
zavlečenia alebo rozšírenia nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby), 

b) poruchový následok, ktorý je prítomný pri tzv. poruchových trestných činoch a to 
vznikom skutočnej ujmy na objekte (napr. v tom istom ustanovení § 163 v ods. 3 
písm. a) TZ je následkom spôsobenie ťažkej ujmy na zdraví alebo smrti). 

„Z hľadiska výskytu druhov následkov v trestnoprávnych normách rozoznávame 
následok základnej skutkovej podstaty, ťažší následok a iný obzvlášť závažný následok, ktoré 
sú prvkom kvalifikovaných skutkových podstát. Rozoznávame ďalej obzvlášť ťažký a ťažko 
napraviteľný následok a škodlivý následok, teda následok, pri ktorom musí byť buď 
zamedzené jeho vzniku, alebo musí byť napravený, aby mohol byť napríklad použitý inštitút 
účinnej ľútosti (k tomu pozri napr. § 85 a 86 TZ). Následok na zdraví sa prejavuje vo forme 
ujmy na zdraví (§ 123 TZ), do ktorej patrí aj ublíženie na zdraví, aj ťažká ujma na zdraví. 
Následok na majetku, na právach poškodeného a na životnom prostredí sa prejavuje 
v inštitúte škody (§ 124 až 126 TZ).“29 

Treťou obligatórnou súčasťou objektívnej stránky skutkovej podstaty trestného činu 
je príčinná súvislosť (kauzálny nexus) medzi konaním a následkom30, čo znamená, „že 
trestnoprávne relevantný následok vymedzený v skutkovej podstate trestného činu musí byť 
priamo spôsobený protiprávnym konaním vymedzeným v tejto skutkovej podstate. 
Napríklad pri trestnom čine vraždy, ak je konaním výstrel zo strelnej zbrane, a následkom 
smrť, musí byť táto smrť spôsobená strelou vystrelenou z tejto zbrane a týmto výstrelom. Pre 
trestnosť činu sa vyžaduje zavinenie nielen konania a následku, ale aj vzájomného vzťahu, 
teda príčinnej súvislosti medzi nimi.“31 

V praxi sa často vyskytuje spolupôsobenie mnohých príčin na vznik trestnoprávne 
relevantného následku. Z hľadiska príčinnej súvislosti sa skutky a udalosti na seba 
reťazia, a preto ich vyňatie na určitý účel, napríklad na účel trestnoprávnej kvalifikácie, je 
prakticky umelý myšlienkový proces, ktorý je však nevyhnutné urobiť, aby sme dokázali 
izolovať trestnoprávne relevantné skutky a vhodne ich kvalifikovať, pričom príčinnú 
súvislosť musíme obmedziť na priamu príčinnú súvislosť medzi konaním a následkom, 
nemôžeme na príčinnú súvislosť v tomto prípade nahliadať z kriminologického hľadiska, 
ktoré zohľadňuje aj vzdialenejšie reťazenie príčin teoreticky až do podoby takmer 

 
29 BURDA, E., ČENTÉŠ, J., KOLESÁR, J., ZÁHORA, J. a kol. Trestný zákon. Všeobecná časť. Komentár. I. diel, s. 
39. 
30 Bez akejkoľvek nadsázky určovanie príčinnej súvislosti je v praxi mimoriadne zložitý proces, študentom 
z edukatívnych dôvodov odporúčam pre uvedomenie si významu príčinnej súvislosti a jej rôznych nástrah 
pozorné sledovanie filmovej trilógie Návrat do budúcnosti s Michaelom J. Foxom a Christopherom Lloydom 
z polovice a konca osemdesiatych rokov. Osobne mi myšlienkové procesy, ktoré som si osvojil pri analýze týchto 
filmov, nesmierne pomáhajú v praxi pri určovaní príčinných súvislostí. K tomu bližšie pozri: Zemeckis, R.: Back 
to the Future. Hollywood: Universal studios, 1985; Zemeckis, R.: Back to the Future. Part II. Hollywood: 
Universal studios, 1989; Zemeckis, R.: Back to the Future. Part III. Hollywood: Universal studios, 1990. 
31 BURDA, E., ČENTÉŠ, J., KOLESÁR, J., ZÁHORA, J. a kol. Trestný zákon. Všeobecná časť. Komentár. I. diel, s. 
38. 
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neobmedzeného reťazenia príčin. Keby sme trestnoprávne relevantný skutok jeho izoláciou 
neohraničili, dostali by sme sa cez príčinnú súvislosť k nezmyselným riešeniam, spočívajúcim 
napríklad v tom, že za trestný čin by boli trestne zodpovední aj rodičia páchateľa, pretože ho 
splodili, či policajt, ktorý ho mohol pri predchádzajúcom zatýkaní v rámci nutnej obrany 
usmrtiť, ale neučinil tak.  

Pri určovaní jednoty skutku z hľadiska trestnoprávne relevantnej príčinnej 
súvislosti platia nasledujúce základné pravidlá: 

a) ide o trestnoprávne relevantnú príčinnú súvislosť a teda i jeden skutok, ak následok 
relevantný z hľadiska trestného práva, ktorý páchateľ spôsobil alebo chcel spôsobiť, 
bol priamo spôsobený jeho konaním (k tomu porovnaj R 8/1985), a to aj v prípade, že 
nešlo o jedinú príčinu následku, ak by následok nenastal bez trestnoprávne 
relevantného konania (napr. nepozornou manipuláciou s lopatou páchateľ ovalil 
poškodeného, ten spadol na koľajisko a keďže práve v tej chvíli išiel vlak, ten ho 
usmrtil), 

b) ide o trestnoprávne relevantnú príčinnú súvislosť, a teda o jeden skutok, aj v prípade 
viacerých následkov relevantných z hľadiska trestného práva, ak všetky následky 
boli spôsobené aspoň sčasti jedným konaním relevantným z hľadiska trestného 
práva (k tomu porovnaj R 5/1988), (napr. nastraženie a výbuch bomby spôsobí smrť 
jednej osoby, odtrhnutie končatín inej osoby a demoláciu budovy), 

c) ide o trestnoprávne relevantnú príčinnú súvislosť a teda o jeden skutok v prípade 
tých prejavov vôle páchateľa navonok, ktoré sú pre tento následok kauzálne, teda 
v príčinnej súvislosti, pokiaľ sú zahrnuté jeho zavinením (k tomu porovnaj R 8/1985). 
Pri skúmaní trestnej zodpovednosti z hľadiska príčinného vzťahu je korektívom 
zavinenia, ktoré musí pristúpiť k príčinnému vzťahu medzi konaním 
a následkom, pokiaľ k pričítaniu následku postačuje nedbanlivosť, je potrebné, 
aby páchateľ aspoň podľa okolností a svojich osobných pomerov mal a mohol 
príčinný vzťah predvídať (k tomu porovnaj R 50/1968). 

    Ak vznikne trestnoprávne relevantný následok najmä zavineným konaním alebo 
opomenutím konania jednej osoby (napr. prijímajúceho lekára, ktorý zle určí diagnózu 
pacienta), pričom zároveň alebo následne aj ďalšie osoby svojím zavineným konaním alebo 
opomenutím konania prispejú k tomuto trestnoprávne relevantnému následku (napr. ďalší 
dvaja lekári sú prítomní pri prijímaní pacienta, alebo títo lekári po výmene služby sa starajú 
o pacienta s už určenou diagnózou), nezbavuje to trestnej zodpovednosti hlavného vinníka 
(napr. prijímajúceho lekára), pretože následok bol spôsobený najmä porušením jeho 
primárnej povinnosti (napr. zle určil pomerne jasnú diagnózu a preto pacient zomrel). 
Vylúčená nie je ani trestná zodpovednosť ďalších osôb, ktoré svojím zavineným konaním 
alebo opomenutím konania prispejú k danému trestnoprávne relevantnému následku, avšak 
vtedy je potrebné skúmať podiel ich konania alebo opomenutia konania na celkovom 
následku, ako aj zistiť, či v prípade opomenutia konania ich povinnosť bola takého charakteru, 
že keby ju dodržali, danému následku by zabránili, alebo v prípade aktívneho konania, že by 
následku zabránili, keby sa tohto konania nedopustili  (napr. či lekári majúci povedzme nočnú 
službu majú povinnosť preskúmavať diagnózy určené skôr ich kolegami a či sa na nich môžu 
spoľahnúť – napríklad takúto povinnosť vo všeobecnosti nemajú).  

Konanie páchateľa, i keď je len jedným článkom reťazca príčin, ktoré spôsobili 
následok, je príčinou následku i vtedy, pokiaľ by následok nenastal bez ďalšieho konania inej 
osoby (napr. páchateľ trestného činu ublíženia na zdraví spôsobeného pri dopravnej nehode 
túto spôsobil konaním spočívajúcim v nedaní prednosti v jazde, a to bez ohľadu na to, že 
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vodič druhého auta k nehode tiež prispel, pretože výrazne prekročil maximálnu povolenú 
rýchlosť), (k tomu porovnaj R 72/1971). Príčinná súvislosť medzi konaním páchateľa 
a následkom trestného činu sa neprerušuje, ak ku konaniu páchateľa pristúpi ďalšia 
skutočnosť, ktorá spolupôsobí pri vzniku následku, avšak konanie páchateľa zostáva takou 
skutočnosťou, bez ktorej by k následku nedošlo (napr. poškodenému po dopravnej nehode 
sa ešte výrazne zhorší stav po nedbalom zásahu lekára). Príčinná súvislosť by sa prerušila len 
vtedy, keď by nová okolnosť pôsobila ako výlučná a samostatná príčina, ktorá spôsobila 
následok bez ohľadu na konanie páchateľa (napr. v uvedenom prípade by lekár omylom podal 
pacientovi, účastníkovi dopravenej nehody, smrtiacu dávku lieku). Skutočnosť, že následok, 
ktorý vyplynul z konania páchateľa, bol iný než si páchateľ predstavoval (tzv. omyl v 
kauzálnom priebehu, aberratio ictus), páchateľovi neprospieva a nevylučuje jeho zavinenie 
(napr. vyhodením z okna z prvého poschodia nepríde len ku zlomeniu nôh, ale priamo ku 
smrti) , (k tomu porovnaj R 37/1975). 

Pre páchateľa nepredvídaný príčinný priebeh nie je obsiahnutý v zavinení a páchateľ 
nezodpovedá za následok, ktorý takto vznikne, avšak ak je tento následok do značnej miery 
pravdepodobnosti predvídateľný, aj takýto následok je pokrytý zavinením  (napr. z hľadiska 
predvídateľnosti príčinného priebehu, ktorý viedol ku smrti poškodeného, a teda aj zavinenia 
tohto príčinného priebehu, je nutné rozlišovať, o aké komplikácie v tom ktorom prípade šlo. 
Páchateľ, ktorý inému spôsobil zranenie, nepochybne mal a mohol predvídať, že môžu nastať 
rôzne zdravotné komplikácie, ktoré ani pri najlepšej zdravotnej starostlivosti nemôžu 
zabrániť zhoršeniu zdravotného stavu, popr. i smrti poškodeného. V takomto prípade by sa 
zavinenie obžalovaného vzťahovalo nielen na príčinný vzťah medzi konaním a samotným 
zranením, ale aj na vzniknutú komplikáciu pri liečení zraneného a na účinok touto 
komplikáciou vzniknutý), (k tomu porovnaj R 20/1981). 

Súčasťou objektívnej stránky skutkovej podstaty trestného činu môžu byť okrem 
troch spomínaných obligatórnych komponentov aj fakultatívne komponenty, ktorými 
sú: 

a) čas spáchania trestného činu – ako obligatórny znak ho vyžaduje pomerne málo 
skutkových podstát trestných činov (napr. kvalifikované skutkové podstaty 
obsahujúce znak spáchania trestného činu počas krízovej situácie), ako fakultatívny 
znak konkrétne existujúceho trestného činu sa bežne vyskytuje, ale keďže nie je 
všeobecne povinný, nemusí byť ani presne ustálený (stačí približne), 

b) miesto spáchania trestného činu – ako obligatórny znak ho vyžaduje pomerne 
málo skutkových podstát trestných činov (napr. § 364 TZ trestný čin výtržníctva: 
miesto verejnosti prístupné, alebo miesto požívajúce ochranu podľa osobitných 
predpisov). Samozrejme pokiaľ ide o miesto spáchania konkrétneho trestného činu, 
to je prítomné pri každom trestnom čine. Miesto spáchania trestného činu definuje 
§ 12 TZ: „Miesto spáchania trestného činu je každé miesto, na ktorom a) páchateľ konal, 
alebo b) nastal alebo podľa predstavy páchateľa mal nastať následok predpokladaný 
týmto zákonom.“ 

c) spôsob spáchania trestného činu – ide o znak v nadväznosti na konanie páchateľa 
a vlastne predstavuje konkretizáciu, ako má byť dané konanie realizované. 
Vyskytuje sa v mnohých skutkových podstatách (a vtedy je obligatórny) a to v rôznej 
miere abstrakcie či konkrétnosti, avšak nemusí sa vyskytovať v skutkových 
podstatách trestných činov vôbec (napr. demonštratívne vypočítané spôsoby 
konania pri trestnom čine výtržníctva sú formulované pomerne konkrétne, naproti 
tomu pri trestnom čine vraždy nie je spôsob konania vôbec definovaný, konanie 
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vyplýva z následku, ktorým je smrť, pričom objektívna stránka je formulovaná 
spoločným jednoduchým vyjadrením aj konania aj následku aj príčinnej súvislosti 
medzi nimi, a to slovným spojením „usmrtí iného“). Isteže, spôsob spáchania 
konkrétneho trestného činu je pre každý konkrétny trestný čin špecifický.  

d) účinok trestného činu – k pojmu účinok spáchania trestného činu bližšie pozri 
výklad k pojmu následok trestného činu.  

 
§ II.X 
Subjektívna stránka skutkovej podstaty trestného činu 

 
Zatiaľ čo objektívna stránka skutkovej podstaty trestného činu je vonkajším, 

objektívne vnímateľným prejavom trestného činu, subjektívna stránka skutkovej podstaty 
trestného činu je vnútornou stránkou trestného činu, vyjadruje vnímanie vonkajších 
znakov trestného činu jeho páchateľom a jeho postoj k nim. Subjektívna stránka 
konkrétneho trestného činu predstavuje celkové vnútorné prežívanie trestného činu jeho 
páchateľom od prvého momentu, v ktorom páchateľovi skrsla myšlienka na trestný čin (v 
tomto štádiu najmä motív), až po jeho dokonanie.  

Subjektívna stránka skutkovej podstaty trestného činu i subjektívna stránka 
konkrétneho trestného činu vždy obsahuje jediný komponent, ktorý je v rámci subjektívnej 
stránky skutkovej podstaty trestného činu obligatórny, a to je zavinenie. 

Subjektívne stránky skutkovej podstaty viacerých trestných činov obsahujú aj inak 
fakultatívne znaky subjektívnej stránky skutkovej podstaty trestného činu, ktorými sú: 

a) cieľ, 
b) zámer, 
c) motív, 
d) pohnútka, 

pričom viaceré z týchto znakov do značnej miery aj splývajú (cieľ so zámerom a pohnútka 
s motívom), respektíve ich prípadné odlišnosti sú skôr teoretické než by mali praktický 
význam. 

Subjektívna stránka konkrétneho trestného činu pritom spravidla obsahuje aj všetky 
vyššie fakultatívne znaky, ktoré je v zmysle § 119 ods. 1 Trestného poriadku aj potrebné 
dokazovať v trestnom konaní, avšak pokiaľ ich neobsahuje konkrétna skutková podstata 
trestného činu ako obligatórne, pre vyvodenie trestnosti sa nevyžaduje ich dokázanie, a teda 
ani existencia pri subsumpcií činu pod skutkovú podstatu trestného činu (môžu však mať 
vplyv na materiálny znak, resp. materiálny korektív prečinu).  
 
Zavinenie 

 
Zavinenie ako jediný obligatórny znak skutkovej podstaty trestného činu je 

vnútorný psychický vzťah páchateľa k vonkajším znakom trestného činu, ktorými sú 
objekt a všetky obligatórne komponenty objektívnej stránky danej skutkovej podstaty 
trestného činu (ak sú v nej uvedené i všeobecne fakultatívne komponenty, napr. čas 
spáchania skutku, aj k nim, pretože tie sú pre danú skutkovú podstatu tiež obligatórne) 
postavený na konštrukcii dvoch zložiek prítomných vo vedomí páchateľa, vedomostnej 
a vôľovej. Rôzny pomer a kvalita týchto zložiek teda vyjadrujú konkrétnu formu 
zavinenia vo vzťahu k tomu, či a do akej miery páchateľ vedel, že sa dopúšťa trestného 
činu a či a do akej miery to chcel. 
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Zavinenie sa teda musí vzťahovať na všetky ostatné znaky skutkovej podstaty 
trestného činu (diskutabilný je subjekt trestného činu, ale aj ten je v prípade špeciálneho 
a konkrétneho subjektu charakterizovaný určitými vlastnosťami, ktorých existencia musí byť 
pokrytá zavinením – napr. ak neviem, ani nemôžem vedieť, že ide o dieťa, o ktoré mám 
povinnosť sa starať, nemôžem sa vo vzťahu k nemu dopustiť trestného činu odloženia 
dieťaťa), v praxi sa preto vzťahuje na všetky znaky konkrétneho trestného činu, teda na 
všetky trestnoprávne relevantné skutočnosti v rámci daného skutku. Okrem toho sa 
zavinenie musí vzťahovať aj na všeobecne priťažujúce okolnosti, to že sa vzťahuje na zvlášť 
priťažujúce okolnosti známe aj pod pojmom kvalifikačné znaky, je samozrejmosť, pretože 
tieto sú súčasťou kvalifikovanej skutkovej podstaty trestného činu. 

Zaujímavo sa k problematike zavinenia vyjadril judikát Najvyššieho súdu SR R 
17/2003: „Páchateľ je trestne zodpovedný nielen za následok, ale aj za účinok (t. j. za zmenu na 
predmete útoku), ktorý spôsobil, iba ak ho aj zavinil. Zavinenie musí preto zahŕňať príčinný 
priebeh (vzťah) aspoň v podstatných črtách medzi konaním páchateľa a následkom alebo 
účinkom. Skutočnosť, že následok (účinok), ktorý vyplynul z konania páchateľa, bol iný, než si 
páchateľ predstavoval (tzv. omyl v kauzálnom priebehu), páchateľovi neprospieva a nevylučuje 
jeho zavinenie. Len ak páchateľ môže predvídať príčinný priebeh, môže zodpovedať za vzniknutý 
následok, a to aspoň vo forme nevedomej nedbanlivosti. Páchateľom nepredvídateľný príčinný 
priebeh však nie je v zavinení zahrnutý, páchateľ preto nezodpovedá za účinok (následok), ktorý 
takto vzíde.“ 

Zavinenie konkrétneho trestného činu sa vzťahuje na skutok, na skutkové 
okolnosti, nie na vedomosť toho, či nejaký čin považuje Trestný zákon za trestný čin 
alebo nie. 
 Vedomostná zložka zavinenia, ktorej synonymami sú aj intelektuálna zložka, 
rozumová zložka či predstavová zložka, je subjektívne vnímanie objektívnej reality 
v časopriestore, teda vnímanie vzťahov a interakcií medzi osobami (napr. dvaja sú zaujatí 
rozhovorom, čo ponecháva priestor na vreckovú krádež), predmetmi (napr. chlap zamkol 
auto a kľúče si vložil do vrecka tak, že mu hneď vypadli) a prírodou (napr. viditeľnosť sa tak 
znížila, že bude ľahké niečo ukradnúť zo záhrady) jednotlivo i v celkovom kontexte. 
 Vôľová zložka zavinenia, ktorá zahŕňa mieru, do akej chce alebo naopak nechce 
páchateľ ovplyvniť skutkové okolnosti, ktoré sú potenciálne trestnoprávne relevantné. 
Vôľová zložka zavinenia je iný myšlienkový proces ako psychická zložka konania, pretože 
psychická zložka konania sa vzťahuje iba na chcenie pohybu alebo jeho opomenutie (napr. 
páchateľ chce uchopiť pištoľ, vystrieť ruku a stlačiť spúšť), zatiaľ čo psychická zložka zavinenia 
zahŕňa mieru chcenia ku všetkých vonkajším znakom trestného činu (napr. páchateľ chce 
konať tak, aby zastrelil poškodenéh,o a ten na následok tohto jeho konania zomrel)..   
 Na základe rôznych kombinácií prítomnosti vedomostnej a vôľovej zložky a ich 
miery rozoznávame štyri formy zavinenia. Dve formy úmyselného zavinenia, teda priamy 
úmysel a nepriamy úmysel, a dve formy nedbanlivostného zavinenia, vedomú 
nedbanlivosť a nevedomú nedbanlivosť. Pritom pochopiteľne úmyselné zavinenie je 
podstatne závažnejšie ako zavinenie z nedbanlivosti, čo sa spravidla prejavuje v tom, že 
viaceré trestné činy majú závažnosť svojej úmyselnej formy vyjadrenú vyššou trestnou 
sadzbou ako závažnosť svojej nedbanlivostnej formy (napr. trestný čin všeobecného 
ohrozenia má v § 284 TZ vyjadrenú úmyselnú formu zavinenia a v § 285 TZ nedbanlivostnú 
formu zavinenia). Vo všeobecnosti platí, že priamy úmysel je závažnejší ako nepriamy 
a vedomá nedbanlivosť je závažnejšia ako nevedomá nedbanlivosť. V praxi musia 
rozhodnutia presne určiť formu zavinenia, samotné skutkové podstaty ale už medzi týmito 
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druhmi úmyselného či nedbanlivostného zavinenia v zásade nerozlišujú, miera zavinenia však 
má význam z hľadiska § 10 ods. 2 TZ pri určovaní, či čin napĺňajúci znaky skutkovej podstaty 
prečinu je z hľadiska závažnosti trestným činom alebo nie a pri všetkých trestných činoch má 
význam z hľadiska individualizácie trestu. 

Zavinenie je definované v Trestnom zákone v § 15 – úmyselné zavinenie a v § 16 – 
nedbanlivostné zavinenie. 
 Priamy úmysel definuje ustanovenie § 15 písm. a) TZ nasledovne: „Trestný čin je 
spáchaný úmyselne, ak páchateľ a) chcel spôsobom uvedeným v tomto zákone porušiť alebo 
ohroziť záujem chránený týmto zákonom, alebo.“ V prípade priameho úmyslu je v plnej, 
neoslabenej miere prítomná ako vedomostná zložka zavinenia, tak aj vôľová zložka 
zavinenia, teda páchateľ  vedel a chcel spôsobom uvedeným v Trestnom zákone porušiť 
alebo ohroziť záujem chránený Trestným zákonom. Pritom vôľová zložka je v ustanovení § 15 
písm. a) TZ vyjadrená výslovne (chcel), vedomostnú zložku vyvodzujeme pomocou logického 
výkladu, pretože ak raz niečo chcem, musím najskôr vedieť, že to chcem. Príklad na priamy 
úmysel: Namierim pištoľ z dvoch metrov zviazanej obeti doprostred čela a vystrelím tak, že 
jej guľka rozmetá mozog, čo spôsobí smrť – bežne uvažujúci človek musí vedieť, čo takéto 
konanie spôsobí. 
 Nepriamy úmysel  definuje ustanovenie § 15 písm. b) TZ nasledovne: „Trestný čin je 
spáchaný úmyselne, ak páchateľ b) vedel, že svojím konaním môže také porušenie alebo 
ohrozenie spôsobiť, a pre prípad, že ho spôsobí, bol s tým uzrozumený.“ Aj v prípade nepriameho 
úmyslu je prítomná aj vedomostná aj vôľová zložka zavinenia a obe sú vyjadrené výslovne 
(vedomostná zložka vyjadrením: vedel, že svojím konaním môže také porušenie alebo 
ohrozenie spôsobiť). Rozdiel oproti priamemu úmyslu spočíva v miere prítomnosti vôľovej 
zložky v tom zmysle, že vôľová zložka je oproti priamočiaremu chceniu priameho úmyslu, pri 
nepriamom úmysle oslabená. A je vyjadrená slovným spojením „a pre prípad, že ho spôsobí, 
bol s tým uzrozumený.“ Uzrozumenie s následkom pritom môžeme chápať ako stav 
alternatívneho uspokojenia ako s možnosťou, že daný následok páchateľovým konaním 
nastane, tak s možnosťou, že daný následok páchateľovým konaním nenastane, pričom 
páchateľovi je to v zásade ľahostajné, či takýto následok nastane alebo nie, ale na rozdiel od 
vedomej nedbanlivosti mu neprekáža, ak takýto následok nastane. Príklad nepriameho 
úmyslu: páchateľ zo srandy chce nastrašiť človeka, a tak mu chce vystreliť fľašu z ruky, ale 
pritom vie, že nie je až taký dobrý strelec a môže ho trafiť, prípadne aj usmrtiť a ak ho aj 
usmrtí, nevadí mu to.  
 Vedomú nedbanlivosť definuje ustanovenie § 16 písm. a) TZ nasledovne: „Trestný čin 
je spáchaný z nedbanlivosti, ak páchateľ a) vedel, že môže spôsobom uvedeným v tomto zákone 
porušiť alebo ohroziť záujem chránený týmto zákonom, ale bez primeraných dôvodov sa 
spoliehal, že také porušenie alebo ohrozenie nespôsobí, alebo“. Vedomá nedbanlivosť má 
v sebe obsiahnutú vedomostnú zložku zavinenia (vedel, že môže spôsobom uvedeným v 
tomto zákone porušiť alebo ohroziť záujem chránený týmto zákonom), absentuje však vôľová 
zložka zavinenia, ktorá je vyjadrená spôsobom: „ale bez primeraných dôvodov sa spoliehal, 
že také porušenie alebo ohrozenie nespôsobí“. Toto slovné spojenie síce vylučuje vôľovú 
zložku zavinenia, teda, že páchateľ nechce spôsobiť daný následok, zároveň však pripúšťa 
vôľu správať sa nezodpovedne, teda tak, že by sa daný následok mohol dostaviť (pritom ak 
by vo vedomí konajúcej osoby existovali primerané dôvody, pre ktoré sa spolieha, že daný 
následok nenastane a nešlo by ani o nevedomú nedbanlivosť, vôbec by nebolo prítomné 
zavinenie – napr. chlap ide s naloženým vysokozdvižným vozíkom tak, že nič nevidí, ale ide 
opatrne, upozorní chodca, aby ustúpil, vidí, že ten ustúpil a spoľahne sa, že sa tam nevráti, ale 
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to sa mýlil, lebo chlap tam bez upozornenia skočil po peňaženku a vozík ho zrazil). Príklad 
vedomej nedbanlivosti: vodič ide osobným automobilom po meste rýchlosťou 100 km/h 
a spolieha sa, že mu nevbehne do cesty chodec, čo sa ale môže stať, stane sa a vodič ho zrazí.   

Nevedomú nedbanlivosť definuje ustanovenie § 16 písm. b) TZ nasledovne: „Trestný 
čin je spáchaný z nedbanlivosti, ak páchateľ 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.“ Nevedomá nedbanlivosť je charakteristická tým, že pri nej 
absentuje aj vedomostná zložka zavinenia, čo je vyjadrené výslovne (nevedel, že svojím 
konaním môže také porušenie alebo ohrozenie spôsobiť), aj vôľová zložka zavinenia, čo 
vyvodzujeme pomocou logického výkladu, pretože ak raz o niečom neviem, tak to ani 
nechcem. Samotné zavinenie sa však v tomto prípade predsa len odvodzuje od vedomostnej 
zložky zavinenia, pretože je konštruované na reálnej možnosti páchateľa, že o takom 
porušení alebo ohrození spôsobenom jeho konaním vedieť mal a mohol, a to vzhľadom na 
okolnosti a svoje osobné pomery. Teda pre zavinenie z nevedomej nedbanlivosti sa ako 
referenčný rámec berie do úvahy priemerne skúsený a uvažujúci človek, ak ide o nedbanlivosť 
v rámci výkonu nejakej osobitnej činnosti, tak v rámci tejto činnosti. Príklad nevedomej 
nedbanlivosti: Lekár neurobil dôležité vyšetrenie, aj keď mal pacient príznaky, ktoré ho mali 
na dôležitosť tohto vyšetrenia upozorniť. Ak by lekár toto vyšetrenie urobil, veľmi 
pravdepodobne by zistil príčiny pacientových problémov a mohol ich odstrániť, ale pretože 
to lekár neurobil, pacient zomrel. Lekár to neurobil preto, lebo v ostatných rokoch 
zanedbával svoje vzdelávanie a o tomto novom spôsobe vyšetrenia nevedel nič bližšieho – to 
ale vedieť mal (keby sa bol vzdelával) a mohol (teda mohol sa vzdelávať). 

V praxi sa vyskytujú aj prípady, kedy konanie nejakej osoby povedie 
k trestnoprávne relevantnému následku, ale nie je pokryté zavinením. V takom prípade 
jednoducho nie je možné voči takejto osobe vyvodiť trestnoprávnu zodpovednosť, 
pretože chýba obligatórny znak skutkovej podstaty trestného činu. A netreba špekulovať nad 
tým, že za následok by sa mal vždy nájsť vinník – nemusí tomu tak byť vždy, niekedy je 
jednoducho hlúpa zhoda okolností, ktorá tvorí osud. Príklad: Voči ide po meste rýchlosťou 60 
km/h, aj keď by mal ísť rýchlosťou 50 km/h. Na prechode pre chodcov na svetelnej križovatke 
stojí dospelý chodec, má červenú a zrazu dostane epileptický záchvat a preto sa zosunie do 
vozovky na kolená, 2 sekundy predtým, ako tadiaľ na zelenú prejde rýchlosťou 60 km/h 
spomínaný vodič. Chodec je na mieste mŕtvy. Aj keby vodič šiel rýchlosťou 50 km/h, 2 
sekundy je tak krátky reakčný čas, že by ani nestihol stupiť na brzdu či zatočiť volantom a keď 
je kľačiaci človek zrazený v rýchlosti 50 km/h, je rovnako mŕtvy ako v prípade zrazenia 
rýchlosťou 60 km/h. Teda prekročenie rýchlosti nebolo v priamej príčinnej súvislosti so 
spôsobením smrti a vodič ani nemal ako predvídať, že mu dospelý človek znenazdajky skočí 
pred kolesá. Preto v danom prípade chýba zavinenie a vodič nebude trestne zodpovedný za 
spôsobenie smrti. 

Veľmi zaujímavá otázka je, ako sa v praxi identifikuje presný typ zavinenia. Ide 
predsa o vnútorný psychický vzťah páchateľa, ktorému do duše nik nevidí, páchateľ sa 
častokrát k trestnému činu nemusí vyjadriť alebo sa naopak vyjadrí klamlivo či zavádzajúco, 
prípadne naopak, jeho čin je doprevádzaný prejavom, ktorý tak v skutočnosti nemyslel (napr. 
prichytil milenca svojej ženy v akcii, dal mu päsťou do zubov so slovami „zabijem ťa“, milenec 
spadol vzad, zátylkom sa udrel o radiátor a to ho usmrtilo). V takom prípade sa zavinenie 
vyvodzuje z objektívnych znakov trestného činu odpoveďou na otázku, čo asi tak mohol 
daný páchateľ chcieť takýmto činom dosiahnuť, pričom treba prihliadať aj na referenčný 
rámec bežne uvažujúceho človeka (napr. vo vyššie uvedenom prípade by nešlo o úmysel 
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k spôsobeniu smrti, tento následok by bol zjavne spôsobený z nedbanlivosti, pretože bežne 
uvažujúci človek by zas mal vedieť, že ak niekoho udrie väčšou silou do tváre, ten môže 
spadnúť a ak spadne dozadu, môže si zlomiť väzy; vzhľadom ku konkrétnym podrobnejším 
okolnostiam by úmysel mohol smerovať k spôsobeniu nejakej formy ublíženia na zdraví, 
alebo by celý čin mohol byť vyhodnotený ako nedbanlivostný).  

Dôležitá je tiež konštrukcia vyjadrenia zavinenia v skutkových podstatách 
trestného činu. Pri nej treba vychádzať aj zo všeobecných pravidiel uvedených v § 17 a 18 
TZ. 

Ustanovenie § 17 TZ znie: „Pre trestnosť činu spáchaného fyzickou osobou treba 
úmyselné zavinenie, ak tento zákon výslovne neustanovuje, že stačí zavinenie z nedbanlivosti.“ 

Ustanovenie § 18 TZ znie: „Na priťažujúcu okolnosť alebo na okolnosť, ktorá podmieňuje 
použitie vyššej 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 nevyžaduje, aby o nej páchateľ 
vedel.“ 

Pokiaľ ide o skutkové podstaty trestného činu, ktoré sú vzhľadom na konštrukciu 
daného paragrafu konštruované ako základné skutkové podstaty, prichádzajú do úvahy 
päť spôsobov vyjadrenia zavinenia: 

a) v skutkovej podstate je výslovne uvedené, že ide o zavinenie úmyselné – vtedy je 
daná skutková podstata trestného činu úmyselného (napr. trestný čin vraždy podľa 
§ 145 TZ), 

b) v skutkovej podstate je výslovne uvedené, že ide o zavinenie z nedbanlivosti – vtedy 
je daná skutková podstata trestného činu nedbanlivostného (napr. trestný čin 
usmrtenia podľa § 149 TZ), 

c) v skutkovej podstate je použitá formulácia „čo aj z nedbanlivosti“ – vtedy je 
v skutkovej podstate znak zavinenia vyjadrený viacnásobne a alternatívne (to, že je 
alternatívny, vychádza z logiky veci, pretože tie isté znaky nemôžu byť naraz 
zavinené aj úmyselne aj z nedbanlivosti), teda daná skutková podstata môže byť 
naplnená buď úmyselne alebo nedbanlivostne (napr. trestný čin ohrozovania 
pohlavnou chorobou podľa § 167 TZ), 

d) v skutkovej podstate nie je forma zavinenia vôbec vyjadrená – v takom prípade sa 
aplikuje ustanovenie § 17 TZ, podľa ktorého platí, že ide o skutkovú podstatu 
trestného činu úmyselného (napr. § 154 TZ účasť na samovražde), 

e) kombinácia predchádzajúcich štyroch spôsobov, kde časť vonkajších znakov 
skutkovej podstaty je zavinená úmyselne, časť nedbanlivostne, prípadne 
alternatívne (napr. trestný čin poškodzovania zdravia podľa § 162 ods. 1 TZ, k tomu  
bližšie pozri aj podkapitolu § II.VI „Triedenie skutkových podstát trestného činu 
podľa štruktúry“). 

Pokiaľ ide o zavinenie kvalifikačných znakov v rámci kvalifikovaných skutkových 
podstát trestného činu, tie obvykle formu zavinenia nemajú osobitne určenú, a preto sa 
aplikuje ustanovenie § 18 TZ, na základe ktorého môžeme trochu zjednodušujúco 
povedať, že pre pričítanie týchto kvalifikačných znakov páchateľovi trestného činu 
postačí ich zavinenie z nedbanlivosti. Opak, teda potrebu úmyselného zavinenia, by 
predstavovali iba teoretické prípady, kedy by prípadne bolo výslovne formulované pri danom 
znaku úmyselné zavinenie (nevyskytuje sa), alebo prípady, pri ktorých sa pomocou logického 
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výkladu musí vyvodiť, že musí ísť o znaky úmyselne zavinené, pretože ich nemožno naplniť 
inak, čo sú určite všetky prípady osobitného kvalifikačného znaku osobitný motív podľa § 140 
TZ a vzhľadom na ustanovenie § 129 ods. 6 a 7 TZ a následného doplňujúceho výkladu i na 
kvalifikačné znaky viažuce sa na spáchanie trestného činu organizovanou skupinou (súčasť 
znaku závažnejší spôsob konania podľa § 138 TZ), zločineckou alebo teroristickou skupinou 
(súčasť znaku nebezpečné zoskupenie podľa § 141 TZ) alebo extrémistickou skupinou. 

 
Fakultatívne znaky skutkovej podstaty trestného činu 

 
Subjektívne stránky skutkovej podstaty viacerých trestných činov obsahujú aj inak 

fakultatívne znaky subjektívnej stránky skutkovej podstaty trestného činu, ktorými sú: 
a) cieľ, 
b) zámer, 
c) motív, 
d) pohnútka, 

pričom viaceré z týchto znakov do značnej miery aj splývajú (cieľ so zámerom a pohnútka 
s motívom), respektíve ich prípadné odlišnosti sú skôr teoretické než by mali praktický 
význam. 

Subjektívna stránka konkrétneho trestného činu pritom spravidla obsahuje aj všetky 
vyššie fakultatívne znaky, ktoré je v zmysle § 119 ods. 1 Trestného poriadku aj potrebné 
dokazovať v trestnom konaní, avšak pokiaľ ich neobsahuje konkrétna skutková podstata 
trestného činu ako obligatórne, pre vyvodenie trestnosti sa nevyžaduje ich dokázanie a teda 
ani existencia pri subsumpcií činu pod skutkovú podstatu trestného činu (môžu však mať 
vplyv na materiálny znak, resp. materiálny korektív prečinu).  

Cieľ je subjektívna skutočnosť v páchateľovom vnímaní, ktorá predstavuje to, čo chce 
daným trestným činom dosiahnuť. Cieľ obsahujú mnohé skutkové podstaty trestných činov 
a sú formulované slovným spojením „v úmysle“; kde v skutkovej podstate zbadáte tento 
pojem, vedzte, že ide o vyjadrenie cieľa, teda toho, čo chce páchateľ dosiahnuť a viažu sa naň 
ďalšie pojmy, ktoré pokiaľ logicky patria k nemu, sú celé vyjadrením cieľa, teda subjektívnej 
stránky, čo znamená, že pre naplnenie skutkovej podstaty nemusia byť zrealizované v rámci 
objektívnej stránky, stačí dokázať, že ich páchateľ zamýšľal (napr. trestný čin lúpeže podľa § 
188 TZ vyjadruje cieľ slovným spojením „v úmysle zmocniť sa cudzej veci“, čo znamená, že 
pre dokonanie trestného činu sa nevyžaduje zmocnenie sa cudzej veci, ale len použitie násilia 
alebo hrozby bezprostredného násilia s cieľom zmocnenia sa cudzej veci – napr. veta „daj mi 
mobil, lebo Ti dám po ústach“ je naplnením lúpeže, je z nej jasný cieľ zmocnenie sa cudzej 
veci). V takýchto prípadoch daná skutková podstata už zväčša neobsahuje výslovné 
vyjadrenie zavinenia, ale to, že ide o úmyselné zavinenie vyplýva jednak z logiky veci (ak niečo 
robím z nejakým cieľom, viem čo robím a chcem to robiť) a pri základných skutkových 
podstatách aj z § 17 TZ. 

Zámer môžeme v zásade považovať v trestnom práve hmotnom za synonymum cieľu, 
avšak pojem „zámer“ používa Trestný zákon aj v určitej špecifickej podobe, a to ako 
„jednotiaci zámer páchateľa“ v rámci subjektívnej súvislosti pri definovaní pokračovacieho 
trestného činu podľa § 122 ods. 10 TZ (k tomu bližšie pozri podkapitolu § II.IV „Pokračovací 
trestný čin“).    

Motív je taká subjektívna skutočnosť v páchateľovom vnímaní, ktorá predstavuje 
dôvod pre páchanie trestného činu (napr. cítim hlad, a tak ukradnem jedlo, alebo cítim 
žiarlivosť a tak zavraždím potenciálneho milenca. V zásade ho má každý konkrétny úmyselný 
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trestný čin a podľa § 119 ods. 1 TP má byť v každom trestnom konaní dokazovaný, ale ako 
znak skutkovej podstaty trestného činu ho neobsahuje veľa skutkových podstát). Ešte aj 
osobitný kvalifikačný znak osobitný motív podľa § 140 TZ je alternatívnym súhrnom znakov, 
z ktorých len niektoré sú v skutočnosti motívy a iné sú ciele (ciele sú uvedené v § 140 TZ: „c) v 
úmysle zakryť alebo uľahčiť iný trestný čin, d) v úmysle spáchať niektorý z trestných činov 
terorizmu“; motívy sú uvedené v § 140 TZ: „a) na objednávku... e) z nenávisti voči skupine osôb 
alebo jednotlivcovi pre ich skutočnú alebo domnelú príslušnosť k niektorej rase, národu, 
národnosti, etnickej skupine, pre ich skutočný alebo domnelý pôvod, farbu pleti, pohlavie, 
sexuálnu orientáciu, politické presvedčenie alebo náboženské vyznanie, alebo f) so sexuálnym 
motívom“; aspekty aj cieľa aj motívu vykazuje ustanovenie § 140 písm. b) TZ: „z pomsty“).  

Pohnútku môžeme v zásade v trestnom práve hmotnom považovať za synonymum 
motívu, pokiaľ vyjadruje kvalitatívnu stránku pohnutia páchateľa k trestnému činu, teda čo 
páchateľa primälo k páchaniu trestného činu. Trestný zákon však najmä v prípade trestného 
činu úkladnej vraždy podľa § 144 TZ používa pojem „vopred uvážená pohnútka“, ktorý nemá 
nič spoločné s kvalitatívnou stránkou pohnutia páchateľa k trestnému činu, a teda nič 
spoločné s motívom, ale vyjadruje iba mieru rozumového spracovania rozhodnutia spáchať 
trestný čin a časový aspekt sformulovania rozhodnutia spáchať trestný čin pred jeho 
samotným  spáchaním. 

 
Omyl v trestnom práve 

 
Omyl v trestnom práve súvisí s realizáciou subjektívnej stránky trestného činu 

v konkrétnom prípade a predstavuje nezhodu páchateľovho vnímania reality so 
skutočnosťou, pričom táto nezhoda môže byť spôsobená buď skreslenou predstavou 
páchateľa o skutočnosti alebo až úplnou absenciou vedomosti páchateľa o realite. 

Omyl môže spočívať v skutkových okolnostiach aj v právnych okolnostiach. 
V prípade právnych okolností môže byť spôsobený neznalosťou relevantných ustanovení 
Trestného zákona alebo iných právnych predpisov (podmienky trestnej zodpovednosti 
a protiprávnosti) alebo v ich nesprávnej interpretácii alebo v domyslení si neexistujúceho 
pravidla. 

Negatívny právny omyl je taký omyl, kedy sa páchateľ mylne domnieva, že jeho 
skutok nenapĺňa znaky trestného činu, ale nie je tomu tak a napĺňa znaky trestného činu 
(napr. páchateľ si myslí, že vymáhanie vlastnej pohľadávky násilím nie je trestným činom) 
alebo si myslí, že daný skutok je miernejšie trestaný, ale nie je (napr. myslí si, že keď má drogy 
pre inú osobu a nie pre seba, je to menej prísny trestný čin). Negatívny právny omyl nemá 
právny význam, pretože neznalosť zákona neospravedlňuje a ide o trestný čin. 

Pozitívny právny omyl je taký omyl, kedy sa osoba mylne domnieva, že jej skutok 
napĺňa znaky trestného činu, v skutočnosti však nejde o trestný čin (napr. si myslí, že 
homosexuálny styk je trestný čin) alebo si myslí, že jej skutok napĺňa prísnejšiu skutkovú 
podstatu trestného činu, než v skutočnosti napĺňa (napr. páchateľ násilím vymáhajúci splatnú 
pohľadávku pre tretiu osobu sa mylne domnieva, že pácha závažnejší trestný čin vydierania 
podľa § 189 TZ, napĺňa však menej závažný trestný čin hrubého nátlaku podľa § 191 TZ). Ani 
pozitívny právny omyl nemá právny význam, pretože keď raz niečo nie je trestný čin, nemôže 
to byť za trestný čin vyhlásené len preto, že ten, čo to urobil, si myslí, že ide o trestný čin 
(zásada „žiaden trestný čin bez zákona“), taktiež nemôže byť niečo prísnejšie trestné len 
preto, že sa to páchateľ mylne domnieva. 
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 Pozitívny skutkový omyl je taký omyl, kedy sa páchateľ mylne domnieva, že 
existuje skutočnosť, ktorá napĺňa znaky skutkovej podstaty trestného činu, a to napriek 
tomu, že takáto skutočnosť neexistuje (napr. páchateľ si myslí, že vykonáva znásilnenie, jeho 
údajná obeť má však divnú sexualitu a vzrušuje ju predstava znásilnenia a v skutočnosti preto 
odmietala páchateľa aj keď súlož chcela a to práve takto). Lenže v takýchto prípadoch môže 
byť prítomná značná závažnosť takéhoto činu, a preto (okrem tých prečinov, pri ktorých by 
bola prípadne takáto závažnosť nepatrná) takýto omyl nevylučuje úmyselné zavinenie 
a keďže pri ňom neprišlo k dokonaniu trestného činu, pôjde o vyvodenie zodpovednosti za 
pokus (úmyselného) trestného činu podľa § 14 TZ. K pozitívnemu skutkovému omylu 
zaraďujeme aj prípady tzv. nespôsobilého pokusu, teda pokusu nespôsobilými 
prostriedkami (napr. strieľanie do človeka slepými nábojmi, pričom páchateľ nevie, že sú 
slepé) a pokusu na nespôsobilom predmete útoku (strieľanie do mŕtvoly, pričom páchateľ 
nevie, že už ide o mŕtvolu).  
 Negatívny skutkový omyl je taký omyl, kedy sa osoba mylne domnieva, že 
neexistuje skutočnosť, ktorá napĺňa znaky skutkovej podstaty trestného činu a to napriek 
tomu, že takáto skutočnosť v jej objektívnej stránke existuje (napr. že platí falošnými 
bankovkami). V takom prípade sú vylúčené tie formy zavinenia, ktoré vyžadujú plnú 
prítomnosť vedomostnej zložky zavinenia, teda, priamy i nepriamy úmysel ako aj vedomá 
nedbanlivosť a jediný druh zavinenia, ktorý prichádza do úvahy je nevedomá nedbanlivosť. 
Pre jej aplikáciu sa však vyžaduje kumulatívne existencia nedbanlivostnej skutkovej podstaty 
postihujúcej daný typ objektívnej stránky (tá napr. pri platbe falošnými bankovkami 
neexistuje) a zároveň fakt, že daná osoba mala o mohla vedieť o danej skutočnosti (k tomu 
bližšie pozri podkapitolu Zavinenie). V opačnom prípade nejde vôbec o trestný čin. 
 Trestné právo pozná aj tzv. osobitné druhy omylov, ktorými sú omyl v predmete 
útoku, omyl v kauzálnom priebehu a osobitný omyl v kauzálnom priebehu. 
 Omyl v predmete útoku (error in objekto, in persona)  je taký omyl, kedy si osoba 
pri páchaní trestného činu zameraného na hmotný predmet útoku vo svojom vnímaní zmýli 
jednu osobu s inou osobou (napr. páchateľ si myslí, že človek, ktorý vychádza z domu mu 
„nasadil parohy“, ale v skutočnosti je to spolubývajúci milenca manželky páchateľa) alebo 
jeden predmet s iným predmetom (napr. žiarlivý manžel chce zničiť auto milencovi svojej 
manželky, ale omylom zničí auto jeho babke). Keďže ide o druhovo prakticky rovnaké objekty 
a obdobné predmety útoku, tento omyl v zásade nemá vplyv na posudzovanie trestnej 
zodpovednosti páchateľa. 
 Omyl v kauzálnom priebehu (aberatio ictus) je taký omyl, kedy je útok páchateľa 
zameraný na jeden konkrétny objekt (zväčša aj hmotný predmet útoku, osobu alebo vec), ale 
jeho konanie v príčinnej súvislosti zasiahne iný konkrétny objekt (zväčša aj hmotný predmet 
útoku, osobu alebo vec), pričom si páchateľ nezmýlil predmet útoku, ale následok buď 
z hľadiska príčinnej súvislosti alebo priamo zo zle prevedeného konania napokon zasiahne iný 
konkrétny objekt (zväčša aj iný hmotný predmet útoku); (napr. Rollins strieľa na Old 
Shatterhanda, ale tesne pred tým, než ho guľka zasiahne, sa pred neho postaví Winnetou 
a guľka zasiahne Winnetoua). V takomto prípade je páchateľ zodpovedný za jednočinný 
súbeh pokusu úmyselného trestného činu vo vzťahu k záujmu, ktorý sa snažil zasiahnuť, ale 
nezasiahol, a nedbanlivostného trestného činu vo vzťahu k omylom zasiahnutému záujmu 
(ak existuje ekvivalentná nedbanlivostná skutková podstata (napr. v našom prípade pokus 
vraždy alebo úkladnej vraždy vo vzťahu ku Old Shatterhandovi a usmrtenie vo vzťahu 
k Winnetouovi). 
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Osobitný druh omylu v kauzálnom priebehu (dolus generalis) je taký druh omylu, 
kedy útok páchateľa je zameraný na jeden konkrétny objekt (zväčša aj hmotný predmet 
útoku, osobu alebo vec),  podarí sa mu ho  zasiahnuť, lenže podstatne iným spôsobom, ako si 
páchateľ predstavoval (napr. vystrieľa do poškodeného celý zásobník, myslí si, že je mŕtvy 
a tak ho hodí do vody len preto, aby sa zbavil tela, ale poškodený je usmrtený až na následky 
utopenia). „Vzhľadom na to, že príčinný vzťah musí byť obsiahnutý v páchateľovom zavinení 
aspoň vo všeobecných črtách, v prípade, že podľa okolností tvorí jeho konanie jeden celok 
(páchateľ si predsavzal usmrtenie osoby akýmkoľvek spôsobom a aj jej odstránenie), pôjde 
len o dokonaný úmyselný trestný čin (je tu generálny úmysel zavraždiť a odstrániť obeť). Ak 
by ale páchateľova činnosť tvorila podľa okolností dva samostatné skutky (páchateľ si 
predsavzal usmrtenie osoby, a potom v domnení, že obeť je mŕtva, pojal úmysel zbaviť sa tela 
a hodil ho do vody), nepôjde o dolus generalis, ale o viacčinný súbeh pokusu úmyselného 
trestného činu s dokonaným trestným činom nedbanlivostným. K takémuto výkladu sa 
priklonila aj súdna prax (k tomu porovnaj R 12/1990).“32 

 
Pričítateľnosť trestného činu právnickej osobe 

 
Zavedenie trestnej zodpovednosti právnických osôb na konštrukte pričítateľnosti 

trestného činu fyzickej osoby právnickej osobe prinieslo so sebou aj kľúčovú otázku: aká je 
povaha pričítateľnosti trestného činu právnickej osobe ako právneho inštitútu?  

Určite nemôžeme súhlasiť s takým názorom, že by šlo o objektívnu zodpovednosť, 
teda zodpovednosť za výsledok, pretože pričítateľnosť obsahuje ďalšie obligatórne znaky. 
Pozrime sa teda na povahu tohto inštitútu. Čo spôsobuje?  

Spôsobuje, že za trestný čin fyzickej osoby (aj ak táto fyzická osoba nie je známa) sa 
vyvodí trestná zodpovednosť vo vzťahu k právnickej osobe. Prakticky teda je pričítateľnosť 
inštitút, ktorý pretransformuje všetky znaky trestného činu (okrem podmienky trestne 
zodpovedného subjektu, táto výnimka vyplýva z ustanovenia § 4 ods. 6 písm. d) zákona 
o TZPO) typické pre fyzickú osobu na znaky trestného činu právnickej osoby. Z toho vyplýva, 
že pričítateľnosť nemôže byť znakom skutkovej podstaty trestného činu, pretože tá je 
prioritne naďalej napĺňaná činmi fyzických osôb (aj ak sú neznáme alebo trestne 
nezodpovedné). 

Pričítateľnosť trestného činu právnickej osobe teda je samostatný znak trestného 
činu právnickej osoby. Jeho podstata spočíva v transformácii znakov trestného činu 
fyzickej osoby na trestný čin právnickej osoby. 

Samotná podstata pričítateľnosti trestného činu právnickej osoby je 
v ustanoveniach § 4 ods. 1 a 2 zákona o TZPO vyjadrená nasledovne: 

 
 „(1) Trestný čin podľa § 3 je spáchaný právnickou osobou, ak je spáchaný v jej prospech, v 

jej mene, v rámci jej činnosti alebo jej prostredníctvom, ak konal 
a) štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu, 
b) ten, kto vykonáva kontrolnú činnosť alebo dohľad v rámci právnickej osoby, alebo 
c) iná osoba, ktorá je oprávnená zastupovať právnickú osobu alebo za ňu rozhodovať. 
(2) Trestný čin podľa § 3 je spáchaný právnickou osobou aj vtedy, ak osoba uvedená v 

odseku 1 nedostatočným dohľadom alebo kontrolou, ktoré boli jej povinnosťou, hoci z 

 
32 BURDA, E., ČENTÉŠ, J., KOLESÁR, J., ZÁHORA, J. a kol. Trestný zákon. Všeobecná časť. Komentár. I. diel, 
s. 119. 
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nedbanlivosti umožnila spáchať trestný čin osobou, ktorá konala v rámci oprávnení, ktoré jej boli 
zverené právnickou osobou.“ 
  

Pričítateľnosť trestného činu právnickej osobe sa vylučuje aj na základe inštitútu 
materiálneho korektívu pričítateľnosti, ktorý je upravený v § 4 ods. 3 zákona o TZPO: „(3) 
Spáchanie trestného činu právnickou osobou podľa odseku 2 sa právnickej osobe nepričíta, ak 
vzhľadom na predmet činnosti právnickej osoby, spôsob spáchania trestného činu, jeho následky 
a okolnosti, za ktorých bol trestný čin spáchaný, je význam nesplnenia povinností v rámci 
dohľadu a kontroly zo strany orgánu právnickej osoby alebo osoby uvedenej v odseku 1 
nepatrný.“ 
 Osobitné ustanovenia o pričítateľnosti trestných činov právnických osôb 
v špecifických prípadoch sú sústredené v § 4 ods. 6 zákona o TZPO:    

„(6) Ustanovenia odsekov 1 až 5 sa použijú aj vtedy, ak 
a) k spáchaniu trestného činu došlo v čase od založenia právnickej osoby do jej vzniku, 
b) právnická osoba vznikla, ale súd rozhodol o jej neplatnosti, 
c) právny úkon, ktorý mal založiť oprávnenie na konanie za právnickú osobu, je 

neplatný alebo neúčinný, 
d) fyzická osoba, ktorá konala za právnickú osobu, nie je za takýto trestný čin trestne 

zodpovedná.“ 
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III. KAPITOLA 
PÁCHATEĽSTVO, SPOLUPÁCHATEĽSTVO, ÚČASTNÍCTVO NA TRESTNOM ČINE 
 
[§ III.I] Formy trestnej súčinnosti 
[§ III.II] Spolupáchateľstvo 
[§ III.III] Účastníctvo 
[§ III.IV] Právnické osoby v kontexte trestnej súčinnosti 
 
 

Subjekt je jeden z obligatórnych znakov skutkovej podstaty trestného činu a je ním 
trestne zodpovedný páchateľ. Páchateľom môže byť podľa § 19 ods. 2 TZ tak fyzická osoba, 
ako aj právnická osoba. Podmienky trestnej zodpovednosti fyzických osôb ustanovuje Trestný 
zákon a pri právnických osobách osobitný predpis, ktorým je ZoTZPO. Ustanovenie § 19 ods. 
1 TZ vyjadruje, že páchateľom je osoba, ktorá spáchala trestný čin sama. Na jednej strane ide 
o vyjadrenie samostatnej trestnoprávnej aktivity páchateľa trestného činu a na druhej strane 
ide o vymedzenie samostatného páchateľstva vo vzťahu k spolupáchateľstvu a účastníctvu. 
Ustanovenie § 19 TZ zakotvuje zásadu individuálnej trestnej zodpovednosti fyzických osôb a 
právnických osôb a v kontexte § 4 až 6 ZoTZPO danú zásadu dopĺňajú prívlastky paralelná a 
nezávislá trestná zodpovednosť fyzických a právnických osôb. 

Prípady keď sa na trestnom čine zúčastňuje viac spolupáchateľov alebo popri 
páchateľovi aj iné osoby, a to najmä tým, že trestný čin páchateľa alebo spolupáchateľov 
úmyselne vyvolávajú alebo taký čin uľahčujú, alebo tým, že páchateľom trestného činu 
uľahčujú uniknúť potrestaniu, sa nazýva trestná súčinnosť. V trestnoprávnej teórii sa na 
definíciu trestnej súčinnosti nachádzajú viaceré odborné názory, ktoré sa v zásadných črtách 
nelíšia. Pod trestnou súčinnosťou tak môžeme rozumieť trestnú činnosť, na ktorej sa podieľa 
viacero páchateľov alebo popri páchateľovi iné osoby, ktoré trestný čin páchateľa organizujú, 
umožňujú alebo uľahčujú jeho spáchanie, resp. umožňujú páchateľovi uniknúť trestnému 
stíhaniu či trestu. 
 
§ III.I 
Formy trestnej súčinnosti 
 

Trestný zákon vo všeobecnej časti rozoznáva dve základné formy trestnej súčinnosti, 
a to: 

- spolupáchateľstvo a 
- účastníctvo. 
Vo všeobecnosti platí, že závažnejšia forma trestnej súčinnosti v sebe pohlcuje jej nižšie 

formy. 
Trestné právo však osobitným spôsobom postihuje aj ďalšie formy trestnej súčinnosti, 

medzi ktoré zaraďujeme najmä: 
- kolektívne formy prípravy na zločin – v zmysle § 13 ods. 1 TZ ide o úmyselné 

zorganizovanie zločinu, spolčenie, zhluknutie, návod, objednanie alebo pomoc na 
zločin, 

• spolčením sa rozumie dohoda dvoch alebo viacerých osôb, ktorej obsahom je 
budúce spáchanie aspoň rámcovo určitého zločinu (k tomu pozri NR 3 Tz 48/1968 
a NR 4 Tz 10/1974), pričom pre spolčenie stačí rámcová predstava o spoločnom 
spáchaní trestného činu, resp. účasti na ňom a prejav vôle participovať na tomto 
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spolčení môže byť výslovný ale postačuje aj konkludentný (napr. Dušan počas 
rannej smeny pred Karolom navrhne, že keďže je týždeň do výplaty dnes po 
záverečnej olúpia miestneho krčmára, Dušan len súhlasne prikývne), 

• zhluknutím sa rozumie faktické združenie minimálne troch osôb na určitom 
mieste, ktoré je po relatívne náhodnom stretnutí uskutočnené po výslovnej 
dohode, ale aj bez nej, zamerané na spáchanie individuálne určitého zločinu, k 
spáchaniu ktorého má dôjsť ihneď, pričom za účastníka zhluknutia sa považuje aj 
ten, ktorý sa k nemu pripojí, pokiaľ si uvedomuje jeho účel (napr. pri barovom 
pulte v miestnom pohostinstve sedí Dušan a Karol, keďže nemajú čím zaplatiť 
a krčmár „na sekeru“ nepredáva, obaja sa na seba pozrú poznajúc svoje 
myšlienkové pochody o možnosti prísunu ďalšieho alkoholu použitím násilia voči 
krčmárovi, toto zaeviduje blízko sediaci Jozef a na znak podpory ich konania sa na 
nich žmurkne, postaví sa a vyhrnie si rukávy), 

- všeobecnú priťažujúcu okolnosť – ide o vybrané priťažujúce okolnosti obsiahnuté v 
§ 37 TZ postihujúce určité formy trestnej súčinnosti, pričom pôjde o situácie kedy: 

• páchateľ zneužil na spáchanie trestného činu osobu, ktorá nie je trestne zodpovedná 
podľa § 37 písm. i) TZ, 

• páchateľ zviedol na spáchanie trestného činu mladistvého podľa § 37 písm. j) TZ, 

• páchateľ spáchal trestný čin ako organizátor podľa § 37 písm. k) TZ, 

• páchateľ spáchal trestný čin v spojení s cudzou mocou alebo cudzím činiteľom podľa 
§ 37 písm. l) TZ a 

• páchateľ spáchal trestný čin ako člen skupiny osôb počas premiestňovania sa na 
miesto konania verejného podujatia alebo z miesta konania verejného podujatia 
podľa § 37 písm. n) TZ; 

- osobitnú priťažujúcu okolnosť v kvalifikovaných skutkových podstatách trestných 
činov, pri ktorých sa trestná súčinnosť posudzuje ako okolnosť podmieňujúca 
použitie vyššej trestnej sadzby: 

• závažnejší spôsob konania spáchania trestného činu organizovanou skupinou podľa 
§ 138 písm. i) TZ, napr. trestný čin neoprávnený experiment na človeku 
a klonovanie ľudskej bytosti podľa § 161 ods. 3 písm. a) TZ, 

• spoločným konaním najmenej dvoch osôb, napr. trestný čin obchodovanie s ľuďmi 
podľa § 179 ods. 3 písm. g) TZ, 

• ak osoba trestný čin zorganizuje, napr. trestný čin krádež podľa § 212 ods. 3 písm. 
e) TZ, 

• v nebezpečnom zoskupení, napr. trestný čin úkladná vražda podľa § 144 ods. 3 
písm. b) TZ, 

• ako člen nebezpečného zoskupenia, napr. trestný čin sprenevery podľa § 213 ods. 4 
písm. b) TZ, 

- samostatné skutkové podstaty trestných činov postihujúce trestnú súčinnosť, 
pôjde najmä o:1 

• štvrtý diel ôsmej hlavy osobitnej časti Trestného zákona s názvom Niektoré formy 
trestnej súčinnosti – trestný čin podnecovania podľa § 337 TZ, trestný čin 

 
1 V zmysle uvedeného chápania trestnej súčinnosti pôjde o širší diapazón trestných činov, pri ktorých sa 
prezumuje súčinnosť viacerých osôb napr. trestný čin prijímanie úplatku podľa § 328 TZ, avšak v uvádzanom 
výpočte sú vymenované len tie trestné činy, ktorých skutková podstata na jej naplnenie priamo vyžaduje trestnú 
súčinnosť aspoň dvoch osôb. 
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schvaľovanie trestného činu podľa § 388 TZ, trestný čin nadržovanie podľa § 339 
TZ, trestný čin neoznámenie trestného činu podľa § 340 TZ, trestný čin 
neprekazenie trestného činu podľa § 341 TZ, 

• trestný čin legalizácia výnosu z trestnej činnosti podľa § 233 TZ a nasl. TZ, 

• trestný čin založenie, zosnovanie a podporovanie zločineckej skupiny podľa § 296 
TZ, 

• trestný čin založenie, zosnovanie a podporovanie teroristickej skupiny podľa § 297 
TZ, 

• trestný čin organizovanie zápasov zvierat podľa § 305c TZ, 

• trestný čin vlastizrada podľa § 311 TZ, 

• trestný čin marenie výkonu úradného rozhodnutia podľa § 348 ods. 2 písm. b) TZ, 

• trestný čin vzbura väzňov podľa § 358 TZ, 

• trestný čin niektoré formy účasti na terorizme podľa § 419b TZ, 

• trestný čin financovanie terorizmu podľa § 419c TZ, 

• trestný čin založenia, podpory a propagácie hnutia smerujúceho k potlačeniu 
základných práv a slobôd podľa § 421 TZ. 

Trestný zákon vo vzťahu k jednotlivým formám trestnej súčinnosti definuje pojmy 
charakterizujúce činnosť vybraných trestnoprávne relevantných zoskupení osôb. Skupinou 
osôb sa v zmysle § 129 ods. 1 TZ rozumejú najmenej tri osoby. Ďalej trestný zákon rozdeľuje 
špeciálne skupiny podľa vybranej trestnej činnosti, organizovanosti, plánovitosti deľby práce 
a časového pôsobenia, a to na organizovanú skupinu, extrémistickú skupinu, zločineckú 
skupinu a teroristickú skupinu. Organizovaná skupina je vo vzťahu špeciality k pojmu skupina 
osôb. Pojmy zločinecká skupina podľa § 129 ods. 4 TZ a teroristická skupina podľa § 129 ods. 
5 TZ sú vo vzťahu špeciality k pojmu organizovaná skupina. Pojem extrémistická skupina 
podľa § 129 ods. 3 TZ je od pojmu organizovaná skupina nezávislý, totiž nie každá 
extrémistická skupina musí spĺňať definičné kritériá pojmu organizovaná skupina. 

Organizovanou skupinou v zmysle § 129 ods. 2 TZ rozumie spolčenie najmenej troch 
osôb na účel spáchania trestného 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. Uvedené podmienky musia byť 
naplnené kumulatívne. Spolčením sa rozumie spiknutie, splynutie, spojenie, spolupráca, 
stmelenie, zjednotenie, zlúčenie sa. Činnosť organizovanej skupiny je charakteristická 
určitým rozdelením úloh medzi jednotlivých členov a prejavuje sa určitou plánovitosťou 
(predstava o spáchaní trestného činu, dodržiavanie plánu) a koordinovanosťou (zosúladenie 
a harmonizácia členov pri jednotlivých činnostiach), ktorá spáchanie činu uľahčuje a zvyšuje 
pravdepodobnosť dosiahnutia cieľa a úspešného spáchania trestného činu. Deľba úloh v 
skupine znamená, že členovia skupiny majú minimálne vo všeobecných črtách určené, akú 
úlohu majú zohrať pri príprave, pri páchaní trestného činu a po spáchaní trestného činu. U 
organizovanej skupiny sa nevyžaduje sústavnosť ani vnútorná organizačná štruktúra 
založená na vzťahoch podriadenosti a nadriadenosti a nemusí mať trvalejší charakter. V 
prípade posúdenia konania obžalovaných ako organizovanej skupiny sa nevyžaduje ani 
formálne a výslovné prijatie za člena skupiny, postačuje konkludentné konanie, jeho faktické 
včlenenie sa a aktívne zabezpečenie jednej z činnosti skupiny. Prvky svedčiace konaniu 
obžalovaných ako organizovanej skupiny (plánovitosť a koordinovanosť) je možné logicky 
usudzovať aj zo samotného skutkového deja a nie je potrebné, aby takému konaniu 
predchádzala výslovná dohoda, postačuje rámcová predstava o spoločnom spáchaní 
trestného činu, resp. účasti na ňom. Dohoda sa nemusí vzťahovať ani na všetky konkrétne 
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okolnosti vykonania činu. Prejav vôle participovať na spolčení môže byť výslovný alebo 
konkludentný. Časový úsek kedy musí spolčenie trvať, nie je určený, môže ísť aj o krátku dobu 
a nemusí dôjsť ani k dokonaniu trestného činu, postačuje ak sa dostane do štádia prípravy 
alebo pokusu. Organizovaná skupina je vyššia forma organizovanosti ako spolupáchateľstvo 
a na rozdiel od neho je v § 138 TZ zaradená medzi závažnejšie spôsoby konania (k tomu pozri 
Uznesenie Najvyššieho súdu SR sp. zn. 4 To 8/2014 zo dňa 26.10.2016). 

Extrémistickou skupinou v zmysle § 129 ods. 3 TZ rozumie spolčenie najmenej troch 
osôb na účely spáchania trestného činu extrémizmu. Trestné činy extrémizmu sú v zmysle § 
140a TZ trestný čin založenia, podpory a propagácie hnutia smerujúceho k potlačeniu 
základných práv a slobôd podľa § 421 TZ, prejavu sympatie k hnutiu smerujúcemu k 
potlačeniu základných práv a slobôd podľa § 422 TZ, výroby extrémistického materiálu podľa 
§ 422a TZ, rozširovania extrémistického materiálu podľa § 422b TZ, prechovávania 
extrémistického materiálu podľa § 422c TZ, popierania a schvaľovania holokaustu, zločinov 
politických režimov a zločinov proti ľudskosti podľa § 422d TZ, hanobenia národa, rasy a 
presvedčenia podľa § 423 TZ, podnecovania k národnostnej, rasovej a etnickej nenávisti podľa 
§ 424 TZ, apartheidu a diskriminácie skupiny osôb podľa § 424a TZ a trestný čin spáchaný z 
osobitného motívu podľa § 140 písm. e) TZ. 

Zločineckou skupinou v zmysle § § 129 ods. 4 TZ 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 výnosu z trestnej činnosti 
podľa § 233 TZ alebo niektorý z trestných činov korupcie podľa ôsmej hlavy tretieho dielu 
osobitnej časti na účely priameho alebo nepriameho získania finančnej alebo inej výhody. 
Uvedené podmienky musia byť naplnené kumulatívne. 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. Je 
teda zrejmé, že z dikcie uvedených zákonných ustanovení vyplýva, že u zločineckej skupiny 
ide o oveľa závažnejšiu - najvyššiu formu organizovaného zločinu. Uvedený záver vyplýva z 
toho, že dosiahnutie cieľa takouto skupinou (oproti organizovanej skupine) je podmienené 
ďaleko sofistikovanejším riadením porovnateľným s riadením stabilných organizácii a 
podnikateľských subjektov. Pre odlíšenie týchto skupín teda celkom oprávnene treba 
vychádzať z obecných poznatkov teórie riadenia, ktorá sa zaoberá formami usporiadania 
častí do celku, organizáciou a riadením týchto celkov za účelom dosiahnutia stanovených 
cieľov. Pritom je celkom irelevantné, či ide o ciele legálne, či nelegálne, ktoré sú predmetom 
záujmu Trestného práva, pretože obecné princípy riadenia u oboch sú totožné. Potom z 
hľadiska aplikácie poznatkov tejto vedy je to práve znak štruktúrovanosti zločineckej skupiny 
a formy jej riadenia, ktoré v podstatnej miere zvyšujú nebezpečenstvo jej konania 
(pravdepodobnosť úspešného dosiahnutia cieľa). Zároveň majú podstatný vplyv na jej 
relatívnu stabilitu v čase, čo predstavuje ďalší zo znakov zákonného vymedzenia zločineckej 
skupiny na rozdiel od organizovanej skupiny. Ide totiž o to, že práve štruktúra tejto skupiny 
(inak aj organizačná štruktúra) ako usporiadanie jej častí do celku tvorí kostru, ktorá spolu so 
sofistikovaným riadením umožňuje veľmi efektívne dosahovať cieľ. Pritom na rozdiel od 
organizovanej skupiny zločinecká skupiny je organizačne členitejšia, hlavne vertikálne a 
ďaleko formálnejšia v zmysle vzťahov nadriadenosti a podriadenosti jej zložiek bez ohľadu na 
existenciu nejakých písomných noriem, ako je tomu u organizácii pôsobiacich v rámci zákona. 
Uvedená štruktúra teda spolu so sofistikovaným riadením, medzi ktoré patrí dôsledné 
plánovanie činnosti (na rozdiel od organizovanej skupiny hlavne dlhodobé a strategické), 
operatívne riadenie zložiek štruktúry pre dosiahnutie už konkrétnych cieľov (na rozdiel od 
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organizovanej skupiny), kontrola zložiek skupiny a spätná väzba na vyvodenie dôsledkov a 
opatrení pre jej ďalšiu činnosť do budúcna (plánovanie a zvyšovanie jej úspešnosti) sú tie 
zásadné rozdiely, ktoré túto skupinu odlišujú z hľadiska formy a obsahu od riadenia 
organizovanej skupiny, t.j. nižšej formy organizovaného zločinu (k tomu porovnaj R 51/2013). 
Konanie páchateľa zodpovedajúce vo vzťahu ku zločineckej skupine v zmysle § 129 ods. 4 TZ 
podľa dikcie zákonného znaku „je jej členom, je pre ňu činný alebo ju podporuje“ v zmysle § 
296, § 129 ods. 6 a 7 TZ nezahŕňa samotné spáchanie trestného činu členom zločineckej 
skupiny v rámci jej činnosti, alebo takého činu spoločne s členom zločineckej skupiny. 
Trestnoprávnou podstatou členstva v zločineckej skupine je zaradenie sa do organizačnej 
štruktúry takej skupiny, nie páchanie trestnej činnosti v rámci činnosti skupiny jej členmi (k 
tomu porovnaj R 29/2018). 

Teroristickou skupinou v zmysle § 129 ods. 5 TZ rozumie skupina najmenej troch osôb, 
ktorá existuje počas určitého časového obdobia na účely spáchania niektorého z trestných činov 
terorizmu, ktorej činnosť sa vyznačuje koordinovanosťou, pričom nemusí mať formálne 
vymedzené úlohy svojich členov, stálu členskú základňu ani rozvinutú štruktúru. Trestné činy 
terorizmu sú v zmysle § 140b TZ trestný čin založenia, zosnovania a podporovania 
teroristickej skupiny podľa § 297 TZ, trestný čin teroru podľa § 313 a 314 TZ, trestný čin 
teroristického útoku podľa § 419 TZ, trestný čin niektorých foriem účasti na terorizme podľa 
§ 419b TZ, trestný čin financovania terorizmu podľa § 419c TZ, trestný čin cestovania na účel 
terorizmu podľa § 419d TZ a zločin spáchaný z osobitného motívu podľa § 140 písm. d) TZ. 

Ako v úvode danej kapitoly uvádzame páchateľom môže byť tak fyzická osoba, ako 
aj právnická osoba spĺňajúca podmienky trestnej zodpovednosti. Nie pri každom trestnom 
čine však môže byť páchateľom akákoľvek trestnoprávne zodpovedná osoba, ale poznáme aj 
trestné činy s obmedzeným okruhom páchateľov, a to vtedy, keď: 

- Trestný zákon u páchateľa vyžaduje osobitnú vlastnosť, spôsobilosť alebo  
postavenie – ide o špeciálny subjekt (napr. trestný čin poškodzovania veriteľa podľa 
§ 239 ods. 1 TZ – dlžník), 

- Trestný zákon vyjadruje páchateľa ako nezameniteľnú osobu, pri ktorej sa osobitná 
vlastnosť, spôsobilosť alebo postavenie vyžaduje v konkrétnej situácii – ide 
o konkrétny subjekt (napr. trestný čin neposkytnutia pomoci podľa § 178 TZ – vodič 
účastný na dopravnej nehode). 

Konanie za iného podľa § 128 ods. 8 TZ reflektuje pravidlo pre prípad, ak páchateľ musí 
byť nositeľom osobitnej vlastnosti, spôsobilosti alebo postavenia, pričom stačí, ak túto 
vlastnosť, spôsobilosť alebo postavenie spĺňa právnická osoba, v ktorej mene páchateľ koná 
(napr. trestný čin poškodzovania veriteľa podľa § 239 ods. 1 TZ – dlžníkom je právnická osoba, 
za ktorú koná konkrétna fyzická osoba). Pričom rovnako v zmysle § 128 ods. 8 TZ platí, že ak 
Trestný zákon vyžaduje na spáchanie trestného činu osobitnú vlastnosť, spôsobilosť alebo 
postavenie páchateľa, tak páchateľom alebo spolupáchateľom trestného činu môže byť len 
osoba, ktorá má požadovanú vlastnosť, spôsobilosť alebo postavenie. Účastníkom na 
trestnom čine môže byť aj osoba, ktorá nemá požadovanú vlastnosť, spôsobilosť alebo 
postavenie. 
 
§ III.II 
Spolupáchateľstvo 
 

Spolupáchateľstvo predstavuje spáchanie trestného činu spoločným konaním 
(objektívna podmienka) dvoch alebo viacerých osôb. Takéto spoločné konanie v súhrne 
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naplňuje znaky konania uvedeného v skutkovej podstate trestného činu. Nezáleží na tom, či 
sa to stane súčasne alebo postupne. Spolupáchateľstvo je možné len pri úmyselných 
trestných činoch a vyžaduje predošlú dohodu spolupáchateľov alebo úmysel spoločne 
spáchať ten istý konkrétny trestný čin (subjektívna podmienka). 

Objektívna podmienka spolupáchateľstva - spáchanie trestného činu spoločným 
konaním dvoch alebo viacerých osôb 
Spolupáchateľstvo vyžaduje osobnú a priamu účasť spolupáchateľov na napĺňaní znakov 
skutkovej podstaty trestného činu, pričom spôsob konania jednotlivých spolupáchateľov 
nemusí byť rovnakej intenzity, stačí, že napĺňajú objektívnu stránku rovnakej skutkovej 
podstaty (k tomu porovnaj ZSP 56/1998), o spoločné konanie ide ak: 

- každý zo spolupáchateľov naplní svojím konaním všetky znaky skutkovej podstaty 
trestného činu (spoločné konanie rovnocennej povahy – ak by aj konali každý 
samostatne, bez naplnenia subjektívnej podmienky – spoločnej dohody, tak by 
každý z nich samostatne naplnil skutkovú podstatu trestného činu ako samostatný 
páchateľ) – napr. dvaja spolupáchatelia vypáčia okno na drevenej chatke, vniknú do 
nej a každý z nich kradne veci vo vnútri chatky, 

- každý z páchateľov naplní časť konania popísaného v skutkovej podstate trestného 
činu a tá je naplnená až súhrnom konaní spolupáchateľov (spoločné konanie 
rozdielnej povahy - jeden zo spolupáchateľov naplní len časť konania a druhý naplní 
zostávajúcu časť konania – spravidla pôjde o trestnú činnosť kedy je zákonný znak 
protiprávneho konanie v rámci objektívnej stránky skutkovej podstaty je 
formulovaný ako zložený a kumulatívny, pričom skutková podstata je naplnená až 
spojením jednotlivých čiastkových konaní) - napr. spolupáchateľ žena (k 
spolupáchateľstvu ženy pri trestnom čine znásilnenia podľa § 199 TZ porovnaj R 
28/1984) uvedenie do stavu bezbrannosti inú ženu, tým, že ju zamkne v opustenej 
garáži, kde na nej druhý páchateľ - muž vykoná súlož proti jej vôli (keby sa uvedení 
spolupáchatelia posudzovali izolovane, nenaplnili by všetky znaky daného trestného 
činu) alebo 

- činnosť každého z páchateľov je tzv. článkom reťaze konania, teda nevyhnutnou 
časťou celkového konania, ktoré spoločne napĺňajú skutkovú podstatu trestného 
činu (súhrn spoločných činností napĺňajúci spoločné konanie) – napr. jeden zo 
spolupáchateľov vláka obeť na opustené miesto a priloží jej nôž ku krku, druhý 
páchateľ jej povie, nech im dá platobnú kartu a PIN-kód, pričom majú v pláne, že 
jeden z páchateľov pôjde uskutočniť výber z bankomatu  druhý z páchateľov počká 
s obeťou, ak by bol PIN-kód nesprávny (konanie každého zo spolupáchateľov je 
aspoň článkom reťaze, pričom jednotlivé činnosti – články reťaze − smerujú k 
priamemu vykonaniu trestného činu a len vo svojom celku tvoria jeho skutkovú 
podstatu a pôsobia súčasne).2 

Subjektívna podmienka spolupáchateľstva – spoločná dohoda spolupáchateľov 
alebo úmysel spoločne spáchať ten istý konkrétny trestný čin. 

 
2 V prípadoch spáchania trestného činu lúpeže v skupine vznikol v súdnej praxi problém rozlišovania 
spolupáchateľstva a pomoci. Problematická bolo taká účasť niektorého zo spoločníkov, ktorá nespočívala v 
priamom naplňovaní znakov trestného činu lúpeže, ale napr. len vo vylákaní obete na opustené miesto, kde 
vlastný lúpežný útok vykonali iní útočníci (tzv. „volavky“), vo vytváraní tzv. „steny“ (osoba dáva pozor neďaleko 
miesta činu, aby spoločníci neboli pri čine vyrušení a pod.). Prax súdov, ku ktorej sa prikláňame s odkazom práve 
na teóriu článku reťaze konania, posudzuje aj tieto prípady ako spolupáchateľstvo. Odchýlkou od týchto názorov 
je rozhodnutie senátu Najvyššieho súdu SSR vo veci 2 To 47/1976, ktorý posúdil tzv. vytváranie „steny“ len ako 
pomoc podľa § 21 ods. 1 písm. d) TZ (k tejto problematike porovnaj R 1/1980). 
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Spoločný úmysel nemožno stotožňovať s výslovnou dohodou páchateľov. Pre 
vyvodenie trestnej zodpovednosti stačí aj dohoda konkludentná. Každý zo spolupáchateľov 
si však musí uvedomovať, že jeho konanie a konanie ostatných spolupáchateľov smeruje k 
spoločnému spáchaniu trestného činu, resp. aspoň s tým musí byť uzrozumený. 

Spolupáchateľstvo je spravidla možné len pri úmyselných trestných činoch. Po 
subjektívnej stránke sa predpokladá preukázanie úmyslu spoločným konaním spáchať 
trestný čin (k tomu porovnaj ZSP 56/1998). Úmysel sa musí vzťahovať nielen na znaky 
trestného činu, ale aj na okolnosť, že ide o spoločné konanie. Tým sa odlišuje 
spolupáchateľstvo od súbežného páchateľstva niekoľkých osôb (k tomu porovnaj R 36/1973, 
R 57/1970). 
 
Trestná zodpovednosť osôb konajúcich v spolupáchateľstve 
 

Pri spolupáchateľstve platí podľa § 20 TZ zásada, že ak bol trestný čin spáchaný 
spoločným konaním dvoch alebo viacerých páchateľov (spolupáchatelia), zodpovedá každý 
z nich, ako keby trestný čin spáchal sám, pričom spolupáchatelia zodpovedajú za spoločný 
následok spoločne a nerozdielne. Ak sa napríklad páchatelia spoločne vlámali do domu, 
pričom si rozdelili úlohy tak, že každý odcudzí cennosti z inej izby a podľa toho si aj podelia 
výnos z trestnej činnosti, tak aj napriek tomu, že každý mal z trestného činu iný výnos, 
každému z nich sa pripočíta celá škoda (k tomu porovnaj Rč 18/1994). 

Pri trestaní spolupáchateľstva sa uplatňuje všeobecná zásada individualizácie trestu 
podľa § 34 ods. 4 TZ a je prehĺbená v odseku 5 daného ustanovenia osobitne pre 
spolupáchateľov, podľa ktorej súd pri určovaní druhu trestu a jeho výmery prihliadne u 
spolupáchateľov aj na to, akou mierou konanie každého z nich prispelo k spáchaniu trestného 
činu. Podriadenie konania spolupáchateľov, zakladajúceho konkrétny trestný čin, s ohľadom 
na špecifiká konania každého z nich, pod rôzne skutkové podstaty predmetného trestného 
činu (základnú, kvalifikovanú či privilegovanú), prípadne variovanie trestov uložených 
spoluobvineným, reflektujúc okolnosti, za ktorých sa každý z nich dopustil konania, 
smerujúceho k stíhanému trestnému činu, vrátane spôsobu jeho spáchania, jeho následku, 
zavinenia a pohnútky každého z nich, priťažujúcich a poľahčujúcich okolností na strane 
každého zo spoluobvinených, ako aj osoby samotných spolupáchateľov a ich pomery i mieru, 
akou konanie každého z nich prispelo k spáchaniu trestného činu, pritom nie je v rozpore 
nielen s právnou úpravou, ale ani s príslušnou ustálenou rozhodovacou praxou súdov. Práve 
naopak, v Trestnom zákone je výslovne deklarované, že cieľom trestného súdnictva a 
obzvlášť ukladania sankcií je dosiahnuť, aby boli tieto personalizované a zohľadňovali všetky 
vyššie citované okolnosti spáchania skutku a skutočnosti na strane jeho páchateľa. Preto nie 
je neobvyklé ani výnimočné, ak zvážiac všetky relevantné okolnosti a skutočnosti, ktoré sa 
objavia u jednotlivých spolupáchateľov, sú týmto v trestnom konaní uložené v rámci 
zákonom ustanovenej trestnej sadzby rozdielne tresty. Spáchanie trestného činu v 
spolupáchateľstve totiž neznamená automaticky rovnaký postih pre všetkých jeho 
spolupáchateľov. Skutočnosť, že jednotliví spoluobvinení sú za ten istý skutok postihnutí 
rozdielnymi sankciami, preto nenarúša a ani nemôže narúšať jednotu skutku, ktorá je 
referenčným kritériom pre posúdenie toho, či určité viaceré prejavy vôle páchateľa navonok 
možno z hľadiska trestného práva považovať za jeden skutok (k tomu porovnaj Uznesenie 
Najvyššieho súdu SR sp. zn. 2Tdo/49/2019 zo dňa 18.02.2020). 

Dôležitý je aj pomer spolupáchateľstva k iným formám účastníctva. Ak sa osoba 
podieľa na trestnom čine ako spolupáchateľ a zároveň ako organizátor, návodca, 
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objednávateľ alebo pomocník, bude postihnutý iba za spolupáchateľstvo. 
Spolupáchateľstvo je vyššia forma trestnej súčinnosti a zahŕňa aj formy účastníctva (k 
tomu porovnaj Uznesenie Najvyššieho súdu SR sp. zn. 4 Tdo 33/2013 zo dňa 27.02.2014). 

Každý zo spolupáchateľov zodpovedá teda zásadne za celú škodu spáchanú trestným 
činom, resp. za trestný čin v celom jeho rozsahu, pokiaľ bol spáchaný spoločným konaním a 
pokiaľ sa naň vzťahovalo zavinenie. Ak niektorý zo spolupáchateľov vybočí z rámca spoločnej 
dohody hovoríme o tzv. excese, pokiaľ k nemu došlo, bude trestne zodpovedný za to, čo sám 
spôsobil a zavinil. Ostatní spolupáchatelia budú zodpovední len za trestnú činnosť, ktorá bola 
obsahom dohody. Napríklad ak sa spolupáchatelia dohodnú, že obeti spôsobia ublíženie na 
zdraví a jeden zo spolupáchateľov sa v dôsledku amoku neovládne a spôsobí obeti smrteľné 
zranenia, za smrť bude v dôsledku excesu trestnoprávne zodpovedať len on. Ak bola v prípade 
úmyselného útoku na zdravie vykonanom v spolupáchateľstve spôsobená ťažká ujma na 
zdraví alebo smrť, musí byť zavinenie každého páchateľa za tento ťažší následok skúmané 
samostatne. Samotná okolnosť, že úmyselný trestný čin bol spáchaný v spolupáchateľstve, 
ešte neodôvodňuje záver, že všetci spolupáchatelia zodpovedajú za ťažší následok (k tomu 
porovnaj R 20/1970). 

Zánik trestnosti sa bude pri spolupáchateľoch posudzovať samostatne. Znamená to, 
že ak prejaví účinnú ľútosť (v zmysle ustanovení § 85 alebo 86 TZ) len jeden zo 
spolupáchateľov, trestnosť zaniká iba pri ňom, druhý spolupáchateľ bude trestne 
zodpovedný. Ak niektorý zo spolupáchateľov upustí od ďalšieho konania smerujúceho k 
spáchaniu trestného činu (v zmysle § 13 ods. 3 alebo 4 TZ), nezaniká tým u neho trestnosť 
činu, pokiaľ súčasne neodstráni nebezpečenstvo, ktoré vzniklo záujmu chránenému 
Trestným zákonom z podniknutého konania aj zo strany ostatných spolupáchateľov. 
 
Prípady podobné spolupáchateľstvu 
 

Ak dvaja alebo viacerí páchatelia spoločným konaním páchajú trestnú činnosť bez 
spoločného úmyslu (nedostatok subjektívnej podmienky) hovoríme o tzv. zdanlivom 
spolupáchateľstve, ktoré môže mať dve formy, a to: 

- súbežné páchateľstvo – dvaja alebo viacerí páchatelia súbežne útočia na rovnaký 
predmet útoku, ale každý z nich sleduje iný zámer, napr. jeden páchateľ sa vláme do 
skladu vypáčením okna a odcudzí z neho náradie, pričom druhý páchateľ vojde cez 
nezamknutý núdzový východ a odcudzí monitory v hodnote 1500,- EUR, pričom 
jeden o druhom vôbec nevedeli (konali tak bez predošlej dohody a nezávisle od seba) 
a bude teda voči nim vyvodená trestná zodpovednosť samostatne (k tomu porovnaj 
R 36/1973), alebo 

- postupné páchateľstvo – dvaja alebo viacerí páchatelia postupne napĺňajú znaky 
skutkovej podstaty trestného činu, ale bez spoločnej dohody, napr. prvý páchateľ 
najskôr fyzicky napadne obeť a spôsobí jej ublíženie na zdraví, pričom obeť je 
v dôsledku útoku v bezvedomí, stav bezbrannosti využije druhý páchateľ, ktorý 
náhodne natrafí na obeť v bezvedomí a odcudzí jej hotovosť vo výške 500,- EUR, 
pričom nepôjde o spolupáchateľstvo na trestnom čine lúpeže podľa § 188 TZ, ale prvý 
páchateľ bude trestne zodpovedný za trestný čin ublíženia na zdraví podľa § 156 TZ 
a druhý páchateľ bude trestne zodpovedný za trestný čin krádeže podľa § 212 TZ (k 
tomu porovnaj R 34/1968). 

Nepriamy páchateľ je špecifický prípad páchateľa, ktorý na spáchanie trestného činu 
zneužije inú osobu ako „živý nástroj“. Napriek tomu, že ide o konanie viacerých osôb, nepôjde 
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o spolupáchateľstvo, pretože zneužitá osoba ako nástroj sama nekoná alebo nekoná 
zavinene (k tomu porovnaj ZSP 58/1999), pôjde o prípady osoby: 

- nepríčetnej alebo nedostatočného veku – napr. ak otec prikáže svojmu 
trinásťročnému synovi aby odcudzil z predajne mobilný telefón v hodnote 1500,- 
EUR, v dôsledku nedostatku veku nebude syn trestne zodpovedný a otec bude 
trestne zodpovedný za trestný čin krádeže podľa § 212 TZ (k tomu porovnaj R 
51/1970), 

- konajúcej v skutkovom omyle – napr. vysokoškolský pedagóg po konci prednášky 
požiada jedného zo študentov aby mu z prednáškovej siene doniesol „jeho“ 
notebook, ktorý je však majetkom fakulty o čom študent nemohol a nemal ako 
vedieť, preto z dôvodu konania v skutkovom omyle a absencie zavinenia študenta 
bude trestne zodpovedný len vysokoškolský pedagóg, 

- donútenej k činu fyzickým násilím – napr. muž pri vzájomnej potýčke s dvoma 
ženami, pričom prvá ho v rámci nutnej obrany napadne nožom, túto obratne chytí, 
ovládne jej ruku s nožom a bodne druhú ženu do krku, čím jej spôsobí ťažkú ujmu na 
zdraví, za čo nebude v dôsledku konania vis absoluta prvá žena držiaca nôž trestne 
zodpovedná, ale bude ako nepriamy páchateľ za trestný čin ublíženia na zdraví podľa 
§ 155 TZ len muž, 

- donútenej ku konaniu vyhrážkou – napr. páchateľ pod vyhrážkou smrti prinúti 
predavačku aby mu z kasy vydala všetku hotovosť čo aj urobila, predavačka 
v dôsledku konania v krajnej núdzi (odvracala nebezpečenstvo priamo hroziace 
záujmu chránenému Trestným zákonom, pričom nebezpečenstvo nebolo za daných 
okolností možné odvrátiť inak a spôsobený následok nebol zjavne závažnejší ako 
ten, ktorý hrozil) nebude trestne zodpovedná za trestný čin sprenevery podľa § 213 
TZ a páchateľ bude trestne zodpovedný za trestný čin lúpeže podľa § 188 TZ, 

- nekonajúcou v špecifickou úmysle na dosiahnutie cieľa nepriameho páchateľa – 
napr. žena po uložení pokuty policajtom za prekročenie povolenej rýchlosti, 
o ktorom vie, že má milenecký vzťah s jej susedom, povie jej susedovi o danom 
mileneckom vzťahu a spolieha sa na prudkú povahu jej suseda, taktiež mu povie 
kedy sa majú milenci najbližšie stretnúť, na základe danej informácie si sused počká 
policajta a fyzickým útokom mu spôsobí ťažkú ujmu na zdraví; žena bude trestne 
zodpovedná za útok na verejného činiteľa podľa § 323 TZ a sused bude trestne 
zodpovedný za trestný čin ublíženia na zdraví podľa § 155 TZ, keďže nekonal 
v špecifickom úmysle (nezaútočil na policajta v súvislosti s výkonom jeho právomoci 
ale preto, že mal milenecký vzťah s jeho ženou), 

- povinnou poslúchnuť priamy rozkaz nepriameho páchateľa – napr. ak pri 
služobnom zákroku vydá nadriadený príslušníka Zboru väzenskej a justičnej stráže 
rozkaz použiť strelnú zbraň (aj keď mali byť v rámci služobného postupu najskôr 
použité iné donucovacie prostriedky) pri tom ako sa počas eskorty odsúdených 
medzi jednotlivými ústavmi na výkon trestu odňatia slobody jeden z odsúdených 
vzdiali, pričom následkom použitia zbrane je smrť odsúdeného, podriadený 
príslušník nebude trestne zodpovedný z dôvodu uposlúchnutia rozkazu, ktorý je 
zároveň okolnosťou vylučujúcou protiprávnosť činu ako výkon práva a povinnosti, za 
vraždu bude ako nepriamy páchateľ trestne zodpovedný nadriadený príslušník, ktorý 
nariadil použitie strelnej zbrane v rozpore so zákonom z dôvodu, že ho odsúdený 
vydieral udaním, že do ústavu na výkon trestu odňatia slobody vnáša zakázané 
predmety – omamné látky, ktoré následne za odplatu distribuuje odsúdeným. 
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§ III.III 
Účastníctvo 
 

Účastníctvo predstavuje jednu zo základných foriem trestnej súčinnosti vymedzenú 
Trestným zákonom v § 21 TZ, ide teda o užší pojem ako trestná súčinnosť pod ktorú spadá aj 
spolupáchateľstvo. Účastníctvom rozumieme nepriamu účasť na trestnom čine hlavného 
páchateľa a chápeme ním úmyselnú činnosť viacerých osôb na trestnom čine, ktorá je 
mierená proti rovnakému záujmu chránenému Trestným zákonom, s tým, že účastník sám 
nenapĺňa znaky skutkovej podstaty konkrétneho trestného činu, ale len prispieva k 
trestnoprávne relevantnému následku. 
Charakterové črty účastníctvo možno vymedziť ako: 

- nepriama účasť - účastník sa na trestnom čine nezúčastňuje priamo, čo vytvára 
podstatný rozdiel od spolupáchateľstva, činnosť účastníka nie je spoločným 
konaním, ani netvorí článok reťaze, ktorý je nevyhnutný na spáchanie trestného 
činu, avšak inštitút účastníctva dovoľuje primerane postihnúť formy trestnej 
súčinnosti takých osôb, ktoré sa na trestnom čine podieľajú rozhodujúcim spôsobom 
bez toho, aby sa na trestnom čine podieľali priamo ako spolupáchatelia, 

- úmyselné zavinenie - je vylúčené účastníctvo z nedbanlivosti (priamo znením § 21 
ods. 1 TZ) a pri trestných činoch zavinených z nedbanlivosti s predpokladá úmysel 
vzťahujúci sa na páchateľove konanie, pričom úmysel sa musí okrem toho týkať aj 
úmyselnej účasti vo forme organizátora, návodcu, objednávateľa alebo pomocníka 
na trestnom čine, 

- konkrétny trestný čin – účastníctvo sa vždy vzťahuje na konkrétny trestný čin, a 
preto je už zrejmé, aký chránený spoločenský vzťah sa uvedeným trestným činom 
naruší alebo ohrozí a vzhľadom na to, že trestný čin je už konkrétne určený, účastník 
a páchateľ už majú predstavu o spôsobenom následku. 

- súvislosť medzi konaním páchateľa a účastníka - zodpovednosť účastníka je 
podmienená existenciou príčinného vzťahu medzi konaním účastníka a konaním 
páchateľa, 

- trestný čin musí dospieť minimálne do štádia pokusu - podmienkou existencie 
účastníctva je skutočnosť, že páchateľ sa aspoň pokúsil o spáchanie trestného činu 
(§ 21 ods. 1 TZ), inak konanie, ktoré nedosiahne štádium pokusu o spáchanie 
trestného činu sa môže postihnúť iba ako príprava na zločin , ak by osoba 
organizovala, navádzala, objednávala alebo inému pomáhala pri príprave na zločin, 
mohlo by ísť o jednotlivé formy prípravy na zločin. 

 
Negatívne podmienky účastníctva 
 

Účastníkom na dokonanom trestnom čine alebo jeho pokuse môže byť len ten, kto 
nie je páchateľom alebo spolupáchateľom toho istého trestného činu. Spolupáchateľstvo je 
vyššia forma trestnej súčinnosti a zahrňuje aj formy účastníctva. Preto je vylúčený súčasný 
postih za závažnejšiu formu trestnej súčinnosti (páchateľstvo, spolupáchateľstvo). Pri 
jednotlivých formách účastníctva platí, rovnako ako aj pri formách trestnej súčinnosti, že 
závažnejšia forma trestnej súčinnosti pohlcuje nižšie formy súčinnosti. Pri účastníctve je 
závažnosť jeho foriem systematicky nastavená legislatívnym znením § 21 ods. 1 písm. a) až d) 
TZ v poradí organizátor, návodca, objednávateľ a najmenej závažnou formou je pomocník. 
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Účastníkom na trestnom čine nemôže byť osoba, na ochranu ktorej je dané 
ustanovenie určené, napr. tehotná žena nemôže byť návodcom ani pomocníkom pri 
trestnom čine nedovoleného prerušenia tehotenstva podľa § 151 alebo § 152 TZ, čo priamo 
vylučuje aj znenie ustanovenia § 153 TZ. 

Osobitným prípadom je účastníctvo pri páchaní privilegovanej skutkovej podstaty 
trestného činu páchateľom, a to pri trestnom čine vraždy novonarodeného dieťaťa matkou 
podľa § 146 TZ, pri ktorom návod, aby matka pri pôrode alebo hneď po ňom zavraždila svoje 
novonarodené dieťa, alebo pomoc pri tom, je návodom, resp. pomocou na trestný čin 
úkladnej vraždy podľa § 144 TZ, resp. vraždy podľa § 145 TZ, aj keď matka dieťa usmrtila v 
rozrušení spôsobenom pôrodom (k tomu porovnaj R 89/1953). 

Pri účastníctve, na rozdiel od páchateľa a spolupáchateľa, podľa § 128 ods. 8 TZ platí 
pre prípad, ak na spáchanie trestného činu tento zákon vyžaduje osobitnú vlastnosť, 
spôsobilosť alebo postavenie páchateľa, že účastníkom na trestnom čine môže byť aj 
osoba, ktorá nemá požadovanú vlastnosť, spôsobilosť alebo postavenie. 
Pri trestaní účastníctva sa uplatňuje všeobecná zásada individualizácie trestu podľa § 34 ods. 
4 TZ a tá je prehĺbená v odseku 5 daného ustanovenia osobitne pre účastníctvo, podľa ktorej 
súd pri určovaní druhu trestu a jeho výmery prihliadne u organizátora, objednávateľa, 
návodcu a pomocníka aj na význam a povahu ich účasti na spáchanom trestnom čine. 
 
Zásady uplatňujúce sa pri účastníctve 
 

Kľúčové ustanovenie zakotvujúce zásady účastníctva predstavuje § 21 ods. 2 TZ, z 
ktorého vyplýva, že na trestnú zodpovednosť účastníka sa použijú ustanovenia o trestnej 
zodpovednosti páchateľa (zásada akcesority), ak tento zákon neustanovuje inak (zásada 
osamostatnenia). 
 
A) Zásada akcesority 

 
Podľa § 21 ods. 2 TZ sa na trestnú zodpovednosť účastníka prioritne použijú 

ustanovenia o trestnej zodpovednosti hlavného páchateľa. Zásada akcesority prezentuje 
závislosť trestnosti účastníka na trestnej zodpovednosti páchateľa, a teda aj závislosť 
účastníctva od trestného činu, s ktorým sa účastníctvo spája. Základné vyjadrenie 
predmetnej zásady spočíva v nasledovných skutočnostiach trestnosť účastníka sa posudzuje 
podľa tej trestnej sadzby ustanovenej na trestný čin páchateľa. Predmetná zásada sa však 
aplikuje, len za podmienky, že páchateľ trestný čin dokonal alebo sa oň pokúsil. 

Zásada akcesority však v prípade určovania druhu a výmery trestu neplatní 
absolútne. Individualizácia posudzovania a odchýlky pri aplikácii zásady akcesority sú 
upravené v § 34 ods. 5 písm. b) TZ. Pri určovaní druhu trestu a jeho výmery súd prihliadne u 
organizátora, objednávateľa, návodcu a pomocníka aj na význam a povahu ich účasti na 
spáchanom trestnom čine. Čo v konečnom dôsledku môže znamenať prísnejší druh 
a výmeru trestu u účastníka ako u hlavného páchateľa, ak súd pri výmere trestu v rámci 
zákonnej trestnej sadzby prihliadol na intenzitu, akou bola forma účastníctva naplnená. 
Dôležité však je rešpektovať zásadu ne bis in idem. Na jednej strane sa v niektorých prípadoch 
účastníctvo na trestnom čine posudzuje ako všeobecná priťažujúca okolnosť.  Ak sa návodca 
na trestnom čine zúčastní ako páchateľ alebo spolupáchateľ a zvedie na spáchanie trestného 
činu mladistvého, je to všeobecná priťažujúca okolnosť v zmysle § 37 písm. j) TZ. Na druhej 
strane, v prípade, ak by zviedol mladistvého činu nie páchateľ, ale účastník – návodca, zmysle 
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zásady ne bis in idem (§ 38 ods. 1 TZ) na okolnosť, ktorá je zákonným znakom trestného činu, 
resp. formy účastníctva podľa § 21 ods. 1 písm. b) TZ, nemožno prihliadnuť ako na priťažujúcu 
okolnosť alebo okolnosť, ktorá podmieňuje použitie vyššej trestnej sadzby (k tomu porovnaj 
R 3/1999). Rovnako pri páchateľovi by bolo v rozpore s ustanovením § 38 ods. 1 TZ posúdenie 
prijatia objednávky na vraždu podľa 144 ods. 2 písm. e) s odkazom na § 140 písm. a) TZ 
hmotnoprávne použitý znak objednávky dvakrát, pretože prijatie objednávky na vraždu je 
totiž samo osebe okolnosťou, ktorá znamená naplnenie znaku „vopred uvážená pohnútka“ 
pri ďalšom konaní páchateľa, smerujúcom k usmrteniu iného, ktorý je aplikačným 
rozlišovacím momentom medzi ustanoveniami § 144 a § 145 TZ a z hľadiska § 144 TZ je 
zákonným znakom trestného činu, resp. znakom základnej skutkovej podstaty (k tomu 
porovnaj R 1/2017).  

Rovnako sa predmetná zásada neaplikuje pri možnej úvahe o pokračovacom 
trestnom čine účastníka rozdielnych páchateľov, aj keď ide o totožný trestný čin (napr. tá istá 
osoba by si za naplnenia objektívnych aj subjektívnych súvislostí postupne objednávala 
vraždy členov svojej rodiny u rôznych páchateľov). Zo zásady akcesority účastníctva vyplýva, 
že účastníctvo na trestných činoch rôznych páchateľov nie je možné posúdiť ako jeden 
pokračovací trestný čin účastníctva, pretože ide o závislosť tak protiprávnych javov ako aj 
konajúcich osôb, hoci by inak boli pre posúdenie všetkých takých útokov splnené podmienky 
uvedené v § 122 ods. 10 TZ (k tomu porovnaj R 24/2005). 

Zánik trestnosti činu hlavného páchateľa (napr. dobrovoľným upustením od 
ďalšieho konania potrebného na dokonanie trestného činu podľa § 14 ods. 3 TZ, účinnou 
ľútosťou podľa § 85 alebo 86 TZ, premlčaním trestného stíhania podľa § 87 TZ), nie je 
prekážkou pre trestnosť účastníka (k tomu porovnaj R 58/1973). Tento zánik nemení 
účastníctvo na prípravu. V tomto prípade už ide o účastníctvo bez ohľadu na to, že trestnosť 
činu hlavného páchateľa zanikla. Spôsoby zániku trestnosti sa viažu len na určitú osobu. 
Trestný zákon osobitne neupravuje zánik trestnosti účastníctva, v zmysle zásady akcesority 
sa zánik trestnosti účastníka posudzuje analogicky podľa ustanovení o zániku trestnosti 
páchateľa na dokonanom trestnom čine podľa § 84 a nasl. TZ a rovnako aj analogicky podľa 
ustanovení o zániku trestnosti pokusu trestného činu § 14 ods. 3 TZ, resp. o zániku trestnosti 
prípravy na zločin § 13 ods. 3 TZ. Ide tu o analógiu, ktorá nerozširuje podmienky trestnej 
zodpovednosti, čiže o analógiu dovolenú, lebo podmienky trestnej zodpovednosti zužuje. Na 
rozdiel od prípravy, má zánik trestnosti účastníctva význam len vtedy, ak trestný čin dospel 
do štádia pokusu. Na zánik trestnosti účastníka nestačí, ak účastník len upustí od ďalšieho 
konania, ale musí aj zabrániť tomu, aby páchateľ dokonal hlavný trestný čin. Nepostačuje 
iba odvolanie organizovania trestného činu, návodu, objednávania alebo pomoci. Musí byť 
skutočne zabránené tomu, aby bol trestný čin dokonaný. Rovnaký význam má aj urobenie 
oznámenia v zmysle § 14 ods. 3 písm. b) TZ. V prípade, ak niektorý z účastníkov upustí od 
ďalšieho konania smerujúcemu k spáchaniu trestného činu, nezaniká u neho trestnosť, ak 
neodstráni nebezpečenstvo, ktoré vzniklo chránenému záujmu aj zo strany ostatných 
páchateľov, resp. účastníkov, alebo urobí oznámenie v čase, keď sa nebezpečenstvu, ktoré 
vzniklo zo strany ostatných páchateľov, resp. účastníkov, dalo ešte odstrániť (k tomu 
porovnaj R 52/1970). Dokonaniu trestného činu možno zabrániť napr. tým, že účastník 
presvedčí hlavného páchateľa, aby trestný čin nespáchal, odníme mu prostriedky, ktoré mu 
poskytol na dokonanie trestného činu. Odstrániť nebezpečenstvo možno aj tým spôsobom, 
že účastník upozorní ohrozenú osobu, že sa pripravuje spáchanie trestného činu. Pri 
bezvýslednom úsilí zabrániť dokonaniu trestného činu hlavného páchateľa nie je vylúčená 
trestnosť, avšak možno na túto okolnosť prihliadať pri výmere trestu ako na všeobecnú 
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poľahčujúcu okolnosť v zmysle § 36 písm. k) TZ, keďže sa pričinil o odstránenie škodlivých 
následkov. Dobrovoľnosť sa bude posudzovať rovnako ako pri upustení od dokonania 
trestného činu. O dobrovoľné upustenie od prípravy na trestný čin nepôjde, ak páchateľ 
upustil od ďalšieho konania pod vplyvom prekážky spočívajúcej v tom, že zistil jednak 
nečinnosť zo strany tých osôb, ktoré na spáchanie trestného činu objednal a ktorým už 
vyplatil zálohu za jeho spáchanie, a jednak to, že tieto osoby takýto úmysel ani nemali a 
nemajú (k tomu porovnaj R 1/2003). 
 
B) Zásada samostatnosti 
 

V prípade, ak u hlavného páchateľa nedôjde k pokusu o trestný čin alebo 
k dokonaniu trestného činu, aktivuje sa zásada osamostatnenia, ktorá predstavuje 
nezávislosť účastníctva a jeho trestnosti od hlavného trestného činu. Po aktivizácii 
predmetnej zásady sa účastníctvo bude posudzovať len podľa ustanovení o príprave na 
zločin. V týchto prípadoch môže byť organizátor, návodca, objednávateľa a pomocník 
zodpovedný za prípravu na zločinu, pričom v zmysle § 13 ods. 2 TZ príprava na zločin je trestná 
podľa trestnej sadzby ustanovenej za zločin, ku ktorému smerovala. 

Zásada osamostatnenia sa podľa § 13 ods. 3 TZ alebo podľa § 14 ods. 3 TZ uplatní aj v 
prípadoch zániku trestnosti hlavného páchateľa pri príprave na zločin alebo pokuse 
trestného činu, keď sa účastník bude trestnoprávne posudzovať bez ohľadu na zánik 
trestnosti hlavného páchateľa. 

Zásada osamostatnenia sa rovnako uplatní aj pri excese hlavného páchateľa, ak 
vybočí z dohodnutého rámca spáchania trestného činu (rovnako bude platiť aj v prípade 
excesu účastníka). Účastník zodpovedá len za následky, ktoré sám svojím konaním 
spôsobil a zavinil. Uvedené platí tak v prípade ak páchateľ pri excese spôsobí závažnejší 
následok a rovnako aj v prípade ak spôsobí menej závažný následok. Ak si účastník 
objednávateľ objedná u páchateľa vraždu inej osoby a páchateľ svojím excesným konaním 
(napr. z ľútosti) spôsobí len ublíženie na zdraví, páchateľ bude trestne zodpovedný za trestný 
čin ublíženia na zdraví podľa § 156 TZ, ale účastník objednávateľ bude trestne zodpovedný za 
prípravu na úkladnú vraždu v zmysle § 144 TZ. 

Ďalšou možnosťou, kedy prichádza do úvahy aplikácia zásady samostatnosti, je 
prípad, keď osoba zorganizuje, navedie, objedná alebo pomáha pri čine osoby trestne 
nezodpovednej z dôvodu veku alebo nepríčetnosti, pričom účastník nevie (koná v omyle), 
že osoba nie je trestne zodpovedná. Osoba z dôvodu nepríčetnosti alebo nedostatku veku 
nemôže byť páchateľom ani spolupáchateľom trestného činu ani pokusu, takže sa neaplikuje 
zásada akcesority, z toho dôvodu je vylúčený postih osoby ako organizátora, návodcu, 
objednávateľa alebo pomocníka pri takomto čine a pri zločinoch prichádza do úvahy len 
zodpovednosť za niektorú z foriem prípravy. 
 
Formy účastníctva 
 

Podľa § 21 ods. 1 TZ sú taxatívne stanovené štyri formy účastníctva a ide o: 
a) organizátora, ktorý zosnoval (iniciovanie dohody, spracovanie plánu, zabezpečenie 

osôb a rozdelenie úloh pri spáchaní trestného činu) alebo riadil (usmerňovanie a 
koordinácia osôb pri spáchaní trestného činu) spáchanie trestného činu, 

b) návodcu, ktorý naviedol alebo vzbudil rozhodnutie u iného na spáchanie 
(konkrétneho) trestného činu, 
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c) objednávateľa, ktorý požiadal iného (spravidla za odplatu a bez potreby vzbudiť 
rozhodnutie u neho), aby spáchal trestný čin alebo 

d) pomocníka, ktorý (pre alebo pri spáchaní trestného činu) poskytol inému fyzickú 
alebo psychickú pomoc na spáchanie trestného činu, najmä (nejde o taxatívny 
výpočet foriem pomoci) zadovážením prostriedkov, odstránením prekážok, radou, 
utvrdzovaním v predsavzatí alebo sľubom pomôcť po trestnom čine. 

Ak sa účastník na tom istom trestnom čine zúčastňuje viacerými formami, postihne sa 
len za najzávažnejšiu z nich. Vyššia forma účastníctva zahŕňa formy nižšie, teda organizátor 
zahŕňa návodcu, objednávateľa aj pomocníka, návodca zahŕňa objednávateľa aj pomocníka 
a objednávateľ zahŕňa pomocníka  (k tomu porovnaj Rč 4/2000). 
 
Ad a) Organizátor 
 

Organizátorom je v zmysle § 21 ods. 1 písm. a) TZ ten, kto úmyselne zosnoval alebo 
riadil spáchanie trestného činu. Bude to osoba, ktorá je iniciátorom trestného činu, zamýšľa sa 
nad vnútornou štruktúrou a vzájomnými väzbami trestného činu, vyhľadáva osoby, ktoré by 
trestný čin spáchali a poveruje ich úlohami. Organizátorstvo musí smerovať vždy ku 
konkrétnemu trestnému činu aspoň v hlavných črtách. Ak nedošlo k pokusu trestného činu, 
organizátor môže byť zodpovedný za prípravu na zločin. 

Za zosnovanie sa považuje činnosť, ktorá spočíva v iniciovaní dohody o spáchaní 
trestného činu, vo vytvorení plánu na jeho spáchanie, vo vyhľadaní osôb, zaisťovaní ich styku, 
rozdelení úloh a pod. 

Za riadenie treba považovať úkony, ktoré spočívajú v usmerňovaní všetkých osôb 
podieľajúcich sa na trestnom čine, vydávanie konkrétnych pokynov jednotlivým osobám, 
vyžadovanie ich splnenia a pod. 

Organizátor vzhľadom na alternatívne formulované ustanovenie § 21 ods. 1 písm. a) 
TZ môže byť aj osoba, ktorá síce čin nezosnovala, ale pripojila sa k nemu až neskôr a ujala sa 
organizovania a riadenia. Od organizátora sa nevyžaduje, aby vopred poznal všetky osoby, 
ktoré sa budú podieľať na trestnom čine, musí však poznať zameranie a obsah trestnej 
činnosti, ktorú organizuje alebo riadi. Organizátor je zodpovedný za všetky trestné činy, 
ktoré zosnoval alebo riadil a ktoré v dôsledku toho boli spáchané inými osobami. 

Organizátorstvo je vyššou formou trestnej súčinnosti, akými sú návod, 
objednávanie a pomoc, resp. je najvyššou formou účastníctva. Organizátorstvo je v 
porovnaní s návodom závažnejšou formou trestnej súčinnosti, pretože organizátor sa vo 
svojej činnosti neobmedzuje len na vzbudenie rozhodnutia spáchať trestný čin, ale vyvíja 
širšiu a intenzívnejšiu činnosť, ktorá svojou povahou napĺňa znaky zosnovania a riadenia 
trestného činu (k tomu porovnaj R 67/1971). 

Ak sa organizátor zúčastnil na trestnom čine aj ako organizátor, aj ako páchateľ 
(spolupáchateľ), nepostihne sa zároveň aj ako spolupáchateľ, aj ako účastník, ale len ako 
spolupáchateľ. Pripočíta sa mu tu však všeobecná priťažujúca okolnosť „spáchal trestný čin 
ako organizátor“ [§ 37 písm. k) TZ]. Za osobitné formy organizátorstva by sa dali považovať 
niektoré okolnosti, ktoré sú okolnosťami, ktoré podmieňujú použitie vyššej trestnej 
sadzby, a teda sú znakmi kvalifikovaných skutkových podstát vybraných trestných činov 
(napr. pôjde o prípady znaku „taký čin zorganizuje“ pri trestnom čine krádeže podľa § 212 ods. 
3 písm. e) TZ). 

V niektorých prípadoch organizovanie určitého protiprávneho konania, ktoré je 
podobné organizátorstvu, TZ postihuje ako samostatný trestný čin napr. prevádzačstvo § 
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355 ods. 2 písm. a) TZ organizuje nedovolené prekročenie štátnej hranice Slovenskej 
republiky. V tomto prípade nejde o účastníctvo, ale o priame páchateľstvo. V kontexte 
dodržania zásady ne bis in idem potom v zmysle § 38 ods. 1 TZ na okolnosť, ktorá je zákonným 
znakom trestného činu, nemožno prihliadnuť ako na priťažujúcu okolnosť alebo okolnosť, 
ktorá podmieňuje použitie vyššej trestnej sadzby. 
 
Ad b) Návodca 

 
V zmysle § 21 ods. 1 písm. b) TZ zákonodarca bližšie nedefinuje návodcu a formy 

návodu nevymedzuje, môžu byť rôzne (napr. prehováranie, poučovanie, presviedčanie, rada, 
rozkaz, stávka, dohoda za odmenu, hrozba a pod.), pokiaľ nejde o nepriame páchateľstvo alebo 
o okolnosť vylučujúci protiprávnosť činu na strane navádzanej osoby. Návod zahŕňa aj 
objednávateľa, aj pomocníka. 

Návod môže byť vykonaný ústne, písomne, gestom alebo iným spôsobom. Návod 
musí smerovať voči konkrétnej osobe a ku konkrétnemu individuálnemu trestnému činu, 
pričom trestný čin musí byť určený aspoň v hrubých črtách (napr. okolnosťami miesta, času, 
predmetu útoku, opisu útoku, spôsobom vykonania). 

Ak návodca zviedol na spáchanie trestného činu mladistvého, posudzuje sa to ako 
všeobecná priťažujúca okolnosť v zmysle § 37 písm. j) TZ. 

Od návodu je potrebné odlišovať trestný čin podnecovanie podľa § 337 TZ, ktorý, na 
rozdiel od návodu, nesmeruje ku konkrétnej osobe, ale je prednesené verejne. Podnecovanie 
nie je obmedzené len na trestné činy, ale aj na hromadné neplnenie dôležitej povinnosti 
uloženej zákonom alebo na závažné porušovanie verejného poriadku. Rovnako je potrebné 
odlišovať trestný čin schvaľovanie podľa § 338 TZ, a to v prípade, že páchateľ chce vzbudiť 
rozhodnutie spáchať trestný čin tým, že takýto čin verejne vychvaľuje, nepôjde o návod na 
„hlavný“ trestný čin, keďže nesmeruje voči konkrétnej osobe. O pomoc by išlo, pokiaľ by 
konkrétna osoba už bola rozhodnutá takýto trestný čin spáchať, pomocník ju vychvaľovaním 
utvrdzuje v jej predsavzatí. 

Z hľadiska znakov skutkovej podstaty trestného činu sa pre trestnosť návodcu 
vyžaduje súvislosť medzi činnosťou návodcu a spáchaným hlavným trestným činom. Z 
hľadiska objektívnej stránky sa vyžaduje úmysel návodcu (či už priamy, alebo nepriamy). 
Preto je trestný aj úmysel, ktorý smeruje k vyvolaniu trestného činu, a z toho dôvodu bude 
trestný aj provokatér, ktorý úmyselne navedie iného na spáchanie trestného činu, aby ho 
potom mohol udať. V zásade platí, že provokovanie trestných činov štátom je v 
demokratickom právnom štáte neprípustné. Osobitným prípadom „dovolenej provokácie“ je 
konanie tzv. „agenta provokatéra“ (§ 117 ods. 2 TP). V tomto prípade zákon beztrestne 
umožňuje agentovi iniciatívne navádzať na spáchanie trestného činu korupcie verejným 
činiteľom alebo zahraničným verejným činiteľom, ak zistené skutočnosti nasvedčujú, že 
páchateľ by spáchal taký trestný čin aj vtedy, ak by príkaz na použitie agenta nebol vydaný. 
Beztrestnosť takéhoto agenta je zabezpečovaná okolnosťou vylučujúcou protiprávnosť činu, 
ktorou je plnenie úlohy agenta v zmysle § 30 TZ. 

Účastníctvo na akomkoľvek úmyselnom trestnom čine vo forme návodu predpokladá, 
že páchateľ trestný čin spáchal, resp. sa o jeho spáchanie aspoň pokúsil pod vplyvom návodu. 
Pokiaľ tomu tak nie je a páchateľ spácha trestný čin na základe vlastného rozhodnutia a bez 
zreteľa na návod, môže za splnenia ďalších zákonných podmienok prichádzať do úvahy 
zodpovednosť návodcu za prípravu na zločin, ku ktorému návod smeroval. Ak by však 
navádzajúci bol uzrozumený s možnosťou, že páchateľ je už rozhodnutý čin spáchať, môže 
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ísť o účastníctvo, ale vo forme tzv. psychickej pomoci podľa § 21 ods. 1 písm. d) TZ (k tomu 
porovnaj R 62/1992). Od návodu je potrebné odlišovať pomoc pri spáchaní trestného činu. 
Návod sa od pomoci líši tým, že navedený ešte nie je rozhodnutý spáchať trestný čin. 
 
Ad c) Objednávateľ 
 

Objednávateľom je v zmysle § 21 ods. 1 písm. c) TZ ten, kto požiadal iného, aby 
spáchal trestný čin. Objednávateľ je časovo chronologicky najnovšia forma účastníctva, 
ktorá bola do Trestného zákona zaradená v súvislosti s rekodifikáciou trestného práva. 

Ide o menej závažnú formu účastníctva ako návodcovstvo, keďže v tomto prípade 
totiž nejde o typické navedenie na spáchanie trestného činu, pretože nájomní páchatelia 
trestných činov sú tieto už vopred ochotní spáchať a objednávateľ len konkretizuje 
prakticky predmet útoku. Podobne ako pri organizátorstve a návode, požiadaná osoba sa 
musí aspoň o trestný čin pokúsiť, alebo ho dokonať. V opačnom prípade by objednávateľ 
mohol byť postihnutý za formu prípravy na zločin. Z hľadiska závažnosti jednotlivých foriem 
účastníctva je objednávateľ závažnejšia forma ako pomocník. 

Zákonným znakom účastníctva na zločine lúpeže podľa § 21 ods. 1 písm. c) TZ, 188 
ods. 1 TZ formou objednávateľstva je aj prítomnosť subjektívnej stránky u objednávateľa. 
Jedným zo zákonných znakov účastníctva na zločine lúpeže podľa § 21 ods. 1 písm. c), 188 
ods. 1 Tr. zák. formou objednávateľstva je zo strany páchateľa priama objednávka, priama 
konkrétna požiadavka na páchateľa, vykonávateľa skutku, aby proti inému použil násilie 
alebo hrozbu bezprostredného násilia v úmysle zmocniť sa cudzej veci. Základným 
predpokladom trestnej zodpovednosti za úmyselný zločin je aj bezpečné zistenie toho, či 
konanie obvineného nesie všetky znaky zavinenia v zmysle Trestného zákona. 
Objednávateľstvo je úmyselnou formou účastníctva na trestnom čine, ktorá je namierená 
proti konkrétnemu záujmu chráneného Trestným zákonom. Úmysel objednávateľa musí 
smerovať ku konkrétnemu úmyselnému trestnému činu, ktorý musí byť konkretizovaný 
individuálnymi rysmi, nielen znakmi skutkovej podstaty. Aj pri objednávateľstve, ako pri 
všetkých formách účastníctva platí to, čo o úmyselných trestných činoch všeobecne, že medzi 
konaním objednávateľa a priameho páchateľa musí byť príčinný vzťah (k tomu pozri 
Rozsudok Najvyššieho súdu SR sp. zn. 4 Tdo 57/2016 zo dňa 23.11.2017). 

Ak páchateľ iného úmyselne usmrtí (o taký čin sa pokúsi alebo ho pripravuje) „na 
objednávku“, ide nevyhnutne o konanie s vopred uváženou pohnútkou, ktoré je potrebné 
kvalifikovať ako obzvlášť závažný zločin úkladnej vraždy podľa § 144 ods. 1 Trestného zákona. 
Prijatie objednávky na vraždu je totiž samo osebe okolnosťou, ktorá znamená naplnenie 
znaku „vopred uvážená pohnútka“ pri ďalšom konaní páchateľa, smerujúcom k usmrteniu 
iného, ktorý je aplikačným rozlišovacím momentom medzi ustanoveniami § 144 a § 145 
Trestného zákona a z hľadiska § 144 Trestného zákona je zákonným znakom trestného činu 
(k tomu pozri R 1/2017). 

V prípade spáchania trestného činu na objednávku v zmysle § 140 písm. a) TZ, treba 
tento osobitný kvalifikačný pojem vykladať tak, že ide o konanie páchateľa, ktorý spácha 
trestný čin po tom, ako si predtým iná osoba u neho spáchanie trestného činu objednala. 
Aplikácia tohto osobitného motívu je však vylúčená u objednávateľa, ktorý nekoná na 
objednávku, ale objednávku na spáchanie trestného činu dáva. Pokiaľ konanie 
objednaného páchateľa dospeje aspoň do štádia pokusu trestného činu, konanie 
objednávateľa sa postihne ako účastníctvo podľa § 21 ods. 1 písm. c/ TZ (objednávateľ), 
pričom na jeho trestnú zodpovednosť sa použijú ustanovenia o trestnej zodpovednosti 
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páchateľa, s výnimkou okolnosti podmieňujúcej použitie prísnejšej trestnej sadzby v podobe 
osobitného motívu podľa § 140 písm. a) TZ(spáchanie trestného činu na objednávku). Ak ide 
o zločin, a konanie objednaného páchateľa nedospelo ani do štádia pokusu na trestnom čine, 
konanie objednávateľa sa trestne postihne ako príprava na zločin podľa § 13 ods. 1 TZ aj s 
možnou aplikáciou do úvahy prichádzajúcich okolností podmieňujúcich použitie prísnejšej 
trestnej sadzby, s výnimkou okolnosti definovanej v § 140 písm. a) TZ (k tomu pozri R 
119/2012). 
 
Ad d) Pomocník 
 

Pomocníkom je v zmysle § 21 ods. 1 písm. d) TZ ten, kto poskytol inému pomoc pri 
spáchaní trestného činu najmä zadovážením prostriedkov, odstránením prekážok, 
radou, utvrdzovaním v predsavzatí, sľubom pomôcť po trestnom čine. Je to osoba, ktorá 
podporuje hlavného páchateľa ešte pred spáchaním trestného činu, pričom formy pomoci 
(zadováženie prostriedkov, odstránenie prekážok, rada, utvrdzovanie v predsavzatí, sľub 
pomôcť po trestnom čine) uvádza Trestný zákon demonštratívne. 

Charakter pomoci, ktorú pomocník poskytuje priamemu páchateľovi, môže byť 
fyzický (najmä zadováženie prostriedkov, odstránenie prekážok) alebo psychický (najmä 
radou, utvrdzovaním v predsavzatí, sľubom prispieť po čine). V konkrétnom prípade často 
obidve formy pomoci vystupujú spoločne. Najmä psychická pomoc býva v praxi chápaná 
veľmi široko. Samotná prítomnosť na mieste činu alebo doprovod páchateľovi na mieste činu 
sa nemôže považovať za účastníctvo formou pomoci (k tomu porovnaj Rč 4/1993).  

Psychická pomoc sa niekedy zamieňa s návodom. Rozdiel psychickej pomoci od 
návodu spočíva v tom, že návod vyvoláva rozhodnutie k trestnému činu (pred návodom 
páchateľ ešte nebol rozhodnutý spáchať trestný čin), naproti tomu psychická pomoc 
utvrdzuje páchateľa v jeho rozhodnutí spáchať trestný čin (páchateľ je už rozhodnutý spáchať 
trestný čin, pomocník ho v jeho predsavzatí iba utvrdzuje). 

Pomoc môže mať formu konania (napr. odstránením prekážok, zadovážením 
nástrojov na spáchanie činu, sľub prispieť po čine, dovoz na miesto činu) alebo zdržania sa 
konania (opomenutia). Konaním sa rozumie aj opomenutie takého konania, na ktoré bol 
páchateľ podľa okolností a svojich pomerov povinný podľa § 122 ods. 1 TZ. Musí však ísť o 
osobitnú povinnosť vyplývajúcu napr. z plnenia pracovných úloh, ktorú povinná osoba nesplní 
v úmysle poskytnúť podporu páchateľovi trestného činu. Opomenutie všeobecnej povinnosti, 
na ktorú nie je osoba podľa okolností a svojich pomerov povinná, nie je trestné ako pomoc pri 
trestnom čine, ale môže byť postihnuté ako samostatný trestný čin v prípade trestného činu 
neprekazenie trestného činu § 340 TZ. 

Pomoc predpokladá napomáhanie pri spáchaní konkrétneho trestného činu 
individuálne určeného páchateľa. Forma psychickej pomoci vykonaná verejne voči 
neurčitým osobám môže byť kvalifikovaná ako trestný čin podnecovanie podľa § 337 TZ 
aleno trestný čin schvaľovanie podľa § 338 TZ. O pomoc by išlo, pokiaľ by konkrétna osoba 
už bola rozhodnutá takýto trestný čin spáchať, pomocník ju vychvaľovaním utvrdzuje v jej 
predsavzatí. 

Pomoc musí byť poskytnutá pred spáchaním trestného činu, nie je možná po 
dokonaní trestného činu. Podpora páchateľa po dokonaní trestného činu môže podľa 
svojho druhu a charakteru napĺňať znaky niektorých trestných činov (napr. legalizácia 
príjmu z trestnej činnosti § 233, 233a a 234 TZ, schvaľovanie trestného činu § 338 ods. 2 TZ, 
nadržovanie § 339 TZ, neoznámenie trestného činu § 340 TZ, neprekazenie trestného činu § 
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341 TZ). Osoba, ktorá pomáha ukrývať alebo vymieňať odcudzenú vec bez predchádzajúcej 
dohody s páchateľom krádeže, sa dopúšťa trestného činu legalizácia príjmu z trestnej činnosti 
§ 233 alebo 233a TZ (k tomu primerane porovnaj R 51/1967). 

Z hľadiska objektívnej stránky skutkovej podstaty trestného činu sa pre trestnú 
zodpovednosť pomocníka vyžaduje príčinný vzťah medzi konaním pomocníka a trestným 
činom páchateľa. Nevyžaduje sa, že pomoc na spáchanie trestného činu musí byť taká, aby 
umožnila jeho spáchanie, postačuje, keď jeho spáchanie uľahčí. Aj keby bol trestný čin 
spáchaný podobným spôsobom bez konania pomocníka, príčinný vzťah pri pomoci je daný 
tým, že čin s pomocou bude vždy vykonaný ináč ako čin bez pomoci (napr. pomoc spočíva v 
tom, že nočný strážnik nezabezpečí vstupnú bránu alarmom, keby ju však alarmom 
zabezpečil, páchateľ by ho aj tak odstránil). Ak páchateľ poskytnutú pomoc nevyužil (napr. 
nespáchal čin poskytnutým nástrojom), o pomoc ide len vtedy, ak jeho pomoc pôsobila 
aspoň ako pomoc psychická. V druhom prípade by podľa okolností prípadu mohol pripadať 
do úvahy postih za prípravu na zločin. 

V rámci subjektívnej stránky skutkovej podstaty trestného činu sa vyžaduje, aby 
úmysel pri pomoci smeroval ku konkrétnemu trestnému činu. Je možný úmysel priamy 
alebo nepriamy, pokiaľ pomocník nechce pomoc priamo poskytnúť, ale koná s vedomím 
(uzrozumenie v zmysle § 15 písm. b) TZ - nepriamy úmysel), že jeho pomoc môže byť využitá 
na spáchanie trestného činu. V oboch prípadoch musí úmysel účastníka zahŕňať aj všetky 
skutočnosti subjektívneho charakteru (napr. pohnútku, motív, cieľ trestného činu), ktoré 
charakterizujú trestný čin páchateľa (účastník sám z tej pohnútky konať nemusí, postačuje, 
keď je s ňou uzrozumený). Ak sa pomocníkov úmysel vzťahuje aj na okolnosti podmieňujúce 
vyššiu trestnú sadzbu, má to pre neho potom následok trest podľa vyššej trestnej sadzby. 
 
§ III.IV 
Právnické osoby v kontexte trestnej súčinnosti 
 

V ustanovení § 19 TZ je vyjadrená zásada individuálnej trestnej zodpovednosti, 
podľa ktorej do 01. júla 2016 mohla byť páchateľom trestného činu len trestne zodpovedná 
fyzická osoba. Ustanovenie § 19 ods. 1 TZ znie „páchateľ trestného činu je ten, kto trestný čin 
spáchal sám“. Pred 01. júlom 2016 § 19 ods. 2 TZ ustanovoval, že „páchateľom trestného činu 
môže byť fyzická osoba“. Je zrejmé, že podľa už derogovaného znenia v odseku 2, by nemohlo 
dôjsť k vyvodeniu trestnej zodpovednosti voči právnickej osobe. Novelizačné ustanovenia 
zákona o trestnej zodpovednosti právnických osôb z daného dôvodu nevyhnutne dopĺňajú 
trestný kódex, konkrétne ustanovenie § 19 ods. 2 TZ, ktoré je od 01. júla 2016 platné a účinné 
v znení „páchateľom trestného činu môže byť fyzická osoba a právnická osoba za podmienok 
ustanovených osobitným predpisom“, ktorým je zákon o trestnej zodpovednosti právnických 
osôb. 

Zavedený model tzv. pravej trestnej zodpovednosti právnických osôb, ktorého 
základnom je koncept pričítateľnosti, je možné opísať zjednodušene prostredníctvom 
obligatórnych znakov trestnej zodpovednosti právnických osôb.  
Trestný čin je spáchaný právnickou osobou, ak sú kumulatívne naplnené nasledujúce 
podmienky, že: 

a) taxatívne ustanovený trestný čin (§ 3 ZoTZPO), 
b) je spáchaný v prospech právnickej osoby, v jej mene, v rámci jej činnosti alebo jej 

prostredníctvom (§ 4 ods. 1 ZoTZPO), 
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c) fyzickou osobou, ktorá je v určitom vzťahu k právnickej osobe (§ 4 ods.1 a ods. 2 
ZoTZPO), a 

d) trestný čin je právnickej osobe pričítateľný (§ 4 až 6 ZoTZPO). 
 
Právnická osoba ako páchateľ trestného činu 
 

Právna úprava v zákone o trestnej zodpovednosti právnických osôb obsahuje 
osobitnú úpravu páchateľa právnickej osoby v § 6 ods. 1, odlišnú od definície v § 19 ods. 1 TZ 
pre fyzické osoby, pretože právnická osoba nepácha trestný čin sama (najmä z hľadiska 
objektívnej stránky), ale sa jej daný trestný čin, resp. porušenie alebo ohrozenie záujmu 
chráneného Trestným zákonom pričíta. 
V praxi môžu nastať viaceré komplikácie v súvislosti s postavením fyzickej osoby 
v požadovanom vzťahu k právnickej osobe, ktorej sa trestný čin pričíta. V prvom rade je 
potrebné zmieniť, že trestná zodpovednosť právnickej osoby: 

- nie je podmienená vyvodením trestnej zodpovednosti voči fyzickej osobe (§ 4 
ods. 4 ZoTZPO) – napr. v prípade úspešného sa vyhýbania trestnému stíhaniu 
fyzickou osobou ukrývajúcou sa v zahraničí,  

- nie je podmienená zistením, ktorá konkrétna fyzická osoba konala (§ 4 ods. 4 
ZoTZPO) – napr. ak sa nepreukáže, ktorý konkrétny zamestnanec protiprávne konal, 
pretože v rámci právnickej osoby absentovala evidencia zamestnancov na 
pracovisku, ale je zároveň vylúčené, že protiprávne konanie zapríčinila fyzická osoba 
bez potrebného vzťahu k právnickej osobe v zmysle § 4 ods. 1 a 2 ZoTZPO, 

- nie je podmienená skutočnosťou, že fyzická osoba, ktorá konala za právnickú 
osobu, je za takýto trestný čin trestne zodpovedná (§ 4 ods. 6 písm. d) ZoTZPO) – 
napr. v prípade nedostatku veku zamestnanca v pracovnom vzťahu pred skončením 
povinnej školskej dochádzky pri vykonávaní reklamnej činnosti. 

Ďalšia podstatná otázka v súvislosti s fyzickou osobou a pričítateľnosťou je, či sa 
právnickej osobe pričíta trestný čin len v prípade, ak je konajúca fyzická osoba páchateľom 
alebo aj v prípade, ak ide o účastníka na trestnom čine. Podľa nášho názoru, ak sa fyzická 
osoba podieľala na trestnom čine ako účastník trestného činu, ak vystupovala a konala v 
zmysle § 4 ods. 1 alebo 2 (a v prípade ods. 2 bol zanedbaný dohľad alebo kontrola) ZoTZPO, 
tento trestný čin sa pričíta právnickej osobe ako páchateľovi, resp. spolupáchateľovi 
trestného činu alebo ako účastníkovi na trestnom čine. V zmysle ustanovenia § 4 ods. 1 
ZoTZPO sa právnickej osobe pričíta konanie bližšie špecifikovaných fyzických osôb 
a zákonné znenie nevyžaduje, že musí ísť o konanie priamo napĺňajúce znaky trestného činu. 
Vyžaduje sa len spáchanie trestného činu fyzickou osobou a konanie v rámci priebehu 
páchania tohto trestného činu, to znamená aj účastníkom na trestnom čine. 
 
Právnická osoba ako spolupáchateľ trestného činu 
 

Ustanovenie § 6 ods. 2 ZoTZPO duplicitne popri Trestnom zákone upravuje 
spolupáchateľstvo, keďže právnu úpravu z ustanovenia § 19 ods. 2 TZ by bolo možné 
subsidiárne použiť v zmysle § 1 ods. 2 ZoTZPO. Daná podľa nášho názoru neopodstatnená 
duplicita môže byť javom, resp. nedostatkom pri inšpirovaní sa zákonom o trestní 
odpovědnosti právnických osob, ktorého právna úprava v § 9 ods. 3 ZoTOPO vyjadruje vzťah 
trestnej zodpovednosti fyzickej osoby a právnickej osoby „(...) Trestní odpovědností právnické 
osoby není dotčena trestní odpovědnost fyzických osob uvedených v § 8 odst. 1 a trestní 
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odpovědností těchto fyzických osob není dotčena trestní odpovědnost právnické osoby. Byl li 
trestný čin spáchán společným jednáním více osob, z nichž alespoň jedna je osoba právnická, 
odpovídá každá z nich, jako by trestný čin spáchala sama“. Slovenský zákonodarca 
nekoncepčne rozdelil citované ustanovenie do § 4 ods. 4 ZoTZPO („Trestná zodpovednosť 
právnickej osoby nie je podmienená vyvodením trestnej zodpovednosti voči fyzickej osobe 
uvedenej v odseku 1 a nie je podmienená ani zistením, ktorá konkrétna fyzická osoba konala 
spôsobom podľa odsekov 1 a 2.“) a § 6 ods. 2 ZoTZPO („Ak bol trestný čin spáchaný spoločným 
konaním dvoch alebo viacerých páchateľov, z ktorých aspoň jeden je právnickou osobou, 
zodpovedá každý z nich, ako keby trestný čin spáchal sám.“). 

Ako vyššie uvádzame ustanovenie § 6 ods. 2 ZoTZPO problematiku 
spolupáchateľstva upravuje obdobne, ako je to pri fyzických osobách, akurát v tomto 
prípade musí byť jeden zo spolupáchateľov aj právnická osoba.  Predmetné ustanovenie je 
potrebné vykladať tak, že spolupáchateľstvo právnických osôb prichádza do úvahy vtedy, ak 
sa trestný čin pričíta ešte aspoň jednej právnickej osobe alebo je zaň trestne zodpovedná ešte 
aspoň jedna fyzická osoba. 

Dôležitým aspektom pri trestnej súčinnosti fyzických a právnických osôb, a teda aj pri 
spolupáchateľstve, je posúdenie vzájomných vzťahov pri trestnej zodpovednosti za ten istý 
trestný čin medzi fyzickou a právnickou osobou.  Za spolupáchateľa na trestnom čine 
možno označiť teda iba takú právnickú osobu, ktorej sa pričíta trestný čin a tento trestný 
čin sa pričíta ešte aspoň jednej právnickej osobe, alebo je spolupáchateľom ešte aspoň 
jedna fyzická osoba, pričom jej podiel na danom trestnom čine sa právnickej osobe 
nepričíta (napr. trestný čin spáchali dvaja zamestnanci právnickej osoby, pričom sa 
právnickej osobe pričíta len čin jedného z nich, pretože pri druhom zamestnancovi právnická 
osoba nezanedbala povinnosti v rámci dohľadu a kontroly v zmysle § 4 ods. 3 TZ). Ak by sme 
vychádzali z premisy spolupáchateľstva ako akejkoľvek trestnej súčinnosti právnickej 
a fyzickej osoby (teda aj v prípade, keď sa trestný čin fyzickej osoby pripočíta právnickej 
osobe) samostatné páchateľstvo právnickej osoby by nebolo nikdy možné, keďže bez fyzickej 
osoby nie je možné aktivovať koncept pričítania trestného činu. 
 
Právnická osoba ako účastník trestného činu 
 

Ďalší legislatívny nedostatok zákonodarcu možno vnímať pri vymedzení a chápaní 
právnej úpravy v ustanovení § 6 ods. 3 ZoTZPO len ako účastníctva, pričom takéto chápanie 
daného ustanovenia potvrdzuje aj dôvodová správa k ZoTZPO. Podľa nášho názoru 
predmetné ustanovenie § 6 ods. 3 ZoTZPO vyjadruje najmä aspekt nepriameho 
páchateľstva, keď právnická osoba využije ako nástroj inú právnickú osobu alebo fyzickú 
osobu, ktorá napr. koná bez zavinenia alebo nie je trestnoprávne zodpovedná. Takto je 
možné vnímať predmetné ustanovenie v užšom zmysle. 

Uvedené ustanovenie o účastníctve právnickej osoby na páchaní trestnej činnosti je 
potrebné chápať odlišne od právnej úpravy účastníctva, tak ako je uvedené v § 21 TZ. Výklad 
ustanovenia § 6 ods. 3 ZoTZPO v sebe zahŕňa širší okruh konaní fyzickej alebo inej právnickej 
osoby, než je uvedené v § 21 TZ, čo vyplýva z odlišného vzťahu fyzickej osoby alebo právnickej 
osoby k účastníkovi – právnickej osobe. Účel a zmysel tohto vzťahu je daný tým, že tieto 
osoby sú využité na spáchanie trestnej činnosti ako „predĺžená ruka, ktorá fakticky prejavuje 
vôľu právnickej osoby“ či už vo forme jednotlivých foriem účastníctva alebo formou 
nepriameho páchateľstva. Pričom podľa nášho názoru posudzovanie subjektívnej stránky 
fyzickej osoby, ktorej konanie je posudzované z pohľadu účastníctva právnickej osoby na 
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trestnom čine – t. j. bola využitá právnickou osobou, je právne irelevantne. Z pohľadu 
preukazovania účastníctva právnickej osoby na spáchaní trestného činu podľa § 6 ods. 3 
ZoTZPO je významné len preukázanie samotného využitia inej osoby.  

Ak by sme chápali ustanovenie § 6 ods. 3 ZoTZPO len ako nepriame páchateľstvo, 
poukazujeme na skutočnosť, že kde niet zavinenia, niet ani subjektívnej stránky a bez 
subjektívnej stránky nemožno vyvodiť zodpovednosť za spáchanie trestného činu, preto za 
spáchaný trestný čin by nebola zodpovedná zneužitá právnická osoba alebo fyzická osoba, 
ale trestná zodpovednosť by bola vyvodená voči zneužívajúcej právnickej osobe. Predmetný 
nedostatok by v danom vnímaní predmetného ustanovenia bolo potrebné legislatívne 
ošetriť, pretože v danom prípade by nebolo podľa nášho názoru možné subsidiárne použiť 
ustanovenia o účastníctve z Trestného zákona, keďže § 6 ods. 3 ZoTZPO de iure obsahuje 
špeciálnu úpravu účastníctva, aj keď de facto o účastníctvo v trestnoprávnom zmysle nepôjde. 
Účastníctvo právnických osôb je však potrebné vnímať nad rámec ustanovenia § 6 ods. 3 
ZoTZPO v širšom zmysle. V širšom zmysle ide o koncept pričítania účastníctva fyzickej 
osoby konajúcej ako účastník na trestnom čine podľa § 21 TZ, pričom pri tomto účastníctve 
by fyzická osoba bola k právnickej osobe, ktorej sa jej účastníctvo pričíta, vo vzťahu ako podľa 
§ 4 ods. 1 alebo 2 ZoTZPO. Ak by sme však chceli účastníctvo právnickej osoby odvodzovať z 
§ 6 ods. 3 ZoTZPO nad rámec doslovného znenia tohto ustanovenia, potom by sme mohli 
vychádzať to z formulácie „keď k spáchaniu trestného činu využila inú právnickú osobu alebo 
fyzick osobu“. Pritom bežný význam pojmu „využiť“ je „racionálne použiť vo svoj prospech“, 
čo znamená, že využívaná osoba môže svoj čin vykonávať aj celkom vedome a dobrovoľne, 
nemusí ísť len o osobu využívanú v koncepte nepriameho páchateľstva. Tento širší koncept 
účastníctva právnickej osoby na trestnom čine však nebudeme využívať pri výklade § 6 ods. 3 
ZoTZPO, jednak preto, že podľa nášho názoru ide o extenzívny výklad v neprospech 
páchateľa a rovnako preto, že takéto prípady sú postihnuté ako páchateľstvo, resp. 
spolupáchateľstvo na trestnom čine právnickej osoby a preto pri systematickom výklade 
ZoTZPO považujeme za vhodné postupovať tak, že sa bude právnickej osobe pričítavať 
účastníctvo fyzickej osoby podľa § 21 TZ v zmysle konceptu pričítateľnosti podľa § 4 ZoTZPO. 
 
Právnická osoba a znak skupina osôb 
 

Trestný zákon vo vzťahu k jednotlivým formám trestnej súčinnosti definuje pojmy 
charakterizujúce činnosť vybraných trestnoprávne relevantných zoskupení osôb. Skupinou 
osôb sa v zmysle § 129 ods. 1 TZ rozumejú najmenej tri osoby, pričom Trestný zákon bližšie 
nešpecifikuje, či musí ísť o osoby fyzické alebo právnické, z čoho jednoznačne vyplýva, keďže 
pojem „osoba“ zahŕňa v sebe osoby fyzické i právnické, že môže ísť tak o fyzické osoby, ako 
aj o právnické osoby. Obdobná situácia čo do počtu osôb je aj pri ďalších špeciálnych 
skupinách osôb podľa vybranej trestnej činnosti, organizovanosti, plánovitosti deľby práce 
a časového pôsobenia, a teda pri organizovanej skupine, extrémistickej skupine, zločineckej 
skupine a teroristickej skupine.  

V daných situáciách je opäť potrebné prihliadať na problematikou vzájomných 
vzťahov medzi fyzickou a právnickou osobou pri trestnej zodpovednosti za ten istý trestný 
čin. Ak by sme dané situácie posudzovali bez ohľadu na vzájomné vzťahy, potom by takéto 
považovanie právnickej osoby za spolupáchateľa mohlo viesť k dvojitému pričítaniu tej istej 
skutočnosti, resp. ku kvalifikovaniu skutku na omnoho závažnejší trestný čin. Pôjde najmä o 
prípady, keď kvalifikovaná skutková podstata pre svoje naplnenie žiada spoluprácu viacerých 
osôb, čo je predovšetkým v prípade osobitného kvalifikačného znaku závažnejší spôsob 
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konania podľa § 138 písm. i) TZ organizovanou skupinou, ako aj v prípade osobitného 
kvalifikačného znaku nebezpečné zoskupenie podľa § 141 TZ ako aj v prípade kvalifikačného 
znaku extrémistická skupina, používaného vo vybraných skutkových podstatách trestných 
činov. 

Z kvantitatívneho hľadiska vo všetkých týchto prípadoch je definičným znakom 
skupiny skutočnosť, že ide o najmenej tri osoby, čo znamená, že na vznik trestnoprávne 
relevantnej skupiny prichádza do úvahy pri nasledovných situáciách: 

a) ide samostatne o minimálne tri fyzické osoby alebo samostatne o minimálne tri 
právnické osoby (ak sa pri nich nepodarí stotožniť konkrétne fyzické osoby), 

b) ide o minimálne dve fyzické osoby a jednu právnickú osobu (ktorej sa pričíta 
pôsobenie v skupine len jednou z týchto fyzických osôb) alebo o minimálne jednu 
fyzickú osobu a dve právnické osoby (za podmienky, že v prípade aspoň jednej 
právnickej osoby sa nepodarilo zistiť konkrétnu fyzickú osobu). 
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§ IV.I 
Úvodom k teoretickému vnímaniu vývojových štádií trestného činu 

 
Úvahy týkajúce sa pojmu trestný čin (osobitne vo vzťahu k teoretickým východiskám 

pojmu trestný čin, skutková podstata trestného činu a iné) by mohli evokovať, že pojem 
trestný čin, ako základný prvok trestného práva, predstavuje výrazne jednorazový akt, 
v rámci ktorého trestnoprávne zodpovedný páchateľ svojím konaním jednoducho naplní 
v určitom časovom momente znaky skutkovej podstaty toho ktorého trestného činu (napr. 
osoba A niekoľkokrát vystrelí na osobu B a túto usmrtí). 

Takto koncipovanými východiskami by bolo páchanie trestnej činnosti vnímané 
nanajvýš reštriktívne, nakoľko nezahŕňa možnosti a alternatívy problematiky vývojových 
štádií trestného činu.1 Vývojové štádiá trestného činu možno chápať ako určité fázy, v rámci 
ktorých môže byť realizovaný úmysel páchateľa spáchať trestný čin,2 pričom logicky sú tieto 
spájané len s úmyselnou trestnou činnosťou (a teda pri nedbanlivostných trestných činoch, 
samozrejme s výnimkou dokonania trestného činu, neprichádzajú vôbec do úvahy). Pod 
takouto fázovitosťou páchania trestnej činnosti, ktorej priebeh je od foriem menej 
rozvinutých k formám najrozvinutejším, je možné vnímať také konanie, ktoré je zo svojej 
podstaty náročnejšie na samotnú realizáciu, či už z hľadiska rozsahu činností, ktoré si takéto 
páchanie vyžaduje, alebo z hľadiska času. 
O vývojových štádiách trestného činu možno hovoriť z hľadiska teoretického v širšom a v 
užšom zmysle. V širšom zmysle slova sem možno zaradiť premýšľanie nad trestnou 
činnosťou, prijatie myšlienky spáchať trestný čin, prejavenie myšlienky spáchať trestný čin vo 
vonkajšom prostredí, príprava na trestný čin, pokus trestného činu a dokonaný trestný čin 
(prípadne aj dokončený trestný čin). Vo všeobecnosti platí, že prvé tri uvedené fázy nemajú 

 
1 V relevantnej literatúre je možné identifikovať ako pomenovanie vývojové štádiá trestného činu (napr. 
MENCEROVÁ, I. a kol. Trestné právo hmotné. Všeobecná časť. 3. aktualizované a prepracované vydanie. 
Šamorín: Heuréka, 2021, s. 195 a nasl., KRATOCHVÍL, V. a kol. Kurs trestního práva trestní právo hmotné: obecná 
část. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 2009, s. 279 a nasl. alebo JELÍNEK, J. a kol. Trestní právo hmotné obecná část, 
zvláštní část. 7. aktualiz. a dopl. vyd. Praha: Leges, 2019, s. 289 a nasl.), tak aj pomenovanie vývinové štádiá 
trestného činu (napr. IVOR, J. a kol. Trestné právo hmotné 1 Všeobecná časť. 1. vyd. Bratislava: Iura Edition, 2006, 
s. 229 a nasl.). Zo svojej podstaty ide o synonymické pomenovanie vyjadrujúce vnímanie páchania trestnej 
činnosti v určitej postupnosti, vo fázach. 
2 Osobitne je vhodné na danom mieste spomenúť problematiku pokračovacieho, hromadného a trváceho 
trestného činu – hoci tieto nepredstavujú jednorazový akt v objektívnej realite, sú formami páchania trestného 
činu a svojou podstatou nepredstavujú niektoré z vývojových štádií (a teda do rámca pojmu vývojové štádiá 
trestného činu nespadajú). 
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trestnoprávnu relevanciu,3 a preto ich nemožno zaradiť do rámca vývojových štádií trestného 
činu v užšom zmysle. Rovnako platí, že bez trestnoprávnej relevancie je spravidla aj konanie 
páchateľa, ktoré predstavuje určitú fázu po dokonaní trestného činu (typicky sem možno 
zaradiť napr. ničenie stôp). Výnimkou, kedy môže mať takéto konanie trestnoprávnu 
relevanciu sú situácie, v rámci ktorých by páchateľ naplnil znaky skutkovej podstaty nejakého 
iného trestného činu (sem možno zaradiť napr. trestný čin marenia spravodlivosti v zmysle § 
344 alebo trestný čin krivého obvinenia v zmysle § 345 TZ). O vývojových štádiách v užšom 
slova zmysle preto možno hovoriť v súvislosti s prípravou na trestný čin, pokusom trestného 
činu a dokonaným trestným činom. 

Takýto popis jednotlivých fáz páchania trestného činu je však teoretickým 
východiskom a pre vyvodenie trestnej zodpovednosti sa nevyžaduje, aby realizácia trestného 
činu prešla všetkými vývojovými štádiami. V konkrétnom prípade môžu jednotlivé fázy (s 
dôrazom na vývojové štádiá s trestnoprávnou relevanciou) splývať, a to s ohľadom na spôsob 
realizácie úmyslu páchateľa, na strane druhej, tieto fázy sú rozlíšiteľné práve v prípadoch 
páchania trestnej činnosti, ktorej realizácia si vyžaduje dlhší čas (napr. s ohľadom na nutnosť 
poznania prostredia, kde má byť trestný čin spáchaný, prípadne v situácii, kedy je nevyhnutné 
poznať režim a návyky obete trestnej činnosti a pod.). Význam vyvodzovania trestnej 
zodpovednosti za vývojové štádium trestného činu je viditeľný v tých prípadoch, kedy 
páchateľ nedospeje až do štádia dokonania trestného činu. 

Aj s ohľadom na uvedené potom možno odvodiť, že jednotlivé vývojové štádiá možno 
rozlíšiť s ohľadom na stupeň ich závažnosti, pričom platí, že najzávažnejšie je práve štádium 
dokonania trestného činu. Prakticky platí, že čím je väčšia vzdialenosť trestnoprávne 
relevantného správania sa páchateľa od dokonania trestného činu, tým je jeho závažnosť 
menšia. Rovnako platí, že nie každý trestný čin bude aj dokonaný, s ohľadom na okolnosti (či 
už objektívne – osoba, ktorú si páchateľ zaumienil usmrtiť je už mŕtva – alebo subjektívne – 
páchateľ si svoje ďalšie konanie rozmyslí) nemusí konanie páchateľa prekročiť prípravu na 
zločin alebo pokus trestného činu. 

Pod dokonaním trestného činu možno rozumieť naplnenie všetkých znakov 
skutkovej podstaty trestného činu (teda znakov obligatórnych – ako typových, tak aj 
formálnych – a aj znakov fakultatívnych, pokiaľ sú tieto súčasťou príslušnej skutkovej 
podstaty trestného činu), pričom v súvislosti s posúdením, či bol trestný čin dokonaný (alebo 
možno hovoriť len o príslušnom vývojovom štádiu), je nevyhnutné vychádzať z konkrétnej 
skutkovej podstaty trestného činu.4 Teória trestného práva pracuje aj s kategóriou tzv. 
predčasne dokonaných trestných činov,5 z hľadiska prakticity ide o prípady, v rámci ktorých 
zákonodarca povyšuje inak prípravu na zločin (napr. § 318 ods. 1 TZ – „Kto vyzvedá... alebo... 
zbiera údaje...“, § 329 ods. 1 TZ – „Kto v súvislosti s obstarávaním veci všeobecného záujmu... si 
dá sľúbiť úplatok...“ alebo § 424 ods. 2 TZ – „...kto sa spolčí alebo zhromaždí na spáchanie 
činu uvedeného v odseku 1 [pozn. autora – vo vzťahu k § 424 ods. 1 TZ]...“) alebo pokus 
trestného činu (napr. § 313 TZ – „Kto v úmysle poškodiť ústavné zriadenie Slovenskej republiky 
iného úmyselne usmrtí alebo sa o to pokúsi...“) na dokonaný trestný čin (teda pokiaľ je takéto 

 
3 Určitou výnimkou sú v prípade fázy prejavenia myšlienky spáchať trestný čin navonok tzv. verbálne trestné 
činy (napr. § 360, 423 alebo 424 TZ), ktoré možno dokonať už samotným prejavením úmyslu navonok, nakoľko 
spôsobenie následku je spojené so samotným verbálnym prejavom. 
4 Napríklad v súvislosti s tým, či sa jedná o tzv. formálny alebo materiálny trestný čin. JELÍNEK, J. a kol. Trestní 
právo hmotné obecná část, zvláštní část, s. 290. 
5 Problematika predčasne dokonaných trestných činov je v konečnom dôsledku právnou fikciou, v rámci ktorej 
je vyjadrený záujem zákonodarcu na postihovaní konania, ktoré je vo všeobecnosti len prípravou alebo pokusom 
trestného činu, ako dokonaný trestný čin, a to s ohľadom na závažnosť takéhoto konania. 
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konanie de facto vo všeobecnosti z hľadiska materiálneho len prípravou alebo pokusom 
trestného činu). S ohľadom na uvedené sú predčasne dokonané trestné činy vo vzťahu 
k ustanoveniam o príprave a pokuse vo vzťahu špeciality. 

Osobitným prípadom v zmysle Trestného zákona s ohľadom na vývojové štádiá 
trestného činu sú situácie, v rámci ktorých môže byť určité konanie pri niektorých trestných 
činoch ešte len vývojovým štádiom, avšak pri inom trestnom čine môže byť takéto konanie 
spojené s dokonaním trestného činu (pričom uvedené je potrebné odlišovať od vlastnej 
problematiky predčasne dokonaných trestných činov). Typickým príkladom je použitie 
hrozby bezprostredného násilia – kým v zmysle § 199 TZ je použitie hrozby bezprostredného 
násilia bez ďalšieho len fázou pokusu trestného činu, v zmysle § 188 TZ je použitie hrozby 
bezprostredného násilia (v prípade danosti motívu u páchateľa, ktorý je stanovený skutkovou 
podstatou trestného činu) spojené s dokonaním trestného činu. 

Predčasne dokonaným trestným činom rovnako nie je trestný čin, ktorý 
predstavuje samostatnú skutkovú podstatu trestného činu, hoci svojou podstatou typicky 
vyjadruje prípravu k inému trestnému činu – tieto sú vo vzťahu k príprave iného trestného 
činu vo vzťahu špeciality alebo subsidiarity. Takýmto príkladom je typicky trestný čin výroby 
a držby falšovateľského náčinia v zmysle § 272 TZ, ktorý je vo vzťahu k § 270 ods. 2 TZ vo 
vzťahu subsidiarity, pričom rozlišovacím kritériom pre kvalifikáciu takéhoto konania je 
úmysel páchateľa – či smeruje k samotnému falšovaniu alebo pozmeňovaniu, prípadne či má 
takéto náčinie pri sebe len preto, aby ho mal (bez ďalšieho úmyslu použiť ho v procese 
falšovania alebo pozmeňovania peňazí a cenných papierov). 

Z hľadiska závažnosti sa k dokonanému trestnému činu približuje najviac pokus 
trestného činu, čo možno argumentovať nie len s ohľadom na časový priebeh páchania 
trestnej činnosti, ale predovšetkým s ohľadom na dikciu obsiahnutú v § 14 ods. 1 TZ, a to, že 
pokusom trestného činu je konanie, ktoré „...bezprostredne smeruje k dokonaniu trestného 
činu, ktorého sa páchateľ dopustil v úmysle spáchať trestný čin...“. Vo všeobecnosti, z hľadiska 
vývojových štádií trestného činu s trestnoprávnou relevanciou, je najmenšia závažnosť 
spravidla spájaná s prípravou trestného činu (resp. zločinu). Vzájomný vzťah vývojových 
štádií trestného činu je podmienený zásadou subsidiarity,6 a to v tom význame, že 
páchateľovi sa pričíta len najzávažnejšia forma trestnej činnosti, ktorej sa dopustil (teda 
obdobne ako je tomu v prípade trestania účastníctva na trestnom čine), pričom kritériom je 
vzdialenosť od dokonania trestného činu (ostatné vývojové štádiá, ktorých sa páchateľ 
dopustil, sú bez praktického právneho významu a závažnejšou formou vývojového štádia sú 
konzumované – napr. je bez právneho významu príprava páchateľa na zločin, pokiaľ sa už 
dopustil pokusu takéhoto trestného činu). Platí potom, že páchateľ je trestne zodpovedný za 
najzávažnejšie vývojové štádium, a teda je vylúčené postihovanie páchateľa za súbeh 
prípravy na zločin, pokusu a dokonania vo vzťahu k tomu istému trestnému činu. 

Aby bolo možné hovoriť relevantne o príprave na zločin a o pokuse trestného činu, 
musí platiť, že tieto musia smerovať ku konkrétnemu trestnému činu (aspoň v hrubých 
črtách), pričom mýlenie sa páchateľa v právnej kvalifikácii takéhoto trestného činu je bez 
právneho významu.7 Vo všeobecnosti neprichádza príprava na zločin a pokus trestného 
činu do úvahy v prípade nedbanlivostných trestných činov, predčasne dokonaných trestných 

 
6 Zásada subsidiarity je odvoditeľná aj zo zákonnej dikcie, vychádzajúc z negatívnych podmienok platných pre 
prípravu na zločin a pokus trestného činu vyjadrených v § 13 a 14 TZ. V prípade prípravy na zločin je ustanovené, 
že o prípravu na zločin ide v tom prípade, ak „nedošlo k pokusu ani dokonaniu zločinu“; v prípade pokusu 
trestného činu musí platiť, že „nedošlo k dokonaniu trestného činu“. 
7 IVOR, J. a kol. Trestné právo hmotné 1 Všeobecná časť, s. 230. 
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činoch a trestných činoch, ktorých skutkové podstaty sú formulované tak široko, že de facto 
pokrývajú aj prípravu na zločin a pokus trestného činu. Príprava na zločin a pokus trestného 
činu spravidla neprichádzajú do úvahy ani pri verbálnych trestných činoch a pri pravých 
omisívnych trestných činoch (výnimkou sú tu prípady tzv. nespôsobilého pokusu – či už 
s ohľadom na nespôsobilý prostriedok alebo predmet útoku).   

O trestnom čine v podmienkach Trestného zákona teda nemožno hovoriť len 
v súvislosti s dokonaným trestným činom (hoci v osobitnej časti Trestného zákona sú 
vymedzené len dokonané trestné činy), ale aj v spojitosti s prípravou na zločin a pokusom 
trestného činu (§ 13 a 14 TZ). Okrem toho, že sa uvedené vývojové štádiá trestného činu viažu 
len na množinu úmyselných trestných činov (s už spomenutou výnimkou dokonania 
trestného činu), zákonodarca zužuje okruh trestných činov, pri ktorých je príprava naň 
trestná, len na kategóriu zločinov (s odkazom na § 11 TZ), čo sa odráža aj v samotnom 
pomenovaní § 13 „Príprava na zločin“. Vyvodzovanie trestnej zodpovednosti za konanie, ktoré 
predchádza dokonaniu trestného činu, má svoj význam v samotnej ochrane spoločenských 
vzťahov prostriedkami trestného práva, pričom s ohľadom na závažnosť takéhoto konania 
a význam chráneného záujmu je kriminalizovanie takéhoto konania odôvodnené ešte pred 
samotným štádiom dokonania trestného činu. Z hľadiska historického má príprava na trestný 
čin (resp. na zločin) a pokus trestného činu svoj základ v zovšeobecnení foriem a podôb 
trestnoprávne relevantných vývojových štádií, ktoré sa viazali na konkrétny trestný čin 
(osobitne to platilo v prípade trestných činov proti životu a zdraviu).8 

V súvislosti s vymedzením prípravy na zločin a pokusom trestného činu ako 
všeobecnými formami trestnej činnosti (a ich zakotvením do všeobecnej časti Trestného 
zákona) sa naskytá otázka, či sa ich postihovaním nerozširuje trestnosť príslušných trestných 
činov (resp. znaky skutkovej podstaty týchto trestných činov), a teda či nedochádza 
k porušovaniu zásady nullum crimen sine lege. S ohľadom na uvedené platí, že znaky 
skutkovej podstaty trestného činu (v zmysle § 8 TZ) ustanovuje Trestný zákon ako taký, 
v zmysle všeobecnej a osobitnej časti (t.j. skutková podstata v širšom zmysle slova), a teda 
aplikovaním § 13 alebo 14 TZ nedochádza k nesprávnemu rozširovaniu znakov skutkovej 
podstaty trestného činu, nakoľko osobitná časť Trestného zákona nie je jediným 
predpokladom pre vyvodzovanie trestnej zodpovednosti. 

V konečnom dôsledku, vychádzajúc zo základných teoretickoprávnych východísk, je 
potrebné od dokonania trestného činu odlišovať pri niektorých trestných činoch jeho 
dokončenie (resp. ukončenie).9 Pomerne jednoducho je možné tieto kategórie odlíšiť tým 
spôsobom, že kým dokonanie trestného činu predstavuje kategóriu objektívnu (resp. 
objektívno-právnu – s ohľadom na moment naplnenia všetkých znakov skutkovej podstaty 
trestného činu), dokončenie trestného činu je kategóriou subjektívnou, nakoľko popisuje 
uskutočnenie predstáv páchateľa o realizovanom trestnom čine (primárne o cieľoch, ktoré 
chcel páchateľ dosiahnuť), a teda uvedené je spojené so subjektívnymi predstavami 
páchateľa.10 Vo všeobecnosti prichádza potom do úvahy, že moment dokonania 
a dokončenia trestného činu môže splývať, a to v prípadoch, kedy moment naplnenia znakov 
skutkovej podstaty trestného činu splýva so subjektívnou predstavou páchateľa (napr. krádež 

 
8 Takýto prístup sa stal s ohľadom na narastajúci počet trestných činov, pri ktorých boli jednotlivé vývojové 
štádiá kriminalizované, nevhodný a nevyhovujúci, najmä s ohľadom na prístupy legislatívnej techniky. SOLNAŘ, 
V. Systém československého trestního práva Základy trestní odpovědnosti. 1. vyd. Praha: Academia, 1972, s. 249. 
9 Aj v tomto prípade platí, že v dostupnej literatúre je možné identifikovať obe pomenovania, ktoré však 
v konečnom dôsledku predstavujú rovnakú kategóriu. 
10 Pozri v KRATOCHVÍL, V. a kol. Kurs trestního práva trestní právo hmotné: obecná část, s. 291. 
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mobilného telefónu). Druhou kategóriou prípadov sú situácie, v rámci ktorých dokonanie 
a dokončenie trestného činu nenastane v rovnakom momente, a teda tieto situácie 
nesplývajú. Rovnako možno hovoriť o dvoch typoch prípadov, a to s ohľadom na fakt, či 
skutková podstata trestného činu vyjadruje aj samotný moment dokončenia trestného činu. 
Takýmto prípadom je napríklad trestný čin lúpeže v zmysle § 188 TZ, v rámci ktorého je 
dokončenie vyjadrené prostredníctvom motívu predmetného trestného činu („v úmysle 
zmocniť sa cudzej veci“). Dokončenie trestného činu však nie je v tomto prípade podmienkou 
jeho dokonania, nakoľko trestný čin lúpeže je dokonaný už v okamihu, ak páchateľ použije 
násilie alebo hrozbu bezprostredného násilia, pokiaľ je vedený vyššie popísaným motívom 
(k tomu napr. R 37/1970). V danom prípade by bol trestný čin dokončený až v momente, ak by 
sa páchateľ cudzej veci aj skutočne zmocnil, pričom tieto okamihy nemusia splývať. Druhou 
skupinou prípadov, v rámci ktorých evidentne moment dokonania a dokončenia trestného 
činu nesplýva, sú situácie, v rámci ktorých nie je dokončenie trestného činu v skutkovej 
podstate trestného činu vyjadrené (a teda závisí jedine od subjektívnych predstáv 
páchateľa). Príkladom môže byť situácia, v rámci ktorej si páchateľ vytypuje vykradnutie 
určitého bytu s cieľom rozpredať „úlovok“ a takto zarobiť. Kým o dokonaní trestného činu 
možno hovoriť momentom prisvojenia si cudzej veci (tým, že sa jej zmocní), takýto trestný 
čin bude dokončený až momentom realizovania predstáv páchateľa – predajom takejto veci. 
Problematika rozdielneho momentu dokonania a dokončenia trestného činu je veľmi dobre 
znázorniteľná aj na pokračovacom trestnom čine. Takýto trestný čin je dokonaný momentom 
naplnenia znakov skutkovej podstaty trestného činu, dokončeným je však až momentom 
spáchania posledného čiastkového útoku pokračovacieho trestného činu.11 

Dokončenie trestného činu však nemožno vnímať ako podmienku pre dokonanie 
trestného činu.12 Naopak však platí, že bez dokonania trestného činu niet dokončenia 
trestného činu. Uvedené má potom význam aj z hľadiska účastníctva na trestnom čine, 
nakoľko pomoc na trestnom čine možno poskytnúť až do momentu dokončenia trestného 
činu. 

Rozlišovanie dokonania a dokončenia trestného činu nemá len teoretický význam, ale 
aj reálny dosah, a to s ohľadom na posúdenie časovej pôsobnosti Trestného zákona, prípadne 
premlčania trestného stíhania. 
 
§ IV.II 
Príprava na zločin 
 

Prvým vývojovým štádiom s trestnoprávnou relevanciou je príprava na zločin, ako 
všeobecná forma trestnej činnosti vo vzťahu k zločinom, ktorej právny rámec je 
identifikovateľný vo všeobecnej časti Trestného zákona, konkrétne v § 13. Vo vzťahu 
k dokonaniu trestného činu ide z hľadiska vývojových štádií o štádium najvzdialenejšie, zo 
samotnej podstaty tohto inštitútu vyplýva, že predstavuje úmyselné vytváranie 
predpokladov pre samotné dokonanie trestného činu, čím je kreované bližšie či vzdialenejšie 
nebezpečenstvo toho, že k dokonaniu trestného činu aj skutočne príde,13 pričom ešte 
nedochádza k napĺňaniu znakov skutkovej podstaty zločinu, ku ktorému páchateľ smeruje. 
Práve existencia aspoň vzdialeného nebezpečenstva je aspekt, prostredníctvom ktorého je 

 
11 Takúto úvahu je potom možné obdobne aplikovať aj na hromadný trestný čin a trváci trestný čin, pri ktorých 
je trestný čin dokončený momentom posledného z útokov, resp. momentom odstránenia protiprávneho stavu. 
12 KRATOCHVÍL, V. a kol. Kurs trestního práva trestní právo hmotné: obecná část, s. 292. 
13 K tomu pozri R 3/1952 alebo R 44/1964. 
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príprava na zločin odlíšená od vývojových štádií v širšom zmysle slova, ktoré jej predchádzajú 
(hoci tieto nedisponujú trestnoprávnou relevanciou – osobitne to platí pre prejavenie úmyslu 
spáchať trestný čin; už samotný pokus prípravy, pokiaľ ide o zločin, je potrebné považovať za 
prípravu na zločin,14 takýmto prípadom však nie je príprava na spôsob prípravy – napríklad 
načítanie si literatúry o účinkoch jedov), na strane druhej uvedený aspekt odlišuje prípravu na 
zločin od pokusu trestného činu, nakoľko v prípade daného vývojového štádia už hovoríme 
o bezprostrednom smerovaní k dokonaniu trestného činu. Príprava na zločin je preto tým 
vývojovým štádiom, prostredníctvom ktorého páchateľ ešte bezprostredne nesmeruje 
k dokonaniu trestného činu, ale ktorým vytvára objektívne podmienky pre realizáciu 
takéhoto úmyslu páchateľa. 

V právnej úprave, ktorá predchádzala rekodifikovanému Trestnému zákonu, teda 
v zmysle zákona č. 140/1961 Zb. Trestný zákon v znení neskorších predpisov, bola 
aplikovateľnosť prípravy zúžená len na kategóriu obzvlášť závažných trestných činov. 
V zmysle platnej a účinnej právnej úpravy nie je potom príprava trestná vo vzťahu ku všetkým 
úmyselným trestným činom (ako je tomu v prípade trestnosti pokusu), ale len vo vzťahu ku 
kategórii zločinov (s odkazom na § 11 TZ),15 čo možno odôvodniť nedostatkom závažnosti. 
Uvedeným spôsobom reflektoval zákonodarca základný koncept, že príprava by mala mať 
trestnoprávnu relevanciu len vo vzťahu k najzávažnejšiemu konaniu, v konečnom dôsledku je 
akceptovaná aj tá zásada, že čím je trestný čin závažnejší, tým širšia množina jeho vývojových 
štádií by mala podliehať kriminalizácii.16 

V zmysle § 13 TZ je prípravou na zločin „...konanie, ktoré spočíva v úmyselnom 
organizovaní zločinu, zadovažovaní alebo prispôsobovaní prostriedkov alebo nástrojov na jeho 
spáchanie, v spolčení, zhluknutí, návode, objednávaní alebo pomoci na taký zločin alebo v inom 
úmyselnom vytváraní podmienok na jeho spáchanie, ak nedošlo k pokusu ani dokonaniu 
zločinu“. Prakticky možno hovoriť o troch základných podmienkach, na ktorých je vystavaná 
príprava na zločin – podmienka z hľadiska objektívnej stránky, podmienka z hľadiska 
subjektívnej stránky a podmienka negatívna. 

Prvou z podmienok je podmienka z hľadiska objektívnej stránky, pod ktorou možno 
rozumieť konanie páchateľa smerujúce k vytváraniu podmienok na spáchanie zločinu. 
Nakoľko takéto konanie páchateľa predstavuje pre objekt len nebezpečenstvo vzdialené, vo 
vzťahu k individuálnemu zločinu pôsobí takéto konanie nepriamo. Príprava na zločin je teda 
z daného uhla pohľadu definovaná jednak prostredníctvom foriem prípravného konania, 
ktoré zákonodarca vníma ako formy najtypickejšie, jednak prostredníctvom všeobecného 
vymedzenia, teda akejsi generálnej klauzuly (v rámci vymedzenia „...v inom... vytváraní 
podmienok na jeho spáchanie [t.j. zločinu]...“). S ohľadom na uvedené je výpočet foriem 
prípravného konania obsiahnutý v § 13 ods. 1 TZ výpočtom demonštratívnym, a teda pod 
prípravu na zločin možno zaradiť aj iné druhy úmyselných konaní, pri ktorých však musí platiť, 
že prostredníctvom nich dochádza k objektívnemu vytváraniu podmienok na spáchanie 
individuálne určeného zločinu a rovnako to, že z hľadiska závažnosti a významu sa takéto 
druhy konaní približujú formám v Trestnom zákone explicitne ustanoveným (aj s ohľadom na 
rešpektovanie zásady subsidiarity trestnej represie). Z hľadiska praktického možno hovoriť 
o rôznorodej množine konaní (a teda hovoríme o atypických formách prípravy na zločin), 

 
14 SOLNAŘ, V. Systém československého trestního práva Základy trestní odpovědnosti, s. 254. 
15 Trestnosť prípravy na prečin nemá svoje opodstatnenie, osobitne s ohľadom na aplikovanie materiálneho 
korektívu na kategóriu prečinov s ohľadom na § 10 ods. 2, resp. § 95 ods. 2 TZ.  
16 KRATOCHVÍL, V. a kol. Kurs trestního práva trestní právo hmotné: obecná část, s. 281. 
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zaradiť sem možno napríklad odsledovanie trasy, akou sa obeť pohybuje, mapovanie miesta, 
kde má dôjsť k trestnému činu, zaobstaranie si plánu budovy a pod. 

Do rámca demonštratívne vymedzených foriem prípravy zákonodarca zaraďuje 
organizovanie zločinu, zadovažovanie alebo prispôsobovanie prostriedkov alebo nástrojov 
na jeho spáchanie, spolčenie, zhluknutie, návod, objednanie alebo pomoc na takomto 
zločine. Všeobecne pre uvedené formy prípravy platí, aj s ohľadom na ich samotnú podstatu, 
že nepredstavujú konanie bezprostredne smerujúce k dokonaniu zločinu, na strane druhej 
však platí, že predstavujú prostriedok na objektívne vytváranie podmienok pre spáchanie 
zločinu. Vo vzťahu k pojmom organizovanie, návod, objednanie a pomoc odkazujeme na 
výklad týkajúci sa účastníctva na trestnom čine (viď kapitola III), resp. na § 21 ods. 1 TZ, v rámci 
ktorého je obsiahnutý východiskový popis foriem účastníctva. Základný dôvod pre to, že pod 
prípravu na zločin sú zaradené aj jednotlivé formy účastníctva, je to, že o účastníkovi na 
trestnom čine možno hovoriť len za predpokladu, že došlo aspoň k pokusu trestného činu. 
Vychádzajúc z uvedeného, v prípade zločinov, ak nedošlo aspoň k pokusu trestného činu, 
pričom došlo ku konaniu, ktoré je svojou podstatou organizovaním, návodom, objednaním, 
alebo pomocou na trestnom čine, sa uplatňuje zásada osamostatnenia, a teda voči takejto 
osobe prichádza do úvahy vyvodenie trestnej zodpovednosti aspoň za prípravu na zločin, 
pokiaľ ide o zločin (pokiaľ sú teda splnené zvyšné podmienky vlastné príprave na zločin). Pod 
zadovažovaním alebo prispôsobovaním prostriedkov alebo nástrojov na spáchanie 
zločinu možno zaradiť rôznorodú škálu konaní páchateľa, pričom platí, že termíny prostriedky 
a nástroje sa v určitom obsahu pojmu prekrývajú (z hľadiska praktického možno zaradiť pod 
pojem zadovažovanie rôzne prípady nadobudnutia zbraní, príslušenstva na vlámanie a pod.; 
v prípade prispôsobovania smeruje konanie páchateľa k uľahčeniu alebo samotnému 
umožneniu spáchania zločinu). Zároveň nie je podstatné, či k takémuto konaniu dochádza 
legálnym alebo nelegálnym spôsobom (teda či si osoba prostriedok alebo nástroj zakúpi 
alebo naopak ho odcudzí), rozhodujúce totiž je, že uvedeným konaním páchateľ realizuje svoj 
úmysel dokonať zločin. Pod spolčením možno rozumieť výslovnú alebo konkludentnú 
dohodu dvoch alebo viacerých osôb, pričom predmetom dohody je budúce spáchanie 
zločinu. Takáto dohoda nemusí byť detailná, rozhodujúce je to, že sú v nej identifikovateľné 
rámcové aspekty, že predstavuje prípravu na takýto individuálne určený zločin (z hľadiska 
praktického môže spolčenie predstavovať základ napr. pre budúce spolupáchateľstvo; 
osobitnou formou spolčenia je organizovaná skupina, pričom vo vzťahu k organizovaniu, 
objednaniu, návodu a pomoci pôsobí daná forma prípravy subsidiárne – podporne). Na strane 
druhej, zhluknutie predstavuje dohodu najmenej troch osôb (či už výslovnú alebo 
konkludentnú), v danom prípade za účelom spáchania aktuálneho individuálne určeného 
zločinu, ktorý má nastať ihneď. Využite pojmu „aktuálny“ však nemožno zamieňať s 
„bezprostrednosťou“,17 nakoľko pojem bezprostrednosť je spájaný s pokusom na trestnom 
čine, takéto chápanie by nebolo správne. Jednotlivé demonštratívne vymedzené formy 
prípravy možno považovať za typické formy prípravy na zločin. 

Jednotlivé typické formy prípravy na zločin možno diferencovať podľa toho, či 
predstavujú: a) prípravu na zločin tej istej osoby (napr. v prípade zadovažovania alebo 
prispôsobovania prostriedkov alebo nástrojov); b) prípravu na zločin inej osoby (napr. 
návod, pomoc); c) prípravu na zločin tej istej osoby a aj inej osoby (napr. spolčenie). 

Druhou z podmienok je podmienka z hľadiska subjektívnej stránky, tu platí, že musí 
ísť o úmyselné druhy konaní (aj vo vzťahu k nepravým omisívnym trestným činom18), pričom 

 
17 Tamtiež, s. 283. 
18 R 74/1957. 
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úmysel pokrýva nie len konkrétnu formu prípravy na zločin, ale tento úmysel páchateľa musí 
smerovať aj k zameraniu (prakticky vo vzťahu k dokonaniu) na individuálne určený  a určitý 
zločin (pričom konanie spočívajúce v príprave na zločin predstavuje bližšie či vzdialenejšie 
budúce nebezpečenstvo). Pod prípravu na zločin, práve s ohľadom na absenciu podmienky 
z hľadiska subjektívnej stránky, ešte nemožno zaradiť konanie osoby, ktorá si postupne 
zabezpečuje plány rôznych budov (v ktorých sa nachádzajú napr. klenotníctva), pričom osoba 
ešte nedisponuje rozhodnutím, v ktorej z budov bude realizovať budúci zamýšľaný trestný čin 
(teda absentuje individuálne určitý zločin). 

Poslednou z podmienok je podmienka negatívna, ktorá vyplýva zo zásady 
subsidiarity, teda zo zásady vyjadrujúcej vzájomný vzťah trestnoprávne relevantných 
vývojových štádií trestného činu. O prípravu na zločin teda môže ísť len za predpokladu, že 
nedošlo k pokusu ani dokonaniu zločinu. 
 
§ IV.III 
Pokus trestného činu 
 

Pokus trestného činu predstavuje všeobecnú formu trestnej činnosti vo vzťahu 
k úmyselným trestným činom (a teda nie len zúžene k zločinom, ako je to v prípade prípravy 
na zločin), pričom platí, že z hľadiska časového ide o vývojové štádium, ktoré je k dokonaniu 
trestného činu najbližšie (čo vyjadruje samotná časť zákonného znenia „...bezprostredne 
smeruje k dokonaniu trestného činu...“). Aj v danom prípade platí, že pri pokuse trestného činu 
páchateľ ešte nenaplnil všetky znaky skutkovej podstaty konkrétneho trestného činu, ku 
ktorému svojím konaním smeroval (spravidla absentuje následok,19 prípadne konanie, alebo 
jeho časť, popísané skutkovou podstatou trestného činu). 

V zmysle § 14 TZ je pokusom trestného činu „...konanie, ktoré bezprostredne smeruje k 
dokonaniu trestného činu, ktorého sa páchateľ dopustil v úmysle spáchať trestný čin, ak nedošlo 
k dokonaniu trestného činu“. Aj v danom prípade možno hovoriť o troch základných 
podmienkach, na ktorých je vystavaný pokus trestného činu – podmienka z hľadiska 
objektívnej stránky, podmienka z hľadiska subjektívnej stránky a podmienka negatívna. 

Prostredníctvom podmienky vo vzťahu k objektívnej stránke je vyjadrené, že musí 
ísť o konanie bezprostredne smerujúce k dokonaniu trestného činu (teda konanie, ktoré 
bezprostredne ohrozuje objekt, prípadne konanie, ktoré má pre dokonanie trestného činu 
bezprostredný význam), pričom aj v danom prípade musí ísť o individuálne určitý trestný čin. 
Individuálna určitosť trestného činu je v danom prípade menej sporným momentom ako 
v prípade prípravy na zločin, nakoľko páchateľ sa v danom prípade už bezprostredne pokúša 
o dokonanie trestného činu. Nebezpečenstvo toho, že dôjde k poruche alebo k ohrozeniu 
chráneného záujmu (teda k následku vyjadrenému v skutkovej podstate trestného činu), už 
nie je v tomto prípade viac či menej vzdialené, ale ide o nebezpečenstvo reálne 
(bezprostredné). 

S ohľadom na uvedené, aj pod vplyvom konštantnej judikatúry, môže mať takéto 
konanie (spadajúce pod pokus trestného činu) dve nasledovné podoby. V prvom rade, 
páchateľ začal realizovať konanie (ako súčasť objektívnej stránky skutkovej podstaty 
trestného činu), ktoré je súčasťou príslušnej skutkovej podstaty trestného činu, vo vzťahu 
k dokonaniu ktorého smeruje (ako proces započatia vykonávania pokusu – s ohľadom na 

 
19 Absencia následku ako znaku dokonaného trestného činu je determinovaná tým, že ešte nedošlo k plnému 
rozvinutiu príčinnej súvislosti medzi konaním páchateľa a následkom, avšak v prípade pokusu trestného činu 
páchateľ k dokonaniu trestného činu bezprostredne smeruje. 
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objektívnu teóriu pokusu). V takomto prípade páchateľ svojím konaním bezprostredne 
ohrozuje predmet svojho útoku, príkladom môže byť situácia, v rámci ktorej začal páchateľ 
škrtiť svoju obeť.20 Pokiaľ je skutková podstata trestného činu v rámci objektívnej stránky 
zložená z viacerých konaní, pokus trestného činu (a teda bezprostredné smerovanie 
k dokonaniu trestného činu) predstavuje už započatie realizovania niektorého z nich.21 Na 
druhej strane, za konanie, ktorým páchateľ bezprostredne smeruje k dokonaniu trestného 
činu, možno vnímať aj správanie páchateľa, prostredníctvom ktorého ešte nerealizuje 
konanie popísané v príslušnej skutkovej podstate trestného činu (v rámci objektívnej 
stránky), avšak takéto konanie má bezprostredný význam pre dokonanie trestného činu, 
spravidla je vyjadrené časovou určenosťou pokusu (teda úzkou časovou spojitosťou so 
sledovaným následkom, ktorý má nastať) a spravidla aj miestnou určenosťou pokusu (teda 
takéto konanie je realizované na mieste, kde má byť trestný čin zamýšľaný páchateľom 
dokonaný). Uvedené hľadiská je však potrebné vnímať ako hľadiská pomocné, ktoré spolu 
s inými aspektami pomáhajú identifikovať bezprostrednosť smerovania konania páchateľa vo 
vzťahu k dokonaniu trestného činu.22 

Pod konaním, ktoré má bezprostredný význam pre dokonanie trestného činu, možno 
identifikovať rozmanitú množinu prípadov, ktorých spoločným menovateľom je to, že sú 
páchateľom realizované v záverečnej fáze jeho trestnej činnosti (nakoľko tieto prípady je 
potrebné odlíšiť od odstraňovania prekážok, ktoré sú však len štádiom prípravy na zločin – 
typickým prípadom je konanie zlodeja, ktorý sa schováva v pivničných priestoroch, aby 
mohol vo vhodnom čase vykradnúť byť – takéto jeho konanie možno považovať len za 
prípravu na zločin, nakoľko neprebieha vo finálnej fáze, naopak vylomenie zámku na byte je 
už pokusom trestného činu). Konanie s bezprostredným významom pre dokonanie trestného 
činu je preto napríklad odstraňovanie prekážok, použitie zadovážených prostriedkov alebo 
nástrojov, prípadne aj započatie pôsobenia na hmotný predmet útoku.23 

Časová určenosť pokusu, ako pomocné kritérium pre určenie bezprostrednosti 
smerovania konania páchateľa k dokonaniu trestného činu, vyjadruje spojitosť konania 
páchateľa so zamýšľaným následkom, a to tak, že v krátkom čase možno očakávať dokonanie 
trestného činu (bez ohľadu na to, či páchateľ už konanie popísané v skutkovej podstate 
trestného činu započal alebo nie). Napríklad ak je osoba pripravená na výstrel zo zbrane 
a stačí už len potiahnuť kohútik. Obdobne je to v prípade miestnej určenosti pokusu, pričom 
bezprostrednosť smerovania k dokonaniu trestného činu je v týchto prípadoch vyjadrená 
tým, že sa páchateľ nachádza na mieste, na ktorom má dôjsť k spáchaniu trestného činu. 
Príkladom môže byť situácia, kedy sa osoba nachádza pred obchodom, v ktorom plánuje 
realizovať lúpež. Platí pri tom, že kritériá definujúce časovú a miestnu určenosť pokusu 
nemusia byť naplnené kumulatívne. 

 
20 Napr. R 33/1965. 
21 Príkladom môže byť trestný čin znásilnenia v zmysle § 199 TZ. Pokiaľ páchateľ spúta ženu v rámci realizácie 
úmyslu vykonania súlože proti jej vôli, ku ktorej má dôjsť bezprostredne, už takáto situácia môže byť 
považovaná za pokus trestného činu. Pokiaľ by však páchateľ spútal ženu bez úmyslu vykonať súlož, pričom by 
sledoval len jej uzamknutie (napr. v pivnici), svojou podstatou by nešlo o pokus trestného činu, ale o trestný čin 
pozbavenia osobnej slobody alebo obmedzovania osobnej slobody v zmysle § 182 alebo 183 TZ. Práve 
z uvedeného dôvodu je potrebné zisťovať a poznať úmysel páchateľa, teda k čomu smeroval.  
22 Napr. v JELÍNEK, J. a kol. Trestní právo hmotné obecná část, zvláštní část, s. 296. 
23 Konaním s takýmto významom však nie je konanie páchateľa, prostredníctvom ktorého ešte nevytvára 
priaznivé podmienky pre dokonanie trestného činu, ku ktorému smeruje (teda napríklad samotný presun 
páchateľa na miesto, kde plánuje vykonať lúpež, ešte nemožno považovať za pokus trestného činu).  
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Druhou z podmienok je podmienka z hľadiska subjektívnej stránky, tu platí, že musí 
ísť o úmyselné druhy konaní (aj vo vzťahu k omisívnym trestným činom), pričom úmysel 
páchateľa (pričom postačuje aj úmysel nepriamy), musí pokrývať všetky skutkové okolnosti 
trestného činu, o ktorý sa pokúsil, resp. prostredníctvom ktorého bezprostredne smeroval 
k dokonaniu trestného činu (teória vychádza z toho, že medzi obsahom úmyslu v rámci 
pokusu trestného činu a v rámci dokonania prakticky nie je rozdiel). Z hľadiska subjektívnej 
stránky je pri pokuse trestného činu rozhodujúce, že páchateľ v rámci svojho konania 
realizoval vôľu dokonať trestný čin – pokiaľ by páchateľov úmysel smeroval len na realizovanie 
pokusu a nie na samotné dokonanie trestného činu, nejde o pokus v zmysle Trestného 
zákona a rovnako nemožno hovoriť o trestnosti takéhoto pokusu.24 Pokiaľ páchateľ v rámci 
uskutočnenia pokusu smeroval k dokonaniu krádeže v rozsahu škody v zmysle § 212 ods. 1, 
ods. 4 písm. a) TZ (teda ku škode veľkého rozsahu – t.j. aspoň 133 000 €), hoci v konečnom 
dôsledku spôsobil len škodu 2 000 €, konanie páchateľa bude posudzované ako pokus 
krádeže v rámci spomenutej kvalifikovanej skutkovej podstaty trestného činu (vzhľadom na 
to, že takéto konanie smeruje vo vzťahu k tomu istému druhovému objektu; pokus trestného 
činu v kvalifikovanej skutkovej podstate však nie je možný, ak je pričítanie osobitne 
priťažujúcej okolnosti podmienené nedbanlivostným zavinením – v danom prípade by preto 
bolo potrebné preukázať aspoň nevedomú nedbanlivosť páchateľa).25 

Poslednou z podmienok je podmienka negatívna, ktorá vyplýva zo zásady 
subsidiarity, teda zo zásady vyjadrujúcej vzájomný vzťah trestnoprávne relevantných 
vývojových štádií trestného činu. O pokus trestného činu môže ísť len za predpokladu, že 
nedošlo k dokonaniu trestného činu. Pre pokus trestného činu je vlastná absencia následku, 
ktorý predpokladá skutková podstata trestného činu, ku ktorému páchateľ smeruje, nakoľko 
konaním páchateľa dochádza ešte len k ohrozeniu chráneného záujmu (s ohľadom na 
konanie páchateľa však môže byť prítomný iný následok, ktorý však nie je predpokladaný 
skutkovou podstatou trestného činu, ku ktorému páchateľ smeruje). Identifikovateľné sú aj 
prípady pokusov, v rámci ktorých absentuje konanie, ktoré je obsiahnuté v príslušnej 
skutkovej podstate, tu je však dôležité si uvedomiť, že ak má ísť o pokus trestného činu, musí 
byť dané aspoň nejaké konanie páchateľa (napr. v rámci neukončeného pokusu). 

Z hľadiska foriem rozlišuje trestnoprávna teória pokus ukončený a pokus 
neukončený, pričom Trestný zákon neustanovuje jednotlivé formy pokusu trestného činu ani 
demonštratívne (ako je tomu v prípade prípravy na zločin). Pod pokusom ukončeným je 
možné rozumieť situácie, v rámci ktorých páchateľ vykonal už všetko pre to, aby nastal 
následok ustanovený v skutkovej podstate trestného činu, resp. aby bol ním zamýšľaný 
trestný čin dokonaný, pričom dokonanie trestného činu je spravidla už len otázkou času 
a ďalšie konanie páchateľa nie je potrebné (napríklad páchateľ podá svojej obeti jed, pričom 
čaká už len na jeho zaúčinkovanie, prípadne páchateľ už potiahol spúšť a vystrelil po svojej 
obeti). Neukončeným pokusom sú situácie, v rámci ktorých páchateľ ešte nerealizoval celé 
svoje konanie (napríklad došlo k realizácii len jeho časti), ktoré je nevyhnutné pre dokonanie 
trestného činu, pričom bez ďalšej ingerencie páchateľa nemôže byť trestný čin dokonaný 
(napríklad v situácii, kedy páchateľ ešte nevložil poslednú súčiastku do nastraženej bomby, 

 
24 Pokiaľ by sme demonštrovali uvedené na príklade, ak by osoba strieľala na niekoho iného bez úmyslu ju 
zasiahnuť, pričom by nedošlo k následku ani vo forme smrti, ani vo forme ublíženia na zdraví, takéto konanie by 
nemohlo byť kvalifikované ako pokus trestného činu vraždy alebo ublíženia na zdraví. Do úvahy by však 
prichádzalo kvalifikovanie takéhoto konania napr. ako dokonaného trestného činu nebezpečného vyhrážania 
v zmysle § 360 TZ. Pozri bližšie SOLNAŘ, V. Systém československého trestního práva Základy trestní 
odpovědnosti, s. 262. 
25 K tomu pozri napr. R 62/1973 alebo Rč 29/1994; vo vzťahu k iným trestným činom napr. Rč 27/2000. 
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prípadne situácia, kedy sa páchateľ začal prevŕtavať do trezoru). V týchto prípadoch teda 
platí, že páchateľ síce vykonal úkony bezprostredne smerujúce k spôsobeniu následku (teda 
k dokonaniu trestného činu), ale ešte nevykonal úplne všetky úkony k uvedenému smerujúce.  

Diferencovanie uvedených foriem pokusu trestného činu má svoj význam vo vzťahu 
k trestnej zodpovednosti páchateľa, jednak s ohľadom na samotné potrestanie páchateľa, 
rovnako tak s ohľadom na možnosť uplatnenia podmienok zániku trestnosti pokusu (k tomu 
pozri bližšie § IV.V), konkrétne s ohľadom na dobrovoľné upustenie páchateľa od ďalšieho 
konania (resp. od dokonania). Kým pri neukončenom pokuse má páchateľ k dispozícii 
pomerne široký časový rámec, v rámci ktorého môže z jeho strany dôjsť k dobrovoľnému 
upusteniu od dokonania, pri pokuse ukončenom (pokiaľ páchateľ spravil už všetko pre to, aby 
došlo k dokonaniu trestného činu) sú možnosti páchateľa na takýto postup pomerne 
obmedzené. 

Druhou kategóriou foriem pokusu trestného činu, ktoré teória trestného práva 
rozlišuje, je pokus spôsobilý a pokus nespôsobilý. Predmetom ďalšej diferenciácie je pokus 
nespôsobilý, ktorý možno deliť na pokus nespôsobilými prostriedkami a pokus na 
nespôsobilom predmete útoku (pričom obe tieto kategórie sa ďalej rozlišujú nespôsobilé 
pokusy relatívne a absolútne).26 V dostupnej literatúre je identifikovateľný aj tzv. pokus 
nespôsobilým subjektom27 (napríklad pokiaľ sa osoba domnieva, že trpí prenosnou 
pohlavnou chorobou alebo inou nebezpečnou nákazlivou ľudskou chorobou a svojím 
správaním sa ju snaží rozširovať – aj v danom prípade ide o klasický prípad pozitívneho 
skutkového omylu). Prostredníctvom východísk o nespôsobilom pokuse popisuje 
trestnoprávna teória prípady, v rámci ktorých páchateľ realizoval svoj úmysel dokonať trestný 
čin, avšak s ohľadom na nespôsobilosť prostriedkov alebo predmetu útoku nie je možné 
realizovaný pokus objektívne dokonať (teda nie je možné ohroziť alebo porušiť objekt 
trestného činu). Uvedené východiská aplikuje trestnoprávna teória a prax na riešenie 
prípadov pozitívneho skutkového omylu (pokiaľ sa páchateľ mylne domnieva, že existuje 
nejaká skutočnosť – napr. sa domnieva, že osoba žije a má úmysel ju usmrtiť, a preto po nej 
niekoľkokrát vystrelí, avšak spôsobenie následku – cerebrálnej smrti – u mŕtvej osoby nie je 
možné).28  

 Pokus nespôsobilými prostriedkami vyjadruje prípady pokusov, v rámci ktorých 
páchateľ použil na spáchanie trestného činu prostriedky alebo nástroje, prostredníctvom 
ktorých (s ohľadom na ich objektívne vlastnosti) nebolo za daných okolností možné spôsobiť 
následok vyjadrený v skutkovej podstate trestného činu a tým pádom trestný čin dokonať 
(napr. pokus usmrtiť iného nefunkčnou strelnou zbraňou, použitie jedu s veľmi nízkou 
účinnosťou a pod.). Pokus na nespôsobilom predmete útoku znamená, že páchateľ 
smeroval svoje konanie voči predmetu útoku, na ktorom nebolo možné za daných okolností 
spôsobiť sledovaný následok (nakoľko tento neexistoval, prípadne neexistoval v takej 
podobe, ako si páchateľ predstavoval), a teda nebolo možné dokonať trestný čin (napr. 
neposkytnutie pomoci osobe, ktorá pri dopravnej nehode zomrela alebo neutrpela žiadny 
následok, pokiaľ o tom páchateľ nemal vedomosť; pokus o usmrtenie už mŕtvej osoby; pokus 
o usmrtenie plodu u ženy, ktorá nebola tehotná a pod.). 

Uvedené druhy nespôsobilých pokusov je možné ďalej diferencovať na pokus 
absolútne nespôsobilými prostriedkami a pokus relatívne nespôsobilými prostriedkami, 

 
26 Uvedené kritériá je možné využiť primerane aj vo vzťahu k nespôsobilej príprave na zločin. Takéto prípady sú 
však v aplikačnej praxi pomerne výnimočné. 
27 Napr. v JELÍNEK, J. a kol. Trestní právo hmotné obecná část, zvláštní část, s. 299. 
28 V súvislosti s kategóriou úmyselných prečinov prichádza do úvahy použitie materiálneho korektívu. 
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rovnako tak na pokus na absolútne nespôsobilom predmete útoku a pokus na relatívne 
nespôsobilom predmete útoku. 

Pokus absolútne nespôsobilými prostriedkami vyjadruje situácie, v rámci ktorých by 
nebolo možné spôsobiť príslušnými prostriedkami následok (a teda dokonať trestný čin) za 
žiadnych okolností – typickým príkladom sú voodoo bábiky.29 Pokus relatívne nespôsobilými 
prostriedkami vyjadruje situácie, v rámci ktorých páchateľ použije na spáchanie trestného 
činu prostriedky, prostredníctvom ktorých nie je možné za daných okolností spôsobiť 
následok (a teda dokonať trestný čin), hoci za iných okolností by mohlo dôjsť k následku 
zamýšľanému páchateľom – napríklad použitie malého množstva jedu, ktorý nie je 
dostatočný na vyvolanie smrteľného následku. 

Pokus na absolútne nespôsobilom predmete útoku vyjadruje situácie, v rámci ktorých 
nebolo možné za žiadnych okolností vyvolať následok, ktorý páchateľ zamýšľal – napr. pokus 
o usmrtenie už mŕtvej osoby. Pokus na relatívne nespôsobilom predmete útoku vyjadruje 
situácie, v rámci ktorých by na takomto predmete útoku mohol byť vo všeobecnosti vyvolaný 
následok zamýšľaný páchateľom, ale za daných okolností spôsobenie takéhoto následku nie 
je možné – príkladom môže byť už spomenuté konanie, ktorým páchateľ smeruje 
k nedovolenému prerušeniu tehotenstva u ženy, ktorá nie je tehotná; prípadne pokus 
krádeže z prázdneho vrecka. 
 
§ IV.IV 
Zánik trestnosti prípravy na zločin a pokusu trestného činu 
 

Právna úprava zániku trestnosti prípravy na zločin a pokusu trestného činu je 
obsiahnutá v § 13 ods. 3 TZ (vo vzťahu k príprave na zločin), resp. v § 14 ods. 3 TZ (vo vzťahu 
k pokusu trestného činu), pričom uvedená textácia sa líši len v skutočnostiach odôvodnených 
tým ktorým vývojovým štádiom, preto aj nasledujúci výklad bude poňatý spoločne vo vzťahu 
k podmienkam zániku trestnosti oboch týchto vývojových štádií. 

V prípade zániku trestnosti prípravy na zločin v zmysle § 13 ods. 3 TZ a pokusu 
trestného činu v zmysle § 14 ods. 3 TZ platí, že „Trestnosť prípravy na zločin/pokusu 
trestného činu zaniká, ak páchateľ dobrovoľne a) upustil od ďalšieho konania smerujúceho k 
spáchaniu zločinu (pri príprave na zločin)/potrebného na dokonanie trestného činu (pri pokuse 
trestného činu) a odstránil nebezpečenstvo, ktoré vzniklo záujmu chránenému týmto zákonom 
z podniknutej prípravy/z podniknutého pokusu, alebo b) urobil o príprave na zločin/o pokuse 
trestného činu oznámenie orgánu činnému v trestnom konaní alebo Policajnému zboru v čase, 
keď nebezpečenstvo, ktoré vzniklo záujmu chránenému týmto zákonom z podniknutej 
prípravy/z podniknutého pokusu, sa mohlo ešte odstrániť; 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.“. Vychádzajúc z uvedeného, 
zákonodarca stanovuje vo vzťahu možnosti zániku trestnosti prípravy na zločin a pokusu 
trestného činu dve alternatívy konaní (platí, že prvá z alternatív je zložená z dvoch 
kumulatívnych podmienok), pričom pre obe platí, že musia byť realizované hľadiskom 
dobrovoľnosti páchateľa. 

V rámci prvej zo stanovených alternatív sú kumulatívne podmienky vymedzené tak, 
že páchateľ nie len že dobrovoľne upustí od ďalšieho konania smerujúceho k dokonaniu 

 
29 Práve s touto kategóriou pokusu spája trestnoprávna teória (presnejšie objektívna teória pokusu) východisko 
o tom, že trestná zodpovednosť spravidla v takomto prípade ani nevznikne, nakoľko absentuje trestnoprávne 
relevantné konanie, ktoré by mohlo vyvolať následok.  
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trestného činu, ale že zároveň odstráni nebezpečenstvo, ktoré hrozilo chránenému záujmu 
(teda škodlivý následok). V danej situácii sa potom nevyžaduje osobná a jediná účasť 
páchateľa na takomto konaní, ale musí platiť, že sa osoba páchateľa o odstránenie 
nebezpečenstva aspoň pričinila (napríklad požiadala inú osobu, aby tak konala, prípadne 
páchateľ konal v súčinnosti s inou osobou). Druhá z podmienok je konštruovaná na 
dobrovoľnom oznámení príslušnému subjektu, pričom uvedené je doplnené časovým 
kritériom, že takéto oznámenie (v záujme zániku trestnosti) musí byť realizované v čase, 
v rámci ktorého sa mohlo nebezpečenstvo hroziace chránenému záujmu z realizovanej 
prípravy alebo pokusu ešte odstrániť. Do úvahy teda prichádzajú aj situácie, v rámci ktorých 
dôjde k zániku trestnosti podľa naposledy uvedeného ustanovenia, ale trestný čin bude 
v konečnom dôsledku dokonaný (resp. nebezpečenstvo nebude odstránené). Neúspech 
príslušných orgánov v procese odstraňovania nebezpečenstva, pokiaľ bolo oznámenie 
realizované v dostatočnom časovom rámci, je totiž odlišné od vôle páchateľa. 

Základným dôvodom pre zánik trestnosti v týchto prípadoch je fakt, že 
prostredníctvom dobrovoľného konania páchateľa (a teda jeho pričinením) sa znížila 
nebezpečnosť konania páchateľa pre spoločnosť, resp. že toto nebezpečenstvo bolo 
páchateľom odstránené a zabránilo sa tým vzniku škodlivého následku. Dôvodom je rovnako 
to, že zákonodarca sa snaží pod prísľubom beztrestnosti (s cieľom zabrániť škodlivému 
následku) motivovať páchateľov takýchto trestných činov, aby upustili od úmyslu dokonať 
trestný čin alebo aby takýto čin oznámili príslušnému subjektu.30 Nakoľko sa zánik trestnosti 
v týchto prípadoch týka len vývojových štádií tých trestných činov, ku ktorým páchateľ svojím 
konaním smeroval (ktoré mal v úmysle dokonať), resp. vo vzťahu ku ktorým odstránil 
nebezpečenstvo a zamedzil hroziacemu následku, zánik trestnosti nepôsobí aj voči iným 
trestným činom, ktoré v rámci svojho konania, ktoré je len vývojovým štádiom iného 
trestného činu, páchateľ už dokonal (a teda ich trestnosť nie je dotknutá). Takúto situáciu 
pomenúva teória trestného práva ako kvalifikovaná príprava alebo kvalifikovaný pokus (s 
odkazom na § 13 ods. 4 a § 14 ods. 4 TZ; bližšie pozri text nižšie). 

Vo vzťahu k obom rovnocenným alternatívam uvedeným v texte vyššie, 
prostredníctvom ktorých môže dôjsť k zániku trestnosti prípravy na zločin a pokusu trestného 
činu, je základným atribútom dobrovoľnosť konania páchateľa, a teda jeho samotné 
pričinenie sa vo vzťahu k odstráneniu nebezpečenstva, ktoré hrozilo chránenému záujmu 
(resp. vo vzťahu k odstráneniu škodlivého následku). O dobrovoľnosti (či už vo vzťahu 
k upusteniu od ďalšieho konania a odstráneniu nebezpečenstva alebo vo vzťahu k oznámeniu 
činu) možno hovoriť len vtedy, pokiaľ páchateľ pracuje s predstavou, hoci aj mylnou, že 
neexistujú prekážky, ktoré by bránili dokonaniu trestného činu a že takýto trestný čin je sám 
o sebe realizovateľný a uskutočniteľný tak, ako si to páchateľ predstavuje.31 

Pojem dobrovoľnosti je potom nesporne výrazným prvkom skúmania ako zo strany 
teórie, tak aj praxe, základnou tézou pre posudzovanie dobrovoľnosti konania páchateľa je 
práve to, že podľa svojich predstáv (hoci mylne) bol presvedčený, že dokonaniu trestného 
činu nebránia žiadne okolnosti, a že tento je uskutočniteľný, a napriek uvedenému upustí od 
svojho ďalšieho konania smerujúceho k dokonaniu trestného činu (a odstráni vzniknuté 

 
30 Vo vzťahu k dokonaným trestným činom je takýmto mechanizmom inštitút účinnej ľútosti v zmysle § 85 a 86 
TZ, pričom za splnenia podmienok účinnej ľútosti nastáva úplná beztrestnosť páchateľa prostredníctvom zániku 
trestnosti dokonaného trestného činu (v danom prípade však zákonodarca taxatívne stanovuje, vo vzťahu ku 
ktorým trestným činom je uvedený mechanizmus uplatniteľný – to znamená, že použiteľnosť inštitútu zániku 
trestnosti prípravy na zločin a pokusu trestného činu je širšia, nakoľko smeruje vo vzťahu ku všetkým zločinom, 
resp. úmyselným trestným činom).  
31 Napr. aj v IVOR, J. a kol. Trestné právo hmotné 1 Všeobecná časť, s. 244. 
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nebezpečenstvo) alebo vykoná príslušné oznámenie. Z hľadiska kvalitatívneho musí byť 
rozhodnutie páchateľa o upustení od dokonania trestného činu konečné, trvalé a dané až do 
momentu definitívneho odstránenia nebezpečenstva hroziaceho chránenému záujmu,32 
pričom uvedené sa primerane aplikuje aj na prípady oznámenia príslušnému subjektu. 
Vzhľadom na uvedené, dobrovoľnosť konania páchateľa nebude založená napríklad za tých 
okolností, že bol páchateľ prichytený pri trestnom čine a obával sa svojho odhalenia (hoci len 
v rámci vlastných predstáv); rovnako sem možno zaradiť situáciu, v rámci ktorej urobil 
páchateľ oznámenie o príprave trestného činu len z toho dôvodu, že proti jeho spoločníkovi 
bolo začaté trestné stíhanie; rovnako sem možno zaradiť situáciu, pri ktorej páchateľ upustil 
od ďalšieho konania len z dôvodu účinnej ľsti zo strany obete (napr. ak potenciálna obeť 
znásilnenia oznámi páchateľovi, že má AIDS); rovnako ide o prípady, pri ktorých páchateľ 
upustil od dokonania trestného činu len preto, že nedokázal odstrániť finálne prekážky 
k uskutočneniu trestného činu (napr. aktívny odpor obete a pod.). Pokiaľ však páchateľ upustí 
od svojho ďalšieho konanie z dôvodu, že sa obáva uloženia trestu, pričom takáto obava nie je 
spôsobená niektorým z dôvodov uvedeným vyššie, aj takéto konanie páchateľa môže byť 
považované za dobrovoľné. 

Osobitnou situáciou v rámci zániku trestnosti prípravy na zločin a pokusu trestného 
činu sú prípady, kedy páchateľ pripravoval trestný čin v súčinnosti s inými osobami, resp. 
sa pokúsil o trestný čin v spolupáchateľstve s inými osobami. Posúdenie takýchto situácií je 
vedené primárne tou tézou, že pokiaľ má dôjsť k zániku trestnosti, prakticky nepostačuje len 
dobrovoľné upustenie od konania niektorého zo spolupáchateľov (resp. súčinných osôb), ale 
musí dôjsť aj k odstráneniu nebezpečenstva, ktoré hrozí chránenému záujmu. To je však 
možné dosiahnuť len v tom prípade, ak aj ostatným páchateľom s konečnou platnosťou 
zabráni dokonať trestný čin (resp. ich presvedčí k takému postupu, prostredníctvom ktorého 
upustia od ďalšieho konania), prípadne ak takáto osoba urobí oznámenie v čase, v rámci 
ktorého bolo možné hroziace nebezpečenstvo z podniknutej prípravy alebo pokusu ešte 
odstrániť.33 Takýto dôvod zániku trestnosti je však osobným dôvodom beztrestnosti 
a nevzťahuje sa na všetkých spolupáchateľov, resp. na všetky osoby zapojené do súčinnosti 
na príprave zločinu. To znamená, že dokonanie trestného činu ostatnými páchateľmi, 
nezávisle od osoby, ktorá urobila náležité oznámenie, bez ohľadu na jej predchádzajúce 
prispenie, nemusí byť prekážkou pre uplatnenie zániku trestnosti.34 

Posúdenie dobrovoľnosti konania páchateľa spája trestnoprávna náuka aj 
s ukončeným a neukončeným pokusom. Ako bolo uvedené v texte vyššie, pri ukončenom 
pokuse sú možnosti páchateľa vo vzťahu k odstráneniu nebezpečenstva, ktoré hrozí 
chránenému záujmu, pomerne obmedzené, nakoľko dokonanie trestného činu je v daných 
prípadoch len otázkou času (prípadne otázkou pôsobenia prírodných síl). Nesprávne by bolo 
vnímanie, podľa ktorého by malo dôjsť k zániku trestnosti pokusu  trestného činu páchateľa, 
ktorý upustil od ďalších výstrelov na obeť, pretože prostredníctvom prvých dvoch výstrelov 
túto netrafil (a teda nedošlo k realizácii jeho úmyslu). V takýchto prípadoch ukončeného 
pokusu možnosti zániku trestnosti (v rámci oboch z alternatív uvedených vyššie) prakticky 
ani neprichádzajú do úvah. Do daných úvah je však zaraditeľná pomerne výnimočná situácia, 
v rámci ktorej síce hovoríme o ukončenom pokuse (teda páchateľ spravil všetko pre to, aby 
došlo k následku trestného činu), avšak medzi ukončením pokusu a vznikom následku 
zostáva ešte určitá doba, v rámci ktorej je páchateľ schopný odvrátiť nebezpečenstvo (resp. 

 
32 Pozri napr. v R 27/1987. 
33 K tomu pozri napr. R 52/1970, prípadne R 21/1972.  
34 JELÍNEK, J. a kol. Trestní právo hmotné obecná část, zvláštní část, s. 305. 
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škodlivý následok). Kým v čase medzi výstrelom a zasiahnutím obete uvedené neprichádza 
do úvahy, príkladom popísaným vyššie by mohlo byť nastraženie bomby na určitom mieste, 
pričom táto má vybuchnúť až s určitým odstupom času; prípadne podanie jedu obeti, pričom 
pôsobenie takéhoto jedu si vyžaduje dlhší čas, v rámci ktorého je možné podať osobe protijed 
(či už s ohľadom na vlastnú činnosť páchateľa ohľadom odstránenia nebezpečenstva alebo 
oznámením príslušnému subjektu – za predpokladu, že takéto konanie páchateľa je pokryté 
jeho dobrovoľnosťou). Spoločným menovateľom takýchto výnimočnejších situácii je to, že si 
vyžadujú aktívne konanie páchateľa v procese odstránenia nebezpečenstva (pričom podoba 
aktivity páchateľa nie je stanovená generálne, ale bude závisieť od konkrétnej situácie – 
pričom musí ísť o konanie, ktoré je takýto škodlivý následok spôsobilé odvrátiť – hoci za 
prispenia iných osôb, pokiaľ tomu tak bolo na základe pričinenia sa páchateľa). Okrem 
uvedeného aktívneho prístupu páchateľa je však pre zánik trestnosti nevyhnutné, aby došlo 
k zmene vnútorného postoja vo vzťahu k dokonaniu trestného činu, nakoľko pokiaľ tento 
neupustil od pôvodného zámeru dokonať trestný čin, ale tento svoj zámer len odložil na iný 
čas (resp. na inú vhodnú dobu), nemožno hovoriť o zániku trestnosti.35 

V prípade neukončeného pokusu, kedy páchateľ síce už začal realizovať konanie 
bezprostredne smerujúce k dokonaniu trestného činu, ale podľa konkrétnych okolností ešte 
neurobil všetko pre to, aby došlo k dokonaniu trestného činu, sú možnosti páchateľa 
s ohľadom na zánik trestnosti oveľa širšie – v konečnom dôsledku platí, že pre zánik trestnosti 
spravidla postačuje upustenie od ďalšieho konania páchateľa smerujúceho k dokonaniu 
trestného činu, pričom práve takýmto správaním páchateľ odstráni nebezpečenstvo hroziace 
chránenému záujmu. Pod prípady, kedy by nepostačovalo samotné upustenie od ďalšieho 
konania, ale vyžaduje sa aktivita páchateľa, je možné zaradiť prípady omisívnych trestných 
činov, kedy sa bude vždy vyžadovať konanie. 

Ustanovenia § 13 ods. 4 a 14 ods. 4 TZ upravujú prípady už spomenutej tzv. 
kvalifikovanej prípravy a kvalifikovaného pokusu. Vychádzajúc zo zákonnej dikcie platí, že 
pokiaľ aj dôjde k zániku trestnosti prípravy na zločin alebo pokusu trestného činu za 
podmienok, ktoré ustanovuje Trestný zákon, tým nie je dotknutá trestnosť páchateľa za iný 
trestný čin, ktorý svojím konaním už spáchal (resp. dokonal). 

Pod kvalifikovanou prípravou by sme mohli identifikovať napríklad situáciu, v rámci 
ktorej páchateľ, s úmyslom realizovať zabitie inej osoby, ukradol strelnú zbraň, nakoľko 
plánoval túto osobu zastreliť (a teda smeroval k dokonaniu trestného činu úkladnej vraždy 
v zmysle § 144 TZ; platí, že takýto dokonaný trestný čin by popísané konanie páchateľa 
konzumoval), pričom takéto jeho konanie by bolo možné vnímať ako prípravu na zločin. Ak 
by však páchateľ dobrovoľne upustil od ďalšieho konania smerujúceho k dokonaniu trestného 
činu (čím by de facto došlo aj odstráneniu nebezpečenstva), nebola by tým dotknutá trestnosť 
páchateľa za trestné činy, ktoré už spáchal – v tomto prípade za krádež v zmysle § 212 TZ 
a nedovolené ozbrojovanie a obchodovanie so zbraňami v zmysle § 294 TZ (na rovnakom 
princípe by bolo možné popísať prípad krádeže auta za účelom jeho použitia pri lúpeži banky). 

Kvalifikovaným pokusom je napríklad situácia, v rámci ktorej páchateľ smeruje 
k dokonaniu trestného činu vraždy, ale v štádiu neukončeného pokusu upustí od ďalšieho 
konania (tu je veľmi dôležité zdôrazniť, že aby došlo k zániku trestnosti pokusu trestného 
činu, musí byť kumulatívne splnené, že páchateľ aj odstránil nebezpečenstvo hroziace 
chránenému záujmu – ak by osoba krvácala a páchateľ by len bez ďalšieho upustil od ďalšieho 
konania a nepomohol jej, nedošlo by k náležitému zániku trestnosti, nakoľko 
nebezpečenstvo hroziace chránenému záujmu konaním páchateľa nebolo s definitívnou 

 
35 Obdobne pozri Rč 7/2007. 



Trestná zodpovednosť 
VI. kapitola – Vývojové štádiá trestného činu 

[163] 

platnosťou odstránené). Ak však svojím konaním (pri realizovaní úmyslu zavraždiť inú osobu) 
už spôsobil následky predstavujúce ublíženie na zdraví (napr. vo forme ťažkej ujmy na zdraví), 
páchateľ bude trestne zodpovedný za tento dokonaný trestný čin (v takýchto prípadoch je 
však potrebné prihliadať aj na zavinenie páchateľa – ak by vzniknutý následok nebol pokrytý 
aspoň nepriamym úmyslom páchateľa, do úvahy by stále prichádzala zodpovednosť za 
nedbanlivostný trestný čin). V zmysle literatúry sa vychádza z toho, že o prípady 
kvalifikovaného pokusu pôjde v situáciách, kedy je jednočinný súbeh vylúčený z dôvodu 
faktickej konzumpcie (v ostatných prípadoch by potom šlo o pokus nekvalifikovaný36). 
 
§ IV.V 
Zásady trestania prípravy na zločin a pokusu trestného činu 
 

Základným východiskom vo vzťahu k zásadám trestania prípravy na zločin a pokusu 
trestného činu je znenie § 13 ods. 2 a § 14 ods. 2 TZ, v zmysle ktorých sú príprava na zločin 
a pokus trestného činu trestné podľa trestnej sadzby stanovenej pre dokonaný trestný čin, 
ku ktorému smerovali. Takéto nastavenie je opodstatnené predovšetkým s ohľadom na fakt, 
že príprava na zločin alebo pokus trestného činu sa v určitých prípadoch svojou závažnosťou 
približujú dokonanému trestnému činu, a teda by nebolo opodstatnené, aby nebolo možné 
páchateľovi v týchto prípadoch uložiť najprísnejší trest, aký prichádza do úvahy pri 
dokonanom trestnom čine. Rovnako však platí, že predmetné vývojové štádiá závažnosť 
dokonaného trestného činu spravidla nedosahujú, čo je podmienené predovšetkým 
absenciou následku, ktorý predpokladá príslušná skutková podstata trestného činu, resp. 
vzdialenosťou takéhoto konania od samotného dokonania trestného činu. 

S ohľadom na trestanie prípravy na zločin a pokusu trestného činu majú význam nie 
len všeobecné zásady ukladania trestov v zmysle § 34 ods. 1 až 3 TZ, ale osobitný význam 
má § 34 ods. 5 písm. c) TZ, v zmysle ktorého sa v súvislosti s určovaním druhu trestu a jeho 
výmery pri príprave na zločin a pri pokuse trestného činu prihliadne aj na to, do akej miery sa 
konanie páchateľa priblížilo k dokonaniu trestného činu, ako aj na okolnosti a na dôvody, 
pre ktoré k dokonaniu trestného činu nedošlo.37 Význam tejto zásady (spadajúcej do zásad 
týkajúcich sa súdnej individualizácie trestu) je viditeľný primárne s ohľadom na osobitosti 
trestania prípravy a pokusu, osobitne s ohľadom na adekvátnosť trestania v týchto 
prípadoch. Aj v danom prípade platí, že dôvody pre ktoré nedošlo k dokonaniu trestného činu 
môžu byť rozmanité, pričom môžu mať subjektívnu, ale aj objektívnu povahu (pričom práve 
takéto objektívne dôvody majú v rámci uvedeného posudzovania menší význam). Je preto 
potrebné náležité zisťovanie toho, prečo konanie páchateľa nedospelo do ďalšieho 
z vývojových štádií, resp. prečo nedošlo k dokonaniu trestného činu. 

Vo vzťahu k trestaniu prípravy na zločin a pokusu trestného činu je v rámci Trestného 
zákona identifikovateľné aj tzv. moderačné právo súdu, konkrétne v súvislosti s inštitútom 
mimoriadneho zníženia trestu (uvedené právo súdu sa pritom nevzťahuje len na trest 
odňatia slobody, vychádzajúc zo zákonnej dikcie). V zmysle § 39 ods. 2 TZ môže súd (teda ide 
o fakultatívny prípad) znížiť trest pod dolnú hranicu trestnej sadzby ustanovenej Trestným 
zákonom aj vtedy, ak odsudzuje páchateľa za prípravu na zločin alebo za pokus trestného činu 

 
36 Napr. v KRATOCHVÍL, V. a kol. Kurs trestního práva trestní právo hmotné: obecná část, 289. 
37 Uvedené sa však pochopiteľne neaplikuje na prípady predčasne dokonaných trestných činov, hoci menej 
rozvinutá podoba takýchto trestných činov by sa mala zrejme prejaviť v súvislosti s ich trestaním – nie však 
prostredníctvom uvedeného mechanizmu, ktorý sa vzťahuje na trestanie prípravy na zločin a pokusu trestného 
činu. 
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a ak vzhľadom na povahu a závažnosť prípravy alebo pokusu má súd za to, že použitie trestnej 
sadzby ustanovenej týmto zákonom by bolo pre páchateľa neprimerane prísne a na ochranu 
spoločnosti postačuje aj trest kratšieho trvania.38 Základným kritériom pre aplikovanie 
uvedeného inštitútu je potom prihliadnutie súdu na závažnosť konania v rámci prípravy alebo 
pokusu, resp. úvaha v tom zmysle, že s ohľadom na závažnosť konania, napríklad v situáciách 
nespôsobilej prípravy alebo nespôsobilého pokusu (platí že aj takéto situácie si vyžadujú 
primerané potrestanie páchateľa, pretože inak by mal tento nenáležitú výhodu z náhody39), 
by bolo uloženie trestu v rámci stanovenej sadzby trestu odňatia slobody neprimerane prísne 
a postačoval by aj trest kratšieho trvania (je nevyhnutné, aby bola takáto úvaha súčasťou 
rozhodnutia). 

V súvislosti s pokusom trestného činu (v prípade kategórie prečinov spáchaných 
úmyselne) je potrebné brať do úvahy aj znenie § 10 ods. 2, resp. § 95 ods. 2 TZ, tzv. materiálny 
korektív, konkrétne teda to, či je závažnosť konania páchateľa v rámci pokusu väčšia ako 
nepatrná, resp. väčšia ako malá, a to  ohľadom na  spôsob vykonania činu a jeho následky, 
okolnosti, za ktorých bol čin spáchaný, mieru zavinenia a pohnútku páchateľa. Uvedený 
mechanizmus sa však neuplatní v súvislosti s prípravou na zločin, nakoľko materiálny korektív 
(ako materiálny znak trestného činu) sa uplatňuje len vo vzťahu k trestným činom, ktoré sú 
z hľadiska závažnosti prečinmi. 
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V. KAPITOLA 
OKOLNOSTI VYLUČUJÚCE PROTIPRÁVNOSŤ ČINU 
 
[§ V.I] Všeobecne 
[§ V.II] Krajná núdza 
[§ V.III] Nutná obrana 
[§ V.IV] Oprávnené použitie zbrane 
[§ V.V] Dovolené riziko 
[§ V.VI] Výkon práva a povinnosti 
[§ V.VII] Súhlas poškodeného 
[§ V.VIII] Plnenie úlohy agenta 
 
 
§ V.I 

Všeobecne 
 

Okolnosti vylučujúce protiprávnosť činu sú mimoriadne okolnosti, ktoré odôvodňujú 
to, že čin, ktorý by bol inak trestným činom, nie je protiprávny. Trestný čin podľa § 8 
Trestného zákona je protiprávny čin, ktorého znaky sú ustanovené v Trestnom zákone, ak 
Trestný zákon neustanovuje inak. Protiprávnosť znamená rozpor určitého konania alebo 
stavu s právnym poriadkom. Protiprávne konanie je konaním contra legem.  

Okolnosti vylučujúce protiprávnosť sú jedným z prípadov, keď „zákon ustanovuje 
inak“. Vzhľadom na nenaplnenie znaku protiprávnosti nejde o trestný čin napriek tomu, že sú 
formálne naplnené znaky skutkovej podstaty. Správne by skutková podstata trestného činu 
mala vypočítavať všetky prípady protiprávnosti, to však nie je možné,1 preto len typovo 
vymedzuje, čo je protiprávne, resp. čo je trestným činom. Pod typovosť, teda generalizovanie 
alebo uniformitu skutkovej podstaty trestného činu spadajú niekedy aj spoločensky nie 
závažné (nebezpečné) konania, ale práveže aj spoločensky žiaduce konania, bez ktorých by 
spoločnosť nemohla existovať.2  

Protiprávnosť pri naplnení znakov skutkovej podstaty trestného činu je teda 
nevyhnutné pokladať za pravidlo a prípady zdanlivej, čiže vylúčenej protiprávnosti za určité 
výnimky. Okolnosti vylučujúce protiprávnosť tiež typovo, teda určitým generalizovaným 
alebo zovšeobecneným spôsobom stanovujú prípady vylúčenia protiprávnosti činu.3 

Trestnými činmi sú chránené najdôležitejšie záujmy spoločnosti. Okolnosti vylučujúce 
protiprávnosť činu predstavujú prípady, keď je potrebné chrániť iný – dôležitejší spoločenský 
záujem, a preto porušenie záujmu, ktorý je trestným činom chránené, nie je protiprávne. 

 
1 MILOTA, A. Působnost zákonů trestních. Díl I. Bratislava: nákladem fakulty právnické University Komenského, 
1922, s. 19. Nevyhnutným znakom skutkovej podstaty trestného činu je podľa Milotu protiprávnosť, pretože 
trestné pravidlo – ako uvádzal vyššie – obsahuje vždy normu správania. Preto všetky dôvody, ktoré vylučujú 
protiprávnosť, týkajú sa aj zákonnej skutkovej podstaty a vylučujú trestnosť činu. Správne by skutková podstata 
trestného činu mala vypočítavať všetky prípady protiprávnosti, to však nie je možné. Milota sa zhoduje s 
Miřičkom, že „příčinu vyloučení bezprávnosti sluší hledati pouze v technické neúplnosti příslušných zákonných 
podstat skutkových.“ Pri dôvodoch vylúčenej protiprávnosti ide o čin, ktorý ma inak všetky znaky trestného činu 
a zdanlivo sa mu podobá, avšak nie je trestný. 
2 BURDA, E. Nutná obrana a ďalšie okolnosti vylučujúce protiprávnosť činu. Praha: C. H. Beck, 2012, s. 1. 
3 Porovnaj KUCHTA, J. Nedostatek protiprávnosti a trestnosti činu (vyloučená a zaniklá protiprávnost 
a trestnost činu). In: KRATOCHVÍL, V. a kol. Kurs trestního práva. Trestní právo hmotné. Obecná část. 1. vydání. 
Praha: C. H. Beck, 2009, s. 360. 
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Konanie v rámci okolností vylučujúcich protiprávnosť činu je konaním, ktoré je spoločensky 
potrebné. 
 

Napr. existuje spoločenský záujem na ochrane cudzieho majetku pred poškodzovaním, 
ktorý je chránený trestným činom poškodzovania cudzej veci podľa § 245 Trestného zákona. 
Avšak v situácii, keď sa v lete v rozhorúčenom aute nachádza dieťa, ktorého život alebo zdravie 
môže byť tým ohrozené, je prípustné porušiť záujem na ochrane cudzieho majetku, rozbiť sklo 
a dieťa vyslobodiť. Záujem na ochrane života a zdravia je dôležitejší a závažnejší ako záujem na 
ochrane cudzieho majetku. Preto rozbitie skla v takej situácii nie je protiprávnym činom a nejde 
o trestný čin poškodzovania cudzej veci. Toto bol prípad krajnej núdze. 

Pri okolnostiach vylučujúcich protiprávnosť tak všeobecne prichádza ku konfliktu 
chránených práv a záujmov, pričom zásah do jedného chráneného práva a záujmu môže byť 
odôvodnený alebo ospravedlnený dôležitosťou alebo závažnosťou ochrany iného práva alebo 
záujmu.  

Tak je to pri krajnej núdzi, nutnej obrane a oprávnenom použití zbrane (napr. život 
a zdravie poškodeného vs. život a zdravie páchateľa – útočníka), dovolenom riziku 
(spoločensky prospešná činnosť vs. ohrozenie chráneného záujmu), výkone práva 
a povinnosti (legálny výkon práva a povinnosti vs. zásah do chráneného záujmu), súhlase 
poškodeného (všeobecný záujem na ochrane práv vs. sloboda rozhodovania jednotlivca), 
resp. plnení úlohy agenta (všeobecný záujem na postihovaní každého trestného činu vs. 
všeobecný záujem na objasňovaní závažnej trestnej činnosti získavaním dôkazov utajenou 
činnosťou agenta).  

Takýto zásah teda nebude protiprávny, hoci formálne prišlo k naplneniu skutkovej 
podstaty trestného činu. Naopak, zásah je v súlade s právnym poriadkom. Keďže nie je 
naplnený znak protiprávnosti, ide o čin inak trestný, teda nejde o trestný čin, lebo nie je 
splnená jeho definícia, konkrétne znak protiprávnosti z tejto definície. Protiprávnosť je 
vylúčená ex tunc, teda od počiatku.4 Z tohto dôvodu základný hmotnoprávny vzťah medzi 
páchateľom a štátom nevznikol. 

Tým, že je vylúčená protiprávnosť daného konania, ide o konanie v súlade s právnym 
poriadkom, čiže konanie dovolené. Nejde teda len o zníženie spoločenskej závažnosti činu. 
To znamená, že vylúčenie protiprávnosti spôsobuje, že nejde o trestný čin, ale ani 
o priestupok alebo iný správny delikt.5 Trestnoprávna protiprávnosť je vylúčená ako celok, 
nedeliteľne, vo vzťahu k všetkým znakom trestného činu.6 

Okolnosti vylučujúce protiprávnosť činu je potrebné odlíšiť od okolností vylučujúcich 
trestnú zodpovednosť, ktorými sú nedostatok veku (§ 22 Trestného zákona) a nepríčetnosť (§ 
23 Trestného zákona). V takom prípade je síce čin protiprávny, ale existuje určitý nedostatok 
na strane subjektu – páchateľa. Trestný čin preto taktiež nebol spáchaný a základný 
hmotnoprávny vzťah nevznikol. 

Okolnosti vylučujúce protiprávnosť činu je taktiež potrebné odlišovať od dôvodov 
zániku trestnosti činu, ktorými sú zmena zákona (§ 84 Trestného zákona), účinná ľútosť (§ 85 
a 86 Trestného zákona) a premlčanie trestného stíhania (§ 87 a 88 Trestného zákona). 

 
4 Porovnaj napr. R 36/1992: „Skutečnost, že pachatel jednal za podmínek nutné obrany ve smyslu ustanovení § 13 
tr. zák., vylučuje trestnost činu již v době jeho spáchání. Soud po takovém závěru tedy nemůže užít zprošťujícího 
důvodu podle § 226 písm. e) tr. ř. o zániku trestnosti; musí obviněného zprostit obžaloby podle § 226 písm. b) tr. ř. 
proto, že skutek není trestným činem.“ 
5 Adekvátne R 10/1980. 
6 BURDA, E. Nutná obrana a ďalšie okolnosti vylučujúce protiprávnosť činu, s. 5. 
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Dôvody zániku trestnosti činu sú osobitné okolnosti, ktoré vylučujú uplatnenie trestnej 
zodpovednosti po spáchaní trestného činu – na rozdiel od okolností vylučujúcich 
protiprávnosť činu. Zánik trestnosti (na rozdiel od okolností vylučujúcich protiprávnosť) 
pôsobí ex nunc, teda nie od počiatku, ale od naplnenia takého dôvodu. Základný 
hmotnoprávny vzťah vznikol, avšak následne nastal dôvod zániku trestnosti (najmä páchateľ 
splnil podmienky účinnej ľútosti, alebo uplynul čas od spáchania činu a nastalo premlčanie), 
a preto tento vzťah zanikol. 

Okolnosťami vylučujúcimi protiprávnosť činu podľa § 24 až 30 Trestného zákona sú: 
a) krajná núdza, 
b) nutná obrana, 
c) oprávnené použitie zbrane,  
d) dovolené riziko, 
e) výkon práva a povinnosti, 
f) súhlas poškodeného, 
g) plnenie úlohy agenta. 

Tento výpočet je taxatívny a jeho prípadné rozširovanie na základe analógie (v 
prospech páchateľa) je problematické.7 
 
§ V.II 

Krajná núdza 
 

Všeobecne ku krajnej núdzi 
 

Konaním v krajnej núdzi sa odvracia nebezpečenstvo priamo hroziace záujmu 
chránenému Trestným zákonom, pričom toto nebezpečenstvo je možné odvrátiť len 
zásahom do iného záujmu chráneného Trestným zákonom. To znamená, že osoba konajúca 
v krajnej núdzi „obetuje“ (t. j. poruší alebo ohrozí) jeden chránený záujem v záujme ochrany 
alebo záchrany iného chráneného záujmu. V zásade teda prichádza k poškodeniu menej 
významného chráneného záujmu (napr. majetok) z dôvodu ochrany alebo záchrany 
významnejšieho chráneného záujmu (napr. ľudský život alebo zdravie), avšak je prípustné aj 
poškodenie rovnako významného chráneného záujmu.  

Podmienky krajnej núdze sú formulované prísnejšie ako podmienky nutnej obrany, 
pretože pri krajnej núdzi nejde o útok konkrétnych osôb, resp. škoda sa spôsobuje iným 
osobám ako útočníkovi. Záujmy tretích osôb si vyžadujú silnejšiu ochranu (prísnejšie 
podmienky vylúčenia protiprávnosti zásahu do týchto záujmov) ako záujmy útočníka pri 
nutnej obrane.8 

Stav krajnej núdze vylučuje protiprávnosť aj spoločenskú závažnosť činu, pretože pri 
konaní v krajnej núdzi ide naopak o ochranu spoločenských hodnôt, hoci spoločenské 
hodnoty sa prejavujú v konkrétnom prípade aj v individuálnych záujmoch, pretože ochrana 
života, zdravia, ale aj majetku jednotlivca je nepochybne v záujme celej spoločnosti.9 

 
7 „A ak raz nejaký čin naplní znaky trestného činu podľa TZ, o trestný čin nepôjde jedine, ak to vylúči inštitút výslovné 
uvedený v TZ (‚ak tento zákon neustanovuje inak‘).“ Pozri tamtiež, s. 6. 
8 Pozri KUCHTA, J. Nedostatek protiprávnosti a trestnosti činu (vyloučená a zaniklá protiprávnost a trestnost 
činu). In: KRATOCHVÍL, V. a kol.: Kurs trestního práva. Trestní právo hmotné. Obecná část, s. 365. 
9 Porovnaj ŠÁMAL, P. § 28. In ŠÁMAL, P. a kol.: Trestní zákonník I. § 1 až 139. Komentář. 2. vydání. Praha: C. H. 
Beck, 2012, s. 388. 
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Krajná núdza je upravená podľa § 24 Trestného zákona:10 
a) pozitívnym vymedzením: čin inak trestný – pri odvracaní nebezpečenstva priamo 

hroziaceho záujmu chránenému Trestným zákonom – nie je trestným činom, 
b) negatívnym vymedzením, čo sa za krajnú núdzu nepovažuje: 

i. nebezpečenstvo bolo možné za daných okolností odvrátiť inak, alebo 
ii. spôsobený následok je zjavne závažnejší ako ten, ktorý hrozil, 

iii. osoba, ktorej nebezpečenstvo priamo hrozilo, je povinná ho znášať (podľa 
všeobecne záväzného právneho predpisu). 

 
Nebezpečenstvo 
 

Konaním v krajnej núdzi sa odvracia nebezpečenstvo. Nebezpečenstvo je 
pravdepodobnosť, že nastane porucha na chránenom záujme. Poruchou na 
chránenom záujme môže byť smrť alebo poškodenie zdravia osoby, škoda na 
majetku, smrť alebo poškodenie zdravia zvieraťa a pod. Odvracanie nebezpečenstva 
znamená znižovanie pravdepodobnosti, že nastane porucha na chránenom záujme, 
najmä odstraňovanie príčin, ktoré by viedli k porušeniu práv a chránených záujmov. 
Nebezpečenstvo môže byť vyvolané predovšetkým vyššou mocou (vis maior) alebo 
aj konaním človeka. Konkrétne môže ísť o prípady pôsobenia nasledujúcich 
činiteľov. 

a) Prírodné sily (požiar, povodne, horúčavy, vietor – napr. tornádo, zemetrasenie, úder 
blesku, spadnutie lavíny), resp. mikroorganizmy, ktoré sú spôsobilé vyvolať 
epidémie alebo pandémie. 

b) Technické poruchy (výpadok napájania elektrickej energie, skrat, výpadok 
informačných systémov, porucha na dopravnom prostriedku – napr. na brzdách 
a pod.). 

c) Fyziologické procesy v ľudskom tele, príp. v tele iného živočícha (dusenie slinami, 
hlienmi alebo zabehnutým jedlom, začatie pôrodu v situácii ohrozenia života 
a zdravia ženy a dieťaťa a pod.). 

d) Útok zvieraťa (napr. útok psa, hada, medveďa), ak zviera koná na základe svojich 
pudov a inštinktov. Naopak, ak by bolo zviera k útoku poštvané človekom, považuje 
sa za nástroj útoku inej osoby, pričom odvracanie takého útoku by bolo nutnou 
obranou. 

e) Konanie človeka. Ak ide o útok, konanie osoby v krajnej núdzi však nezasahuje do 
práv útočníka (vtedy by išlo o nutnú obranu), ale do práv tretej osoby. Napr. 
v prípade lúpeže v klenotníctve použije útočník hrozbu bezprostredného násilia voči 
predavačovi – ak by predavač sa začal proti útoku brániť, napr. použil by zbraň voči 
útočníkovi, išlo by o nutnú obranu; avšak ak predavač v obave o svoj život vydá 
útočníkovi šperky a peniaze, koná v krajnej núdzi, lebo zasahuje do majetkových 
práv vlastníka šperkov (vlastníka klenotníctva), a to z obavy o svoj život alebo 
zdravie.  

 
10 Ust. § 24 Trestného zákona: „(1) Čin inak trestný, ktorým niekto odvracia nebezpečenstvo priamo hroziace 
záujmu chránenému týmto zákonom, nie je trestným činom. 
(2) Nejde o krajnú núdzu, ak bolo možné nebezpečenstvo priamo hroziace záujmu chránenému týmto zákonom za 
daných okolností odvrátiť inak alebo ak spôsobený následok je zjavne závažnejší ako ten, ktorý hrozil. Rovnako 
nejde o krajnú núdzu, ak ten, komu nebezpečenstvo priamo hrozilo, bol podľa všeobecne záväzného právneho 
predpisu povinný ho znášať.“ 
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Konaním v krajnej núdzi je aj úmyselné usmrtenie tretej osoby, ktorá konala v dôvodnej obave 

o svoj život na základe vážne vyjadrených vyhrážok zo strany páchateľa. Stav krajnej núdze môže byť 

teda vyvolaný vyhrážkami a nátlakom zo strany páchateľa na vôľu osoby konajúcej v krajnej núdzi, z 

ktorých vyplýva nebezpečenstvo priamo hroziace záujmom chráneným trestným zákonom a ktoré 

obmedzujú slobodu rozhodovania tejto osoby, preto zasiahne do práv tretích osôb.11 

V právnej vede sú však aj opačné názory: ak sa v reakcii na útok zasahuje do práv tretích osôb 

(napr. predavač vydá útočníkovi šperky), ide o konanie v nutnej obrane (odvracia sa útok), nie 

o konanie v krajnej núdzi. Takýto výklad je pre osobu, ktorá reaguje na útok iného človeka, 

priaznivejší, pretože podmienky nutnej obrany sú menej prísne (najmä sa nevyžaduje subsidiarita) ako 

pri krajnej núdzi.12 

Aj pôsobenie prírodných síl, technickej poruchy alebo fyziologických procesov 
v ľudskom tele môže byť pôvodne spôsobené úmyselným alebo nedbanlivostným konaním 
človeka (napr. spustenie lavíny lyžiarmi, neposkytnutie neodkladnej pomoci osobe pri 
poškodení zdravia). Krajnej núdze pri odvracaní nebezpečenstva sa však nemôže dovolávať, 
kto pôvodne nebezpečenstvo sám úmyselne vyvolal (teda z hľadiska nepriameho úmyslu bol 
so vznikom nebezpečenstva aspoň uzrozumený). Nikto totiž nemôže mať prospech zo svojho 
vlastného úmyselného protiprávneho konania. Ide napr. o situáciu, keď páchateľ úmyselne 
vydráždi psa, aby ho pri útoku následne mohol úmyselne usmrtiť. Avšak ak pôvodne vyvolal 
nebezpečenstvo nedbanlivostne, konanie v krajnej núdzi na odvrátenie nebezpečenstva nie 
je vylúčené.13 

 
11 Porovnaj R 20/1982. Pozri tiež 9/1988. V právnej vede sú však aj opačné názory 
12 Pozri BURDA, E. Nutná obrana a ďalšie okolnosti vylučujúce protiprávnosť činu, s. 25: „Vychádza sa pritom z 
premisy, že konanie v rámci nutnej obrany smie negatívne postihnúť iba útočníka. Takýto výklad vychádzajúci 
z akéhosi ‚cítenia spravodlivosti‘ však nemá najmenšiu oporu v zákone (a to ani v predchodcovi súčasného 
TZ). Ba naopak, zákonu odporuje, keďže znenie § 25 TZ (ods. 1) o nutnej obrane hovorí, že čin inak trestný,  
ktorým niekto odvracia... útok na záujmy... nie je trestným činom. Zákon neurčuje spôsob, ktorým to má 
obranca urobiť, ani čie záujmy môže obranou narušiť, ani neodôvodňuje reštriktívny výklad tohto 
ustanovenia. [...] Kritizovaný výklad kladie na obrancu príliš vysoké nároky krajnej núdze, ktoré si v momente 
obrany v praxi i tak uvedomí málokto. [...] Zoberme si vzorový príklad, keď priemerný doručovatel pri lúpeži vydá 
peniaze patriace súkromnej firme lupičovi s nožom. Ak by sme tento prípad posúdili ako nutnú obranu, môžeme 
povedať, že doručovatel sa nezachoval celkom zjavne neprimerane (teda naplnil podmienky nutnej obrany). Ak by 
sme ju však posúdili ako krajnú núdzu, kde platí podmienka subsidiarity (nejde o krajnú núdzu, ak bolo možné 
nebezpečenstvo... za daných okolností odvrátiť mak), prakticky by sme právne nútili doručovatela, aby sa lupičovi 
postavil na fyzický odpor, pretože tým môže zabrániť nebezpečenstvu pre seba. A to predsa nemôžeme žiadať od 
bežného človeka. 
Sme teda jednoznačného názoru, že odvracanie útoku človeka, ktoré postihuje osobu inú ako útočníka (iné 
záujmy ako záujmy útočníka), sa má posudzovať v medziach nutnej obrany. Navrhujeme slovenskej i českej 
teórii a praxi, aby sa touto možnosťou zaoberala.“ 
13 Rozsudok Nejvyššího správního soudu ČR z 11. 2. 2021, čj. 8 As 380/2018-31, bod 31: „V obecné rovině i Nejvyšší 
správní soud přisvědčuje stěžovateli, že vyvolání nebezpečné situace osobou, která následně jedná v krajní nouzi za 
účelem odvrácení jí vyvolaného nebezpečí, nemusí vylučovat protiprávnost jejího jednání. To však neplatí vždy. 
Beztrestnost jednání v krajní nouzi představuje výjimku z odpovědnosti. Musí být šetřeno její podstaty a smyslu. 
Krajní nouze se proto není možné dovolat přinejmenším tehdy, pokud osoba vyvolá nebezpečnou situaci úmyslně. 
Pakliže jednající osoba se vznikem nebezpečné situace výslovně počítá a chce ji vyvolat (úmysl přímý), nebo je vznik 
nebezpečné situace vysoce pravděpodobný a jednající osoba je smířena s tím, že tato situace nastane, pak není 
možné, aby se dovolala vyloučení protiprávnosti jednání, jež vedlo k odvrácení nebezpečí přímo hrozícího zájmu 
chráněnému zákonem, z důvodu krajní nouze. Její úmyslné jednání totiž bylo prvotní příčinou toho, že vznikla 
potřeba nebezpečí odvrátit. Institut krajní nouze je dobrodiním pro toho, kdo se při odvracení nebezpečí dopustí jinak 
protiprávního činu. Bylo by proti smyslu a účelu krajní nouze a v rozporu se zásadou, dle které nikdo nemůže 
těžit ze svého úmyslného protiprávního jednání, aby se vyloučení protiprávnosti jednání mohl dovolávat ten, 
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Krajnou núdzou je možné odvracať len reálne nebezpečenstvo. Ak nebezpečenstvo je 

len v predstave osoby, ktorá sa domnieva, že koná v krajnej núdzi, avšak žiadne 
nebezpečenstvo neexistuje (netrvá ani nehrozí), takáto situácia sa nazýva domnelou alebo 
putatívnou krajnou núdzou. Osoba, ktorá sa mylne domnieva, že koná v krajnej núdzi, koná 
v omyle. Takáto situácia sa právne posúdi ako negatívny skutkový omyl, ktorý pripúšťa 
trestnú zodpovednosť za konanie zavinené v nevedomej nedbanlivosti (úmyselné zavinenie 
je vylúčené).14 Avšak na vylúčenie úmyselného zavinenia pri putatívnej krajnej núdzi musia 
byť – zo subjektívneho hľadiska konajúcej osoby – dodržané limity konania v krajnej núdzi 
podľa ods. 2, najmä subsidiarita a proporcionalita. Ak teda domnelé nebezpečenstvo bolo 
možné odvrátiť inak (subsidiarita), trestná zodpovednosť za úmyselný trestný čin nie je 
vylúčená.15 

Napr. ak sa osoba mylne domnieva, že v byte sa nachádza iná osoba v ohrození života 
alebo zdravia (sused niekoľko dní neotvára a nevyberá poštovú schránku) a po vyrazení dverí 
sa zistí, že táto osoba sa v žiadnom ohrození nenachádza, trestná zodpovednosť za úmyselné 
poškodzovanie cudzej veci podľa § 245 Trestného zákona je vylúčená (a Trestný zákon 
trestnoprávne nepostihuje nedbanlivostné poškodenie cudzej veci). 
 

Priamo hroziace nebezpečenstvo 
 

Nebezpečenstvo, ktoré hrozí záujmom chráneným Trestným zákonom, na naplnenie 
podmienok krajnej núdze nesmie byť vzdialené alebo potenciálne. Podmienkou je, že 
nebezpečenstvo priamo hrozí, čiže vývoj udalosti (príčinnej súvislosti) bezprostredne smeruje 
k poruche alebo stačí uskutočniť len jednu parciálnu udalosť alebo niekoľko parciálnych 
udalostí (teda niekoľko málo článkov v príčinnej reťazi), aby prišlo k poruche.  

Napr. už sa údolím alebo ulicami valí voda z pretrhnutej hrádze alebo hrádza je 
nenávratne poškodená a vývoj síl priamo smeruje k jej pretrhnutiu; alebo hrozí rozšírenie požiaru 
na ďalšie obývané objekty (a preto treba ihneď strhnúť vedľa stojaci senník); alebo hrozí vážne 
poškodenie zdravia alebo smrť osobe alebo zvieraťu v rozhorúčenom aute (a preto treba ihneď 
rozbiť okno) príp. bezprostredne hrozí úmyselné usmrtenie poškodeného zo strany útočníka (a 
preto je potrebné mu vydať peniaze alebo iné cennosti). 

Naplnenie znaku priamo hroziaceho nebezpečenstva nie je možné hodnotiť výlučne 
objektívne, teda ako skutočný stav vecí prebiehal, ale je nevyhnutné skúmať aj subjektívne 
hľadisko, teda ako sa veci javili osobe konajúcej v krajnej núdzi. Často totiž ide o rýchly sled 
udalostí, ktorý si vyžaduje vysoké nároky na znalosť vecí a rýchlosť rozhodovania. To môže 
byť u osoby konajúcej v krajnej núdzi obmedzené následkom stresu, strachu, zmätku, 
zľaknutia a pod. Ak sa pod vplyvom týchto okolností mohlo osobe konajúcej v krajnej núdzi 

 
kdo jednal přinejmenším v nepřímém úmyslu, že nebezpečná situace nastat může. Příkladem může být situace 
s vydrážděním psa uvedená ve shora citovaném komentáři. Privilegia jednání v krajní nouzi může požívat jen 
vydráždění jinak klidného psa nepřiměřeným jednáním dané osoby, jestliže jednající nepřiměřeně spoléhá na to, že 
pes nezaútočí. Naopak je evidentní, že by bylo zcela proti smyslu beztrestnosti jednání v krajní nouzi, pokud 
by psa pachatel vydráždil jen z toho důvodu, aby jej pak mohl v krajní nouzi beztrestně zastřelit. Podobně je 
třeba nahlížet na situaci, kdy pachatel bude dráždit psa, o kterém je známo, že je agresivní a lehce se nechá 
vydráždit, a pro případ, že se tak stane, bude pachatel počítat s tím, že ho zastřelí, a připraví si za tím účelem zbraň. 
Nejvyšší správní soud poznamenává, že limitován je dokonce i institut nutné obrany.“ Pozn. – vyznačil autor. 
14 Pozri R 10/1980. 
15 Rč 14/2020 (uznesenie Nejvyššího soudu ČR z 26. 9. 2019, sp. zn. 5 Tdo 1121/2019). 
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subjektívne javiť, že nebezpečenstvo priamo hrozí, je potrebné tento znak považovať za 
naplnený. 

Ak sa konanie, ktorého sa osoba domáha ako konania v krajnej núdzi uskutočnilo 
v čase, keď nebezpečenstvo ešte priamo nehrozilo, alebo už priamo nehrozilo (teda 
nebezpečenstvo pominulo), ide o exces z konania v krajnej núdzi. Keďže sa exces týka času 
priamo hroziaceho nebezpečenstva, ide o exces extenzívny. 
 
Záujem chránený Trestným zákonom 
 

Trestný zákon chráni najdôležitejšie spoločenské záujmy – najmä záujmy jednotlivca 
(život, zdravie, osobnú slobodu, ľudskú dôstojnosť, majetok), ale aj záujmy celej spoločnosti 
(hospodárske záujmy Slovenskej republiky a Európskej únie, všeobecná bezpečnosť, životné 
prostredie, ústavné zriadenie, poriadok vo verejných veciach, atď.). Chránené záujmy sú 
bližšie stanovené v jednotlivých hlavách osobitnej časti Trestného zákona a sú 
charakterizované druhovými objektmi týchto hláv. „Krajná núdza je teda teoreticky možná na 
ochranu všetkých týchto záujmov, ktoré sú dostatočne široko koncipované a vo svojej podstate 
vychádzajú z Ústavy Slovenskej republiky.“16 Je možné odvracať takýmto konaním 
nebezpečenstvo, ktoré hrozí individuálnym záujmom alebo všeobecným záujmom. Konaním 
v krajnej núdzi je možné pred nebezpečenstvom chrániť vlastné záujmy (napr. vlastný život 
alebo majetok) alebo záujmy inej osoby (napr. blízkej osoby, suseda, kohokoľvek). 

Konaním v krajnej núdzi pri splnení všetkých zákonných podmienok je možné 
zasahovať do práv a chránených záujmov individuálnych alebo všeobecných (celej 
spoločnosti). Záujmy, ktoré sú konaním v krajnej núdzi „obetované“, sú v zásade totožné ako 
záujmy, ktoré sú konaním v krajnej núdzi chránené. 
 
Nebezpečenstvo nie je možné odvrátiť inak 
 

Podľa § 24 ods. 2 Trestného zákona nejde o krajnú núdzu, ak nebezpečenstvo bolo 
možné odvrátiť inak. A contrario, podmienkou krajnej núdze je skutočnosť, že takéto konanie 
je jediným spôsobom, ako odvrátiť nebezpečenstvo, teda nebolo možné konať inak. Ide 
o podmienku subsidiarity.17 Konanie v krajnej núdzi je až poslednou možnosťou, ak sa všetky 
ostatné možnosti vyčerpajú, resp. ak iné možnosti neexistujú. Vždy je teda potrebné 
primárne zvoliť menej invazívnu možnosť, teda možnosť, ktorá vôbec nezasahuje do práv 
alebo právom chránených záujmov (teda nejde o protiprávne konanie), alebo do nich 
zasahuje menej. Je potrebné voliť počnúc od najmiernejších spôsobom riešenia situácie, až 
po tie najinvazívnejšie. Legitímne je však voliť (a je možné od osoby konajúcej v krajnej núdzi 
vyžadovať) tie možnosti, ktoré sú účinné a sú v možnostiach konajúceho, resp. ktorými je 
možné nebezpečenstvo odvrátiť včas (teda ešte pred porušením chráneného záujmu).18 

Napr. pokiaľ ide o o záchranu dieťaťa alebo zvieraťa z rozhorúčeného auta, v dosahu 
sa nenachádzal vlastník alebo držiteľ vozidla, ktorý by otvoril vozidlo kľúčom bez poškodenia; 
alebo do obydlia, kde sa nachádzala osoba v ohrození života nebolo možné vstúpiť inak ako 
vyrazením dverí (sused nemal kľúče, alebo sused s kľúčami nebol doma); alebo šírenie požiaru 
na ďalšie budovy nebolo možné zastaviť inak ako strnutím senníka. 
 

 
16 BURDA, E. Nutná obrana a ďalšie okolnosti vylučujúce protiprávnosť činu, s. 23. 
17 Pozri tiež R 10/1980. 
18 Porovnaj R 26/1972. 
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Naopak: ak osobu v nebezpečenstve smrti alebo rodiacu ženu vezie do 
zdravotníckeho zariadenia vodič pod vplyvom alkoholu19, podmienka subsidiarity 
pravdepodobne nebude splnená, pretože bolo možné zavolať sanitku – rýchlu zdravotnú 
pomoc, ktorá by raneného alebo rodiacu ženu bezpečne previezla.20 Vodič šoférujúci pod 
vplyvom alkoholu tak potenciálne môže byť postihnutý za trestný čin ohrozovania pod 
vplyvom návykovej látky. Avšak podmienka subsidiarity by mohla byť splnená, ak by sa 
ranený alebo rodiaca žena nachádzali na odľahlom mieste, na samote, a vodič pod vplyvom 
alkoholu by raneného alebo rodiacu ženu viezol naproti alebo by takúto osobu dokázal do 
zdravotníckeho zariadenia prepraviť v podstatne kratšom čase, čím by ochránil ohrozený 
život alebo zdravie. Taktiež by  podmienka subsidiarity mohla byť splnená v prípade 
nedostupnosti alebo výpadku mobilného signálu, absencie pevnej linky, teda úplnej 
nemožnosti zavolať rýchlu zdravotnú pomoc.21 

Podobne ako znak priamo hroziaceho nebezpečenstva aj podmienku subsidiarity je 
potrebné okrem objektívnych hľadísk (dostupnosti iných, menej invazívnych možností) 
posudzovať subjektívne, ako sa dostupnosť iných možností osobe konajúcej v krajnej núdzi – 
pod vplyvom stresu, strachu, zmätku, zľaknutia – mohla javiť. 
 
Spôsobený následok nie je zjavne závažnejší ako ten, ktorý hrozil 
 

Podľa § 24 ods. 2 Trestného zákona nejde o krajnú núdzu, ak následok spôsobený 
konaním v krajnej núdzi je zjavne závažnejší ako ten, ktorý hrozil.  

A contrario, podmienkou krajnej núdze je skutočnosť, že konaním v krajnej núdzi nie 
je spôsobený zjavne závažnejší následok ako následok, ku ktorému viedlo hroziace 
nebezpečenstvo. Pri krajnej núdzi sa tak porovnávajú následky – jednak následok konania 
osoby, ktorá sa dovoláva krajnej núdze, jednak následok, ktorý hrozil a mal byť konaním v 
krajnej odvrátený. Neporovnávajú sa práva alebo chránené záujmy, porovnaniu podliehajú 
následky. Táto zákonná podmienka predstavuje proporcionalitu konania v krajnej núdzi. Ide 
konkrétne o proporcionalitu – primeranosť následku konania. Na rozdiel od nutnej obrany nie 
je rozhodujúca primeranosť alebo neprimeranosť spôsobu odvrátenia.22 Samotné konanie 
(forma konania v krajnej núdzi) nie je zákonom určené a môže byť ľubovoľne zvolené 
vzhľadom na ohrozený chránený záujem, charakter nebezpečenstva a jeho intenzitu ako aj 
podľa fyzických a psychických dispozícií osoby konajúcej v krajnej núdzi. Môže ísť o konanie 
i opomenutie konania.23 Podstatný je následok konania v krajnej núdzi. 

Uvedená podmienka krajnej núdze je definovaná široko a pomerne veľkoryso vo 
vzťahu k osobe, ktorá koná v krajnej núdzi, alebo sa krajnej núdze domáha. Následok 
spôsobený v krajnej núdzi nesmie byť zjavne závažnejší ako hroziaci následok. A contrario, 
následok konania v krajnej núdzi môže byť:  

a) menej závažný, 
b) rovnako závažný 

 
19 O trestný čin ide o v prípade ovplyvnenia alkoholom v rozsahu viac ako jedným promile (0,4762 mg etanolu 
na liter vydychovaného vzduchu), pričom v takom prípade ide o trestný čin ohrozovania pod vplyvom návykovej 
látky podľa § 289 ods. 1 Trestného zákona. 
20 Napr. rozsudok Najvyššieho súdu Slovenskej republiky zo dňa 16. 7. 2008, sp. zn. 6 Sžo 138/2007. 
21 Porovnaj R 19/1968-III: „Jede-li řidič motorového vozidla v podnapilém stavu vozidlem jenom proto, aby po 
dopravní nehodě zajistil lékařskou pomoc pro zraněného účastníka nehody, přichází v úvahu posuzování tohoto 
jednání z hlediska ustanovení § 14 tr. zák. o krajní nouzi.“ 
22 Napr. R 26/1972. 
23 Pozri BURDA, E. Nutná obrana a ďalšie okolnosti vylučujúce protiprávnosť činu, s. 28-29. 
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c) alebo aj dokonca závažnejší. 
Následok však nesmie byť zjavne závažnejší. „Zjavnosť“ závažnejšieho následku je 

daná tým, že priemerne uvažujúcej osobe muselo byť v danej situácii zjavné, že následok, 
ktorý spôsobí svojím konaním bude závažnejší ako hroziaci negatívny následok. 

Menej závažný následok nastane napr. v prípade, ktorý sme uviedli vo všeobecnom 
úvode kapitoly o okolnostiach vylučujúcich protiprávnosť činu. Poškodenie veci, rozbitie skla 
na aute v záujme záchrany dieťaťa z rozhorúčeného auta je menej závažným následkom 
v porovnaní s hroziacim následkom.  To by platilo aj v prípade, ak by sa v rozhorúčenom aute 
nachádzalo zviera (napr. pes), pretože živé zviera má podľa § 119 ods. 3 Občianskeho 
zákonníka osobitný význam a hodnotu ako živý tvor, ktorý je schopný vnímať vlastnými 
zmyslami. Preto aj v prípade, že by majetková hodnota zvieraťa (napr. psa z útulku) bola 
nižšia ako rozbité sklo, spôsobený následok (poškodenie auta v hodnote niekoľkých stoviek 
eur) by bol menej závažný ako následok, ktorý hrozil (smrť zvieraťa ako živého tvora, napriek 
nižšej majetkovej hodnote, napr. radovo v desiatkach eur). 

Následok konania v krajnej núdzi teda môže byť podľa zákonnej právnej úpravy 
rovnako závažný ako hroziaci následok. Zákon tak pripúšťa spôsobenie negatívneho 
následku na jednej osobe alebo jednej veci v záujme záchrany inej osoby alebo inej (rovnako 
hodnotnej) veci.  

To napr. znamená, že podľa zákonného znenia je prípustné obetovať život za život, 
napr. zachrániť vlastný život s následkom smrti inej osoby. Klasickým prípadom je situácia 
dvoch stroskotancov na mori, ktorí sa bijú o jednu dosku. Priestor na doske je len pre jedného: 
zhodenie jedného znamená záchranu života druhého. Podobne aj v prípade horolezcov 
visiacich na jednom lane, pričom hrozí odtrhnutie skoby a pád s následkom smrti oboch. 
horolezec, ktorý je vyššie odreže lano pod sebou a jeho kolega pod ním spadne, sebe však 
zachráni život. Ďalším príkladom môže byť havária lietadla vysoko v horách, pričom medzi 
preživšími sa vyskytne kanibalizmus. Menej zriedkavým príkladom môže byť obetovanie 
cudzieho majetku rovnakej hodnoty v záujme záchrany vlastného majetku. Staršia právna 
úprava takýto výklad neumožňovala,24 podobne ako ho neumožňuje ani súčasná česká 
právna úprava.25 

V prípade, že by obetovaním menšieho počtu ľudských životov bolo zachránených 
viac ľudských životov, spôsobený následok by bolo menej závažný (v porovnaní s hroziacim),  
preto požiadavku proporcionality pri krajnej núdzi je možné považovať za splnenú.26 Napr. ak 
by pri teroristickom útoku (§ 419 Trestného zákona) bolo unesené lietadlo s cestujúcimi 
a posádkou, v krajnom prípade (subsidiarita) je možné ho zostreliť, ak by hrozilo, že teroristi 
vrazia s lietadlom do obývanej časti mesta s možným následkom podstatne väčšieho 
množstva obetí (proporcionalita). 

 
24 Ust. § 14 druhá veta staršieho Trestného zákona (zákon č. 140/1961 Zb.): „Nejde o krajnú núdzu, ak bolo možné 
toto nebezpečenstvo za daných okolností odvrátiť ináč alebo spôsobený následok je zrejme rovnako závažný alebo 
ešte závažnejší ako ten, ktorý hrozil.“ 
25 Ust. § 28 ods. 2 českého Trestního zákonníka: „Nejde o krajní nouzi, jestliže bylo možno toto nebezpečí za daných 
okolností odvrátit jinak anebo způsobený následek je zřejmě stejně závažný nebo ještě závažnější než ten, který 
hrozil, anebo byl ten, komu nebezpečí hrozilo, povinen je snášet.“ 
26 Porovnaj R 20/1982. V tomto prípade išlo o maloletú osobu konajúcu v krajnej núdzi „tak, že 30. januára 1979 
v predpoludňajších hodinách v Košiciach pod vplyvom vyhrážok zabitím zo strany vlastného otca, spoluobvineného 
R. H. zaškrtila spolu so svojimi máloletými, trestne nezodpovednými súrodencami R. H. a M. H. starú matku H. K.“ 
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Takáto zákonná úprava, resp. jej výklad je možné kriticky posudzovať ako propagáciu 
„vlčej morálky“ a sebeckosť,27 keď je možné na úkor iného zachrániť seba, čo vedie k boju 
všetkých proti všetkým28 (homo homini lupus). Môže to byť tiež charakterizované ako 
egoistická bezohľadnosť voči základným právam iných ľudí, ktorá v konečnom dôsledku 
vedie k nedôvere ľudí v štát.29 Voči možnosti obetovať život jedného človeka za záchranu 
života iného je možné namietať garanciou ľudskej dôstojnosti, ktorá neumožňuje degradovať 
život človeka výlučne len na objekt výkonu verejnej moci.30 Na druhej strane je možné uznať, 
že zákon je písaný pre človeka, ktorý je v svojej podstate sebecký. Od človeka (na rozdiel od 
boha podľa kresťanskej morálky) nie je možné vyžadovať, aby obetoval seba za záchranu 
iného. 

V kontexte vyššie uvedeného príkladu, v ktorom vodič pod vplyvom alkoholu vezie do 
zdravotníckeho zariadenia ranenú osobu v ohrození života alebo rodiaci ženu, je možné 
uviesť, že zjavne závažnejším následkom by bolo, keby pri takejto jazde spôsobil nehodu, 
poškodenie zdravia alebo usmrtenie inej osoby, škodu na cudzom majetku, resp. ohrozenie 
osoby, ktorú viezol do zdravotníckeho zariadenia. Zjavne závažnejším následkom by mohlo 
byť, aj keby nehodu nespôsobil, ohrozenie niekoľkých ľudí v cestnej premávke jazdou pod 
vplyvom alkoholu, pričom následkom, ktorý hrozil, bolo ohrozenie jednej osoby, ktorú viezol 
do zdravotníckeho zariadenia. 

V každom prípade je nevyhnutné posudzovať spôsobený následok na jednom 
chránenom záujme, spôsobený následok na druhom chránenom záujme, dôležitosť 
a významnosť jedného chráneného záujmu a druhého chráneného záujmu, skutočnosť, či ide 
o individuálny záujem alebo kolektívny záujem a pod. 

Ak nie je dodržaná zásada proporcionality, teda je spôsobený následok, ktorý je zjavne 
závažnejší ako ten, ktorý hrozil, ide o exces z krajnej núdze. Keďže ide o exces z hľadiska 
rozsahu a intenzity následku, nazýva sa exces intenzívny. 
 
Komu nebezpečenstvo hrozilo, nie je povinný ho znášať 
 

Ďalšou negatívne vymedzenou podmienkou krajnej núdze podľa § 24 ods. 2 Trestného 
zákona je, že osoba konajúca v krajnej núdzi nie je povinná znášať nebezpečenstvo, ktoré 
odvracia. A contrario, ak je podľa všeobecne záväzného predpisu povinná znášať 
nebezpečenstvo, ktoré odvracia, nejde o krajnú núdzu. Podstatou je, že takéto osoby sa 
nemôžu z hľadiska svojho postavenia alebo povolania dovolávať krajnej núdze, aby sa 
nebezpečenstvu vyhli – napr. príslušník Policajného zboru by odmietol zasiahnuť proti 
nebezpečnému páchateľovi, pričom by sa odvolával na ochranu vlastného zdravia a života, 

 
27 SOLNAŘ, V. Systém československého trestního práva. Základy trestní odpovědnosti. 1. vyd. Praha: Academia, 
1972, s. 96. 
28 Ku kritickému pohľadu pozri tiež MENCEROVÁ, I. Okolnosti vylučujúce protiprávnosť činu. In MENCEROVÁ, 
I., TOBIÁŠOVÁ, L., TURAYOVÁ, Y. a kol. Trestné právo hmotné. Všeobecná časť. Šamorín: Heuréka, 2013, s. 92. 
29 Porovnaj BURDA, E. Nutná obrana a ďalšie okolnosti vylučujúce protiprávnosť činu, s. 33. 
30 Nemecký spolkový ústavný súd (Bundesverfassungsgericht) preto rozhodol, že právna úprava zákona 
o bezpečnosti vzdušného priestoru (Luftsicherheitsgesetz), ktorá zakladá oprávnenie vydať príkaz na zostrelenie 
civilného lietadla s cestujúcimi a posádkou pri teroristickom útoku, je v rozpore s garanciou práva na život (čl. 2 
ods. 2 nemeckej ústavy Grundgesetz) v spojení s garanciou ľudskej dôstojnosti (čl. 1 ods. 1 nemeckej ústavy 
Grundgesetz). K podstate ľudskej bytosti totiž patrí právo na sebaurčenie a slobodný rozvoj, resp. právo byť 
uznávaný ako rovnocenný člen s vnútornou hodnotou. Preto povinnosť rešpektovať a chrániť ľudskú dôstojnosť 
vo všeobecnosti spočíva v tom, že človek nesmie byť degradovaný len na objekt výkonu verejnej moci. Pozri 
rozsudok prvého senátu nemeckého spolkového ústavného súdu (Bundesverfassungsgericht) z 15. februára 
2006, sp. zn. 1 BvR 357/05 (BVerfGE 115, 118 – Luftsicherheitsgesetz). 



Trestná zodpovednosť 
V. kapitola – Okolnosti vylučujúce protiprávnosť činu 

 

[175] 

resp. podobne príslušník Hasičského a záchranného zboru by s rovnakým odôvodnením 
odmietol vykonať požiarny zásah a pod. Tieto osoby nemôžu odmietnuť plnenie povinností 
z dôvodov krajnej núdze. 

Povinnosť príslušníka Policajného zboru vykonať služobný zákrok (v službe a mimo 
služby) vyplýva z § 9 ods. 1 a 2 zákona č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore, pričom výnimky 
z tejto povinnosti upravuje § 10 ods. 1 tohto zákona. 

Ak niektorá z uvedených podmienok krajnej núdze nie je splnená, pričom ostatné 
okolnosti odvracania nebezpečenstva sú také, že by inak zakladali vylúčenie protiprávnosti 
na základe krajnej núdze podľa § 24 Trestného zákona, ide o poľahčujúcu okolnosť podľa § 36 
písm. i) Trestného zákona. Tieto skutočnosti je možné zohľadniť aj pri určovaní druhu trestu 
(napr. neuložiť trest zákazu činnosti31). 
 
§ V.III 

Nutná obrana 
 

Všeobecne 
 

Konaním v nutnej obrane sa odvracia útok inej osoby, ktorý priamo hrozí alebo trvá, 
na záujem chránený Trestným zákonom, pričom tento útok je možné odvrátiť zásahom do 
práv alebo chránených záujmov útočníka. To znamená, že osoba konajúca v nutnej obrane 
poruší alebo ohrozí právo alebo chránený záujem útočníka – páchateľa trestného činu – 
v záujme ochrany alebo záchrany práva alebo chráneného záujmu svojho alebo inej osoby.  

V zásade teda prichádza k poškodeniu menej významného alebo rovnako 
významného chráneného záujmu páchateľa – útočníka z dôvodu ochrany alebo záchrany 
práva alebo chráneného záujmu obrancu alebo inej osoby (zdravie vs. zdravie, resp. osobná 
sloboda vs. zdravie), avšak je prípustné aj poškodenie aj významnejšieho chráneného záujmu 
útočníka (osobná sloboda a ľudská dostojnosť vs. život).  

Právna úprava nutnej obrany vyjadruje zásadu, že nikto nie je povinný znášať útok na 
svoje práva alebo chránené záujmy a má právo sa voči útoku brániť. Konanie v nutnej obrane 
– podobne ako pri krajnej núdzi – vylučuje protiprávnosť aj spoločenskú závažnosť činu, 
pretože pri konaní v nutnej obrane ide naopak o ochranu spoločenských hodnôt. Realizuje 
sa tu princíp ochrany konkrétnych záujmov, princíp obrany právneho poriadku, ako aj 
sociálny princíp (vrátane individuálnej a generálnej prevencie pred páchaním trestnej 
činnosti).32 

Nutná obrana je jedným z právom aprobovaných (teda právom dovolených) 
spôsobov, akým môže ktokoľvek sám zasiahnuť proti porušovateľovi práva, páchateľovi 
trestného činu. Ide teda o zákonný priestor na to, aby obranca „vzal spravodlivosť do 
vlastných rúk“. Ide o oprávnenie zabrániť trestnému činu, trestný čin, zmierniť, zneškodniť 
páchateľa, príp. ho zadržať. Trestný zákon – okrem oprávnenia postupovať v nutnej obrane – 
upravuje aj povinnosť prekaziť trestný čin (§ 341 Trestného zákona) ako aj oznámiť trestný čin 
(§ 340 Trestného zákona). 

Procesné oprávnenie, ktorým každý môže zadržať podozrivú osobu, predstavuje tzv. 
občianske obmedzenie osobnej slobody podľa § 85 ods. 2 Trestného poriadku. Okrem toho 
každý je oprávnený postupovať voči trestnej činnosti podaním trestného oznámenia (§ 196 
a nasl. Trestného poriadku). 

 
31 R 17/1991. 
32 Pozri BURDA, E. Nutná obrana a ďalšie okolnosti vylučujúce protiprávnosť činu, s. 43-44. 
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Nutná obrana podľa § 25 Trestného zákona je upravená: 
a) pozitívnym vymedzením: čin inak trestný – pri odvracaní priamo hroziaceho alebo 

trvajúceho útoku na záujem chránený Trestným zákonom – nie je trestným činom, 
b) negatívnym vymedzením, čo sa za nutnú obranu nepovažuje: ak bola obrana celkom 

zjavne neprimeraná: 
i. útoku, najmä vzhľadom na jeho spôsob, miesto a čas, 

ii. okolnostiam vzťahujúcim sa na osobu útočníka, 
iii. osobe obrancu. 

 
Útok 
 

Nutnou obranou sa odvracia útok. Útok je špeciálny druh nebezpečenstva, ktoré 
pozostáva v protiprávnom konaní človeka. Útok je teda užší pojem ako nebezpečenstvo pri 
krajnej núdzi, preto je nutná obrana vo vzťahu ku krajnej núdzi vo vzťahu špeciality. 

Útok môže spočívať v konaní páchateľa alebo opomenutí konania (§ 122 ods. 1 
Trestného zákona). Útok môže byť konkrétne uskutočnený aj napadnutím zvieraťom, ak 
zviera je poštvané človekom (páchateľom), teda je jeho živým nástrojom. Útok je konaním, 
ktorého pojmovou súčasťou sú psychická a fyzická zložka. Čiže napr. mimovoľné zášklby 
svalstva, správanie v námesačnosti alebo vis absoluta nie sú protiprávnym konaním 
a nemožno voči nim postupovať v nutnej obrane33 (do úvahy by prichádzala krajná núdza). 

Znak protiprávnosti znamená, že útokom nie je konanie v nutnej obrane. Čiže proti 
konaniu v nutnej obrane nie je nutná obrana prípustná.34 Útokom taktiež nie je výkon práva 
a povinnosti podľa osobitného predpisu – napr. služobný zákrok príslušníka Policajného 
zboru podľa zákona.35 Konanie proti zákonnému zákroku nie je konaním v nutnej obrane, 
pričom použitie násilia na zamedzenie služobného zákroku je možné posúdiť ako trestný čin 
útoku na verejného činiteľa podľa § 323 ods. 1 Trestného zákona.36 Nutná obrana, naopak, by 
bola prípustná proti zákroku príslušníka Policajného zboru (alebo obecnej polície, príp. aj 
zamestnanca súkromnej bezpečnostnej služby), ktorým by prekračoval svoju právomoc, 
resp. by išlo o zneužívanie právomoci verejného činiteľa (napr. bezdôvodné násilie voči 
podozrivej, resp. zadržanej osobe). Takáto protiprávne konanie je útokom.  

Napr. zamestnanec súkromnej bezpečnostnej služby, konkrétne strážnej služby ako 
osoba poverená výkonom fyzickej ochrany, má oprávnenie vyžadovať preukázanie totožnosti 

 
33 Pozri tamtiež, s. 55. 
34 R 9/1980. Taktiež primerane pozri Rč 9/2017: „Proti jednání v nutné obraně není nutná obrana přípustná. Pokud 
se imobilní poškozený přiměřeně svým možnostem pokusil odvrátit stupňovanou agresi ze strany obviněného, který 
útok započal, stupňoval a opakoval (jeho jednání spočívalo v prodlužovaném a gradovaném násilí směřujícím ke 
zmocnění jeho věci, kdy po vyhrůžkách zabitím, vulgárních nadávkách následovalo držení poškozeného pod krkem, 
stržení klíčů, které měl poškozený na šňůrce kolem krku), další násilné jednání obviněného vůči poškozenému, které 
bylo reakcí na úder holí ze strany poškozeného, nelze pokládat ze jednání v nutné obraně ve smyslu § 29 tr. 
zákoníku.“ 
35 Podľa § 9 ods. 3 zákona č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore sa služobným zákrokom rozumie činnosť policajta 
vykonávaná na základe zákona a podľa zákona, ktorou sa bezprostredne zasahuje do základných práv a slobôd 
osoby. 
36 Primerane R 55/1977: „Prekonanie odporu, ktorý smeruje k zmareniu oprávneného služobného zákroku (použitie 
fyzickej sily na predvedenie vodiča motorového vozidla, odôvodnene podozrivého z požitia alkoholických nápojov, 
ktorý odmieta dobrovoľne sa nechať predviesť a zákroku príslušníkov ZNB sa vzpiera), je právom i povinnosťou 
príslušníkov Zboru národnej bezpečnosti ( § 32 odst. 1 zák. č. 40/1974 Zb.). Preto nutná obrana proti takémuto 
zákroku príslušníkov ZNB nie je prípustná a použitie násilia na zamedzenie zákroku treba považovať za trestný čin 
útoku na verejného činiteľa podľa § 155 odst. 1 Tr. zák.“ 
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osoby pristihnutej pri páchaní trestného činu [§ 50 ods. 4 písm. f) zákona o súkromnej 
bezpečnosti37], avšak nemá osobitné oprávnenie zadržať osobu. Zadržať osobu podozrivú zo 
spáchania trestného činu môže zamestnanec súkromnej bezpečnostnej služby len podľa 
všeobecného ustanovenia o občianskom obmedzení osobnej slobody, v rámci ktorého môže 
osobu pristihnutú pri trestnom čine alebo bezprostredne po ňom zadržať ktokoľvek a následne ju 
odovzdať príslušnému orgánu [§ 85 ods. 2 Trestného poriadku]. Ak by išlo o osobu pristihnutú pri 
páchaní priestupku alebo bezprostredne po ňom (alebo pristihnutú pri neoprávnenom vstupe do 
chráneného objektu, resp. miesta alebo pri výstupe z neho) a táto osoba nemôže alebo odmieta 
hodnoverne preukázať svoju totožnosť, zamestnanec súkromnej bezpečnostnej služby je 
oprávnený je predviesť na strážne stanovisko do príchodu príslušníka Policajného zboru. Preto 
ak zamestnanec súkromnej bezpečnostnej služby obmedzí osobnú slobodu mimo rámca týchto 
zákonných oprávnení (napr. ide o podozrivého z krádeže v danom obchode v minulosti, teda nie 
bezprostredne po nej), tento zamestnanec pácha protiprávny čin, ktorý môže byť posúdený aj 
ako trestný čin obmedzovania osobnej slobody podľa § 183 Trestného zákona. Voči takému 
protiprávnemu konaniu sa osoba obmedzená na osobnej slobode môže brániť postupom v nutnej 
obrane (pod podmienkou, že nie je celkom zjavne neprimeraná).38 

Útok je síce protiprávnym konaním, avšak nemusí byť kvalifikovaný ako trestný čin, 
môže ísť aj o priestupok – napr. ak by útokom neboli naplnené znaky ublíženia na zdraví (§ 
123 ods. 2 Trestného zákona). Útok môže byť aj čin inak trestný, ktorý síce je protiprávnym 
činom, avšak spáchala ho osoba, ktorá nie je trestne zodpovedná pre nedostatok veku (napr. 
trinásťročné dieťa) alebo pre nepríčetnosť. Útokom je tiež protiprávne konanie, ktoré môže 
byť aj nezavinené. Zmyslom nutnej obrany totiž nie je vyvodzovanie sankcií voči útočníkovi 
(a teda splnenie podmienok na vyvodenie sankcie), ale obrana záujmov chránených Trestným 
zákonom.39 Útok môže vykonať aj osoba konajúca v omyle, pre ktorý nebude trestne 
zodpovedná za úmyselný trestný čin (negatívny skutkový omyl) – napr. osoba A ide v noci cez 
tmavý park a počuje za sebou rýchlu chôdzu inej osoby B, pričom sa domnieva, že by mohlo ísť 
o útočníka; osoba A sa rýchlo otočí a použije niekoľko naučených chvatov a úderov, voči ktorým 
sa začne osoba B brániť, pričom spôsobí úderom o chodník osobe A ublíženie na zdraví; osoba B 
konala v nutnej obrane voči útoku osoby A, ktorá konala v omyle (mylne sa domnievala, že útok 
hrozí, a teda išlo u osoby A o putatívnu nutnú obranu40).  

Útokom je tiež konanie, ktoré je reakciou na provokáciu (tzv. vyprovokovaný útok). 
Ide o prípady, keď má provokatér v úmysle pod rúškom nutnej obrany kamuflovať vlastný 
útok (trestný čin) proti provokovanému. Každý je totiž povinný zdržať sa zásahov do záujmov 
chránených Trestným zákonom, aj keď ho k tomu iná osoba provokuje (najmä verbálne). To 
platí len v prípade, že samotná provokácia nie je útokom. A contrario, ak samotná provokácia 

 
37 Zákon č. 473/2005 Z. z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov (zákon o súkromnej bezpečnosti). 
38 Primerane pozri Rč 25/2007: „Okolnost, že zaměstnanec bezpečnostní služby takto jednal na žádost Policie České 
republiky, nemá význam pro posouzení oprávněnosti jeho zákroku, a proto mohou být splněny podmínky nutné 
obrany ve smyslu § 13 tr. zák., pokud osoba, jíž tento zaměstnanec neoprávněně brání v užívání osobní svobody, 
užije násilí k překonání odporu toho, kdo omezuje její osobní svobodu. Oprávněnost nutné obrany je v takovém 
případě založena na tom, že uvedená osoba odvrací útok na zájem chráněný trestním zákonem, konkrétně na zájem 
společnosti na ochraně osobní svobody.“ 
39 BURDA, E. Nutná obrana a ďalšie okolnosti vylučujúce protiprávnosť činu, s. 53. 
40 Pozri ďalej. 
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je útokom (napr. fyzický atak), je voči takému konaniu možné zakročiť v nutnej obrane (a 
takéto konanie nie je vyprovokovaným útokom).41 
 
Priamo hroziaci alebo trvajúci útok 
 

Konať v nutnej obrane je možné, len ak útok priamo hrozí, alebo ak útok (už alebo ešte 
stále) trvá. Útok priamo hrozí, ak z konania (alebo nekonania) útočníka v kontexte danej 
situácie vyplýva, že sled udalostí bezprostredne smeruje k útoku na záujem chránený 
Trestným zákonom. Priama hrozba útoku teda znamená vysokú pravdepodobnosť začiatku 
útoku Priamu hrozbu útoku je potrebné posudzovať vzhľadom na  

i. bezprostredne predchádzajúce alebo aj vzdialenejšie konanie (alebo nekonanie) 
osoby, od ktorej útok hrozí, 

ii. povahu a iné osobnostné charakteristiky osoby, od ktorej útok hrozí – napr. ak ide 
o osobu s agresívnou a násilníckou povahou a tieto charakteristiky sú o nej známe, 
pravdepodobnosť začiatku útoku v konfliktnej situácii je vyššia ako u iných ľudí, teda 
útok hrozí skôr, čiže obranca nemusí čakať na prvý úder alebo uchopenie zbrane a jej 
použitie zo strany útočníka; 

iii. konkrétnu situáciu, v ktorej sa nachádza osoba, od ktorej hrozí útok, a osoba, ktorá 
môže konať v nutnej obrane, miesto (napr. verejný priestor známy častými 
prepadnutiami), čas (napr. nočná alebo skorá ranná hodina), existenciu zbrane, ktorú 
by mal útočník k dispozícii (pričom zbraňou môžeme rozumieť všetko, čím je možné 
útok proti telu urobiť dôraznejším; § 122 ods. 3 Trestného zákona). 

Priamo hroziacim útokom nie je vzdialenejšia príprava na útok (napr. zaobstaranie 
zbrane, objednanie útočníka, teda dohovor medzi objednávateľom a páchateľom) alebo 
vyhrážanie útokom v budúcnosti. 

Útok trvá, ak už bol začatý, ale ešte nebol ukončený. Po ukončení útoku nie je možné 
konať v nutnej obrane. Trvanie útoku v prípadoch útokov na život a zdravie sa posudzuje 
užšie ako v prípadoch útokov proti majetku.  

Ak po útoku na zdravie poškodeného útočník odchádza, útok už netrvá. Prípadný 
protiútok zo strany brániaceho sa v takej situácii (napr. poškodený sa – v úmysle vysporiadať 
sa s útočníkom – za ním rozbehne, udrie útočníka do hlavy alebo ho bodne nožom do chrbta 
a spôsobí mu zranenie) sa považuje za konanie mimo časového rámca nutnej obrany a takéto 
konanie poškodeného je možné posúdiť ako trestný čin.42 V súlade s právnym poriadkom 
však je možné voči odchádzajúcemu útočníkovi postupovať na základe občianskeho 

 
41 Porovnaj KUCHTA, J. Nedostatek protiprávnosti a trestnosti činu (vyloučená a zaniklá protiprávnost 
a trestnost činu). In: KRATOCHVÍL, V. a kol. Kurs trestního práva. Trestní právo hmotné. Obecná část, s. 376. Pozri 
taktiež BURDA, E. Nutná obrana a ďalšie okolnosti vylučujúce protiprávnosť činu, s. 63. 
42 Porovnaj R 26/1967 (v odôvodnení): „Beztrestnosti podle § 13 tr. zák. se nemůže dovolávat ten, kdo se při obraně 
proti útoku neomezí na odvrácení útoku, ale podnikne další útočné činy, neodůvodněné již pouze nutnosti obrany a 
kdo případně se dá s útočníkem do vzájemné půtky, takže již u něj nejde o obranu, ale o vypořádání se s útočníkem.“ 
Pozri tiež R 18/1979: „Jde o překročení mezí nutné obrany, jestliže se pachatel zpočátku brání způsobem přiměřeným 
povaze a nebezpečnosti útoku směřujícímu proti zájmům chráněným trestním zákonem, ale po skončení útoku sám 
přejde do útoku s úmyslem vypořádat se s útočníkem, od něhož již nehrozí nebezpečí. Za následek způsobený v této 
fázi jednání je pachatel trestně odpovědný a nemůže se dovolávat, že jednal v nutné obraně ve smyslu § 13 tr. zák.“ 
Taktiež R 2/2006: „Ak obvinený vystúpil na obranu fyzickej integrity inej osoby napadnutej pästným útokom takým 
spôsobom, že viacnásobne bodol útočníka nožom (strednou až veľkou intenzitou) do oblasti chrbta v čase, keď tento 
už upúšťal od ďalšieho útoku a snažil sa z miesta činu odísť, nekonal v medziach nutnej obrany v zmysle § 13 
Trestného zákona, lebo takáto obrana bola celkom zjavne neprimeraná útoku (exces intenzívny), pričom bola 
vykonaná v čase, keď útok priamo nehrozil ani netrval (exces extenzívny).“ 
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obmedzenia osobnej slobody podľa § 85 ods. 2 Trestného poriadku, ktoré však umožňuje 
podstatne menší zásah do telesnej integrity (obmedzenie osobnej slobody do príchodu 
polície) ako nutná obrana. 

Inou situáciou v prípadoch útokov proti životu a zdraviu môže byť tzv. prestávka v boji 
– napr. útočník spadne, resp. sa spamätáva po protiúdere od poškodeného. Ak je v takom 
prípade zrejmé, že útočník je schopný pokračovať v boji a má úmysel pokračovať (napr. 
nesnaží sa z miesta útoku vzdialiť), útok stále trvá a je možné v rámci nutnej obrany spôsobiť 
útočníkovi ďalšie zranenia, ktorými bude zneškodnený. Naopak, ak útočník nehybne leží na 
zemi, resp. utrpel takú ujmu na zdraví, ktorá mu bráni pokračovať v útoku, a je zrejmé, že ďalší 
útok od neho nehrozí, útok sa skončil a prípadné ďalšie protiútoky zo strany poškodeného 
môžu byť posúdené ako trestný čin (napr. kopanie do ležiaceho útočníka na zemi). 

V prípade bitky viacerých osôb je potrebné dokazovaním stanoviť, kto bitku začal 
a kto konal v nutnej obrane, resp. či išlo o sériu vzájomných útokov, a teda či osoba, ktorá sa 
primárne len bránila neprekročila časový rámec alebo intenzitu nutnej obrany.43 Pre konanie 
v nutnej obrane je rozhodujúca iniciatíva útočníka na začiatku konfliktu.44 

Útočník sa nemôže domáhať nutnej obrany voči nutnej obrane obrancu. Konanie 
útočníka, namierené proti osobe, ktorá koná v nutnej obrane, treba považovať za 
pokračovanie v útoku, čiže útok stále trvá. To platí bez ohľadu na to, či útok bol od začiatku 
namierený voči osobe, ktorá koná v nutnej obrane, alebo voči inej osobe. Osoba, ktorá koná 
v nutnej obrane, je preto oprávnená prekonať aj tento pokračujúci útok voči svojej osobe 
spôsobom, ktorý nie je zrejme neprimeraný povahe a nebezpečnosti útoku.45 

Naopak, útok proti majetku trvá aj v prípade, že útočník s vecou, ktorú získal krádežou 
alebo lúpežou, odchádza. Poškodený voči takémuto páchateľovi môže vykonať protiútok 
(dostatočne výrazný na to, aby páchateľ vec vydal) a takéto konanie poškodeného sa bude 
z časového hľadiska posudzovať ako konanie v nutnej obrane. Avšak, ak sa páchateľ 
poškodenému stratí z dohľadu, stane sa pre poškodenému nedosiahnuteľným, útok sa 
skončil. Preto ak by neskôr poškodený páchateľa vyhľadal a násilím by sa snažil získať svoju 
vec späť, útok už netrvá a je možné voči poškodenému príp. vyvodiť trestnú zodpovednosť 
(napr. ak by páchateľovi na druhý deň zazvonil pri dverách a spôsobil mu ublíženie na zdraví). 

Útok proti domovej slobode46 trvá dovtedy, kým sa nepodarí útočníka, ktorý vnikol do 
domu alebo do bytu iného s úmyslom spáchať tam protiprávny čin z domu alebo z bytu 
vyhnať.47 Útok proti slobode pohybu trvá, pokiaľ je osoba na tejto slobode obmedzená, napr. 
uzamknutím v určitom priestore. Ak osoba rozrazí dvere takto uzamknutého priestoru, čím 
spôsobí ublíženie na zdraví páchateľa, ide o konanie v nutnej obrane vzhľadom na trvajúci 
útok.48 

Z uvedeného vyplýva, že nie je možné stotožňovať trvanie útoku s dokonaním 
trestného činu. Útok môže trvať dlhšie, teda aj po momente, keď bol trestný čin dokonaný, 
a to až do dokončenia trestného činu, resp. aj po ňom. Napr. pri trestnom čine lúpeže (§ 188 
Trestného zákona) je trestný čin dokonaný už v čase, keď páchateľ použije hrozbu 
bezprostredného násilia voči poškodenému (v úmysle zmocniť sa cudzej veci), napr. priloží 

 
43 Primerane R 16/1986 (Výtah ze zhodnocení praxe soudů při rozhodování o trestných činech proti životu a zdraví; 
trestní kolegium Nejvyššího soudu ČSSR č. j. Tpjf 24/85 z 31. 10. 1985). 
44 Rč 20/2008, v odôvodnení. 
45 Proti konaniu v nutnej obrane nie je nutná obrana prípustná. Pozri R 9/1980. 
46 Trestný čin porušovania domovej slobody podľa § 194 ods. 1 Trestného zákona: „Kto neoprávnene vnikne do 
obydlia iného alebo tam neoprávnene zotrvá, potrestá sa odňatím slobody až na dva roky.“ 
47 R 9/1980. 
48 Rč 26/2017. 
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poškodenému nôž ku krku a žiada vydanie peňazí. Dokončený je trestný čin lúpeže, keď sa 
páchateľ tejto veci (peňazí) skutočne zmocní. V takom prípade útok stále trvá. V prípade, že 
páchateľ s ulúpenými peniazmi odchádza, poškodenému sa v tom momente podarí chytiť 
železnú tyč, ktorá ležala v blízkosti, a odchádzajúceho páchateľa touto tyčou udrie v úmysle 
získať späť svoje peniaze, protiútok zo strany poškodeného sa udial ešte stále v čase trvania 
útoku a je krytý nutnou obranou. 

Vo vzťahu k otázke, či útok priamo hrozí, alebo trvá, je vždy okrem objektívneho 
hľadiska (ako sa veci v skutočnosti udiali) potrebné pristupovať subjektívne, teda posudzovať, 
ako sa relevantné skutočnosti javili osobe, ktorá v nutnej obrane mala konať. Táto osoba totiž 
pod vplyvom stresu, strachu, zmätku alebo zľaknutia, resp. v rýchlom slede udalostí – môže  
posudzovať veci skreslene – napr. sa jej môže zdať, že útočník siaha po zbrani a útok 
bezprostredne hrozí, príp. sa jej môže zdať, že útok stále trvá a páchateľ pokračuje v boji 
(páchateľ sa zdvíha zo zeme), hoci mal páchateľ úmysel upustiť od útoku a odísť. 

Ak sa osoba mylne domnieva, že útok priamo hrozí alebo trvá, a koná len v domnelej 
nutnej obrane (odvracia domnelý útok), ide o putatívnu nutnú obranu. Útok teda nie je 
skutočný, existuje len v predstave brániaceho sa. Putatívna obrana sa posudzuje podľa zásad 
o skutkovom omyle. Ak sa brániaci mylne domnieval, že tu útok existuje, nepripočíta sa mu 
trestný čin úmyselný, ale prichádza do úvahy zodpovednosť za nedbanlivostný trestný čin (§ 
25 ods. 4 Trestného zákona). Tak to bude v prípade, ak páchateľ síce nevedel, že v skutočnosti 
o útok nejde, avšak podľa svojich osobných pomerov a okolností mal a mohol rozpoznať, že 
ide len o zdanlivý útok (napr. osoba, ktorá v noci vstúpila do stráženého objektu, nie je 
zlodejom, ale ide len o chodca, ktorý sa chce opýtať na ďalšiu cestu a pod.). 

V prípade, že na základe vykonaného dokazovania existujú pochybnosti, či útok 
skutočne hrozil alebo nie, resp. či útok ešte trval, alebo bol už ukončený, je nevyhnutné vo 
vzťahu k osobe, ktorá sa nutnej obrany domáha, aplikovať prezumpciu neviny ako jednu zo 
základných zásad trestného práva procesného (§ 2 ods. 4 Trestného poriadku), pričom z nej 
vyplýva pravidlo in dubio pro reo, čiže v pochybnostiach v prospech tejto osoby. To znamená, 
že je potrebné predpokladať, že útok trval a protiprávnosť činu na základe nutnej obrany je 
vylúčená.49 

Ak osoba, ktorá sa domáha konania v nutnej obrane, konala v čase, keď ešte útok 
priamo nehrozil, alebo útok už netrval, ide o exces z nutnej obrany. Keďže osoba vykladala 
čas priamo hroziaceho alebo trvajúceho útoku extenzívne, takýto exces sa nazýva exces 
extenzívny. Osoba konajúca v extenzívnom excese nenapĺňa zákonnú podmienku nutnej 
obrany, ktorou je hrozba alebo trvanie útoku, a preto je zodpovedná za trestný čin spáchaný 
v tomto excese. Vo vzťahu k takému trestnému činu (rovnako ako pri každom trestnom čine) 
je potrebné klásť dôraz na subjektívnu stránku trestného činu, ktorej obligatórnym znakom 
je zavinenie. Konanie v extenzívnom excese môže byť zavinené nedbanlivostne (najmä 
v prípadoch putatívnej nutnej obrany), ale môže byť zavinené aj úmyselne (napr. brániaci sa 
chce páchateľovi pomstiť už v čase, keď sa útok skončil).50 Zavinenie je potrebné skúmať (a 
dokazovať) jednak k excesu z nutnej obrany a jednak k trestnému činu, ktorý mal byť (v 
excese) spáchaný.51 
 

 
49 Súd nemôže prísť k záveru, že sa „útok veľmi pravdepodobne neskončil“. Pozri R 36/1991. 
50 Pozri Rč 16/1994. 
51 Pozri Rč 20/2008: „V případě excesu z mezí nutné obrany je podmínkou trestní odpovědnosti obránce nejen 
zaviněné překročení mezí nutné obrany, ale jeho zavinění se musí vztahovat též ke znakům příslušné skutkové 
podstaty, kterou tím naplnil, přičemž nemusí jít o stejnou formu zavinění.“ 
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Útok na záujem chránený Trestným zákonom 
 

Trestný zákon chráni najdôležitejšie spoločenské záujmy – najmä záujmy jednotlivca 
(život, zdravie, osobnú slobodu, ľudskú dôstojnosť, majetok), ale aj záujmy celej spoločnosti 
(všeobecná bezpečnosť, životné prostredie, ústavné zriadenie, poriadok vo verejných 
veciach, atď.). Útok, voči ktorému je možné konať v nutnej obrane, môže v zásade smerovať 
voči ktorémukoľvek chránenému záujmu – proti životu a zdraviu, slobode (vrátane domovej 
slobody52), majetku atď. Vždy však musí ísť o záujmy chránené Trestným zákonom, teda 
nepostačuje, ak ide o záujmy chránené výlučne správnym právom alebo výlučne súkromným 
právom (napr. plnenie zmluvného záväzku).53 

Čiže je možné odvracať konaním v nutnej obrane útok, ktorý hrozí individuálnym 
záujmom alebo všeobecným záujmom. Konaním v nutnej obrane je možné pred 
nebezpečenstvom chrániť vlastné záujmy (napr. vlastný život alebo majetok) alebo záujmy 
inej osoby (napr. blízkej osoby, suseda, kohokoľvek).54 Ochrana práv a záujmov inej osoby 
nutnou obranou sa nazýva pomoc v nutnej obrane. 

Taktiež je možné konaním v nutnej obrane – podobne ako pri krajnej núdzi – pri 
splnení všetkých zákonných podmienok zasahovať v zásade do akýchkoľvek práv 
a chránených záujmov, a to práv útočníka. 
 
Obrana nie je celkom zjavne neprimeraná útoku 
 

Podľa § 25 ods. 2 Trestného zákona je negatívne vymedzené, čo sa za nutnú obranu 
nepovažuje. Nutnou obranou nie je obrana, ak je celkom zjavne neprimeraná útoku. 
Neporovnáva sa tak chránený záujem poškodený a chránený záujem obraňovaný, ani sa 
neporovnáva následok spôsobený a následok ktorý hrozil (ako pri krajnej núdzi). Posudzuje 
primeranosť obrany vo vzťahu k útoku. Týmto je vyjadrená pri nutnej obrane zásada 
proporcionality. 

Táto požiadavka je voči osobe konajúcej v nutnej obrane definovaná pomerne široko 
a veľkoryso: obrana môže byť primeraná útoku, avšak obrana môže byť aj neprimeraná 
útoku, dokonca môže byť aj zjavne neprimeraná útoku, avšak nesmie byť celkom zjavne 
neprimeraná útoku. Celkom zjavná neprimeranosť obrany voči útoku znamená, že 
priemernému človeku musí byť celkom jasné, teda očividné, nápadné alebo nepochybné, že 
obrana je útoku neprimeraná.55 Celkom zjavná neprimeranosť je daná hrubým nepomerom 
medzi obranou a útokom.  
 
Ide predovšetkým o použitie prostriedku podstatne silnejšieho, ako je potrebné na 
odvrátenie útoku alebo spôsobenie škody obranou, ktorá je v hrubom nepomere ku škode 
hroziacej z útoku.56 

Takto široko definovaná zásada proporcionality je vyjadrením požiadavky, že nikto 
nie je povinný znášať útoky na práva a chránené záujmy svojej osoby alebo iného. Každý musí 

 
52 Bližšie R 9/1980. Domovú slobodu pred útokmi však chráni aj inštitút oprávneného použitia zbrane podľa § 26 
ods. 2 Trestného zákona. Taktiež k tomu porovnaj Rč 47/1997. 
53 V opačnom prípade by mohlo byť teda legálne napr. si vymôcť plnenie zmluvného záväzku násilím. Pozri 
BURDA, E. Nutná obrana a ďalšie okolnosti vylučujúce protiprávnosť činu, s. 53. 
54 Pozri napr. R 7/1970. 
55 Pozri Rč 20/2008. 
56 R II/1965. 
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mať možnosť sa voči takýmto útokom efektívne brániť. Od brániaceho sa nemožno žiadať, 
aby čakal a spoliehal sa na náhodu, že negatívny následok, ktorý objektívne i podľa neho 
z útoku hrozí, nenastane, resp. nemožno žiadať, aby nepoužil primerané a dostupné 
prostriedky na znemožnenie útoku a zneškodnenie útočníka.57 Brániaci sa nie je povinný 
ustupovať.58 Taktiež od brániaceho sa nemožno vyžadovať, aby sa útoku vyhol inak než 
použitím obrany.59 Forma obrany nie je určená: môže byť vedená aktívne (napr. údery), 
pasívne (odrážanie úderov), konaním (poštvanie psa na útočníka), opomenutím konania 
(neodvolanie psa, ktorý inštinktívne zasahuje proti útočníkovi).60 Brániaci sa môže na hroziaci 
alebo očakávaný útok vopred preventívne pripraviť – napr. si pripraviť zbraň (lebo sa pohybuje 
na nebezpečných miestach) – a táto skutočnosť per se nevylučuje záver, že ide o nutnú 
obranu.61 Efektívnosť obrany znamená jej dostatočnú dôraznosť. Obrana musí byť 
dôraznejšia, intenzívnejšia ako útok, aby dokázala útok odvrátiť a ochrániť práva alebo 
chránené záujmy.  

Okolnosť, či je obrana celkom zjavne neprimeraná útoku sa posudzuje na základe 
zákonom vymedzených kritérií, ktorými sú: 

a) spôsob útoku,  
b) miesto útoku,  
c) čas útoku,  
d) okolnosti vzťahujúce sa na osobu útočníka, 
e) okolnosti vzťahujúce sa na osobu brániaceho sa. 

 

Ad a) Spôsobom útoku sa rozumie najmä intenzita útoku, ktorá je daná najmä:  
i. počtom útočníkov,  

ii. ďalej skutočnosťou, či poškodený mohol pred začiatkom útoku, resp. obrany 
útočníkov vnímať (napr. náhle napadnutie odzadu),  

iii. prostriedkami použitými na útok a najmä spôsobom, akým tieto prostriedky boli na 
útok použité. 

Čím je počet útočníkov vyšší, čím je útok pre poškodeného prekvapivejší 
a neočakávanejší, resp. čím je spôsob použitia prostriedkov na útok intenzívnejší, teda čím je 
uvedenými okolnosťami útočník viac zvýhodnený, tým môže byť intenzívnejšia aj obrana. Pri 
prostriedkoch použitých na útok je dôležitejšie, akým spôsobom bol určitý prostriedok 
použitý, než aký prostriedok bol použitý.62 Na jednej strane môže byť zbraň útočníkom 
použitá „amatérsky“, teda útok so zbraňou nemusí byť zo strany takého útočníka 
mimoriadne nebezpečný, na druhej strane aj útok „holými rukami“ môže byť natoľko účinný, 
že spôsobí usmrtenie poškodeného. To znamená, že brániaci sa môže v nutnej obrane použiť 
zbraň nielen proti útočníkovi so zbraňou, ale aj proti útočníkovi s „holými rukami“, ak je jeho 
útok dostatočne intenzívny.63 Brániaci sa však nie je povinný použiť na svoju obranu zbraň, 

 
57 R 41/1980. 
58 Rč 47/1995. 
59 R 25/1976: „Na nesplnenie podmienok nutnej obrany nemožno usudzovať ani z tej skutočnosti, že napadnutý sa 
nevyhol útoku inak než použitím obrany, pretože nikto nie je povinný ustupovať pred neoprávneným útokom na 
záujmy chránené trestným zákonom, ale má naopak právo použiť proti takémuto útoku obranu, ktorá nie je zrejme 
neprimeraná povahe a nebezpečnosti útoku.“ Taktiež R 8/1988. 
60 BURDA, E. Nutná obrana a ďalšie okolnosti vylučujúce protiprávnosť činu, s. 65. 
61 R 19/1982. 
62 Pozri R 41/1980. 
63 Porovnaj napr. Rč 48/2007: „Jestliže byl útok vůči napadenému veden ze strany útočníka opakovaným házením 
kamenů sice z větší vzdálenosti, avšak takovou intenzitou a tak velkými kameny, že mu hrozilo způsobení i 
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hoci ju má pri sebe. Voľba prostriedkov je plne v uvážení brániaceho sa, ak použitie týchto 
prostriedkov nevedie k obrane celkom zjavne neprimeranej útoku. 

V súvislosti so spôsobom útoku sa posudzuje aj právo alebo chránený záujem, ktoré 
sú útokom ohrozené. Pri útokoch proti životu a zdraviu, resp. proti slobode a ľudskej 
dôstojnosti môže obrana smerovať aj proti životu a zdraviu útočníka. Pri útokoch menšej 
intenzity proti zdraviu nemožno útočníka zabiť, je však možné mu spôsobiť ťažkú ujmu na 
zdraví, avšak bez trvalých následkov (ktorými by bolo napr. zmrzačenie). Pri útokoch 
smerujúcich proti životu alebo smerujúcich k ťažkej ujme na zdraví je možné útočníka usmrtiť. 
Rovnako pri útoku smerujúcemu k pozbaveniu osobnej slobody (teda uväzneniu) obrancu, 
resp. pri sexuálnom útoku, ako aj pri útoku na závažný celospoločenský záujem (napr. 
vyzradenie utajovaných skutočností o obranných systémoch alebo jadrových elektrárňach 
teroristom).64  Pri útokoch proti majetku môže obrana smerovať proti zdraviu útočníka, 
slobode, resp. majetku. Ako porušenie zásady proporcionality nemožno a priori posúdiť 
výlučne to, že je spôsobené ublíženie na zdraví pri odvracaní útoku na majetok alebo 
nedotknuteľnosť obydlia.65 Nutná obrana je prípustná proti útoku ohrozujúcemu akýkoľvek 
záujem chránený trestným zákonom. 

Ad b) Pri kritériu miesta útoku sa zohľadní, či sa útok odohráva v súkromí alebo na 
verejnosti, resp. na frekventovanom alebo odľahlom mieste, resp. na mieste osvetlenom 
alebo tmavom. Vo všeobecnosti platí, že čím dané miesto viac útočníka zvýhodňuje, tým 
môže byť obrana voči útoku intenzívnejšia. Zvýhodnený je útočník najmä na miestach, ktoré 
podrobne pozná a sú mu dobre známe (napr. v domácnosti útočníka alebo mieste 
prístupnom verejnosti blízko jeho bydliska), taktiež na miestach, kde môže útočník efektívne 
zabrániť úteku poškodeného (uzamknutie v byte, v aute), resp. zvýhodnený je na odľahlých 
miestach, kde je nízka pravdepodobnosť, že by niekto mohol poškodenému pomôcť, resp. 
zakročiť voči útočníkovi. Podobne je obrana vyššej intenzity prípustná, ak sa obranca 
nachádza na miestach, ktoré sú z hľadiska jeho postavenia alebo situácie a potreby jeho 
ochrany „privilegované“ (napr. zdravotnícke zariadenie, škola, obydlie).66 

Ad c) Z hľadiska času útoku sa ako relevantné kritérium zohľadní, či sa útok uskutočnil 
cez deň (za dobrej alebo zníženej viditeľnosti), v podvečerných hodinách alebo v noci (keď je 
viditeľnosť slabá). Podobne – ako pri kritériu miesta útoku – aj z hľadiska času útoku platí, že 
čím daný čas viac útočníka zvýhodňuje, tým môže byť obrana voči útoku intenzívnejšia. 
V zásade je výhodnejší čas pre útočníka vtedy, keď môže poškodeného viac prekvapiť (napr. 
sa pred útokom schovať v tme), resp. po útoku efektívnejšie ujsť z miesta činu; taktiež je pre 
útočníka výhodnejší čas, keď je menej pravdepodobné, že môže poškodenému niekto prísť 
pomôcť alebo že sa niekto tretí stane svedkom trestného činu a pod. 

Ad d) Ako okolnosti vzťahujúce sa na osobu útočníka sa zohľadnia fyzické dispozície 
útočníka (výška, hmotnosť, svalová hmota a pod.), vek, pohlavie, predchádzajúce skúsenosti 
s útočníkom (napr. či sa správal v minulosti agresívne, či sa vyhrážal spáchaním trestného činu 
a pod.), trestnú minulosť (napr. je o útočníkovi známe, že bol za podobnú trestnú činnosť 
opakovane trestaný), osobitné spôsobilosti alebo zručnosti (napr. ovládanie bojových umení, 

 
závažného zranění, přičemž tento útok stále trval, nejde o vybočení z mezí nutné obrany podle § 13 tr. zák., pokud 
napadený jako jediného účinného prostředku k odvrácení takového útoku použil střelné zbraně tak, že vystřelil ve 
směru na útočníka, kterého zasáhl a způsobil mu smrtelné zranění, zvláště když tomu předcházelo několik 
neúčinných výstražných výstřelů.“ 
64 Pozri BURDA, E. Nutná obrana a ďalšie okolnosti vylučujúce protiprávnosť činu, s. 83-84. 
65 Nález Ústavního soudu ČR z 1. októbra 2002, sp. zn. II. ÚS 317/01, Sbírka nálezů a usnesení č. 116/2002 Usn. 
66 Porovnaj BURDA, E. Nutná obrana a ďalšie okolnosti vylučujúce protiprávnosť činu, s. 85. 
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skúsenosti  s narábaním so zbraňami a pod.). Aj pri tomto kritériu platí, že čím viac okolnosti 
vzťahujúce sa na osobu útočníka ho zvýhodňujú alebo zvyšujú pravdepodobnosť útoku alebo 
intenzitu útoku, tým môže byť aj obrana voči útoku intenzívnejšia. Útočník je zvýhodnený, 
resp. je možné očakávať vyššiu intenzitu útoku, najmä ak je dobre fyzicky disponovaný, je 
mladší, muž, ide o recidivistu, ovláda osobitné techniky boja a pod. Naopak, útočník nie je 
zvýhodnený, ak je nižší, nie je vyšportovaný, je starší a pod., pričom takéto okolnosti 
odôvodňujú použiť obranu s nižšou intenzitou. 

Ad e) Podobne aj ako okolnosti vzťahujúce sa na osobu brániaceho je potrebné zobrať 
do úvahy fyzické dispozície brániaceho sa, vek, pohlavie, osobitné spôsobilosti alebo 
zručnosti. Aj v tomto prípade platí, že čím viac okolnosti vzťahujúce sa na osobu brániaceho 
zvýhodňujú útočníka alebo zvyšujú pravdepodobnosť útoku alebo intenzitu útoku, tým môže 
byť aj obrana voči útoku intenzívnejšia. Útočník je v zásade zvýhodnený, ak brániaci sa nie je 
osobitne športovo disponovaný, má vyšší vek, nedisponuje osobitnými spôsobilosťami alebo 
zručnosťami a pod. Naopak, útočník v zásade zvýhodnený nie je, ak je brániaci sa dobre 
disponovaný z hľadiska hmotnosti a svalstva, má osobitné spôsobilosti alebo zručnosti a pod. 
Napr. ak brániaci sa ovláda na výbornej úrovni bojové umenia (napr. karate), pričom túto 
svoju spôsobilosť použije v plnej sile voči útočníkovi, ktorý je zjavne slabšie disponovaný 
z hľadiska telesných proporcií ako aj schopností boja, pričom tento útočník nemá pri sebe 
zbraň, takáto obrana by mohla byť posúdená ako celkom zjavne neprimeraná útoku. 

Uvedené kritériá je potrebné posudzovať v súhrne (komplexne), vo vzájomnej 
súvislosti a prísne individuálne vo vzťahu ku konkrétnej veci.67 Posudzovanie sa uskutočňuje 
nie len objektívne, teda podľa toho, ako sa jednotlivé skutočnosti reálne udiali, ale aj 
subjektívne, teda ako sa skutočnosti brániacemu sa – vzhľadom na rýchly sled udalostí, resp. 
stres, strach, zmätok, zľaknutie – javili z hľadiska závažnosti útoku a ďalších vyššie uvedených 
kritérií.68  

Napr. v prípade, že je žena v noci v slabo osvetlenom parku náhle napadnutá štyrmi 
útočníkmi, ktorí podpriemerne telesne disponovaní, avšak následkom tmy sa jej zdá, že ide 
o šiestich výborne disponovaných mužov, pričom použije voči nim strelnú zbraň a trom spôsobí 
ťažkú ujmu na zdraví a jednému smrť, takáto obrana vzhľadom na uvedené okolnosti nebude 
v zásade posúdená ako celkom zjavne neprimeraná útoku. Následok spôsobený konaním 
v nutnej obrane môže byť aj závažnejší ako ten, ktorý z útoku hrozil.69 Zranenie alebo aj 
usmrtenie útočníka bez toho, že by bol zranený brániaci sa, nemusí teda per se znamenať 
vybočenie z medzí nutnej obrany.70 Podobne nebude celkom zjavne neprimeranou obranou, 
ak sa napadnutý bráni so zbraňou proti  neozbrojenému útočníkovi, ktorý je však vekove 
podstatne mladší, fyzicky silnejší a známy svojou agresívnosťou.71 Naopak, pri pästnom útoku 

 
67 R II/1965. 
68 Napr. R 36/1991: „Při hodnocení skutečností týkajících se trvání i nebezpečnosti útoku poškozeného vůči obviněné 
a jejím dětem z hlediska podmínek nutné obrany je třeba přihlížet i k psychickému stavu obviněné a k jejímu 
subjektivnímu náhledu na trvání a nebezpečnost útoku.“ 
69 R 19/1982: „Škoda spôsobená v obrane môže byť väčšia ako škoda, ktorú útočník napadnutému spôsobil, alebo 
ktorá hrozila z jeho útoku; nesmie však byť medzi nimi zrejmý nepomer. Spravidla nepôjde z tohto hľadiska o 
prekročenie primeranosti nutnej obrany, keď napadnutý pri odvracaní útoku ohrozujúceho jeho život, resp. z ktorého 
mu hrozí ťažká ujma na zdraví, útočníka usmrtí.“ Podobne Rč 14/1999: „V závislosti na konkrétních okolnostech 
případu není vyloučeno posoudit jako stav nutné obrany jednání osoby, která reaguje na fyzický útok neozbrojeného 
pachatele opakovaným použitím střelné zbraně, přičemž dojde k usmrcení útočníka.“ 
70 Porovnaj R 25/1976. 
71 Porovnaj R 49/1970. 
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je konanie obrancu, ktorý bodne útočníka nožom, možné posúdiť za určitých okolností 
(stredná až veľká intenzita bodnutia) ako celkom zjavne neprimeranú obranu.72 

Ak je obrana celkom zjavne neprimeraná útoku, ide o exces z nutnej obrany. Keďže 
ide o nadmernú intenzitu obrany, ide o exces intenzívny. Ak tento exces je motivovaný 
zlosťou alebo pomstychtivosťou brániaceho sa, toto sa nazýva exces stenický. Avšak 
samotná skutočnosť, že brániaci sa konal v afekte hnevu nemusí znamenať porušenie 
podmienok nutnej obrany; podstatné je to, či tento afekt hnevu viedol k použitiu celkom 
zjavne neprimeranej obrany.73 Ak je exces spôsobený strachom, zmätkom alebo zľaknutím, 
ide o exces astenický. Vylúčenie trestnej zodpovednosti astenického excesu upravuje § 25 
ods. 3 Trestného zákona.74 Aj pri intenzívnom excese – podobne ako pri extenzívnom excese 
je nevyhnutné skúmať úmyselné alebo nedbanlivostné zavinenie, at o jednak vo vzťahu 
k excesu a jednak vo vzťahu k trestnému činu, ktorý mal byť v excese spáchaný.75 

Podmienka, že obrana nesmie byť celkom zjavne neprimeraná útoku, predstavuje 
zásadu proporcionality. Zásada subsidiarity – na rozdiel od krajnej núdze – nie je 
podmienkou nutnej obrany. Podmienkou nutnej obrany nie je skutočnosť, že útok nebolo 
možné odvrátiť inak.76 Brániaci sa nie je povinný primárne voliť menej intenzívne formy 
a prostriedky obrany a až následne tie intenzívnejšie77 ani sa útoku vyhýbať, ako sme uviedli 
vyššie. Brániaci sa je oprávnený zvoliť také prostriedky obrany, ktoré sú efektívne, sú 
intenzívnejšie ako útok a vedia útok odvrátiť. Limitom je len uvedená zásada proporcionality. 

To znamená, že aj v prípade, že brániaci sa zamýšľal použiť proti útoku iný – miernejší 
spôsob obrany, než ktorý omylom skutočne použil, sú podmienky nutnej obrany splnené, ak 
ani skutočne použitá obrana nie je celkom zjavne neprimeraná útoku.78 

Ak niektorá z uvedených podmienok nutnej obrany nie je splnená, pričom ostatné 
okolnosti odvracania útoku sú také, že by inak zakladali vylúčenie protiprávnosti na základe 
nutnej obrany podľa § 25 Trestného zákona, ide o poľahčujúcu okolnosť podľa § 36 písm. i) 
Trestného zákona. 
 
Obrana celkom zjavne neprimeraná útoku následkom silného rozrušenia 
 

Ustanovenie § 25 ods. 3 Trestného zákona upravuje situáciu, keď brániaci sa použil 
obranu celkom zjavne neprimeranú útoku (§ 25 ods. 2), avšak konal v silnom rozrušení 
spôsobenom útokom, najmä následkom zmätku, strachu alebo zľaknutia.  

Ak je obrana celkom zjavne neprimeraná útoku, ako sme uviedli vyššie, podmienka 
proporcionality v zásade nie je splnená, a brániaci sa je trestne zodpovedný za následok, 
ktorý svojou celkom zjavne neprimeranou obranou spôsobil (napr. smrť alebo ťažkú ujmu na 
zdraví útočníka). Avšak silné rozrušenie spôsobené útokom, najmä následkom zmätku, 
strachu alebo zľaknutia je dôvodom na vylúčenie trestnej zodpovednosti brániaceho sa. 
Hoci teda nutná obrana je okolnosťou vylučujúcou protiprávnosť činu, silné rozrušenie 
spôsobené útokom je okolnosťou vylučujúcou trestnú zodpovednosť. Vyplýva to z formulácie 
„nebude trestne zodpovedný“. Ide teda o protiprávny čin (protiprávnosť nie je vylúčená), avšak 

 
72 Pozri R 2/2006. 
73 Rč 13/2010. 
74 Pozri ďalej. 
75 Primerane Rč 20/2008. 
76 Pozri Rč 47/1995. 
77 Pozri Rč 20/2008. 
78 Pozri R 12/1983. 
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vzhľadom na tieto osobitné okolnosti na strane brániaceho sa je vylúčená jeho trestná 
zodpovednosť. Keďže nejde o okolnosť vylučujúcu protiprávnosť, nutná obrana voči takému 
konaniu je možná. 

Silné rozrušenie spôsobené útokom môže byť vyvolané zmätkom, strachom, 
zľaknutím alebo inými podobne silnými emóciami (ide o demonštratívny výpočet, slovo 
„najmä“). Tieto osobitné okolnosti sú ospravedlniteľnými pohnutiami mysle, ktoré nadväzujú 
na podnety mimoriadnej intenzity a závažnosti, medzi ktoré patrí aj náhly útok zo strany inej 
osoby.79 Tieto vystupňované emotívne zážitky skresľujú vnímanie reality brániaceho sa a jeho 
orientáciu v realite, resp. sťažujú jeho reakcie a celkovo ho znevýhodňujú. Musí byť daná 
príčinná súvislosť medzi útokom a týmto psychickým stavom.  

Tieto subjektívne hľadiská je potrebné objektivizovať posudzovaním, či silné 
rozrušenie naozaj mohlo vyplývať z povahy útoku, resp. či obranca je náchylný dospieť 
k takému silnému rozrušeniu. Potrebné je znalecké dokazovanie.80 

Ako sme uviedli vyššie, ide o astenický exces z nutnej obrany. Toto sú okolnosti, ktoré 
zákonodarca ustanovil ako natoľko závažné okolnosti hodné osobitného zreteľa, že majú za 
následok vylúčenie trestnej zodpovednosti brániaceho sa. Avšak ak je silné rozrušenie 
motivované zlosťou, pomstychtivosťou alebo nenávisťou brániaceho sa voči útočníkovi (exces 
stenický), ust. § 25 ods. 3 Trestného zákona v zásade nie je možné aplikovať a trestná 
zodpovednosť brániaceho sa nebude vylúčená. Avšak aj pomstychtivosť môže byť vyvolaná 
silným rozrušením spočívajúcim v strachu alebo zľaknutí. 

Existenciu silného rozrušenia, ktoré je spôsobené najmä strachom, zmätkom alebo 
zľaknutím a ktoré vylučuje trestnú zodpovednosť podľa § 25 ods. 3 Trestného zákona, je 
potrebné z hľadiska dokazovania stanoviť pomocou znaleckého posudku v odbore 
psychológia alebo psychiatria.81 
 
Automatické obranné systémy 
 

Automatický obranný systém je zariadenie, ktorého funkciou je potlačiť alebo zneškodniť 
budúci útok na záujem chránený trestným zákonom na určitom mieste bez prítomnosti alebo 
súčinnosti obrancu. Ide napr. o rôzne nástražné systémy, samostrelné zbrane, elektrické 
ploty alebo mreže a pod. Takéto zariadenie môže v zásade fungovať tak, že sa automaticky 
uvedie do činnosti po vniknutí útočníka do chráneného objektu. 

Naplnenie podmienok nutnej obrany podľa § 25 Trestného zákona použitím 
automatického obranného systému per se nie je vylúčené. Musia byť splnené zákonné 
požiadavky kladené na konanie v nutnej obrane, predovšetkým musí byť zabezpečené, aby 
automatický obranný systém aktivoval len proti priamo hroziacemu či trvajúcemu útoku na 
záujem chránený trestným zákonom a aby jeho účinnosť nebola celkom zjavne neprimeraná 
útoku.82 Prvá podmienka predovšetkým znamená, aby sa automatický obranný systém 
neaktivoval samovoľne, príp. pri vstupe inej osoby do objektu, ktorá nevykonáva útok na 

 
79 Porovnaj primerane Rč 14/2011: „Strach, úlek nebo zmatek pachatele se podřazují pod obecný pojem tzv. 
omluvitelných hnutí mysli, která pocházejí z polehčujících a pochopitelných duševních stavů pachatele. Tato 
omluvitelná hnutí mysli mohou navazovat jen na podněty mimořádné intenzity a závažnosti, protože musí vyvolat 
silné rozrušení pachatele (např. u strachu půjde o vystupňovanou obavu o život vlastní nebo o život blízkých osob, 
popřípadě o jinou vážnou újmu na zdraví). Nejedná se o pouhé silnější emoce, ale o emotivní prožitky vystupňované, 
které sice nutně neovlivňují příčetnost, ale vedou ke značnému zúžení vědomí pachatele a k oslabení jeho zábran.“ 
80 Pozri tiež BURDA, E. Nutná obrana a ďalšie okolnosti vylučujúce protiprávnosť činu, s. 92. 
81 Adekvátne Rč 24/2016. 
82 ŠÁMAL, P. § 25. In: ŠÁMAL, P. a kol. Trestní zákonník I. § 1 až 139. Komentář, s. 413-414. Pozri tiež Rč 12/2010. 
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chránený záujem (napr. dieťaťa). Systém musí byť teda zabezpečený proti neodôvodnenej 
aktivácii a pred vstupom do objektu by každá osoba mala byť upozornená na existenciu 
takého systému (napr. nápisom). Taktiež musí byť systém zabezpečený proti extenzívnemu 
excesu, teda aby systém nepôsobil na útočníka v čase, keď sa už útok skončil.83 Druhá 
podmienka predstavuje požiadavku účinného – ale nie celkom zjavne neprimeraného – 
nastavenia intenzity zásahu obranného systému voči predpokladanému útoku na záujem 
chránený Trestným zákonom. Automatické obranné systémy sa v zásade nastavujú proti 
útokom proti majetku a domovej slobode, pričom podmienka proporcionality v zásade 
pripúšťa obranu smerujúcu proti zdraviu útočníka (čiže jeho poranenie). Systém vopred 
úmyselne nastavený na usmrtenie útočníka by v takom prípade naopak zodpovedal celkom 
zjavne neprimeranej obrane voči útoku.84 

V prípade nesplnenia podmienok nutnej obrany bude osoba, ktorá nastavila 
automatický obranný systém (ako aj osoba, ktorá ho nechala nastaviť), v zásade zodpovedná 
za nedbanlivostný trestný čin, predovšetkým vo vedomej nedbanlivosti (bez primeraného 
dôvodu sa spoliehala, že následok nespôsobí). 
 
§ V.IV 

Oprávnené použitie zbrane 
 

Všeobecne 
 

Oprávnené použitie zbrane je okolnosťou vylučujúcou protiprávnosť činu podľa § 26 
Trestného zákona. Táto právna úprava rozlišuje dve samostatné situácie: 

a) oprávnené použitie zbrane v súlade s osobitným zákonom, 
b) použitie zbrane v obydlí, pričom zákonnými podmienkami sú: 

i. ide o použitie zbrane proti inému vo vlastnom obydlí, 
ii. účelom je ochrana života, zdravia alebo majetku, 

iii. osoba do obydlia neoprávnene vnikla alebo v ňom neoprávnene zotrváva, 
iv. nejde o nutnú obranu, 
v. nebola inému úmyselne spôsobená smrť. 
V prvom prípade podľa ods. 1 (oprávnené použitie zbrane v súlade s osobitným 

zákonom) ide o zbraň v technickom zmysle slova. To znamená, že ide o zbraň podľa definícií 
zbrane v súlade s jednotlivými osobitnými predpismi. Najmä ide o strelné zbrane, avšak 
osobitné predpisy môžu upravovať aj použitie bodných, sečných a palných zbraní, zbraní 
hromadnej účinnosti a špeciálnych zbraní.  

V druhom prípade podľa ods. 2 (použitie zbrane v obydlí) sa uplatní všeobecná a široká 
definícia pojmu zbraň podľa § 122 ods. 3 Trestného zákona („zbraňou sa rozumie, ak z 
jednotlivého ustanovenia nevyplýva niečo iné, každá vec, ktorou možno urobiť útok proti telu 
dôraznejším“). Z ustanovenia § 26 ods. 2 Trestného zákona totiž nevyplýva, že ide výlučne 
o zbraň podľa osobitného zákona, ale môže ísť o akýkoľvek nástroj, ktorý umožňuje urobiť 
útok dôraznejším. Ako zbrane teda podľa ods. 2 môžu slúžiť strelné zbrane, bodné a sečné 

 
83 Pozri BURDA, E. Nutná obrana a ďalšie okolnosti vylučujúce protiprávnosť činu, s. 79; resp. 88. 
84 Porovnaj rozhodnutie Nejvyššieho súdu ČSR, Rv I 2035/30, z 6. 2. 1932, Vážný 11388: „Ochranu proti zlodějům 
postavením samostřílu, kterým mohl býti zloděj těžce poškozen, nelze uznati za přiměřenou ochranu (§§ 19 a 344 
obč. zák.). Byl-li náhodou zloděj zasažen samostřílem do oka, ručí za tuto náhodu (§ 1311 obč. zák.) ten, kdo postavil 
samostříl s patronou nabitou na ostro. Spoluzavinění poškozeného jest spatřovati v tom, že vlezl v noci na senník, 
kde neměl co dělati.“ 



Trestná zodpovednosť 
V. kapitola – Okolnosti vylučujúce protiprávnosť činu 

 

[188] 

zbrane, tiež tupé predmety (napr. palica, tyč, stolička, žehlička a pod.) a iné predmety vhodné 
na obranný či útočný účel (napr. žieravina, povraz).85 Problematické môže byť, keď sa osoba 
v obydlí nebráni zbraňou, ale len „holými rukami“.86 
 
Použitie zbrane v súlade so zákonom 
 

Ustanovenie § 26 ods. 1 Trestného zákona upravuje prvú situáciu oprávneného 
použitia zbrane. Ide o použitie zbrane v súlade s osobitným zákonom. To znamená, že 
osobitný zákon definuje pojem zbraň a vymedzuje oprávnenie zbraň použiť. Z hľadiska 
oprávnenia zbraň použiť ide o špeciálny prípad výkonu práva a povinnosti. Oprávnené 
použitie zbrane ako okolnosť vylučujúca protiprávnosť činu je v pomere špeciality voči výkonu 
práva a povinnosti ako ďalšej okolnosti vylučujúcej protiprávnosť činu. Vymedzenie 
oprávnenia použiť zbraň zahŕňa podmienky a spôsob, v rámci ktorých môže byť zbraň 
použitá. 
Osobitnými zákonmi sú najmä: 

a) zákon č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore: 
i. zbraňou sa podľa § 61 ods. 2 tohto zákona na účely vymedzenia oprávnenia 

použitia zbrane rozumie strelná zbraň vrátane doplnkov zbrane a streliva, bodná 
zbraň a zbraň hromadnej účinnosti; 

ii. situácie, kedy je policajt podľa tohto zákona oprávnený použiť zbraň, taxatívne 
vymedzuje § 61 ods. 1 tohto zákona;87 

b) zákon č. 321/2002 Z. z. o ozbrojených silách Slovenskej republiky: 
i. vojenskou zbraňou sa podľa § 13 ods. 2 tohto zákona rozumie palná zbraň a bodná 

a sečná zbraň; vojenským zbraňovým systémom je podľa § 13 ods. 3 tohto zákona 
kombinácia jednej vojenskej zbrane alebo viacerých vojenských zbraní, ktorá zahŕňa 
vojenské zariadenia, vojenský materiál, ich obsluhu, prostriedky dopravy, prípadne 
rozmiestnenie vojenských útvarov a vojenských zväzkov; 

ii. rozsah oprávnenia vojaka použiť vojenskú zbraň alebo vojenský zbraňový systém 
taxatívne vymedzuje § 13 ods. 1 tohto zákona;88 

 
85 Pozri BURDA, E. § 26 Oprávnené použitie zbrane. In BURDA, E., ČENTÉŠ, J., KOLESÁR, J., ZÁHORA, J. a kol. 
Trestný zákon. Všeobecná časť. Komentár. I. diel. 1. vydanie. Praha: C. H. Beck, 2010, s. 216 a nasl. Taktiež 
BURDA, E. Nutná obrana a ďalšie okolnosti vylučujúce protiprávnosť činu, 2012, s. 121. 
86 Pozri tamtiež. Riešením môže byť použitie teleologického argumentu a minori ad maius, čiže ak niekto môže 
vo svojom obydlí použiť na ochranu života, zdravia alebo majetku zbraň, o to viac môže použiť len „holé ruky“. 
87 Policajt je podľa § 61 ods. 1 zákona o Policajnom zbore oprávnený použiť zbraň výlučne: 

a) v nutnej obrane a krajnej núdzi, 
b) ak sa nebezpečný páchateľ, proti ktorému zakročuje, na jeho výzvu nevzdá alebo sa zdráha opustiť úkryt, 
c) ak nemožno inak prekonať odpor smerujúci k zmareniu jeho služobného zákroku, 
d) aby zamedzil útek nebezpečného páchateľa, ktorého nemôže iným spôsobom zadržať, 
e) ak osoba, proti ktorej sa použila hrozba zbraňou alebo varovný výstrel do vzduchu, neuposlúchne výzvu 

policajta smerujúcu na zaistenie bezpečnosti inej alebo jeho vlastnej osoby, 
f) ak nemožno inak zadržať dopravný prostriedok, ktorého vodič bezohľadnou jazdou vážne ohrozuje život a 

zdravie osôb a na opakovanú výzvu alebo znamenie dané podľa osobitných predpisov nezastaví, 
g) aby odvrátil nebezpečný útok, ktorý ohrozuje strážený objekt alebo miesto, kde je vstup zakázaný, po 

márnej výzve, aby sa upustilo od útoku, 
h) aby zneškodnil zviera ohrozujúce život alebo zdravie osôb, 
i) aby v bezprostrednom priestore štátnej hranice prinútil zastaviť dopravný prostriedok, ktorého vodič na 

opakovanú výzvu alebo znamenie dané podľa osobitných predpisov nezastaví. 
88 Ust. § 13 ods. 1 zákona o ozbrojených silách SR: „Na základe vojenského rozkazu je vojak povinný použiť 
vojenskú zbraň alebo vojenský zbraňový systém na účely 
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c) zákon č. 124/1992 Zb. o Vojenskej polícii: 
i. zbraňou sa podľa § 32 ods. 2 tohto zákona rozumie strelná zbraň, bodná zbraň a 

zbraň hromadnej účinnosti; 
ii. situácie, kedy je vojenský policajt podľa tohto zákona oprávnený použiť zbraň, 

taxatívne vymedzuje § 32 ods. 1 tohto zákona (podobne ako zákon o Policajnom 
zbore; 

d) zákon č. 4/2001 Z. z. o Zbore väzenskej a justičnej stráže: 
i. zbraňou sa podľa § 15 ods. 5 tohto zákona rozumie strelná zbraň, bodná zbraň a 

zbraň hromadnej účinnosti; 
ii. situácie, kedy je príslušník zboru podľa tohto zákona oprávnený použiť strelnú 

zbraň, taxatívne vymedzuje § 43 ods. 1 tohto zákona; 
e) zákon č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii: 

i. zbraňou sa podľa § 19 ods. 2 tohto zákona rozumie krátka guľová zbraň, ktorej 
držiteľom je podľa osobitných predpisov obec; 

ii. situácie, kedy je príslušník obecnej polície podľa tohto zákona oprávnený použiť 
zbraň, taxatívne vymedzuje § 19 ods. 2 tohto zákona; 

f) zákon č. 46/1993 Z. z. o Slovenskej informačnej službe: 
i. zbraňou sa podľa § 9 ods. 1 tohto zákona rozumie strelná zbraň, pričom podľa 

tohto ustanovenia sú vymedzené situácie, kedy je príslušník podľa tohto zákona 
oprávnený použiť strelnú zbraň; 

g) niektoré ďalšie predpisy, predovšetkým zákon č. 215/2004 Z. z. o ochrane 
utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov (najmä § 70), 
zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny (oprávnenia člena stráže prírody 
podľa § 75). 

 
Použitie zbrane v obydlí 
 

Ustanovenie § 26 ods. 2 Trestného zákona upravuje druhý okruh prípadov 
oprávneného použitia zbrane. Zatiaľčo prvý odsek upravuje použitie zbrane príslušníkov 
Policajného zboru, ozbrojených bezpečnostných zborov a niektorých ďalších osôb pri výkone 
verejnej moci, druhý odsek upravuje použitie akéhokoľvek predmetu, ktorý môže slúžiť ako 
zbraň (§ 122 ods. 3 Trestného zákona), kýmkoľvek, kto takto koná vo svojom obydlí na 
ochranu života, zdravia alebo majetku, ak osoba do obydlia neoprávnene vnikne alebo v ňom 
neoprávnene zotrvá. Ide o zvýšenú ochranu života, zdravia a majetku vo vlastnom obydlí nad 
rámec nutnej obrany, avšak nesmie byť inému úmyselne spôsobená smrť. Ide o realizáciu 
zásady „môj dom, môj hrad“ v zmysle, že každý si je vo svojom obydlí pánom a má právo voči 
narušiteľovi obydlia tvrdo zasiahnuť.89 Takto sa môžu brániť osoby, ktoré majú strelnú zbraň 
v legálnej držbe, ale aj ktokoľvek iný, a to vzhľadom na chránené záujmy vo svojom obydlí bez 
splnenia podmienok nutnej obrany. 

Zákonné podmienky oprávneného použitia zbrane v obydlí podľa § 26 ods. 2 
Trestného zákona sú: 

 
a) zaručovania obrany Slovenskej republiky pred napadnutím cudzou mocou a plnenia úloh zachovania jej 

bezpečnosti podľa § 4 ods. 4 písm. a) až c), 
b) plnenia úloh prípravy ozbrojených síl podľa tohto zákona, 
c) plnenia záväzkov Slovenskej republiky vyplývajúcich z medzinárodných zmlúv vojenskej povahy, ktorými 

je Slovenská republika viazaná.“ 
89 BURDA, E. Nutná obrana a ďalšie okolnosti vylučujúce protiprávnosť činu, s. 117. 
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a) osoba má zbraň v legálnej držbe, pričom 
i. podmienky nadobúdania vlastníctva, držania, nosenia a používania zbraní a 

streliva, resp. práva a povinnosti držiteľov zbraní a streliva upravuje zákon č. 
190/2003 Z. z. o strelných zbraniach a strelive a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov; 

b) osoba použije zbraň vo svojom obydlí, 
i. primerane podľa § 122 ods. 5 Trestného zákona sa obydlím rozumie dom, byt 

alebo iný priestor slúžiaci na bývanie vrátane priestorov a pozemkov k nim 
patriacich, ak sú ako súčasť obydlia uzavreté; 

ii. formulácia „vo svojom“ znamená, že toto obydlie je vo vlastníctve tejto osoby 
alebo v oprávnenej držbe (napr. na základe prenájmu); 

c) ide o ochranu života, zdravia alebo majetku, pričom 
i. môže ísť o život, zdravie alebo majetok osoby, ktorá oprávnene zbraň použije, 

alebo inej osoby; 
ii. nie je podstatné, či život, zdravie alebo majetok bol bezprostredne ohrozený, ale 

podstatné je, že na základe neoprávneného vniknutia inej osoby do obydlia alebo 
jej neoprávneným zotrvaním v ňom bolo možné takéto ohrozenie predpokladať 
a motív brániacej sa osoby smeroval k ochrane života, zdravia alebo majetku; 

d) osoba do obydlia neoprávnene vnikne alebo v ňom neoprávnene zotrvá, 
i. to znamená, že toto obydlie nie je vo vlastníctve ani oprávnenej držbe tejto osoby, 

ii. vniknutie predstavuje neoprávnený vstup do obydlia a zotrvanie znamená, že 
osoba pôvodne do obydlia vstúpila oprávnene, avšak napriek výzvam vlastníka 
alebo oprávneného držiteľa ho odmieta opustiť; právo vojsť do obydlia a zdržiavať 
sa v ňom majú jeho užívatelia ako aj osoby, ktorým aspoň jeden z užívateľov 
povolil sa v obydlí zdržiavať (a to aj proti vôli iného z užívateľov); 

e) nejde o nutnú obranu, 
i. ak sú splnené podmienky nutnej obrany podľa § 25 Trestného zákona, je potrebné 

konanie brániaceho sa primárne kvalifikovať ako nutnú obranu; 
ii. oprávnené použitie zbrane podľa § 26 ods. 2 Trestného zákona má subsidiárny 

charakter, čiže sa použije, keď podmienky nutnej obrany splnené nie sú; 
iii. oprávnené použitie zbrane predstavuje rozšírenie ochrany života, zdravia alebo 

majetku v obydlí nad rámec nutnej obrany; 
f) nie je pritom inému úmyselne spôsobená smrť, 

i. pri oprávnenom použití zbrane v obydlí nie je možné iného úmyselne usmrtiť; 
a contrario, ak je pritom iný úmyselne usmrtený, je možné posúdiť konanie ako 
trestný čin vraždy podľa § 145 Trestného zákona (ak nejde o nutnú obranu); 

ii. nie je možné spôsobiť inému smrť úmyselne (pričom postačuje aspoň nepriamy 
úmysel podľa § 15 Trestného zákona),  

iii. avšak nie je vylúčené spôsobiť inému smrť z nedbanlivosti (§ 16 Trestného zákona) 
– napr. osoba, ktorá sa neoprávnene nachádza v obydlí, po postrelení do nohy 
spadne, pričom vrazí hlavou do radiátora, následkom čoho zomrie; 

iv. smrťou sa rozumie mozgová (cerebrálna) smrť (§ 142 ods. 2 Trestného zákona). 
Ak niektorá z uvedených podmienok nie je splnená, pričom ostatné okolnosti sú také, 

že by inak zakladali vylúčenie protiprávnosti na základe oprávneného použitia zbrane podľa § 
26 Trestného zákona, ide o poľahčujúcu okolnosť podľa § 36 písm. i) Trestného zákona. 
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§ V.V 

Dovolené riziko 
 

Všeobecne 
 

Dovolené riziko je okolnosťou vylučujúcou protiprávnosť činu, ktorá sa týka činov 
alebo činností v oblasti výroby, výskumu, vývoja a inovácií. Pod dovolené riziko spadá 
akýkoľvek vo svojej podstate nie nebezpečný čin (alebo činnosť), ktorého uskutočnenie v 
danom mieste, čase, alebo daným spôsobom je spojené s určitým rizikom, lebo ohrozuje 
záujem chránený týmto zákonom. Ide však ide o čin (alebo činnosť) spoločensky prospešný, 
ktorý nemôže byť uskutočnený bez rizika.90 Pri získavaní nových vedeckých poznatkov, pri 
zavádzaní nových techník a technológií, pri odvracaní nebezpečenstva, ktoré niekedy vzniká 
pri výskume a vývoji je niekedy nevyhnutné ohroziť záujmy chránené Trestným zákonom, 
vystaviť ich určitému nebezpečenstvu. Bez určitej miery rizika a nebezpečenstva totiž často 
dosiahnutie pokroku, získanie nových vedeckých poznatkov nie je možné. 

Právnou úpravou dovoleného rizika sa tak vyvažujú spoločenské záujmy (podobne ako 
pri iných okolnostiach vylučujúcich protiprávnosť činu): jednak záujem spoločnosti na 
ochrane najdôležitejších hodnôt podľa Trestného zákona a jednak záujem spoločnosti na 
dosahovaní pokroku prostredníctvom vedy a výskumu. Okrem toho práva úprava 
dovoleného rizika predstavuje zákonné hranice uskutočňovania výroby, vedy a výskumu 
prostredníctvom nevyhnutného ohrozenia záujmov chránených Trestným zákonom. Pri 
dodržaní týchto zákonných hraníc je vylúčená protiprávnosť a nejde o trestný čin, teda ide 
o čin inak trestný. 

Pod dovolené riziko nespadajú tie rizikové činnosti výroby a výskumu, ktoré sú 
podrobne upravené osobitným právnym predpisom (napr. výskum liekov a liečiv ho ešte 
bližšie určuje zákon č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach). Ak ide o postup 
upravený osobitným právnym predpisom, aplikuje sa výkon práva a povinnosti ako okolnosť 
vylučujúca protiprávnosť činu. Aplikácia dovoleného rizika podľa § 27 Trestného zákona je tak 
významne zúžená.91 

Právna úprava dovoleného rizika pozostáva: 
a) z pozitívneho vymedzenia (ods. 1): vykonávanie spoločensky prospešnej činnosti v 

oblasti výroby a výskumu v súlade s dosiahnutým stavom poznania, ak spoločensky 
prospešný výsledok, ktorý sa od vykonávania činu očakáva, nemožno dosiahnuť bez 
rizika ohrozenia záujmu chráneného týmto zákonom; 

b) z negatívneho vymedzenia (ods. 2): podmienky dovoleného rizika nie sú splnené, ak 
výsledok, ku ktorému čin smeruje, celkom zjavne nezodpovedá miere rizika, alebo 
vykonávanie činu odporuje všeobecne záväznému právnemu predpisu, verejnému 
záujmu, zásadám ľudskosti alebo sa prieči dobrým mravom. 

 
Zákonné podmienky dovoleného rizika 
 

Z pozitívneho vymedzenia dovoleného rizika podľa § 27 ods. 1 Trestného zákona 
vyplýva, že  

 
90 Táto okolnosť vylučujúca protiprávnosť bola zavedená pri rekodifikácii trestného práva hmotného, pretože sa 
jej (najmä odborná) verejnosť domáhala. Pozri dôvodovú správu k Trestnému zákonu, dostupná na: 
https://www.nrsr.sk/web/Dynamic/DocumentPreview.aspx?DocID=189687 (cit. 1. 9. 2021). 
91 Pozri BURDA, E. Nutná obrana a ďalšie okolnosti vylučujúce protiprávnosť činu, s. 131. 
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i. ide o riziko porušenia záujmu chráneného Trestným zákonom, 
ii. musí ísť o činnosť vykonávanú v rámci výroby a výskumu, 

iii. táto činnosť je vykonávaná v súlade s dosiahnutým stavom poznania, 
iv. ide o spoločensky prospešnú činnosť, 
v. výsledok nemožno dosiahnuť bez rizika ohrozenia záujmu chráneného Trestným 

zákonom. 
Predmetná okolnosť vylučujúca protiprávnosť činu sa vzťahuje na rizikové činnosti, 

teda činnosti pri ktorých nastáva riziko poruchy, teda porušenia záujmu chráneného 
Trestným zákonom. Riziko predstavuje určitú mieru pravdepodobnosti, že porucha nastane. 
Musí hroziť stav nebezpečenstva, alebo nebezpečenstvo už musí existovať. Ak ide o situáciu, 
keď je nepochybné, že porucha nastane, teda porucha je istá, nie je splnená podmienka rizika 
a protiprávnosť takej činnosti nie je vylúčená podľa § 27 Trestného zákona.92 

Činnosť v rámci dovoleného rizika sa týka výlučne výroby alebo výskumu. Výrobou sa 
rozumie proces, v ktorom priamo činnosťou človeka alebo technologickým postupom na 
základe činnosti človeka vzniká nová hodnota, ktorá môže mať hmotný alebo nehmotný 
charakter. Výskumom sa rozumie cieľavedomá a tvorivá ľudská činnosť, ktorej účelom je 
získanie nových poznatkov a skúseností. Rizikové činnosti mimo výroby a výskumu – napr. 
riziková športová činnosť93 – nespadajú do vecnej pôsobnosti dovoleného rizika. 

Vylúčenie protiprávnosti sa vzťahuje len na činnosti vykonávané v súlade s aktuálne 
dosiahnutým stavom poznania, podľa optimálneho stavu informovanosti o súčasných 
odborných a vedeckých poznatkoch. Do vecnej pôsobnosti dovoleného rizika teda nespadajú 
činnosti, ktorých postup je obsolentný, zastaraný, resp. podľa súčasného stavu poznania by 
mohlo byť riziko (nebezpečenstvo) pre záujmy chránené Trestným zákonom vylúčené. 

Činnosť v rámci dovoleného rizika musí byť spoločensky prospešná. To znamená, že 
z nej nemá prospech len jednotlivec alebo úzka skupina ľudí, resp. len vykonávateľ rizikovej 
činnosti, ale táto činnosť smeruje k vyššej efektivite výroby, všeobecne novým a prospešným 
poznatkom v rámci výskumu a pod. 

Činnosť v rámci dovoleného rizika nie je možné bez rizika dosiahnuť alebo je ho možné 
dosiahnuť len s veľkými ťažkosťami. Tým zákonodarca ustanovil zásadu subsidiarity 
rizikových činností. Ak by spoločensky prospešnú činnosť v oblasti výroby alebo výskumu 
bolo možné vykonávať bez väčších ťažkostí aj bez ohrozenia záujmov chránených Trestným 
zákonom, k vylúčeniu protiprávnosti takého konania neprichádza. 

Z negatívneho vymedzenia dovoleného rizika vyplýva, že nejde o dovolené riziko, ak: 
i. výsledok, ku ktorému čin smeruje, celkom zjavne nezodpovedá miere rizika, alebo 

ii. vykonávanie činu odporuje všeobecne záväznému právnemu predpisu, verejnému 
záujmu, zásadám ľudskosti alebo sa prieči dobrým mravom. 

Výsledok činnosti v rámci dovoleného rizika nesmie celkom zjavne nezodpovedať 
miere rizika. Týmto je vyjadrená zásada proporcionality. Porovnáva sa výsledok činnosti, 
čiže všeobecne prospešný výsledok v rámci výroby a výskumu na jednej strane a miera rizika 
na druhej strane. Pozitívny výsledok v rámci výroby a výskumu nemusí nevyhnutne nastať, 
najmä bádanie v oblasti vedy a výskumu nevedie vždy k úspešnému získaniu nových 
poznatkov. Podstatné však je, k akému výsledku mala činnosť v rámci výroby a výskumu 

 
92 Pozri tamtiež, s. 133. 
93 Na rozdiel od českej právnej úpravy. Podľa § 31 českého Trestního zákonníka spadá pod prípustné riziko 

podstatne širšie spektrum činností, okrem iného aj šport. Pozri k tomu napr. BARTOŠÍKOVÁ, R. Přípustné riziko, 

aneb na co vše je potřeba brát v praxi zřetel. Trestněprávní revue, 2020, č. 2, roč. 19, s. 81. 
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smerovať, aký by mal byť význam tohto výsledku (rozsah inovácie, zefektívnenia výroby, 
význam pre celú spoločnosť a pod.). Mieru rizika je potrebné posudzovať podľa  

• pravdepodobnosti hroziaceho negatívneho následku,  

• jeho rozsahu,  

• významu chráneného záujmu, ktorý je rizikom ohrozený,  

• a významu očakávaného prospešného výsledku. 
Zásada proporcionality pri dovolenom riziku je definovaná podobne široko ako pri 

nutnej obrane (porovnaj „obrana bola celkom zjavne neprimeraná útoku“). Formulácia zásady 
proporcionality znamená, že podmienky dovoleného rizika sú splnené, ak výsledok 
zodpovedá miere rizika, ale aj v prípade ak výsledok nezodpovedá miere rizika. 
Neprípustné je až to, keď výsledok celkom zjavne nezodpovedá miere rizika. Celkom zjavné 
nezodpovedanie výsledku miere rizika znamená, že priemernému človeku musí byť celkom 
jasné, teda očividné, nápadné alebo nepochybné, že výsledok je voči miere rizika 
nezodpovedajúci. Celkom zjavné nezodpovedanie je dané hrubým nepomerom medzi 
výsledkom a mierou rizika. 

Ďalšou podmienkou dovoleného rizika podľa ods. 2 je, že vykonávanie rizikovej 
činnosti nesmie odporovať: 

• všeobecne záväznému právnemu predpisu, 

• verejnému záujmu, 

• zásadám ľudskosti alebo 

• dobrým mravom. 
Ak je určitá činnosť presne upravená všeobecne záväzným právnym predpisom, je 

nevyhnutné postupovať podľa tejto právnej úpravy a nie je možné ju obchádzať aplikáciou 
dovoleného rizika. Napr. postup pri biomedicínskom výskume je upravený podľa § 26 a nasl. 
zákona č. 576/2004 Z. z. a je potrebné aplikovať túto právnu úpravu. Dovolené riziko ako 
okolnosť vylučujúca protiprávnosť činu prichádza do úvahy v prípadoch, keď určitá otázka 
(rizikový postup, riziková činnosť) nie je presne v právnom predpise upravená alebo nie je 
v právnom poriadku upravená vôbec, alebo aj napriek presnému postupu podľa právneho 
predpisu ide o rizikovú činnosť. 

Verejným záujmom je záujem verejnosti, teda spoločnosti. Opakom verejného 
záujmu je súkromný záujem jednotlivca. Verejným záujmom možno rozumieť záujem, ktorý 
prináša majetkový prospech alebo iný prospech všetkým občanom alebo mnohým občanom.94 
Verejný záujem je neurčitý pojem, ktorý je potrebné skúmať vždy vzhľadom na to, o akú 
rizikovú činnosť v oblasti výroby alebo výskumu ide. 

Zásady ľudskosti vyplývajú z obsahu najdôležitejších základných práv a slobôd, ktoré 
sú garantované Dohovorom, resp. Ústavou SR. Ide predovšetkým o ochranu života, zdravia, 
ľudskej dôstojnosti, súkromného života a pod. V rozpore so zásadami ľudskosti by bolo napr. 
mučenie alebo neľudské zaobchádzanie, pričom zákaz mučenia, neľudského zaobchádzania 
a trestania podľa čl. 3 Dohovoru sa považuje za absolútnu garanciu, z ktorej nie sú prípustné 
výnimky. 

Dobré mravy predstavujú súhrn spoločenských zásad mimoprávnej povahy, ktoré 
predstavujú fundamentálny základ morálnych pravidiel (morálneho nastavenia) spoločnosti. 
Dobré mravy nemajú jednotnú definíciu, resp. ich jednotná definícia by bola neúčelná.95 Ide 

 
94 Ust. čl. 3 ods. 2 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných 
funkcionárov. 
95 Pozri napr. ČEČOTOVÁ, V. Dobré mravy v slovenskom súkromnom práve. Bratislava: Epos, 2005, s. 65 a nasl. 
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opäť o neurčitý právny pojem, ktorý je potrebné vykladať vždy v kontexte určitej konkrétnej 
rizikovej činnosti vykonávanej v oblasti výroby a výskumu. Tento právny pojem umožňuje 
orgánom aplikácie práva siahnuť po štandardoch vyplývajúcich z neprávnych normatívnych 
systémov. 

Ak niektorá z uvedených zákonných podmienok dovoleného rizika nie je splnená, 
pričom ostatné okolnosti sú také, že by inak zakladali vylúčenie protiprávnosti na základe 
dovoleného rizika podľa § 27 Trestného zákona, ide o poľahčujúcu okolnosť podľa § 36 písm. 
i) Trestného zákona. 
 
§ V.VI 

Výkon práva a povinnosti 
 

Všeobecne 
 

Výkon práva a povinností je okolnosťou vylučujúcou protiprávnosť činu, ktorá 
predstavuje riešenie konfliktu oprávnení a príkazov (konať určitým spôsobom alebo 
nekonať) podľa osobitných právnych predpisov (alebo podľa rozhodnutia súdu, iného orgánu 
alebo podľa zmluvy) so zákazmi a príkazmi podľa Trestného zákona. Tento konflikt je 
riešený v prospech oprávnení a zákazov podľa osobitných právnych predpisov.  

To znamená, že ak osobitný všeobecne záväzný právny predpis (alebo rozhodnutie 
súdu, iného orgánu alebo zmluva) prikazuje konať určitým spôsobom (subjekt má povinnosť 
konať alebo zdržať sa konania), alebo oprávňuje konať určitým spôsobom (subjekt má právo 
konať alebo zdržať sa konania), takéto konanie nie je protiprávne, hoci sú inak naplnené 
znaky skutkovej podstaty trestného činu. Nevyhnutnou podmienkou je zakotvenie príkazu 
alebo oprávnenia v právnom poriadku. Konanie následkom vylúčenia protiprávnosti nie je 
trestným činom, ale ide o čin inak trestný.  

Napr. ak Trestný poriadok upravuje oprávnenie policajta zadržať obvineného (§ 85 
ods. 1 Trestného poriadku), takýto zákonný postup nemôže byť kvalifikovaný ako trestný 
čin obmedzovania osobnej slobody podľa § 183 Trestného zákona alebo pozbavenia osobnej 
slobody podľa § 182 Trestného zákona práve preto, že ide o výkon práva a povinnosti. 

Právna úprava výkonu práva a povinnosti pozostáva: 
a) z pozitívneho vymedzenia (ods. 1):   

i. ide o výkon práva alebo povinnosti, ktoré vyplývajú zo všeobecne záväzného 
právneho predpisu, z rozhodnutia súdu alebo iného orgánu verejnej moci, z 
plnenia pracovných či iných úloh alebo zo zmluvy, ktorá neodporuje všeobecne 
záväznému právnemu predpisu ani ho neobchádza; 

ii. spôsob výkonu práv a povinností neodporuje všeobecne záväznému právnemu 
predpisu; 

b) z negatívneho vymedzenia: nejde o výkon práva alebo povinnosti, ak splnením 
nariadenia, príkazu, rozkazu alebo pokynu orgánu výkonnej moci alebo 
nadriadeného bol spáchaný: 

i. trestný čin genocídia podľa § 418, trestný čin nedobrovoľného zmiznutia podľa § 
420a alebo trestný čin neľudskosti podľa § 425  (§ 28 ods. 2 Trestného zákona) 
alebo 

ii. trestný čin vojnového bezprávia podľa § 433 okrem stanovených výnimiek (§ 28 
ods. 3 Trestného zákona). 
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Zákonné podmienky výkonu práva a povinnosti 
 

Z pozitívneho vymedzenia výkonu práva a povinnosti podľa § 28 ods. 1 Trestného 
zákona vyplýva, že: 

a) ide o výkon práva alebo výkon povinnosti, 
b) právo alebo povinnosť vyplývajú: 

i. zo všeobecne záväzného právneho predpisu,  
ii. z rozhodnutia súdu,  

iii. z rozhodnutia iného orgánu verejnej moci,  
iv. z plnenia pracovných či iných úloh alebo  
v. zo zmluvy, ktorá neodporuje všeobecne záväznému právnemu predpisu ani ho 

neobchádza, 
c) spôsob výkonu práv a povinností neodporuje všeobecne záväznému právnemu 

predpisu. 
 

Ad a) Právom sa rozumie oprávnenie, ktoré má základ v právnom poriadku, konať 
určitým spôsobom alebo sa zdržať konania. Povinnosť znamená príkaz, ktorý má základ 
v právnom poriadku, konať určitým spôsobom alebo sa zdržať konania. Ide o oprávnenia 
a povinnosti, ktorými sa zasahuje do základných práv a slobôd inej osoby, pričom tieto zásahy 
(pokiaľ by nebola vylúčená protiprávnosť) by mohli byť kvalifikované ako trestný čin. 

Ad b) Všeobecne záväzným právnym predpisom je predpis na úrovni zákona (vrátane 
ústavného zákona) alebo podzákonného predpisu. Všeobecne záväzným právnym 
predpisom môže byť aj právny akt Európskej únie. Všeobecne záväzným právnym 
predpisom, z ktorého vyplýva právo alebo povinnosť, je napr.: 

• Trestný poriadok; napr. zadržanie podozrivej osoby (ako sme uviedli vyššie) podľa § 
85 ods. 1 alebo občianske obmedzenie osobnej slobody podozrivej osoby podľa § § 
85 ods. 2 Trestného poriadku, väzba podľa § 71 a nasl. Trestného poriadku atď. 

• zákon č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore; výkon oprávnení policajta podľa § 17 až 
32 tohto zákona, najmä oprávnenie predviesť osobu v rámci požadovania 
vysvetlenia (§ 17 ods. 2) alebo zisťovania totožnosti (§ 18 ods. 4), oprávnenie na 
zaistenie osoby (§ 19), oprávnenie zaistiť vec a odňať zbraň (§ 21 a 22); resp. použitie 
donucovacích prostriedkov (§ 50 a nasl.) – okrem použitia zbrane, ktoré sa 
subsumuje pod § 26 ods. 1 Trestného zákona; 

• zákon č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii; povinnosti príslušníka obecnej polície (§ 7), 
napr. zakročiť podľa svojich možností a schopností v medziach tohto zákona a iných 
všeobecne záväzných právnych predpisov, ak je dôvodné podozrenie, že bol 
spáchaný alebo je páchaný trestný čin, priestupok, iný správny delikt alebo iným 
spôsobom rušený verejný poriadok; resp. oprávnenia príslušníka obecnej polície (§ 
8), najmä zadržať osobu pristihnutú pri páchaní alebo bezprostredne po spáchaní 
trestného činu a ihneď ju odovzdať najbližšiemu útvaru Policajného zboru; 

• zákon č. 281/2015 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov; povinnosť profesionálneho vojaka v rámci služobnej 
disciplíny dodržiavať vojenské rozkazy, nariadenia, príkazy a pokyny veliteľov (§ 132); 

• zákon č. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov; výkon 
rodičovských práv a povinností (§ 28 až 30); 

• zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s 
poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov; 
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poskytovanie zdravotnej starostlivosti bez informovaného súhlasu (§ 6 ods. 9) – 
najmä v prípadoch ústavnej starostlivosti alebo neodkladnej starostlivosti, resp. 
odloženie novorodenca do verejne prístupného inkubátora (§ 11 ods. 12) 

a množstvo ďalších právnych predpisov. 
Napr. použitie donucovacích prostriedkov v zmysle zákona o Policajnom zbore je 

výkonom práva a povinností, čiže nejde o protiprávne konanie a voči osobe, ktorá 
donucovacím prostriedkom podlieha nejde o útok. Preto takáto osoba nie je oprávnená konať 
voči donucovacím prostriedkom v nutnej obrane.96 Ak by však prišlo k zjavnému prekročeniu 
tohto oprávnenia (zneužitiu právomocí), nejde o výkon práva a povinností a uplatnenie 
nutnej obrany je prípustné.97 

Právo alebo povinnosť môžu vyplývať z rozhodnutia súdu alebo rozhodnutia iného 
orgánu verejnej moci. Ide teda o právo alebo povinnosť, ktorú sú stanovené na základe 
zákona podľa rozhodnutia. Rozhodnutie musí byť právoplatné a vykonateľné. Právo alebo 
povinnosť je stanovené pre konkrétny prípad na základe individuálneho právneho aktu – 
v súlade s právnym poriadkom. Tieto skutočnosti vylučujú protiprávnosť výkonu práva alebo 
povinnosti. Môže ísť o výkon trestu odňatia slobody na základe právoplatného 
odsudzujúceho rozsudku, výkon exekúcie súdnym exekútorom na základe exekučného titulu 
a pod. 

Taktiež môžu právo alebo povinnosť vyplývať z pracovných alebo iných (obdobných) 
úloh. To znamená, že ide o plnenie úloh podľa pracovnej zmluvy (§ 42 a nasl. zákona č. 
311/2001 Z. z. Zákonník práce), resp. podľa dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného 
pomeru (§ 223 a nasl. Zákonníka práce). Pracovné alebo iné (obdobné) úlohy musia byť 
vykonávané v súlade s právnym poriadkom a taktiež v súlade s pravidlami výkonu určitej 
práce alebo inej činnosti. Ide napr. o výkon práce zdravotníckeho pracovníka v zmysle zákona 
č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, 
stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 
Zdravotnícky pracovník poskytuje zdravotnú starostlivosť v zmysle (vyššie uvedeného) 
zákona o zdravotnej starostlivosti. Pri výkone tejto činnosti môže prísť najmä k zásahom do 
telesnej integrity, ktoré by mohli zakladať zodpovednosť za niektorý trestný čin (napr. 
ublíženia na zdraví podľa § 156 Trestného zákona). Zdravotná starostlivosť musí byť 
poskytovaná lege artis (§ 4 ods. 3 zákona o zdravotnej starostlivosti), teda v súlade 
s dosiahnutým stavom poznania v určitom čase a mieste, resp. v súlade s ďalšími 
povinnosťami podľa § 11 zákona o zdravotnej starostlivosti. Zdravotnícky pracovník ako člen 
komory je podľa § 52 ods. 2 zákona o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti povinný 
vykonávať svoje povolanie odborne, v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi a 
s etickým kódexom. V prípade, že tieto podmienky sú splnené, protiprávnosť zásahu do 
telesnej integrity zo strany zdravotníckeho pracovníka je vylúčená. 

Právo alebo povinnosť môžu byť upravené taktiež podľa zmluvy uzatvorenej v zmysle 
Občianskeho zákonníka alebo Obchodného zákonníka. Napr. ak osoba uzavrie zmluvu 
o poskytnutí služby, ktorá spočíva v odvoze odpadu, takáto zmluva vylučuje protiprávnosť 
činu, ktorý by mohol byť krádežou (§ 212 Trestného zákona) vo vzťahu k veciam, ktoré boli 
ako odpad v predmete zmluvy označené. 

Výkonom práva a povinností na základe zmluvy je aj výkon športových činností. 
Ohrozenie života, zdravia, majetku alebo iných hodnôt chránených Trestným zákonom pri 

 
96 Primerane R 55/1977. 
97 Pozri bližšie výklad o nutnej obrane, resp. BURDA, E. Nutná obrana a ďalšie okolnosti vylučujúce protiprávnosť 
činu, s. 152. 
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športe, ak je šport vykonávaný v súlade pravidlami platnými alebo všeobecne uznávanými pre 
daný druh športu (napr. v hokeji náraz o mantinel – s následkom ublíženia na zdraví – v boji 
o puk bude krytý výkonom práva a povinnosti, avšak náraz o mantinel – s následkom 
ublíženia na zdraví – v rámci bitky hokejistov touto okolnosťou vylučujúcou protiprávnosť 
činu krytý nebude).98 

Ad c) Skutočnosť, že spôsob výkonu práva alebo povinnosti nesmie odporovať 
všeobecne záväznému právnemu predpisu, znamená, že ak existuje predpis, ktorý podrobne 
upravuje obsah určitého práva alebo určitej povinnosti, je potrebné postupovať v súlade 
s uvedeným predpisom.  

Dobrým príkladom, ako sme vyššie uviedli, je poskytovanie zdravotnej starostlivosti, 
v súlade s povinnosťami v zmysle zákona o zdravotnej starostlivosti, najmä v súlade so 
zásadou lege artis. Naopak, vylúčenia protiprávnosti sa nemôže domáhať, kto nepostupuje 
lege artis, resp. poruší iné povinnosti súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti. Napr. 
ak by takýmto postupom bola pacientovi spôsobená z nedbanlivosti smrť, prichádza do 
úvahy vyvodenie trestnej zodpovednosti za usmrtenie podľa § 149 Trestného zákona.  

Alebo zdravotná starostlivosť sa môže poskytovať len na základe informovaného 
súhlasu [okrem stanovených výnimiek podľa § 6 ods. 9 zákona o zdravotnej starostlivosti], 
čiže neposkytnutie zdravotnej starostlivosti, ak ju pacient odmietol, nemôže zakladať 
omisívny trestný čin neposkytnutia pomoci podľa § 177 ods. 2 Trestného zákona, lebo pacient 
vykonáva svoje právo v súlade so zákonnou právnou úpravou.99 

Iným príkladom môže byť povinnosť profesionálneho vojaka dodržiavať vojenské 
rozkazy, nariadenia, príkazy a pokyny veliteľov. Ak by splnenie rozkazu, nariadenia, príkazu 
a pokynu bolo v rozpore s právnym poriadkom, profesionálny vojak je povinný na to veliteľa 
upozorniť; ak by ich splnením spáchal trestný čin alebo priestupok, je povinný odoprieť ich 
splnenie (§ 132 ods. 3 až 5 zákona o stálej službe profesionálnych vojakov). 

Z negatívneho vymedzenia výkonu práva a povinnosti podľa § 28 ods. 2 a 3 Trestného 
zákona vyplýva, že splnením nariadenia, príkazu, rozkazu alebo pokynu orgánu výkonnej moci 
alebo nadriadeného nie je možné spáchať niektoré vymenované trestné činy. A contrario, ak 
by mal byť niektorý z vymenovaných trestných činov spáchaný, vylúčenie protiprávnosti na 
základe výkonu práva a povinnosti neprichádza do úvahy. Ide o nasledujúce trestné činy: 

a) genocídium podľa § 418 Trestného zákona,  
b) nedobrovoľné zmiznutie podľa § 420a Trestného zákona,  
c) neľudskosť podľa § 425 Trestného zákona, 
d) vojnové bezprávie podľa § 433 Trestného zákona – okrem stanovených výnimiek. 

Neprípustnosť vylúčenia protiprávnosti pri uvedených trestných činoch vyplýva z čl. 33 
Rímskeho štatútu Medzinárodného trestného súdu, pričom tieto požiadavky § 28 ods. 2 a 3 
reflektuje. Ide o to, aby osoby, ktoré sa dopustili genocídia, zločinov proti ľudskosti a 
vojnových zločinov v zmysle skutkových podstát trestných činov prijatých na uplatnenie čl. 6, 
7 a 8 Rímskeho štatútu Medzinárodného trestného tribunálu mohli byť súdené slovenskými 
súdmi a aby nemohla byť vylúčená protiprávnosť ich konania z dôvodu, že konali na základe 
pokynu (rozkazu) nadriadeného.100 

Ustanovenie § 28 ods. 3 Trestného zákona ustanovuje výnimku z výnimky. Výnimky 
pri trestnom čine vojnového bezprávia podľa § 433 Trestného zákona znamenajú, že 

 
98 Pozri primerane BURDA, E. Nutná obrana a ďalšie okolnosti vylučujúce protiprávnosť činu. Praha: C. H. Beck, 
2012, s. 162 – 163. 
99 Adekvátne nález Ústavního soudu ČR z 2. 1. 2017, sp. zn. I. ÚS 2078/16, Sbírka nálezů a usnesení ÚS, č. 1/2017. 
100 Pozri dôvodovú správu k novele Trestného zákona zákonom č. 262/2011 Z. z. 
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uplatnenie výkonu práva a povinnosti splnením nariadenia, príkazu, rozkazu alebo pokynu 
orgánu výkonnej moci alebo nadriadeného pri tomto trestnom čine je možné pri splnení troch 
kumulatívnych podmienok, že: osoba, ktorá plnila také nariadenie, príkaz, rozkaz alebo 
pokyn, 

a) mala zákonnú povinnosť splniť také nariadenie, príkaz, rozkaz alebo pokyn, 
b) nevedela, že také nariadenie, príkaz, rozkaz alebo pokyn je nezákonné, a 
c) obsah takého nariadenia, príkazu, rozkazu alebo pokynu nenasvedčoval, že je 

nezákonné. 
Ako sme uviedli vyššie, u profesionálnych vojakov SR (príslušníkov Ozbrojených síl SR) 

nie je možné vylúčenie protiprávnosti na základe výkonu práva a povinnosti, ak by splnením 
vojenského rozkazu, nariadenia, príkazu alebo pokynu veliteľa spáchali (akýkoľvek) trestný 
čin alebo priestupok. Takýto rozkaz, príkaz, pokyn alebo takéto nariadenie má totiž 
profesionálny vojak podľa § 132 ods. 5 zákona o stálej službe profesionálnych vojakov 
povinnosť odoprieť. To znamená, že ak by profesionálny vojak splnením rozkazu spáchal 
akýkoľvek trestný čin, nie je splnená podmienka výkonu práva a povinnosti podľa § 28 ods. 1 
Trestného zákona, že spôsob výkonu práv a povinností nesmie odporovať všeobecne 
záväznému právnemu predpisu.  

Naopak, ak by profesionálny vojak odoprel splnenie rozkazu, ktorým by spáchal 
trestný čin, nemohol by byť trestnoprávne postihnutý za trestný čin neuposlúchnutia rozkazu 
podľa § 393 Trestného zákona, pretože ide o výkon jeho povinnosti podľa § 132 ods. 5 zákona 
o stálej službe profesionálnych vojakov odoprieť taký rozkaz, a teda je vylúčená 
protiprávnosť.  

Z uvedeného dôvodu sa výnimky podľa § 28 ods. 2 a 3 Trestného zákona, pri ktorých 
nie je možné vylúčiť protiprávnosť na základe výkonu práva a povinnosti, môžu potenciálne 
vzťahovať len na len príslušníkov ozbrojených síl iných štátov, ak by bola založená pôsobnosť 
slovenského Trestného zákona (napr. podľa § 5a Trestného zákona). 

Ak niektorá z uvedených zákonných podmienok výkonu práva a povinnosti nie je 
splnená (exces z výkonu práva a povinností), pričom ostatné okolnosti sú také, že by inak 
zakladali vylúčenie protiprávnosti na základe výkonu práva a povinnosti podľa § 28 Trestného 
zákona, ide o poľahčujúcu okolnosť podľa § 36 písm. i) Trestného zákona. Vždy je potrebné 
posudzovať splnenie podmienok aj zo subjektívneho hľadiska, ako sa podmienky javili 
konajúcemu v danej situácii. 
 
§ V.VII 

Súhlas poškodeného 
 

Všeobecne 
 

Súhlas poškodeného je okolnosť vylučujúca protiprávnosť činu, ktorá rieši konflikt 
medzi záujmom spoločnosti na postihovaní zásahov do základných práv a slobôd na jednej 
strane a právom jednotlivca rozhodovať o svojich právach a slobodách a o prípadných 
zásahoch do práv a slobôd na strane druhej.  

Sloboda jednotlivca v rozhodovaní o týchto zásahoch je v zásade nadradená nad 
záujmom spoločnosti na postihovaní zásahov, teda poškodený v zásade môže slobodne 
súhlasiť s tým, že sa mu deje škoda. Poškodený má takto sám možnosť posúdiť, či konanie, 
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ktorým sa zasahuje do jeho práv, je spoločensky závažné.101 Súhlas poškodeného vylučuje 
protiprávnosť, preto nejde o trestný čin, ale ide o čin inak trestný. Keďže ide o konanie právne 
dovolené, s ktorým táto osoba súhlasí, škoda sa nedeje, a preto je vlastne nepresné hovoriť o 
„poškodenom“.102  

Uvedené platí pod podmienkou, že sa nespôsobuje ujma aj tretím osobám, resp. 
neexistuje vyšší spoločenský záujem na postihu zásahu do základných práv napriek súhlasu 
poškodeného. Súhlas poškodeného je aplikáciou zásady volenti non fit iniura, teda škoda 
alebo krivda sa nedeje tomu, kto ju chce.103 

Skôr ako bol súhlas poškodeného vyjadrený zákonnou úpravou, pripúšťala ho 
judikatúra tým, že pri súhlase poškodeného je závažnosť činu pre spoločnosť nepatrná.104 

Súhlas poškodeného ako hmotnoprávny inštitút je potrebné odlišovať od súhlasu 
poškodeného podľa § 211 Trestného poriadku ako procesnoprávneho inštitútu. 
Procesnoprávny inštitút umožňuje začatie trestného stíhania alebo pokračovanie v ňom pri 
taxatívne vymenovaných trestných činoch len so súhlasom poškodeného. Procesnoprávny 
inštitút súhlasu poškodeného je reliktom (pozostatkom) toho, že v našom právnom poriadku 
do roku 1950 existovali niektoré trestné činy, ktoré sa stíhali len na základe tzv. súkromných 
trestných žalôb, teda nie ex offo na základe vlastnej iniciatívy orgánov činných v trestnom 
konaní. Z hmotnoprávneho hľadiska sa takéto činy nazývali podmienečne trestnými, pretože 
bez iniciatívy poškodeného (v podobe súkromnej žaloby neboli naplnené podmienky trestnej 
zodpovednosti a nešlo o trestný čin.105 V súčasnosti slovenský (a ani český právny poriadok 
systém súkromných trestných žalôb neupravuje (napr. na rozdiel od rakúskeho alebo 
nemeckého trestného práva).106 Ingerencia poškodeného z hľadiska procesného práva je de 
lege lata možná len prostredníctvom súhlasu poškodeného s trestným stíhaním podľa § 211 
Trestného poriadku a z hľadiska hmotného práva 

Zákonná právna úprava súhlasu poškodeného podľa § 29 Trestného zákona 
pozostáva: 

a) z pozitívneho vymedzenia: čin inak trestný vykonaný so súhlasom poškodeného nie 
je trestným činom, ak nesmeruje proti životu alebo zdraviu, 

b) z negatívneho vymedzenia: nejde o súhlas poškodeného, ak  
i. v súhlas nebol daný vopred, nebol vážny a dobrovoľný alebo ak v súvislosti s ním 

bol spáchaný iný trestný čin (ods. 2), alebo  
ii. podľa skutkovej podstaty trestného činu má byť čin trestný aj vtedy, keď bol daný 

súhlas poškodeného (ods. 3). 
 
 

 
101 Pozri LUKÁŠOVÁ, M. Institut svolení poškozeného a jeho uplatnění nejen v judikatuře. Trestněprávní revue, 
2019, č. 3, s. 60. 
102 Trestný zákon tento pojem teda používa ako vhodnú legislatívnu skratku namiesto opisného spôsobu „osoba, 
ktorá by inak bola poškodená trestným činom“. Pozri BURDA, E. Nutná obrana a ďalšie okolnosti vylučujúce 
protiprávnosť činu, s. 178-179. 
103 Rebro však k tomu dodáva, že túto latinskú zásadu treba „brať s rezervou“. REBRO, K. Latinské právnické 
výrazy a výroky. Praha: Wolters Kluwer, 2012, s. 253. 
104 Bližšie R 25/1986: „Jestliže se někdo zmocní cizí věci sice bez předchozího souhlasu vlastníka, ale se zřetelem na 
poměr k vlastníkovi a na okolnosti případu důvodně předpokládá, že by vlastník, kdyby byl přítomen, souhlas dal, a 
vlastník dodatečně skutečně souhlas dá, je stupeň nebezpečnosti činu z hlediska objektivního i subjektivního 
nepatrný, takže nejde o trestný čin.“  
105 MILOTA, A. Působnost zákonů trestních, s. 24. 
106 Pozri BELEŠ, A. Súkromná trestná žaloba a preskúmanie meritórneho rozhodnutia v prípravnom konaní súdom 
ako záruky zákonnosti. Cofola 2017 [elektronický zdroj]. Brno: Masarykova univerzita, 2017. s. 41-56. 
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Zákonné podmienky súhlasu poškodeného 
 
Z pozitívneho vymedzenia súhlasu poškodeného podľa § 29 ods. 1 Trestného zákona 

vyplývajú nasledujúce dve podmienky: 
a) čin je vykonaný so súhlasom poškodeného, 
b) čin nesmeruje proti životu alebo zdraviu poškodeného. 

 
Ad a) Na čin sa musí vzťahovať súhlas poškodeného. Pojmom súhlas sa rozumie 

jednostranný právny úkon, špecificky v oblasti trestného práva. Platnosť takého právneho 
úkonu sa nemusí zhodovať s platnosťou úkonu podľa súkromného práva. Jednostrannosť 
znamená, že akceptácia právneho úkonu osobou, ktorá je oprávnená zasahovať do práv 
poškodeného, je irelevantná. Môže ísť o adresný alebo aj neadresný úkon (napr. osoba vyloží 
vysťahované bytové zariadenie v určitej hodnote na ulicu s nápisom, že okoloidúci si to môžu 
rozobrať). Ak ide o súhlas vyjadrený v platných zmluvách (dvojstranných právnych úkonoch), 
aplikuje sa ako okolnosť vylučujúca protiprávnosť činu nie súhlas poškodeného, ale výkon 
práva a povinnosti podľa § 28 Trestného zákona. Avšak ak by bola zmluva z určitého dôvodu 
neplatná, ale jej predmet sa zrealizuje so súhlasom zúčastnených strán (napr. búracie práce), 
aplikácia súhlasu poškodeného prichádza do úvahy.107 

Pojem poškodený je potrebné vykladať dostatočne široko, aby tento inštitút bolo 
potenciálne možné uplatniť pri akomkoľvek trestnom čine (ak to nevylučuje niektorá z ďalších 
podmienok). Poškodený je každý, do koho práv sa činom zasahuje. Poškodený musí mať 
spôsobilosť konať, teda dať súhlas, v súlade s ustanoveniami Občianskeho zákonníka.  

Môže ísť o fyzickú osobu (plne je spôsobilá dať súhlas plnoletosťou podľa § 8 OZ; 
maloletí len v rozsahu úkonov primeraných rozumovej a vôľovej vyspelosti podľa § 9 OZ; 
súhlas môže dať aj osoba obmedzená v spôsobilosti na právne úkony, ak je schopná o danej 
skutočnosti rozhodovať, napr. súhlas na vykonanie pohlavného styku) alebo právnickú 
osobu (v takom prípade dáva súhlas fyzická osoba, ktorá je za právnickú osobu oprávnená 
konať). Napr. ak konateľ obchodnej spoločnosti stanoví, že jej zamestnanci môžu používať 
dopravné vozidlá tejto obchodnej spoločnosti aj na súkromné účely, nejde o neoprávnené 
používanie cudzieho motorového vozidla podľa § 216 Trestného zákona.108 

Otázka, či je možné dať za fyzickú osobu súhlas v zastúpení (teda ide o súhlas 
poškodeného, ktorý dá zástupca poškodeného), nie je v judikatúre ani právnej vede 
vyriešená. Odmietavé stanoviská argumentujú tým, že zásah do predmetných práv 
a záujmov nie je oprávnený povoliť nikto iný ako ten, kto skutočne ujmu pociťuje.109 V prípade 
súhlasných stanovísk je zdôrazňované, že nemôže byť spôsobená výrazná ujma 
zastúpenému.110 

Za štát konajú orgány verejnej moci, ktoré však môžu konať len podľa zákona, na 
základe zákona a v jeho medziach (princíp legality výkonu verejnej moci), preto v zásade 
nebudú oprávnené dávať súhlas poškodeného. Ak štát stanoví, že určité konanie, ktorým sa 
zasahuje do chránených záujmov štátu, je povolené, ide o výkon práva a povinnosti podľa § 

 
107 Pozri bližšie BURDA, E. Nutná obrana a ďalšie okolnosti vylučujúce protiprávnosť činu, s. 180-181. 
108 Existujú však aj názory, že spoločník alebo člen štatutárneho orgánu nemôžu dať za právnickú osobu súhlas, 
pretože škoda je spôsobená právnickej osobe (nie im ako fyzickej osobe). Pozri uznesenie Nejvyššího soudu ČR 
z 20. novembra 2013, sp. zn. 5 Tdo 985/2013-92. 
109 Pozri bližšie LUKÁŠOVÁ, M. Institut svolení poškozeného a jeho uplatnění nejen v judikatuře, s. 60. Porovnaj 
tiež uznesenie Nejvyššího soudu ČR z 25. apríla 2007, sp. zn 6 Tdo 268/2007. 
110 BURDA, E. Nutná obrana a ďalšie okolnosti vylučujúce protiprávnosť činu, s. 184-185. 
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28 Trestného zákona. V zásade ide o záležitosti súkromnoprávneho charakteru, najmä správy 
majetku. 

Súhlas poškodeného je prípustný len v prípadoch, keď môže sám poškodený 
rozhodovať o zásahoch do práv. Ak sa činom zasahuje do práv viacerých osôb (napr. v prípade 
spoluvlastníctva k veci), je nevyhnutný súhlas všetkých poškodených alebo aspoň väčšiny 
poškodených (§ 139 OZ), v opačnom prípade protiprávnosť nie je vylúčená. 

Ad b) Čin nesmie smerovať proti životu alebo zdraviu. To znamená, že ak prichádza 
do úvahy kvalifikácia činu ako niektorého trestného činu proti životu, proti zdraviu alebo 
trestného činu ohrozujúceho život alebo zdravie, protiprávnosť napriek súhlasu nie je 
vylúčená. Pri niektorých týchto trestných činoch111 však prichádza do úvahy aplikácia 
procesného inštitútu súhlasu poškodeného podľa § 211 Trestného poriadku. 

V zásade ide o prípady trestných činov podľa prvej hlavy osobitnej časti Trestného 
zákona. Avšak život a zdravie sú chránené aj skutkovými podstatami (napr. kvalifikovanými) 
zaradenými v iných hlavách – napr. pri pozbavení osobnej slobody podľa § 182 ods. 1 
Trestného zákona môže dať poškodený súhlas, ale ak by pri tom bola spôsobená ťažká ujma 
na zdraví alebo smrť (ods. 3), súhlas poškodeného nie je prípustný.112 

Pri zákrokoch, ktoré sú poskytovaním zdravotnej starostlivosti lege artis, sa aplikuje 
výkon práva a povinnosti podľa § 28 Trestného zákona ako okolnosť vylučujúca protiprávnosť 
činu. 

Avšak pri eutanázii, teda aktívnom usmrtenie trpiacej osoby na jej výslovnú žiadosť 
nie je na základe súhlasu poškodeného možné vylúčiť protiprávnosť činu, pričom takýto čin 
by bol kvalifikovaný ako úkladná vražda podľa § 144 Trestného zákona.113 Podobne nemožno 
vylúčiť protiprávnosť ani pri pomoci takejto osobe (napr. prípravou smrtiacej dávky látky), aby 
si sama spôsobila smrť, čo by mohlo byť kvalifikované ako účasť na samovražde podľa § 154 
Trestného zákona.114 Tieto okolnosti však majú značný význam na stupeň spoločenskej 
závažnosti činu, čo sa zohľadní pri ukladaní trestu. 

Podobne nie je možné trestnosť vylúčiť ani pri dohode na vzájomnom úmyselnom 
usmrtení jeden druhého medzi dvoma osobami ako spôsobu spoločného dobrovoľného 
ukončenia života. Konanie osoby, ktorá zabezpečuje usmrtenie toho druhého, sa taktiež 
posúdi ako trestný čin úkladnej vraždy. Vzhľadom na uvedené okolnosti má však takýto čin 
taktiež nižšiu spoločenskú závažnosť.115 

Štandardne sa súhlas poškodeného aplikuje pri trestných činoch proti majetku, avšak 
je možný aj pri trestných činoch proti slobode (napr. zviazanie osoby s jej súhlasom nie je 
pozbavenie osobnej slobody) alebo proti ľudskej dôstojnosti (vykonanie pohlavného styku so 
súhlasom osoby nie je znásilnením). 

Z negatívneho vymedzenia súhlasu poškodeného podľa § 29 ods. 2 a 3 Trestného 
zákona vyplývajú nasledujúce podmienky: 

 
111 Trestný čin ublíženia na zdraví podľa § 157 a 158, ohrozovania pohlavnou chorobou podľa § 167, neposkytnutia 
pomoci podľa § 177 a 178 Trestného zákona. Pozri § 211 ods. 1 Trestného poriadku. 
112 Pozri BURDA, E. Nutná obrana a ďalšie okolnosti vylučujúce protiprávnosť činu, s. 186. 
113 Primerane uznesenie Nejvyššího soudu ČR z 25. apríla 2007, sp. zn 6 Tdo 268/2007: „V návaznosti na to je 
potřebné zdůraznit, že svolení poškozeného má význam zejména při posuzování trestnosti činů proti majetku a může 
se týkat i některých přísně osobních práv (např. osobní svobody a cti). Naopak nepatří sem svolení ve vztahu k 
poškození života a zdraví, neboť jde o tak významné zájmy, které se dotýkají celé společnosti. Podle právní úpravy 
platné v České republice je trestní odpovědnost dána i v případě tzv. euthanasie.“ 
114 Pozri napr. BELEŠ, A. Niektoré aspekty účasti na samovražde a komparácia právnych úprav vo vybraných 
krajinách. Acta Facultatis Iuridicae Universitatis Comenianae, 2017, roč. 36, č. 1, s. 3-20. 
115 Primerane Rč 6/1998. 
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a) súhlas je byť daný vopred, 
b) súhlas je vážny a dobrovoľný, 
c) v súvislosti so súhlasom nie je spáchaný iný trestný čin, 
d) zo skutkovej podstaty trestného činu nevyplýva, že čin má byť trestný, aj keď je daný 

súhlas poškodeného. 
 

Ad a) Súhlas je daný vopred, ak je daný pred spáchaním činu. Myslí sa tým časové 
obdobie pred momentom, keď páchateľ začal konať podľa skutkovej podstaty trestného činu 
(teda napr. pri krádeži podľa § 212 Trestného zákona skôr než si prisvojil vec tým, že sa jej 
zmocnil alebo pri neoprávnenom používaní cudzieho motorového vozidla podľa § 216 
Trestného zákona skôr než sa zmocnil vozidla prechodne ho používať). Čiže súhlas musí byť 
daný skôr ako páchateľ začne pokus činu. A contrario, ak je súhlas daný až počas pokusu (napr. 
páchateľ sa pokúšal zmocniť veci), súhlas nie je daný vopred a nie sú splnené podmienky 
súhlasu poškodeného. Naopak, ak je súhlas daný počas prípravy (napr. páchateľ si pripravoval 
prostriedky na zmocnenie sa cudzej veci), páchateľ ešte nezačal konať podľa skutkovej 
podstaty trestného činu a súhlas poškodeného daný v tom čase sa považuje za súhlas daný 
vopred. 

Procesný inštitút súhlasu poškodeného podľa § 211 Trestného poriadku sa aplikuje až 
pred začiatkom trestného stíhania alebo počas neho, čiže až po spáchaní trestného činu. 

Ad b) Vážnosť a dobrovoľnosť sú znaky právneho úkonu (§ 37 ods. 1 OZ). Vážnosť 
súhlasu znamená vôľu spôsobiť udelením súhlasu právne následky, ktoré sú s daným 
súhlasom spojené. Predpokladom vážnosti je, že poškodený si bol vedomý týchto právnych 
následkov. Vážnosť vylučuje udelenie súhlasu žartom, v hre, v rámci scenára filmu alebo 
divadla a pod. 

Dobrovoľnosť znamená, že súhlas poškodeného je prejavom jeho slobodnej vôle. 
Dobrovoľnosť vylučuje udelenie súhlasu pod fyzickým alebo psychickým donútením, v tiesni 
(v ťaživej situácii vyvolanej vzťahovými, majetkovými alebo obdobnými pomermi, vrátane 
momentálnej situácie) alebo vylákaním ľsťou. 

Súhlas môže byť daný písomne, ústne alebo konkludentne. Forma predpísaná nie je. 
Podstatné je, aby bol určitý a zrozumiteľný, teda aby bola nepochybne vyjadrená vôľa osoby 
voči určitému konaniu. 

Ad c) Súhlas poškodeného smeruje voči určitému konaniu, ktoré by inak bolo 
trestným činom. Ak však osoba koná nad rámec tohto súhlasu, spôsobí iný následok a spácha 
iný trestný čin, než voči ktorému súhlas smeroval, tento trestný čin nie je pokrytý súhlasom 
a protiprávnosť pri ňom nie je vylúčená. Možne ísť napr. o prípad, keby súhlas so zničením 
veci zároveň súvisel s podvodným vylákaním poistného plnenia (poisťovací podvod); alebo ak 
súhlas pri sexuálnych aktivitách smeroval k zviazaniu osoby (protiprávnosť je vylúčená vo 
vzťahu k obmedzovaniu osobnej slobody), avšak páchateľ pritom spôsobí poškodenie 
drahého oblečenia alebo ublíženie na zdraví (napr. zlomením končatiny) a pod.116 

Ad d) Trestný zákon obsahuje určité skutkové podstaty trestných činov, pri ktorých je 
súhlas poškodeného právne bezvýznamný, irelevantný. Ochrana spoločenským záujmom sa 
tu poskytuje aj nad rámec súhlasu poškodeného, resp. poškodený nie je spôsobilý dať súhlas 
na spáchanie daného trestného činu. 

Prvou skupinou takých trestných činov sú trestné činy, pri ktorých skutková podstata 
trestného činu explicitne vylučuje vylúčenie protiprávnosti na základe súhlasu poškodeného. 

 
116 Porovnaj BURDA, E. Nutná obrana a ďalšie okolnosti vylučujúce protiprávnosť činu, s. 186-187. 
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Napr. nakladanie s dieťaťom na účel detskej prostitúcie je trestné napriek súhlasu dieťaťa 
(„hoci aj s jeho súhlasom“) ako trestný čin obchodovania s ľuďmi podľa § 179 ods. 2 Trestného 
zákona. Príkladom môže byť aj nedovolené prerušenie tehotenstva „so súhlasom tehotnej 
ženy“ podľa § 151 Trestného zákona. Druhou skupinou takých trestných činov sú trestné činy, 
pri ktorých je súhlas poškodeného vylúčený na základe chráneného objektu trestného činu. 
Napr. osoba mladšia ako 15 rokov nie je spôsobilá dať súhlas na pohlavný styk alebo iné 
sexuálne praktiky (objektom je zdravý vývoj detí vo sfére pohlavného dozrievania), a preto aj 
napriek jej súhlasu ide o trestný čin sexuálneho zneužívania podľa § 201 Trestného zákona. 
Taktiež pri trestnom čine úžery podľa § 235 Trestného zákona je objektom nielen ochrana 
súkromného majetku poškodeného, ale objektom je aj všeobecný záujem spoločnosti na 
zabránení uzatvárania zmlúv, ktorých predmetom sú plnenia, ktoré sú navzájom v hrubom 
nepomere. 

Ak niektorá z uvedených zákonných podmienok súhlasu poškodeného nie je splnená 
(ide o exces zo súhlasu poškodeného), pričom ostatné okolnosti sú také, že by inak zakladali 
vylúčenie protiprávnosti na základe súhlasu poškodeného podľa § 29 Trestného zákona, ide 
o poľahčujúcu okolnosť podľa § 36 písm. i) Trestného zákona. Pri uvedených prípadoch 
eutanázie alebo vzájomného úmyselného usmrtenia osôb prichádza do úvahy vzhľadom na 
špeciálne okolnosti mimoriadne zníženie trestu pod dolnú hranicu trestnej sadzby podľa § 39 
ods. 1 Trestného zákona.117 Proti konaniu v excese zo súhlasu je možné postupovať v nutnej 
obrane. Avšak ak sú splnené podmienky súhlasu poškodeného, voči takému konaniu 
postupovať v nutnej obrane možné nie je. 
 
§ V.VIII 

Plnenie úlohy agenta 
 

Všeobecne 
 

Agent je procesný inštitút podľa § 117 Trestného poriadku na odhaľovanie závažnej 
trestnej činnosti, pričom príslušník Policajného zboru alebo iná osoba vystupuje pod 
legendou a infiltruje sa do kriminálneho prostredia na účel získania dôkazu o trestnej 
činnosti. Agent teda utajenou činnosťou v kriminálnom prostredí prispieva k odhaľovaniu, 
zisťovaniu a usvedčovaniu páchateľov závažnej trestnej činnosti. Pri tomto postupe je možné, 
že agent naplní znaky skutkovej podstaty niektorého trestného činu, a preto je 
z hmotnoprávneho hľadiska potrebné vylúčiť protiprávnosť takého konania.  

Plnením úlohy agenta ako okolnosťou vylučujúcou protiprávnosť sa tak vyvažuje 
záujem spoločnosti na postihovaní každého spáchaného trestného činu (čiže aj trestného 
činu spáchaného pri výkone úloh agentom) na jednej strane a záujmom spoločnosti na 
odhaľovaní závažnej trestnej činnosti (zločinov, korupcie, legalizácie výnosov z trestnej 
činnosti atď.) získavaním dôkazov utajenou činnosťou agenta v kriminálnom prostredí na 
strane druhej. 

Právna úprava plnenia úlohy agenta pozostáva z dvoch situácií, resp. prípadov, keď je 
protiprávnosť plnenia úlohy agenta vylúčená: 

1) podľa ods. 1, pri ktorom je vylúčená protiprávnosť ktoréhokoľvek trestného činu - 
okrem výnimiek podľa ods. 2, pričom musia byť splnené podmienky podľa ods. 1; 

 
117 Primerane Rč 6/1998. 
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2) podľa ods. 3, pri ktorom je vylúčená protiprávnosť aktívnej korupcie (v zásade 
podplácania) na účel odhalenia pasívnej korupcie (v zásade prijímania úplatku). 

 
Zákonné podmienky plnenia úlohy agenta podľa § 30 ods. 1 Trestného zákona 
 

Pri prvom prípade plnenia úlohy agenta podľa § 30 ods. 1 Trestného agenta musia byť 
splnené nasledujúce podmienky: 

a) ide o agenta ustanoveného podľa osobitného predpisu – Trestného poriadku, 
b) agent pôsobí pri odhaľovaní trestného činu alebo zisťovaní jeho páchateľa, 
c) agent ohrozí alebo poruší záujem chránený Trestným zákonom, avšak nejde 

o niektorý z trestných činov podľa ods. 2, 
d) agent spáchal čin: 

i. lebo bol k nemu donútený zločineckou skupinou alebo teroristickou skupinou, 
alebo 

ii. v dôvodnej obave o život alebo zdravie svoje alebo blízkej osoby. 
 
Ad a) Prvou zákonnou podmienkou je, že ide o agenta ustanoveného podľa Trestného 
poriadku. Agentom podľa § 10 ods. 19 Trestného poriadku je: 

i. príslušník Policajného zboru alebo príslušník polície iného štátu, ktorý na základe 
príkazu prokurátora alebo súdu prispieva k odhaľovaniu, zisťovaniu a usvedčovaniu 
páchateľov zločinu, trestných činov uvedených v treťom diele ôsmej hlavy osobitnej 
časti Trestného zákona (ďalej len „korupcia“), trestného činu zneužívania právomoci 
verejného činiteľa a trestného činu legalizácie výnosu z trestnej činnosti podľa § 233 
a 234 Trestného zákona;  

ii. alebo aj iná osoba ako príslušník Policajného zboru ustanovená prokurátorom na 
návrh policajta alebo príslušníka Policajného zboru povereného ministrom vnútra 
SR, pri odhaľovaní, zisťovaní a usvedčovaní páchateľov korupcie alebo trestných 
činov terorizmu. 

Podmienky ustanovenia a postupu agenta, resp. použitia dôkazu získaného agentom 
upravuje bližšie § 117 Trestného poriadku. Základnými podmienkami ustanovenia agenta sú: 

a) ide o odhaľovanie, zisťovanie a usvedčovanie páchateľov zločinov, korupcie a ďalších 
taxatívne vymenovaných trestných činov, 

b) existuje dôvodné podozrenie, že bol spáchaný alebo má byť spáchaný trestný čin, 
c) v odhaľovanie, zisťovanie a usvedčovanie páchateľov uvedených trestných činov by 

bolo iným spôsobom podstatne sťažené (subsidiarita), 
d) konanie agenta musí byť v súlade s účelom tohto zákona a musí byť úmerné 

protiprávnosti konania, na odhaľovaní, zisťovaní alebo usvedčovaní ktorého sa 
zúčastňuje (proporcionalita), 

e) agent nesmie iniciatívne navádzať na spáchanie trestného činu (pasivita agenta); 
výnimkou je situácia, ak ide o korupciu verejného činiteľa alebo zahraničného 
verejného činiteľa a zistené skutočnosti nasvedčujú, že páchateľ by spáchal taký 
trestný čin aj vtedy, ak by príkaz na použitie agenta nebol vydaný; 

f) príkaz na použitie agenta vydáva predseda senátu, pred začatím trestného stíhania 
alebo v prípravnom konaní sudca pre prípravné konanie na návrh prokurátora; príp. 
aj prokurátor, ak je nebezpečenstvo z omeškania. 

Ad b) Podmienka, že agent pôsobí pri odhaľovaní trestného činu alebo zisťovaní jeho 
páchateľa, znamená, že agent objasňuje trestný čin, ktorý bol spáchaný (získava, príp. aj 
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zaisťuje dôkazy, resp. sám bude vypovedať v procesnom postavení svedka), alebo zisťuje 
trestný čin, ktorý má byť spáchaný (pro futuro), na účel jeho zabráneniu alebo objasneniu; 
resp. zisťuje páchateľa. Ide o podmienku v súlade s procesnými podmienkami podľa § 117 ods. 
2 Trestného poriadku: dôvodné podozrenie a subsidiarita. 

Ad c) Skutočnosť, že agent poruší alebo ohrozí záujem chránený Trestným zákonom, 
znamená, že svojím konaním naplní znaky skutkovej podstaty niektorého trestného činu, 
avšak nejde o trestný čin z dôvodu vylúčenia protiprávnosti. Ide teda o čin inak trestný. Agent 
takto môže naplniť skutkovú podstatu ktoréhokoľvek trestného činu, napríklad krádeže, 
vydierania alebo iného trestného činu, ktorý súvisí s jeho infiltráciou do tzv. kriminálne 
závadového prostredia, teda najmä zločineckej skupiny. Agent sa totiž musí správať podľa 
pravidiel tohto prostredia – „kto chce s vlkmi žiť, musí s nimi vyť“ – aby neprezradil svoju 
identitu, resp. príslušnosť k orgánom činným v trestnom konaní alebo spoluprácu s nimi.  

Ustanovenie § 30 ods. 2 Trestného zákona však určuje, že agent pri svojej nie je 
oprávnený naplniť skutkovú podstatu niektorých trestných činov. Ide predovšetkým 
o niektoré najzávažnejšie trestné činy proti životu, ľudskej dôstojnosti, trestné činy 
všeobecne nebezpečné, trestné činy proti republike, resp. trestné činy ľudskosti. Viaceré z 
nich má štát povinnosť trestnoprávne postihovať na základe medzinárodných zmlúv alebo 
právnych aktov EÚ. Taxatívny výpočet týchto trestných činov je nasledujúci: 

• úkladná vražda podľa § 144,  

• vražda podľa § 145,  

• znásilnenie podľa § 199,  

• sexuálne násilie podľa § 200,  

• sexuálne zneužívanie podľa § 201,  

• všeobecné ohrozenie podľa § 284 ods. 2 až 4,  

• ohrozenie bezpečnosti vzdušného dopravného prostriedku a lode podľa § 291, 

• zavlečenie vzdušného dopravného prostriedku do cudziny podľa § 293,  

• vlastizrada podľa § 311,  

• úklady proti Slovenskej republike podľa § 312,  

• teror podľa § 313 a § 314,  

• záškodníctvo podľa § 315, § 316,  

• sabotáž podľa § 317,  

• vyzvedačstva podľa § 318,  

• genocídium podľa § 418,  

• teroristický útok podľa § 419,  

• niektoré formy účasti na terorizme podľa § 419b,  

• financovanie terorizmu podľa § 419c,  

• cestovanie na účel terorizmu podľa § 419d,  

• neľudskosť podľa § 425  

• alebo iný trestný čin ak ním spôsobí ťažkú ujmu na zdraví alebo smrť. 
Je však možné, že protiprávnosť konania agenta, ktorým spácha niektorý z uvedených 

trestných činov, bude vylúčená podľa niektorej inej okolnosti vylučujúcej protiprávnosť činu, 
napr. podľa krajnej núdze, nutnej obrany alebo oprávneného použitia zbrane. Napr. ak chce 
agenta zločinecká skupina preveriť, či nespolupracuje s políciou, je pod hrozbou vlastnej 
likvidácie psychicky nútený usmrtiť niekoho a on to v obave o svoj život skutočne vykoná. 
Taký postup agenta nebude zakladať trestnú zodpovednosť, hoci vylúčeniu protiprávnosti 
takého činu podľa § 30 ods. 1 TZ bráni druhý odsek tohto paragrafu, avšak  prichádza do úvahy 
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vylúčenie protiprávnosti podľa ustanovenia o krajnej núdzi. Odhalením agentovej identity 
totiž nie je ohrozené len dosiahnutie odhalenia a usvedčenia trestnej činnosti, ale môžu byť 
agent ako aj ďalšie osoby priamo ohrozené na živote. Zásada proporcionality vzhľadom na 
široko poňatú formuláciu pri krajnej núdzi preto bude naplnená. 

Ad d) Agent môže ohroziť alebo porušiť záujem chránený Trestným zákonom len 
v nevyhnutných prípadoch. Ustanovenie ods. 1 predpokladá dva takéto nevyhnutné prípady: 

i. agent bol k činu donútený zločineckou skupinou alebo teroristickou skupinou, alebo 
ii. agent spáchal čin v dôvodnej obave o svoj život alebo zdravie alebo život alebo 

zdravie blízkej osoby. 
Donútenie znamená obmedzenie slobody rozhodovania, môže ísť o fyzické donútenie 

alebo psychické donútenie. V prípade skutočného fyzického donútenia (vis absoluta) by 
z hľadiska objektívnej stránky skutkovej podstaty trestného činu nebol naplnený znak 
konania, čiže agent by bol beztrestný aj bez vylúčenia protiprávnosti. Z hľadiska psychického 
donútenia ide predovšetkým o vydieranie, príp. aj o situáciu, že agent musí spáchať určitý 
trestný čin a jeho odmietnutie by viedlo k prezradeniu jeho identity.  

Zločineckou skupinou podľa § 129 ods. 4 Trestného zákona je štruktúrovaná skupina 
najmenej troch osôb, ktorá existuje počas určitého časového obdobia a koná koordinovane s 
cieľom spáchať jeden alebo viacej zločinov, trestný čin legalizácie výnosu 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. Teroristickou 
skupinou podľa § 129 ods. 5 Trestného zákona je skupina najmenej troch osôb, ktorá existuje 
počas určitého časového obdobia na účely spáchania niektorého z trestných činov terorizmu, 
ktorej činnosť sa vyznačuje koordinovanosťou; nemusí mať formálne vymedzené úlohy svojich 
členov, stálu členskú základňu ani rozvinutú štruktúru. 

Dôvodná obava o život alebo zdravie znamená, že agent na základe objektívnych 
skutočností sa môže domnievať, že bude na ňom alebo na jemu blízkej osobe spáchaný 
násilný trestný čin. Dôvodná obava môže vyplývať z hrozby násilím alebo hrozby 
bezprostredným násilím. Hrozba násilím môže byť implicitne alebo explicitne zrejmá napr. 
z pravidiel zločineckej skupiny, do ktorej sa agent infiltroval. Blízkou osobou je podľa § 127 
ods. 4 Trestného zákona príbuzný v priamom pokolení, osvojiteľ, osvojenec, súrodenec a 
manžel; iné osoby v rodinnom alebo obdobnom pomere sa pokladajú za navzájom blízke osoby 
len vtedy, ak by ujmu, ktorú utrpela jedna z nich, druhá právom pociťovala ako ujmu vlastnú. 
 
Zákonné podmienky plnenia úlohy agenta podľa § 30 ods. 3 Trestného zákona 

 
Ustanovenie § 30 ods. 3 Trestného zákona zabezpečuje vylúčenie protiprávnosti 

konania agenta pri odhaľovaní trestných činov korupcie. Na účel odhalenia pasívnej korupcie 
– trestného činu prijímania úplatku podľa § 328 až 330 Trestného zákona, nepriamej korupcie 
podľa § 336 ods. 1 Trestného zákona, volebnej korupcie podľa § 336a Trestného zákona 
a športovej korupcie podľa § 336b Trestného zákona – a trestného činu zneužívania 
právomoci verejného činiteľa podľa § 326 Trestného zákona je vylúčená protiprávnosť 
aktívnej korupcie spáchanej agentom – teda trestného činu podplácania podľa § 332 až 334 
Trestného zákona a nepriamej korupcie podľa § 336a Trestného zákona. 

Ide o situáciu použitia tzv. agenta provokatéra podľa § 117 ods. 2 druhá veta za 
bodkočiarkou Trestného poriadku. Ide o odhaľovanie korupcie verejného činiteľa. 
Ustanovenie druhého odseku druhej vety § 117 ods. 2 Trestného poriadku v časti za 
bodkočiarkou v spojení s § 30 ods. 3 Trestného zákona tak liberalizuje aktívnu provokáciu 
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agenta voči verejnému činiteľovi. Provokovaným subjektom tam môže byť len verejný činiteľ, 
čo vylučuje využitie agenta provokatéra pri odhaľovaní prijímania úplatku v súkromnom 
sektore. 

Agent provokatér nemusí čakať na prvotnú iniciatívu verejného činiteľa, ktorá by 
spočívala v žiadaní úplatku. Avšak polícia už musí vopred disponovať informáciami o 
korupčných aktivitách verejného činiteľa. Čiže nesmie ísť o provokáciu vo vlastnom zmysle 
slova, ktorá by skúmala sklon verejného činiteľa spáchať trestný čin. Postup agenta 
provokatéra nie je provokáciou trestnej činnosti, ale je len provokáciou dôkazu o trestnej 
činnosti, ktorú verejný činiteľ pácha bez prispenia agenta. Je potrebné teda terminologicky 
rozlišovať policajnú provokáciu a skrytú reakciu polície.118 

Európsky súd pre ľudské práva stanovuje vo svojej judikatúre prísne podmienky na 
uplatnenie agenta, pričom nepripúšťa uplatnenie tzv. agenta provokatéra vo vlastnom zmysle 
slova.119 Právna úprava použitia agenta a jej aplikácia musia podľa tejto judikatúry spĺňať 
nasledujúce podmienky: 

1) Orgány činné v trestnom konaní musia mať dostatočné a dôveryhodné informácie o 
predchádzajúcej trestnej činnosti podozrivej osoby, voči ktorej sa použije agent. To 
znamená, že existuje objektívne dôvodné podozrenie, že sa táto osoba podieľa na 
páchaní trestnej činnosti alebo sa pripravuje na spáchanie trestného činu; resp. 
orgány majú konkrétne a objektívne dôkazy, ktoré preukazujú, že podozrivý 
uskutočnil prvé kroky k spáchaniu trestného činu. Toto možno preukázať záznamom 
telefonického rozhovoru o predchádzajúcich veciach, ktoré verejný činiteľ vybavil za 
úplatok, resp. o jeho vyhliadkach ďalších možných korupčných kontraktov. 

2) Subjekt, ktorý schvaľuje uplatnenie agenta a ktorý ho kontroluje, je odlišný od 
subjektu, ktorý ho reálne vykonáva. To znamená, že je potrebná vonkajšia kontrola 
agenta, ideálne súdna kontrola (judiciarita) – tak, ako stanovuje slovenská právna 
úprava (§ 117 ods. 5 Trestného poriadku). 

3) Správanie agenta voči kontrolovanej osobe nie je aktívne. Teda vyšetrovanie sa musí 
viesť v zásade pasívnym spôsobom, s obmedzenou aktivitou agenta, napr. 
jednorazovým kontaktovaním; naopak neprípustné je presviedčanie, naliehanie, 
výskyt fyzického alebo psychického násilia a pod. Nátlak môže spočívať napr. v 
umelom zvyšovaní korupčnej ponuky, ktorej výška pôvodne nebola krytá úmyslom 
podozrivého a pod. 

Aj v prípade, ak sa v postupe policajného agenta vyskytnú prvky provokácie, nemusí 
nutne prísť k porušeniu práva na spravodlivý proces (čl. 6 Dohovoru), ak má obvinený 
možnosť účinne namietať uplatnenie policajnej provokácie voči sebe. Európsky súd pre 
ľudské práva totiž dlhodobo preferuje skúmanie spravodlivosti procesu ako celku.120 
 
 
 

 
118 Pozri R 52/2014. 
119 Najmä rozsudky Teixeira de Castro v. Portugalsko z 9. júna 1998, č. 25829/94, napr. body 38 a 39, Lüdi v. 
Švajčiarsko z 15. júna 1992, č. 12433/86, Ramanauskas v. Litva z 5. februára 2008, č. 74420/01, body 48 až 53, 
Bannikova v. Rusko zo 4. novembra 2010, č. 18757/06, Nosko a Nefedov v. Rusko z 30. októbra 2014, č. 5753/09 
11789/10, Matanović v. Chorvátsko, č. 2742/12 zo 4. júla 2017 a ďalšie. Pozri tiež ČENTÉŠ, J., BELEŠ, A. Účinné 
odhaľovanie korupcie prostredníctvom inštitútu agenta z pohľadu rozhodovacej činnosti Európskeho súdu pre 
ľudské práva. Korupcia interdisciplinárne. Bratislava: Wolters Kluwer, 2017, s. 219 – 233. 
120 Napr. rozsudok v prípade Schenk v. Švajčiarsko, č. 10862/84 z 12. júla 1988, ods. 46, alebo Allan v. Spojené 

kráľovstvo, č. 48539/99 z 5. novembra 2002, ods. 42 a množstvo iných neskorších rozhodnutí. 
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VI. KAPITOLA 
MNOHOSŤ TRESTNEJ ČINNOSTI 
 
[§ VI.I]  Pojem mnohosť trestnej činnosti 
[§ VI.II] Súbeh trestných činov – pojem, vymedzenie, delenie 
[§ VI.III] Prípady vylučujúce jednočinný súbeh – zdanlivý súbeh 
[§ VI.IV] Účinky súbehu a jeho trestanie 
[§ VI.V] Recidíva a jej druhy 
[§ VI.VI] Trestnoprávne následky recidívy 
 
 
§ VI.I 
Pojem mnohosť trestnej činnosti 
 

Hoci by sa mohlo zdať, že teória trestného práva nahliada na pojem trestný čin (a na 
pojmy a inštitúty s tým súvisiace) prísne hľadiskom kvalitatívnym, náuka trestného práva 
rozlišuje aj hľadisko kvantitatívne. Práve kvantitatívne hľadisko1 je základným východiskom 
vo vzťahu k výkladu obsahu pojmu mnohosť trestnej činnosti, nakoľko je skôr stavom 
ideálnym, pokiaľ páchateľ svojím jedným konaním spácha jeden trestný čin. 

Na rozdiel od trestnej súčinnosti, kedy môžeme hovoriť o pluralite subjektov, 
v prípade mnohosti trestnej činnosti máme na mysli práve pluralitu takejto trestnej činnosti 
vo vzťahu k tomu istému páchateľovi. Platí totiž, že trestný čin páchateľa, ako vo vzťahu 
k vine, tak aj vo vzťahu k uloženiu sankcie, je potrebné posúdiť s ohľadom na všetky 
ustanovenia trestného zákona, ktoré sa na uvedené vzťahujú a majú pre uvedené právny 
význam. 

Pod základné formy mnohosti trestnej činnosti teória trestného práva zaraďuje súbeh 
trestných činov (v relevantnej literatúre nájdeme aj synonymický pojem konkurencia 
trestných činov) a recidívu (v staršej literatúre je možné identifikovať uvedené aj ako spätnosť 
trestných činov). Do rámca mnohosti trestnej činnosti je v rámci trestnoprávnej náuky 
zaraďovaná aj problematika tzv. nepravej recidívy (t.j. recidívy sui generis). Nie len náležité 
identifikovanie mnohosti trestnej činnosti ako takej, ale aj rozlišovanie jednotlivých druhov 
mnohosti trestnej činnosti má svoj význam z hľadiska vyvodzovania trestnej zodpovednosti, 
nakoľko aj v zmysle konštantnej judikatúry2 sa vychádza z toho, že na rozdiel od singulárnej 
trestnej činnosti sa mnohosť trestnej činnosti zásadne vyznačuje vyššou mierou závažnosti 
(čo by malo byť zohľadnené v súvislosti s uložením sankcie). 

Uvedené formy mnohosti predstavujú prípady tzv. pravej (resp. skutočnej) mnohosti 
trestnej činnosti, na strane druhej je potom potrebné rozlišovať aj tzv. nepravú (zdanlivú) 
mnohosť trestnej činnosti, ktorá sa spája predovšetkým so súbehom a recidívou. V prípade 
zdanlivého súbehu hovoríme o prípadoch, pri ktorých by sa mohlo na prvý pohľad zdať, že sa 
páchateľ dopustil viacerých trestných činov, či už prostredníctvom jedného alebo viacerých 
skutkov, ale s ohľadom na určité skutočnosti nejde o súbeh (teda konkurenciu) trestných 
činov. Takýmto prípadom je napríklad vzťah špeciality alebo subsidiarity trestných činov, 
rovnako sem spadá problematika pokračovacieho, hromadného a trváceho trestného činu 
(nakoľko tieto sú ponímané ako jeden trestný čin). 

 
1 Kvantitatívny aspekt sa v tomto prípade neviaže na subjekt trestného činu (ako je to v prípade foriem trestnej 
súčinnosti), ale na jedného páchateľa (a teda jeho viaceré trestné činy). 
2 Napr. R 25/1964. 
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§ VI.II 
Súbeh trestných činov – pojem, vymedzenie, delenie 
 

Súbeh trestných činov predstavuje prvú kategóriu mnohosti trestnej činnosti, pričom 
ako bolo uvedené, predmetný inštitút je možné v literatúre identifikovať aj pod pojmom 
konkurencia trestných činov.  

Hoci Trestný zákon priamo nedefinuje, čo možno rozumieť pod pojmom súbeh 
trestných činov, v rámci uvedeného možno jednak čerpať z trestnoprávnej náuky, ktorá je 
v súvislosti s uvedeným jednotná, určitú pomôcku v rámci definície pojmu rovnako 
predstavujú aj ustanovenia § 41 a 42 TZ (teda problematika trestania súbehu – úhrnný 
a súhrnný trest). S ohľadom na uvedené možno súbeh trestných činov vnímať ako situáciu, 
v rámci ktorej sa páchateľ dopustí viacerých trestných činov, či už jedným alebo 
prostredníctvom viacerých skutkov, pričom hranicu pre súbeh trestných činov predstavuje 
moment vyhlásenia odsudzujúceho rozsudku súdu prvého stupňa za niektorý z týchto 
zbiehajúcich sa trestných činov (rovnaké právne účinky – s ohľadom na zadefinovanie hranice 
súbehu – má aj doručenie trestného rozkazu obvinenému – hranicou súbehu však nie je už 
moment jeho vyhotovenia). Platí potom, že do rámca súbehu (resp. zbiehajúcich sa trestných 
činov) môžeme zaradiť všetky trestné činy spáchané tým istým páchateľom do momentu 
vyhlásenia odsudzujúceho rozsudku súdu prvého stupňa za niektorý z nich (prípadne do 
momentu doručenia trestného rozkazu). 

 

 
 
Takto vyhlásený odsudzujúci rozsudok3 súdu prvého stupňa za niektorý zo 

zbiehajúcich sa trestných činov predstavuje hranicu pre súbeh len za predpokladu, že takýto 
rozsudok nadobudne neskôr právoplatnosť (uvedené sa vzťahuje primerane aj na trestný 
rozkaz). Rovnako však musí platiť, že ide o rozsudok, v rámci ktorého sa neuplatňuje tzv. 
fikcia neodsúdenia (to znamená, že sa na páchateľa nehľadí ako keby nebol odsúdený – napr. 
s ohľadom na § 40 ods. 3 TZ). Na takto založenú hranicu súbehu potom nemá vplyv ani to,4 
že takýto rozsudok súdu prvého stupňa bol na základe podaného riadneho alebo 
mimoriadneho opravného prostriedku zrušený (uvedené sa vzťahuje aj na trestný rozkaz 
v súvislosti so včasne podaným odporom – nakoľko v danom prípade by bol takýto trestný 
rozkaz zrušený), pokiaľ v rámci uvedeného trestného konania dôjde k neskoršiemu 
právoplatnému odsúdeniu páchateľa.5 Aj v takomto prípade by stále platilo, že hranicou 

 
3 Uvedené účinky sa teda nespájajú s uznesením o zastavení trestného stíhania, prípadne s oslobodzujúcim 
rozsudkom. 
4 K tomu pozri napr. R 41/1968. 
5 V opačnom prípade by tu teda logicky takáto hranica pre súbeh nebola založená. 
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súbehu je prvé vyhlásenie odsudzujúceho rozsudku súdu prvého stupňa za niektorý zo 
zbiehajúcich sa trestných činov, resp. doručenie trestného rozkazu obvinenému. 

Pokiaľ sme v texte vyššie hovorili o hranici súbehu, na mysli máme moment 
oddeľujúci súbeh trestných činov od ostatných foriem mnohosti trestnej činnosti. V danom 
rámci je potrebné odlíšiť súbeh trestných činov predovšetkým od recidívy, pod ktorou je 
potrebné rozumieť situáciu, pokiaľ páchateľ spáchal nový trestný čin po právoplatnom 
odsúdení za iný trestný čin.6 Spomenutá nepravá recidíva (recidíva sui generis) potom 
vyjadruje situáciu, pokiaľ páchateľ spácha trestný čin v časovom rámci síce po vyhlásení 
odsudzujúceho rozsudku súdu prvého stupňa (resp. doručení trestného rozkazu) – teda po 
momente, ktorý predstavuje hranicu pre súbeh, ale ešte pred tým, ako sa takýto rozsudok 
stane právoplatným – nakoľko uvedené predstavuje hranicu pre recidívu. V takomto prípade 
teda nejde ani o súbeh trestných činov a ani o recidívu páchateľa; svojimi dopadmi (s ohľadom 
na trestnú zodpovednosť páchateľa) má však nepravá recidíva bližšie k recidíve. 

Jedným z východiskových pojmov pre problematiku súbehu trestných činov je pojem 
skutok (resp. s tým súvisiace termíny jednota skutku a totožnosť skutku), nakoľko pri 
skúmaní konania páchateľa je podstatnou otázkou to, či ide o jeden skutok alebo o viaceré 
skutky. V prípade jednočinného súbehu hovoríme o jednom skutku, ktorým páchateľ naplnil 
znaky skutkových podstát viacerých trestných činov, pri viacčinnom súbehu ide logicky 
o viacero skutkov páchateľa. Pritom nie je vylúčené, že konanie konkrétneho páchateľa bude 
súčasne predstavovať ako súbeh jednočinný, tak aj viacčinný (napríklad za situácie, pokiaľ 
páchateľ spácha viacero skutkov, ktoré samostatne predstavujú viaceré trestné činy). Trestný 
zákon v rámci vlastnej textácie pojem skutok nedefinuje, a teda jeho náležité definovanie je 
úlohou teórie trestného práva a aplikačnej praxe. 

V prvom rade je potrebné pojem skutok odlišovať od pojmu trestný čin. Legálna 
definícia pojmu trestný čin je obsiahnutá v § 8 TZ, nutne platí, že každý trestný čin je 
skutkom. Opačne však uvedené neplatí, a teda každý skutok nemusí byť trestný činom, 
nakoľko skutok v objektívnej realite môže byť aj priestupkom alebo iným deliktom, prípadne 
môže byť aj bez právnej relevancie. Teória trestného práva však rozlišuje aj pojmy skutkový 
dej a skutok, pričom skutok je len podmnožinou, výsekom z pojmu skutkový dej, nakoľko je 
to práve tá časť skutkového deja, ktorá disponuje trestnoprávnou relevanciou. V konečnom 
dôsledku poukazujeme aj na vzťah pojmov jednota skutku a totožnosť skutku. Kým jednota 
skutku je v teórii trestného práva pojmom hmotnoprávnym (pričom práve uvedené nám 
napomáha rozlišovať to, či ide o súbeh jednočinný alebo viacčinný), pojem totožnosť skutku 
je pojmom procesnoprávnym.7 Oba pojmy sa odlišujú svojim obsahom, a preto je nevyhnutné 
ich náležité diferencovanie. 

Vychádzajúc z konštantnej náuky (a aplikačnej praxe8), jedným skutkom možno 
rozumieť relevantné prejavy vôle páchateľa, ktoré predstavujú príčinu trestnoprávne 
relevantného následku (alebo sú spôsobilé takýto následok pri pokuse trestného činu 
spôsobiť), pokiaľ je takéto konanie páchateľa pokryté príslušnou formou zavinenia. Hoci má 
potom v rámci uvedenej definície nezastupiteľné miesto každý jej aspekt (či už hovoríme 

 
6 V rámci uvedeného má osobitný význam výklad pojmu odsúdený obsiahnutý v § 128 ods. 6 TZ, v zmysle 
ktorého sa odsúdeným na účely Trestného zákona „...rozumie páchateľ, ktorý bol právoplatným rozsudkom 
uznaný za vinného. To neplatí, ak je odsúdenie zahladené“. 
7 Totožnosť skutku vyjadruje to, že súd môže rozhodovať len o skutku obsiahnutom v obžalobe. Za predpokladu, 
že súd preukáže spáchanie skutku takým spôsobom, ako je uvedené vo výroku obžaloby, tým nie je v žiadnom 
prípade vyriešená otázka s ohľadom na jednotu skutku, a teda, či možno v takomto skutku identifikovať znaky 
skutkovej podstaty jedného alebo viacerých trestných činov.  
8 Napr. v R 8/1985. 



Trestná zodpovednosť 
VI. kapitola – Mnohosť trestnej činnosti 

[212] 

o konaní, zavinení, príčinnej súvislosti alebo následku), z hľadiska problematiky skutku 
a pojmu jednota skutku má elementárny význam pojem následok, v zmysle následku 
vyjadreného v dispozíciách skutkových podstát trestných činov vyjadrených v osobitnej časti 
Trestného zákona, nakoľko práve následok vedie konanie páchateľa do jedného skutku (resp. 
spája príslušné čiastkové útoky do jedného skutku – nakoľko by sme dospeli k absurdným 
záverom, ak by sme považovali za viacero vrážd to, že páchateľ viackrát smrteľne vystrelil na 
tú istú osobu – pôjde o jeden skutok spočívajúci v spojení viacerých aktov páchateľa do 
následku, nakoľko takéto akty smerujú k tomu istému následku relevantnému pre trestné 
právo), a tým diferencuje ľudské správanie do viacerých skutkov.9 Samotný následok by však 
nepostačoval, v uvedenom je viditeľná súvzťažnosť znakov skutkovej podstaty trestného činu 
(primárne objektívnej stránky a subjektívnej stránky), nakoľko takýto následok musí byť 
v prvom rade výsledkom pôsobenia príčiny (ktorou je ľudské správanie) a takouto príčinou 
následku je práve konanie páchateľa (či už komisívne alebo omisívne); rovnako je však 
potrebné, aby bol takýto príčinný priebeh pokrytý zavinením páchateľa, ktoré je vyžadované 
príslušnou skutkovou podstatou trestného činu.10 Za rozhodujúce kritérium pre 
diferencovanie správania sa jednotlivca do jednotlivých skutkov je preto potrebné považovať 
následok, nie čas, prípadne časovú jednotku (jedným skutkom automaticky nemôže byť 
všetko, k čomu došlo v priebehu napríklad stanovenej časovej jednotky, či už hodiny alebo 
dňa), rovnako tak nie miesto či cieľ páchateľa.11 

S ohľadom na všetko uvedené môžeme pojem skutok vnímať ako udalosť vo 
vonkajšom svete, ktorá má svoj základ v správaní sa človeka, pričom takáto udalosť môže 
vykazovať znaky jedného trestného činu, viacerých trestných činov (v takomto prípade 
hovoríme o jednočinnom súbehu) alebo nemusí mať znaky žiadneho trestného činu.12 

Osobitný význam pre rozlišovanie hmotnoprávneho a procesnoprávneho nazerania 
na pojem skutok vzniká pri pokračovacom trestnom čine. Pokračovací trest čin je 
v podmienkach trestného práva hmotného (s ohľadom na dikciu § 122 ods. 10 TZ) vnímaný 
ako jeden trestný čin, hoci pozostáva z jednotlivých čiastkových útokov páchateľa.13 
S ohľadom na uvedené je potom pokračovací trestný čin z hľadiska hmotnoprávneho 
vnímaný ako jeden skutok (pričom do jedného skutku spája jednotlivé čiastkové útoky práve 
následok). Rozdielne je však procesnoprávne ponímanie, v zmysle ktorého sa skutkom  
rozumie aj čiastkový útok pokračovacieho trestného činu, ak nie je Trestným poriadkom 
výslovne ustanovené inak (§ 10 ods. 15 TP).14 To v konečnom dôsledku znamená, že o tom 
istom pokračovacom trestnom čine je možné vykonávať viacero samostatných trestných 
konaní (a teda nie je potrebné vykonať jedno spoločné konanie), a to práve s ohľadom na to, 

 
9 Porovnaj napr. s MENCEROVÁ, I. a kol. Trestné právo hmotné. Všeobecná časť. 3. aktualizované a prepracované 
vydanie. Šamorín: Heuréka, 2021, s. 251. 
10 K problematike príčinnej súvislosti pozri bližšie MIHÁLIK, S. Príčinná súvislosť v práve a v trestnom práve. 
Bratislava: C. H. Beck, 2021. 272 s. 
11 JELÍNEK, J. a kol. Trestní právo hmotné obecná část, zvláštní část. 7. aktualiz. a dopl. vyd. Praha: Leges, 2019, 
s. 353. 
12 Tamtiež, s. 352. 
13 Ak však páchateľ pokračuje v konaní, pre ktoré je stíhaný, aj po oznámení vznesenia obvinenia (či už v rámci 
pokračovacieho, hromadného alebo trváceho trestného činu), posudzuje sa také konanie od tohto procesného 
úkonu ako nový skutok (jedinou výnimkou je trestný čin zanedbania povinnej výživy v zmysle § 207, v takom 
prípade ide o pokračovanie konania až do doby, kým je vyhlásený rozsudok súdu prvého stupňa alebo pokiaľ sa 
súd druhého stupňa neodobral na záverečnú poradu). 
14 Pri hromadných a trvácich trestných činoch uvedené neplatí. 
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že tento trestný čin je zložený z viacerých čiastkových útokov, ktorú sú v podmienkach 
trestného práva procesného samostatnými skutkami.15 

Z hľadiska prípadného riešenia súbehu trestných činov je preto nevyhnutné posúdiť, 
či konanie páchateľa predstavuje jeden skutok, resp. viacero skutkov. Nie je pritom vylúčené, 
že jeden skutok bude tvorený súborom útokov (napríklad viacero bodnutí, výstrelov; ale aj 
v prípade pokračovacieho trestného činu), hoci môže byť prevedený aj ako akt jednorazový. 
Nakoľko trestné činy spravidla neprebiehajú v jednom momente, ale ako určitý priebeh, 
jedným skutkom je vo vzťahu k trestnému činu celý jeho priebeh naprieč trestnoprávne 
relevantnými vývojovými štádiami (teda od prípravy na zločin, cez pokus, k dokonanému 
trestnému činu). 

Pokiaľ ide o základnú klasifikáciu súbehov trestných činov, teória trestného práva 
rozoznáva v prvom rade súbeh jednočinný (v literatúre označovaný aj ako konkurencia 
ideálna alebo súčasná, prípadne ako konkurencia trestných zákonov16) a súbeh viacčinný (v 
literatúre aj ako konkurencia reálna alebo postupná). Ako vyplýva z výkladu vyššie, v prípade 
jednočinného súbehu naplní páchateľ skutkové podstaty viacerých trestných činov jedným 
skutkom, v prípade viacčinného naplní páchateľ skutkové podstaty viacerých trestných činov 
viacerými skutkami (pričom do úvahy prichádza aj kombinácia jednočinného a viacčinného 
súbehu, kedy síce páchateľ spácha viacero skutkov, avšak naplní viaceré skutkové podstaty 
trestných činov prostredníctvom každého zo skutkov). Trestnoprávna teória rovnako 
rozoznáva prípady súbehov rovnorodých (za predpokladu, že páchateľ napĺňa znaky 
skutkovej podstaty toho istého trestného činu) alebo rôznorodých (za predpokladu, že 
páchateľ napĺňa skutkové podstaty rôznych trestných činov). Teória trestného práva 
následne pracuje aj s jednotlivými kombináciami týchto základných druhov súbehu trestných 
činov. 

V prvom rade je to potom súbeh trestných činov jednočinný rovnorodý, pri ktorom 
platí, že páchateľ jedným skutkom spácha viacero rovnakých trestných činov (teda jedným 
skutkom naplní viackrát tú istú skutkovú podstatu trestného činu) – príkladom môže byť 
situácia, kedy páchateľ odpálením jednej bomby spôsobí úmyselne smrť trom osobám. 
Teória, ale aj aplikačná prax,17 však tieto prípady nepovažujú za súbeh trestných činov, 
nakoľko všeobecný prístup k uvedenému je taký, že uvedené situácie by mali byť 
posudzované ako jediný trestný čin,18 v zmysle uvedeného príkladu prichádza do úvahy 
kvalifikácia prostredníctvom kvalifikovanej skutkovej podstaty (s odkazom na § 138 písm. j) 
TZ – na viacerých osobách). Druhým prípadom je jednočinný súbeh rôznorodý, ktorý je 
v praxi pomerne častý, nakoľko ide o situáciu, v rámci ktorej páchateľ naplní prostredníctvom 
jedného skutku znaky skutkovej podstaty viacerých trestných činov (príkladom môže byť 
jednočinný súbeh trestného činu krádeže vlámaním a porušovania domovej slobody). 
V súvislosti s uvedeným páchateľ pôsobí súčasne voči viacerým rôznym individuálnym 
objektom, pričom vo vzťahu ku všetkým spôsobí trestnoprávne relevantné následky (do 
úvahy však prichádza aj situácia, v rámci ktorej pôjde o jednočinný súbeh aj napriek tomu, že 
jednotlivé trestné činy chránia zhodný individuálny objekt, ak bude splnené, že uvedené 

 
15 V súvislosti s uvedeným má význam aj ustanovenie § 9 ods. 3 TP (týkajúce sa neprípustnosti trestného 
stíhania), v zmysle ktorého, pokiaľ sa dôvod neprípustnosti trestného stíhania (obsiahnutý v § 9 ods. 1 alebo 2 
TP) týka len niektorého z čiastkových útokov pokračovacieho trestného činu, uvedené nevytvára prekážku pre 
to, aby sa vo zvyšnej časti takéhoto činu viedlo trestné stíhanie. 
16 Napr. v SOLNAŘ, V. Systém československého trestního práva Základy trestní odpovědnosti. 1. vyd. Praha: 
Academia, 1972, s. 323. 
17 Napr. R 41/1976. 
18 Uvedený názor prezentovaný napr. v ŠÁMAL, P. a kol. Trestní zákoník, 2. vydání, Praha: C.H.Beck, 2012, s. 171. 
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trestné činy sa vyznačujú odlišnou objektívnou stránkou19 – v podmienkach účinného 
Trestného zákona by mohol byť príkladom jednočinný súbeh trestného činu teroru a 
záškodníctva). Jednočinný súbeh trestných činov prichádza do úvahy aj v prípade trestného 
činu so zúženým okruhom páchateľov a trestného činu bez takéhoto vymedzenia (klasicky 
pôjde o súbeh trestného činu vraždy a vraždy novonarodeného dieťaťa matkou, pokiaľ matka 
jedným skutkom zavraždí svoje novonarodené dieťa – v stave laktačnej psychózy – a aj svoje 
ďalšie dieťa).20 Ďalšou situáciou, ktorú rozoznáva trestnoprávna teória, je viacčinný súbeh 
rovnorodý, v zmysle ktorého napĺňa páchateľ stále tú istú skutkovú podstatu trestného činu, 
ale viacerými skutkami. Príkladom môže byť situácia v rámci ktorej páchateľ najskôr znásilní 
osobu A, o pár dní osobu B, o týždeň osobu C. Takáto situácia by mohla byť zamenená 
s posúdením uvedených útokov ako pokračovacieho trestného činu (pričom v takomto 
prípade ide o situáciu zdanlivého súbehu, nakoľko pokračovací trestný čin je považovaný za 
jeden trestný čin), rozhodujúca by bola existencia jednotiaceho zámeru páchateľa v zmysle § 
122 ods. 10 TZ, nakoľko tento znak predstavuje primárny atribút subjektívnej súvislosti 
v rámci pokračovacieho trestného činu.21 V prípade viacčinného súbeh rovnorodého teda 
jednotiaci zámer páchateľa bude absentovať. Posledným prípadom v danej kategórii je 
viacčinný súbeh rôznorodý, teda posledná do úvahy prichádzajúca alternatíva, v rámci 
ktorej páchateľ prostredníctvom viacerých skutkov napĺňa skutkové podstaty viacerých 
trestných činov (príkladom je situácia, v rámci ktorej páchateľ najskôr spácha trestný čin 
lúpeže, následne sa o pár dní dopustí trestného činu ublíženia na zdraví, prípadne spácha 
daňový podvod). 
 
§ VI.III 
Prípady vylučujúce jednočinný súbeh – zdanlivý súbeh 
 

Vychádzajúc z výkladu uvedeného vyššie, okrem prípadov súbehu trestnej činnosti 
(t.j. súbehu skutočného) rozoznáva teória trestného práva aj prípady zdanlivého súbehu (tzv. 
nepravý súbeh). Uvedená množina predstavuje prípady, v rámci ktorých by sa síce mohlo na 
prvý pohľad zdať, že sa páchateľ dopustil viacerých trestných činov, ale v konečnom dôsledku 
z určitých dôvodov o prípad súbehu nejde, a teda ide o jeden trestný čin.22 Do úvahy rovnako 
prichádzajú prípady, ktoré súbeh ako taký redukujú (avšak súbeh trestných činov vo 
všeobecnosti je založený ďalej), príkladom môže byť situácia, v rámci ktorej sú dva z pôvodne 
troch sa zbiehajúcich trestných činov vo vzťahu zdanlivého súbehu, a teda súbeh je za daných 
okolností tvorený len dvoma trestnými činmi. 

 
19 ČIČ, M. a kol. Československé trestné právo. 1. vyd. Bratislava: Obzor, 1983, s. 161. 
20 KRATOCHVÍL, V. a kol. Kurs trestního práva trestní právo hmotné: obecná část. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 2009, 
s. 338. 
21 Uvedené si však nemožno zamieňať so situáciou, v rámci ktorej bude pokračovací trestný čin (prípadne 
hromadný alebo trváci trestný čin) len jedným zo zbiehajúcich sa trestných činov – takáto situácia nepredstavuje 
prípad zdanlivého súbehu – dokonca prichádza do úvahy aj situácia, v rámci ktorej by došlo k súbehu viacerých 
pokračovacích trestných činov – môže ísť o situáciu v rámci ktorej páchateľ vykráda chatky v rámci 
pokračovacieho trestného činu a zároveň v rámci pokračovacieho trestného činu postupne v práci odoberá 
tržbu z pokladne.    
22 Dostupná literatúra spája uvedené prípady spravidla so súbehom jednočinným, určitou výnimkou je 
v uvedenom rámci dielo KRATOCHVÍL, V. a kol. Kurs trestního práva trestní právo hmotné: obecná část, s. 341-
347., nakoľko sú tu diferencované prípady vylučujúce skutočný súbeh jednak jednočinný, jednak viacčinný. 
V ďalšom texte budeme vychádzať z toho, že ide o prípady vylučujúce jednočinný súbeh. 
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Rozlišovanie skutočného a zdanlivého súbehu má svoj význam s ohľadom na 
vyvodzovanie trestnej zodpovednosti, a to s ohľadom na osobitný spôsob posudzovania 
súbehu trestných činov (k účinkom súbehu a k jeho trestaniu pozri časť § VI.IV). 

Trestnoprávna teória vymedzuje dôvody vylučujúce jednočinný súbeh, pričom 
uvedené dôvody predstavujú určitú výnimku z prístupu, že trestná činnosť (resp. každý 
skutok) by mal byť posudzovaný podľa všetkých ustanovení Trestného zákona, ktoré 
prichádzajú do úvahy. V súvislosti so spomenutými dôvodmi ide teda o situácie, kedy 
postačuje posúdenie jedného skutku prostredníctvom jedného ustanovenia osobitnej časti 
Trestného zákona, rovnako aj o situácie, kedy by bolo kvalifikovanie prostredníctvom 
viacerých skutkových podstát trestných činov vylúčené (napr. s ohľadom na zákaz dvojitého 
pričítania – zásada ne bis in idem v hmotnoprávnom ponímaní). Pod základné dôvody 
vylúčenia jednočinného súbehu zaraďuje trestnoprávna teória vzťah špeciality; vzťah 
subsidiarity; faktickú konzumpciu; prípady pokračovacieho trestného činu, hromadného 
trestného činu a trváceho trestného činu; trestný čin opilstva v zmysle § 363 TZ. 

V prípade vzťahu špeciality sa uplatňuje jedna zo základných zásad (lex specialis 
derogat legi generali), a to v tom význame, že špeciálne ustanovenie má prednosť pred 
ustanovením všeobecným. V podmienkach trestného práva to znamená, že v prípade 
trestných činov, ktoré chránia ten istý individuálny objekt (chránený záujem) sa uplatní to 
ustanovenie (teda ustanovenie špeciálne), ktoré chráni individuálny objekt osobitne, 
napríklad s ohľadom na druh alebo spôsob útoku. Uvedený prístup má svoje opodstatnenie 
s ohľadom na záujem zákonodarcu na náležitom postihovaní závažnejších útokov. 
Všeobecne platí, že špeciálna skutková podstata trestného činu má vo vzťahu ku všeobecnej 
skutkovej podstate zúžený rozsah pôsobnosti (a teda špeciálna skutková podstata je vo 
všeobecnej skutkovej podstate obsiahnutá), okrem toho je však špeciálna skutková podstata 
trestného činu doplnená aj osobitnými znakmi (ideálnym príkladom je pomer trestného činu 
lúpeže v zmysle § 188 TZ a vydierania v zmysle § 189 TZ). Spravidla je v pomere špeciality 
objektívna stránka skutkovej podstaty trestného činu alebo jej objekt. Teória sem konštantne 
zaraďuje nasledujúce prípady: pomer kvalifikovanej skutkovej podstaty trestného činu vo 
vzťahu k základnej skutkovej podstate trestného činu; pomer privilegovanej skutkovej 
podstaty trestného činu vo vzťahu k základnej skutkovej podstate trestného činu; prípady 
predčasne dokonaných trestných činov vo vzťahu k ustanoveniam o príprave na zločin 
a o pokuse trestného činu; tzv. zložené skutkové podstaty, ktoré sú v konečnom dôsledku 
zložené z viacerých „jednoduchých“ skutkových podstát trestných činov – pričom je 
nevyhnutné, aby boli tieto obsiahnuté v zloženej skutkovej podstate prostredníctvom 
všetkých svojich znakov (typickým príkladom je trestný čin lúpeže vo vzťahu k trestným 
činom krádeže a vydierania). 

V prípade vzťahu subsidiarity tento vyjadruje pomer primárnej a subsidiárnej právnej 
normy (lex primaria derogat legi subsidiariae), čo v podmienkach trestného práva (a 
zdanlivého súbehu) znamená, že ako primárne, tak aj subsidiárne ustanovenie poskytuje 
ochranu tomu istému chránenému záujmu (pričom primárne ustanovenie poskytuje ochranu 
chráneným záujmom vo vzťahu k závažnejšej trestnej činnosti), subsidiárne ustanovenie však 
poskytuje ochranu podpornú, a to aj v prípade menej závažných zásahov (takéto subsidiárne 
ustanovenie spravidla vyžaduje aj ďalšie znaky, ktoré primárne ustanovenie neobsahuje). 
K aplikovaniu subsidiárneho ustanovenia (teda aj subsidiárnej skutkovej podstaty trestného 
činu) dôjde za tých okolností, že konkrétnu situáciu nie je možné postihnúť prostredníctvom 
primárnej skutkovej podstaty trestného činu. Tým, že postihnutie prostredníctvom primárnej 
skutkovej podstaty trestného činu je komplexné, súbeh primárnej a subsidiárnej skutkovej 
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podstaty je z povahy veci vylúčený. Do rámca pomeru subsidiarity možno zaradiť: 
vzdialenejšie vývojové štádiá trestného činu vo vzťahu k vývojovým štádiám bližším 
k dokonaniu trestného činu; menej závažné formy trestnej súčinnosti vo vzťahu k jej 
závažnejším formám (jednak to platí vo vzťahu účastníctva a spolupáchateľstva, pričom 
práve účastníctvo má v danom prípade subsidiárnu povahu, rovnako to platí vo vzťahu 
k samotným formám účastníctva, pričom najzávažnejšom formou je samotné 
organizovanie); ohrozovacie trestné činy vo vzťahu k trestným činom poruchovým 
(subsidiárne postavenie trestného činu nebezpečného vyhrážania v zmysle § 360 TZ vo 
vzťahu k trestným činom ublíženia na zdraví v zmysle § 155 alebo 156 TZ – ak je však možné 
postihnúť vzniknutú poruchu prostredníctvom kvalifikovanej skutkovej podstaty 
ohrozovacieho trestného činu, uplatní sa práve uvedený mechanizmus – napr. v prípade 
trestného činu šírenia nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby v zmysle § 163 ods. 3 TZ – 
súbeh je však v takomto prípade vylúčený nie na základe subsidiarity, ale špeciality; do úvahy 
však prichádza aj súbeh ohrozovacieho a poruchového trestného činy, a to v prípadoch, kedy 
je potrebné vyjadriť závažnosť konania páchateľa s ohľadom na fakt, že dosah ohrozenia, 
v porovnaní so samotnou poruchou, bol širší). 

Ďalším z dôvodov zdanlivého súbehu je faktická konzumpcia, v rámci ktorej je 
jednočinný súbeh vylúčený preto, že chránený záujem, ktorý bol ohrozený alebo porušený je 
vo vzťahu k závažnejšej trestnej činnosti (t.j. trestnej činnosti hlavnej) len jej bezvýznamným 
prostriedkom, resp. jej podradným vedľajším produktom.23 Tým pádom podstatne závažnejší 
trestný čin konzumuje (pohlcuje) menej závažný trestný čin. Príkladom je typická učebnicová 
situácia, v rámci ktorej pokiaľ páchateľ zavraždí svoju obeť a pri tom jej poškodí oblečenie, 
bude zásadne zodpovedný len za trestný čin vraždy (resp. úkladnej vraždy) a nie za súbeh 
tohto trestného činu s trestným činom poškodenia cudzej veci v zmysle § 245 TZ. Ak by však 
uvedený príklad prebehol tým spôsobom, že poškodenie vecí osoby by nebolo len vedľajším 
(bezvýznamným) produktom hlavnej trestnej činnosti (napríklad za predpokladu, že by osoba 
mala odeté extrémne drahé oblečenie), správne právne posúdenie skutku by bolo práve na 
základe jednočinného súbehu spomenutých trestných činov. Z uvedeného vyplýva, že 
posúdenie stavu faktickej konzumpcie sa odvíja od konkrétneho prípadu, kreuje sa v procese 
individualizácie, a teda neodvíja sa od generálneho vzťahu príslušných trestných činov.24  

V prípade pokračovacieho trestného činu, hromadného trestného činu a trváceho 
trestného činu ide o vylúčenie jednočinného súbehu z dôvodu, že uvedené tvoria jeden 
skutok, a tým pádom aj jeden trestný čin (hoci sú vo svojej podstate tvorené čiastkovými 
útokmi). Ako už bolo naznačené v texte vyššie, ak by páchateľ prostredníctvom jedného 
skutku naplnil čiastkové útoky viacerých trestných činov z danej kategórie (jednak vo vzťahu 
k pokračovaciemu trestnému činu a jednak vo vzťahu k hromadnému trestnému činu), 
jednočinný súbeh v tomto prípade vylúčený nie je. Príkladom môže byť situácia, kedy 
páchateľ v rámci pokračovacieho trestného činu kradne strelivo, pričom sa dopúšťa aj 
čiastkového činu vo vzťahu k hromadnému trestnému činu nedovoleného ozbrojovania 
a obchodovania so zbraňami. Vo všeobecnosti je teda prípustné, aby pokračovací trestný čin 
(rovnako ako hromadný a trváci trestný čin) predstavoval v celku (ako jeden trestný čin) jeden 
zo zbiehajúcich sa trestných činov, samé o sebe však nepredstavuje súbeh trestných činov. 

Posledným dôvodom zdanlivého súbehu je v zmysle účinnej právnej úpravy trestný 
čin opilstva v zmysle § 363 TZ. V zmysle uvedeného platí, že pokiaľ sa osoba zavinene privedie 
do stavu nepríčetnosti (požitím alebo aplikáciou návykovej látky) a v takomto stave sa 

 
23 Napr. v JELÍNEK, J. a kol. Trestní právo hmotné obecná část, zvláštní část, s. 356. 
24 K tomu pozri R 10/1987. 
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dopustí konania, ktoré má inak znaky trestného činu (prípadne viacerých trestných činov), 
takéto konanie je potrebné považovať za jeden skutok,25 ktorý bude kvalifikovaný ako 
trestný čin opilstva. Príkladom môže byť situácia, v rámci ktorej páchateľ v stave 
nepríčetnosti spôsobenej požitím alebo aplikáciou návykovej látky najskôr rozbije sklenenú 
výplň na obchode, následne sa vláme do susedného bytu, na útek použije ukradnuté auto 
a v snahe uniknúť vážne zraní inú osobu. Pokiaľ by uvedené konanie nebolo posúdené ako 
trestný čin opilstva, jednalo by sa o súbeh trestných činov, za aplikovania § 363 ods. 1 TZ je 
však takýto súbeh vylúčený. Z hľadiska aplikačného rámca uvedeného trestného činu je 
potrebné dodať, že takýto postup sa nepoužije, ak sa páchateľ priviedol do stavu 
nepríčetnosti v úmysle spáchať trestný čin (tzv. pitie na guráž – actio libera in causa). Ak 
páchateľ konal s uvedeným motívom, bude zodpovedať za trestný čin (prípadne trestné činy), 
ktoré svojím konaním spáchal. 
 
§ VI.IV 
Účinky súbehu a jeho trestanie 
 

Súbeh trestných činov nie je len vlastným druhom mnohosti trestnej činnosti, teória 
trestného práva s ním spája určité účinky, pričom trestanie súbehu, ako obzvlášť významná 
kategória, je vnímané ako vlastná podmnožina účinkov súbehu.  

Účinky súbehu je možné vymedziť a diferencovať pre rovinu hmotnoprávnu a pre 
rovinu procesnoprávnu. Z hľadiska procesnoprávnych účinkov je základom to, že 
o zbiehajúcich sa trestných činoch by sa malo konať spoločné konanie (s odkazom na § 18 
a nasl. TP). Uvedené je prakticky jediným riešením v prípade jednočinného súbehu, nakoľko 
takáto situácia predstavuje jeden skutok, pri viacčinnom súbehu potom prichádza do úvahy, 
aby bolo konanie o niektorom z trestných činov (spadajúcich do rámca súbehu) vylúčené zo 
spoločného konania (či už s ohľadom na urýchlenie konania, prípadne z iných dôležitých 
dôvodov). 

Určité procesnoprávne účinky súbehu možno badať aj v súvislosti s rozhodovaním 
súdu na hlavnom pojednávaní, nakoľko v zmysle § 278 TP môže súd rozhodovať len o 
skutku, ktorý je uvedený v obžalobnom návrhu (pričom súd nie je viazaný právnym 
posúdením skutku v obžalobe).  

Z hľadiska hmotnoprávnych účinkov je základnou kategóriou trestanie súbehu. 
Nakoľko trestné právo vychádza z tézy, že vo vzťahu k otázke viny a trestu páchateľa sa má 
vychádzať zo všetkých ustanovení Trestného zákona, trestná zodpovednosť páchateľa je 
vyvodzovaná vo vzťahu ku všetkým zbiehajúcim sa trestným činom. V danom prípade sa však 
neukladá samostatný trest za každý zo zbiehajúcich sa trestných činov, ale trest úhrnný 
alebo trest súhrnný, a to s ohľadom na okolnosti konkrétneho prípadu. V rámci trestania 
súbehu sa vo všeobecnosti uplatňujú určité základné zásady (zásada kumulačná, absorpčná 
a asperačná), ktorých konkrétne použitie záleží práve od tej ktorej právnej úpravy. Hoci 
potom trestanie súbehu spadá do rámca sankcií (aj s ohľadom na systematiku Trestného 
zákona), v záujme komplexnosti výkladu týkajúceho sa súbehu trestných činov venujeme 
v ďalšom texte pozornosť aj uvedenej problematike. 

V prvom rade, pokiaľ ide o zásady vzťahujúce sa na trestanie súbehu, trestnoprávna 
teória rozlišuje tri základné zásady – zásadu kumulačnú, zásadu absorpčnú a zásadu 
asperačnú. Konkrétny koncept ich použitia a ich aplikačný rámec je potom stanovený 
Trestným zákonom (za doplnenia konštantnou aplikačnou praxou). V prípade kumulačnej 

 
25 Napr. R 26/1995. 
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zásady (resp. zásady sčítacej) prakticky platí, že páchateľovi sa uloží samostatný trest za 
každý z trestných činov, ktorého sa (v rámci súbehu) dopustil, následne sa uvedené výmery 
sčítajú. Táto zásada sleduje primárne preventívnu stránku a primárnym hľadiskom je odplata 
vo vzťahu k páchateľovi. Takto vymerané tresty (spravidla tresty neúmerné) však svojou 
dĺžkou strácajú svoj reálny zmysel, pričom ani korekcia prostredníctvom maximálnej dĺžky 
trestu, ktorá môže byť výsledkom aplikovania sčítacej zásady, nerieši základný problém 
uvedenej zásady. Druhou základnou zásadou je zásada absorpčná, prostredníctvom ktorej 
je vyjadrený dôraz nie na závažnosti trestných činov, ale na osobe páchateľa. Vo svojej 
podstate predstavuje postup, v rámci ktorého najprísnejší z trestov pohlcuje tresty miernejšie 
(ktoré by prichádzali do úvahy, pokiaľ by bol páchateľ postihovaný za každý z trestných činov 
samostatne). V právnych úpravách sa vyskytuje sa v troch formách – absorpcia trestných 
činov, absorpcia trestných sadzieb a absorpcia trestov.26 Poslednou zo zásad trestania 
súbehu je zásada asperačná (tzv. zostrovacia zásada), ktorá predstavuje určitý doplnok vo 
vzťahu ku kumulačnej a absorpčnej zásade (nakoľko odstraňuje prílišnú tvrdosť zásady 
kumulačnej a naopak sprísňuje aplikačný rámec zásady absorpčnej). Vo vlastnej podstate 
dochádza v prípade aplikovania asperačnej zásady k tomu, že najprísnejší trest (vzťahujúci sa 
na niektorý zo zbiehajúcich sa trestných činov) sa ešte sprísňuje, práve s ohľadom na to, že 
ide o trestný čin spáchaný v súbehu. Pri aplikovaní asperačnej zásady prichádza do úvahy, aby 
bol trest uložený nad hornou hranicou trestnej sadzby trestu najprísnejšie prísneho.27 

Trestný zákon sa v prípadoch trestania súbehu riadi predovšetkým absorpčnou 
zásadou (nakoľko sa vychádza z trestnej sadzby zbiehajúceho sa trestného činu najprísnejšie 
trestného), pričom táto je v určitých aspektoch doplnená prvkami zásady kumulačnej 
a asperačnej. 

Absorpčná zásada sa v rámci trestania súbehu prejavuje v tom zmysle, že trest (či už 
úhrnný alebo súhrnný – k diferenciácii pozri ďalší výklad) sa ukladá podľa toho ustanovenia, 
ktoré sa vzťahuje na trestný čin z nich najprísnejšie trestný. Za trestný čin najprísnejšie trestný 
je považovaný ten, ktorého horná hranica trestu odňatia slobody je najvyššia (resp. trestný 
čin, ktorý alternatívne umožňuje uloženie trestu odňatia slobody na doživotie), pokiaľ sú 
horné hranice zbiehajúcich sa trestných činov rovnaké, prísnejší trestný čin je ten, ktorého 
dolná hranica trestnej sadzby trestu odňatia slobody je vyššia. Ak je však zhodná aj horná aj 
dolná hranica trestnej sadzby trestu odňatia slobody, za prísnejší trestný čin sa považuje ten, 
pri ktorom neprichádza do úvahy uloženie alternatívnych druhov trestov (prípadne, pri 
ktorom prichádza do úvahy uloženie menšieho počtu takýchto alternatívnych trestov). 
Trestný zákon zároveň ustanovuje, že ak sú dolné hranice trestných sadzieb trestov odňatia 
slobody zbiehajúcich sa trestných činov rôzne, je dolnou hranicou trestu (ako úhrnného, tak 
aj súhrnného) najvyššia z nich. Z hľadiska určenia výmery potom platí, že hornou a dolnou 
hranicou trestnej sadzby trestu odňatia slobody sú u zbiehajúcich sa trestných činov tie, ktoré 
sú najvyššie (v zmysle zásady, že prísnejšie hranice trestnej sadzby absorbujú hranice 
miernejšie).28 

 
26 MENCEROVÁ, I. a kol. Trestné právo hmotné. Všeobecná časť, s. 261. 
27 Práve s ohľadom na aplikovanie asperačnej zásady je v podmienkach Trestného zákona uvedené jediným 
prípadom, v rámci ktorého môže byť trest uložený aj nad hornou hranicou trestnej sadzby trestu odňatia 
slobody. 
28 To znamená, že v prípade súbehu trestných činov s trestnou sadzbou 2 až 10 rokov a 3 až 8 rokov bude 
trestnou sadzbou pre ukladanie úhrnného alebo súhrnného trestu trestná sadzba 3 až 10 rokov. Takýmto 
spôsobom však nie je kreovaná nová sadzba, uvedené predstavuje stanovenie minimálnej hranice pre trestanie 
súbehu. 
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Prvky kumulačnej zásady sa prejavujú predovšetkým v rovine horizontálnej, nakoľko 
v rámci trestania súbehu prichádza do úvahy uloženie viacerých druhov trestov. Ako vyplýva 
z § 41 ods. 1 TZ, popri treste prípustnom v zmysle trestného činu najprísnejšie trestného 
„...možno v rámci úhrnného trestu [pozn. autora – ale aj v rámci súhrnného trestu, nakoľko 
tento sa ukladá podľa zásad na uloženie úhrnného trestu] uložiť aj iný druh trestu, ak jeho 
uloženie by bolo odôvodnené niektorým zo zbiehajúcich sa trestných činov...“, pričom je 
nevyhnutné prihliadať na znenie § 34 ods. 7 TZ, ktorý ustanovuje tresty, ktoré nie je možné 
uložiť popri sebe. Rovnako musí byť dodržané, že pokiaľ možno vo vzťahu k niektorému zo 
zbiehajúcich sa trestných činov uložiť len trest odňatia slobody, páchateľovi nemožno uložiť 
ako jediný druh trestu iný trest ako trest odňatia slobody. Pokiaľ dôjde ku kumulácii druhov 
trestov, takáto skutočnosť by mala byť zohľadnená v súvislosti s výmerou takýchto viacerých 
druhov trestov. 

Ako bolo uvedené, absorpčná zásada je v prípade trestania súbehu v určitých 
prípadoch modifikovaná zásadou asperačnou. Podmienky uplatnenia asperačnej zásady vo 
vzťahu k uloženiu úhrnného alebo súhrnného trestu sú kumulatívne vymedzené v rámci § 41 
ods. 3 TZ, pričom základným predpokladom je, že využitie asperačnej zásady prichádza do 
úvahy len v prípade viacčinného súbehu (čo vyjadruje zákonodarca spojením „spáchaných 
dvoma alebo viacerými skutkami“). Asperačná zásada sa uplatní pri viacčinnom súbehu za 
predpokladu, že súd ukladá úhrnný alebo súhrnný trest odňatia slobody za dva alebo viac 
úmyselných trestných činov, z ktorých aspoň jeden je zločinom. Za uplatnenia asperačnej 
zásady sa horná hranica trestnej sadzby trestu odňatia slobody trestného činu najprísnejšie 
trestného zvyšuje o jednu tretinu29 (podkladom pre výpočet je samotná horná hranica 
trestnej sadzby trestného činu najprísnejšie trestného, nie rozdiel hornej a dolnej hranice 
trestnej sadzby trestu odňatia slobody, ako je tomu v prípade výpočtu pomeru priťažujúcich 
a poľahčujúcich okolností v zmysle § 38 TZ), pričom za splnenia podmienok pre uplatnenie 
asperačnej zásady uvedených v texte vyššie ide o obligatórny postup súdu. 

Pokiaľ ide o posúdenie toho, či by mali byť prísnejšie trestané prípady jednočinného 
alebo viacčinného súbehu, vychádzajúc z ustanovení Trestného zákona, prísnejšie trestané 
sú práve niektoré prípady viacčinného súbehu, pokiaľ sú naplnené predpoklady pre aplikáciu 
asperačnej zásady. Vo všeobecnosti nie je možné uviesť, ktorý z uvedených druhov súbehu je 
závažnejší, nakoľko to vždy bude závisieť od individuálneho posúdenia. Je potrebné si 
uvedomiť, že pokiaľ páchateľ pri viacčinnom súbehu ohrozil alebo porušil právom chránený 
záujem viackrát (a teda uvedené by mohlo indikovať, že práve takéto správanie páchateľa je 
závažnejšie), v prípade jednočinného možno zase argumentovať tým, že páchateľ preukázal 
značnú rafinovanosť, pokiaľ svojím jedným konaním spáchal viacero trestných činov (takéto 
hromadenie trestných činov pri tom môže byť aj závažnejšie, ako spáchanie viacerých 
trestných činov). 

V konkrétnom prípade môže prichádzať do úvahy kumulácia ustanovení Trestného 
zákona, ktoré majú vplyv na úpravu hornej a dolnej hranice trestnej sadzby trestu odňatia 
slobody (s ohľadom na § 117 TZ – znižovanie trestných sadzieb u mladistvých na polovicu; § 
38 ods. 3-6 TZ – pomer poľahčujúcich a priťažujúcich okolností; § 39 ods. 4 TZ – mimoriadne 
zníženie trestu; § 41 ods. 2 a 42 TZ – asperačná zásada pri ukladaní úhrnného a súhrnného 
trestu). Je potom nevyhnutné, aby bolo pre účely rozhodovacej praxe zrejmé, v akom poradí 

 
29 Za predpokladu, že by horná hranica trestnej sadzby trestu odňatia slobody trestného činu najprísnejšie 
trestného bola 10 rokov, po aplikovaní asperačnej zásady (zvýšenie o jednu tretinu) by nová sadzba 
predstavovala 13 rokov a 4 mesiace. 
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je potrebné uvedené inštitúty aplikovať.30 Vzhľadom na uvedené sa konkrétne rozpätie 
trestnej sadzby určí tak, že sa v prvom rade aplikuje § 117 TZ (pokiaľ prichádza uvedené 
ustanovenie do úvahy aspoň vo vzťahu k niektorému zo zbiehajúcich sa trestných činov), 
následne sa uplatní úprava trestnej sadzby v zmysle § 38 ods. 3-6 TZ (podľa druhu trestného 
činu). Po uvedenej úprave sa vykoná úprava takto stanovenej trestnej sadzby podľa režimu 
asperačnej zásady (§ 41 ods. 2 TZ) a z takto stanovenej trestnej sadzby sa určí konkrétne 
rozpätie v zmysle § 39 ods. 4 TZ. 

To, aby boli popísané zásady v konkrétnom prípade vyvodzovania trestnej 
zodpovednosti za súbeh trestného činu náležite aplikované, je zabezpečené prostredníctvom 
faktu, že o všetkých zbiehajúcich sa trestných činov je rozhodované jedným (právoplatným) 
výrokom o treste. Pre prípady jednočinného súbehu je uvedené logickým riešením, v prípade 
súbehu viacčinného prichádza do úvahy spoločné konanie, pričom základným východiskom 
pre trestanie súbehu je úhrnný trest. Úhrnný trest sa ukladá v prípade, ak súd rozhoduje 
o zbiehajúcich sa trestných činoch páchateľa v rámci spoločného konania, pokiaľ teda 
páchateľ ešte nebol právoplatne odsúdený za iný z trestných činov spadajúcich do súbehu. 
Takáto situácia je skôr stavom ideálnym, nakoľko v objektívnej realite je častým prípadom, 
že o zbiehajúcich sa trestných činoch nie je rozhodované v rámci spoločného konania, resp. 
že ďalší zo zbiehajúcich sa trestných činov vyjde najavo až po právoplatnom odsúdení 
páchateľa a uložení trestu (či už samostatného alebo úhrnného). V takýchto prípadoch (ak 
súd odsudzuje páchateľa za trestný čin, ktorý spáchal skôr, ako bol súdom prvého stupňa 
vyhlásený odsudzujúci rozsudok za iný jeho trestný čin) je potrebné, ak má byť o zbiehajúcich 
sa trestných činoch rozhodnuté prostredníctvom jedného výroku o treste, aby bol pôvodne 
uložený trest nahradený trestom novým, resp. aby bol v rámci trestania páchateľa braný do 
úvahy aj takýto novo zistený skutok (resp. trestný čin). Vo vzťahu k takýmto prípadom má 
aplikačný význam práve súhrnný trest, pričom obligatórnou súčasťou uloženia súhrnného 
trestu je zrušenie výroku o treste uloženom páchateľovi skorším rozsudkom, ako aj všetky 
ďalšie rozhodnutia na tento výrok obsahovo nadväzujúce, ak vzhľadom na zmenu, ku ktorej 
došlo zrušením, stratili svoj podklad (výrok o vine nie je prostredníctvom uloženia súhrnného 
trestu dotknutý). Okrem toho, že ukladanie súhrnného trestu podlieha režimu stanovenému 
vo vzťahu k ukladaniu úhrnného trestu (s odkazom na § 42 ods. 1 TZ), platí, že súhrnný trest 
nesmie byť miernejší ako trest uložený skorším rozsudkom.31 Ustanovenie o súhrnnom treste 
sa však nepoužije v tom prípade, ak skoršie odsúdenie je takej povahy, že sa na páchateľa 
hľadí, ako keby nebol odsúdený (tzv. fikcia neodsúdenia s ohľadom na § 92 a 93 TZ) alebo ak 
skorší rozsudok bol vydaný súdom iného členského štátu Európskej únie. 

Z hľadiska účinkov rozsudku, ktorého výrok o treste sa uložením súhrnného trestu 
ruší, platí, že tento musí byť v čase ukladania súhrnného trestu právoplatný32 (ak tomu tak 
v čase rozhodovania o uložení súhrnného trestu nie je, súd musí na takýto právny účinok 
počkať). Pokiaľ páchateľ už vykonal uložený trest alebo jeho časť, postupuje sa v zmysle § 45 
ods. 3 TZ prostredníctvom započítania trestu, ak takéto započítanie možné nie je, nebráni to 
uloženiu súhrnného trestu, avšak na takúto skutočnosť sa prihliadne pri určovaní druhu 
trestu, prípadne výmery trestu. 

 
30 Na uvedené dáva odpoveď predovšetkým konštantná rozhodovacia činnosť – pozri najmä R 4/2009, rovnako 
tak 5Tdo/12/2019. 
31 Rovnako v rámci ukladania súhrnného trestu platí, že v rámci tohto súd uloží trest straty čestných titulov a 
vyznamenaní, trest straty vojenskej a inej hodnosti, trest prepadnutia majetku, peňažný trest, trest prepadnutia 
veci, trest zákazu činnosti alebo trest zákazu účasti na verejných podujatiach, ak bol taký trest uložený už 
skorším rozsudkom a ak tomu nebráni ustanovenie § 34 ods. 7 TZ. 
32 Vychádzajúc z R 27/1971. 
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V súvislosti so súhrnným trestom rozoznáva trestné právo aj inštitút upustenia od 
súhrnného trestu v zmysle § 44 TZ, pričom súd upustí od uloženia súhrnného trestu v tom 
prípade, ak pokladá trest uložený skorším rozsudkom (s ohľadom na celú zbiehajúcu sa 
trestnú činnosť) na ochranu spoločnosti a nápravu páchateľa za dostatočný (práve aj 
s ohľadom na to, že súhrnným trestom nie je možné uložiť trest miernejší ako trest uložený 
skorším rozsudkom). 

S inštitútom úhrnného trestu je naopak spätý tzv. spoločný trest, ktorý sa vzťahuje na 
pokračovací trestný čin (a teda nepredstavuje prípad ukladania trestov pri mnohosti 
trestných činov). V zmysle uvedeného platí, že ak súd odsudzuje páchateľa za ďalší čiastkový 
útok, ktorý tvorí súčasť pokračovacieho trestného činu, za ktorého iný čiastkový útok bol 
súdom prvého stupňa vyhlásený odsudzujúci rozsudok, ktorý už nadobudol právoplatnosť, 
zruší v rozsudku skorší výrok o vine o pokračovacom trestnom čine a trestných činoch 
spáchaných s ním v jednočinnom súbehu, celý výrok o treste, ako aj ďalšie výroky, ktoré majú 
v uvedenom výroku o vine svoj podklad. Na rozdiel od súhrnného trestu teda dochádza nie 
len k zrušeniu výroku o treste, ale aj k zrušeniu celého výroku o vine, nakoľko pokračovací 
trestný čin je v hmotnoprávnom ponímaní jedným trestným činom (hoci je zložený 
v jednotlivých čiastkových útokov). Súd pri viazanosti skutkovými zisteniami v zrušenom 
rozsudku znova rozhodne o vine za pokračovací trestný čin vrátane nového čiastkového 
útoku, prípadne za trestné činy spáchané s ním v jednočinnom súbehu, ako aj o spoločnom 
treste za pokračovací trestný čin, ktorý nesmie byť miernejší než trest uložený skorším 
rozsudkom. Súd prípadne rozhodne tiež o nadväzujúcich výrokoch, ktoré majú podklad vo 
výroku o vine. Pokiaľ sa ukladá trest za viacero trestných činov, ustanovenia vzťahujúce sa na 
ukladanie úhrnného trestu, súhrnného trestu a ďalšieho trestu sa využijú primerane. 

Ďalším z hmotnoprávnych účinkov súbehu je to, že spáchanie viacerých trestných 
činov je vnímané ako všeobecne priťažujúca okolnosť v zmysle § 37 písm. h) TZ (ako vo vzťahu 
súbehu jednočinnému, tak aj viacčinnému). Za účinok súbehu možno vnímať rovnako to, že 
v prípade jednočinného súbehu sa otázka zániku trestnosti posudzuje samostatne vo vzťahu 
ku každému zo zbiehajúcich sa trestných činov, a teda môže nastať situácia, že páchateľ bude 
trestne zodpovedný za trestný čin, ktorý predstavoval v konečnom dôsledku prostriedok pre 
spáchanie iného trestného činu, hoci by trestnosť takéhoto iného trestného činu zanikla. 
Trestnoprávna teória vychádza rovnako z toho, že jednočinný súbeh trestných činov podľa už 
neúčinného Trestného zákona a podľa účinného Trestného zákona je vylúčený, v prípade 
viacčinného súbehu však takúto situáciu nemožno vylúčiť. 
 
§ VI.V 
Recidíva a jej druhy 
 

Druhou základnou formou mnohosti trestnej činnosti je recidíva, ktorá predstavuje 
prípady, v rámci ktorých páchateľ spácha ďalší trestný čin po tom, ako bol za iný trestný čin 
právoplatne odsúdený (pričom povahu odsudzujúceho rozsudku má aj trestný rozkaz 
v zmysle § 353 ods. 8 TP).33 O recidíve nemožno hovoriť v prípadoch, kedy sa uplatňuje fikcia 
neodsúdenia, kedy sa na páchateľa hľadí, ako by nebol odsúdený (v takomto prípade 
nemožno uvedené uplatniť ani ako všeobecne priťažujúcu okolnosť). Pre uplatnenie takejto 

 
33 Odsúdeným sa na účely Trestného zákona rozumie páchateľ, ktorý bol právoplatným rozsudkom uznaný za 
vinného. To neplatí, ak je odsúdenie zahladené. 
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fikcie je pri tom rozhodujúci stav v čase rozhodovania o ďalšom trestnom čine, nie v čase jeho 
spáchania.34 

 

 
 
O recidíve (tak ako tomu je aj v prípade súbehu) možno hovoriť len v súvislosti 

s pluralitou trestných činov, a teda nejde o recidívu, pokiaľ bolo páchateľovo konanie 
posúdené ako priestupok alebo iný správny delikt. V prípade niektorých trestných činov môže 
byť však spáchanie priestupku alebo iného správneho deliktu vnímané ako znak skutkovej 
podstaty trestných činov (či už v rámci základnej skutkovej podstaty alebo kvalifikovanej 
skutkovej podstaty trestného činu), a to prostredníctvom vyjadrenia „bol za obdobný čin 
postihnutý“.35 Kto je osobou postihnutou za obdobný čin na účely Trestného zákona je 
ustanovené vo výklade pojmov v zmysle § 128 ods. 5 TZ, pričom takouto osobou je ten, 
„...komu bola za obdobný čin uložená sankcia alebo iné opatrenie za priestupok alebo iný 
obdobný delikt". Aj v danom prípade však platí, že uvedené sa neuplatní, pokiaľ boli takáto 
sankcia alebo iné opatrenie zahladené (využívajúc analógiu Trestného zákona). 

Pre komplexnosť výkladu je od osoby postihnutej (za obdobný čin) potrebné odlišovať 
osobu potrestanú, pričom takouto osobou sa v zmysle § 128 ods. 7 TZ rozumie „...ten 
odsúdený, ktorý celkom alebo sčasti vykonal súdom uložený trest. To neplatí, ak je odsúdenie 
zahladené.“. To v konečnom dôsledku znamená, že každá osoba potrestaná je zároveň aj 
osobou odsúdenou, pričom pri oboch kategóriách osôb sa uplatňuje fikcia neodsúdenia. 

Osobitný význam tu má práve moment právoplatnosti odsúdenia páchateľa, nakoľko 
tento predstavuje hranicu medzi nepravou recidívou a recidívou. Nepravá recidíva (resp. 
v literatúre identifikovateľná aj ako recidíva sui generis) teda predstavuje situácie, pokiaľ 
páchateľ spácha trestný čin síce po momente vyhlásenia odsudzujúceho rozsudku súdu 
prvého stupňa za niektorý z predchádzajúcich trestných činov, avšak ešte predtým, ako 
predmetný rozsudok nadobudne právoplatnosť (príkladom môže byť situácia, v rámci ktorej 
páchateľ, pár minút po vyhlásení odsudzujúceho rozsudku, napadne inú osobu a spôsobí jej 
ťažkú ujmu na zdraví a pod.) – platí potom, že medzi súbehom a recidívou sú dve časové 
hranice. Za takýchto okolností potom platí, že predmetné trestné činy nie sú v súbehu, 
nakoľko boli spáchané po momente, ktorý predstavuje hranicu súbehu, avšak takéhoto 
páchateľa nemožno považovať ani za recidivistu. Svojou podstatou má však nepravá recidíva 
bližšie k recidíve (ako k súbehu), nakoľko k páchaniu ďalšieho trestného činu došlo po 
momente vyhlásenia odsudzujúceho rozsudku, a hoci uvedené nie je možné prirovnať k 
právoplatnosti rozsudku, vychádza sa z toho, že páchateľ bol prostredníctvom vyhlásenia 

 
34 K tomu porovnaj R 10/1974. 
35 V daných prípadoch zákonodarca využíva časové obmedzenie pre aplikovanie uvedeného znaku – napr. 
v prípade trestného činu krádeže v zmysle § 212 ods. 1 písm. g) TZ „bol za obdobný čin v predchádzajúcich 
dvanástich mesiacoch postihnutý“. Rozhodujúcim momentom je právoplatnosť rozhodnutia o uložení sankcie 
alebo iného opatrenia.  
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rozsudku minimálne oboznámený s následkami spáchania trestného činu (a napriek tomu sa 
opätovne dopustil ďalšieho trestného činu). V takýchto prípadoch súd uloží ďalší trest za 
podmienok ustanovených v § 43 TZ. 

 

 
  
O jednotlivých druhoch recidívy môžeme hovoriť v súvislosti s troma základnými 

kritériami – a to na základe charakteru páchaných trestných činov, z časového hľadiska, 
s ohľadom na druh zavinenia. 

Z hľadiska charakteru páchaných trestných činov možno členiť recidívu na 
všeobecnú, druhovú a špeciálnu.36 Špeciálna recidíva predstavuje prípady, v rámci ktorých 
páchateľ spácha opakovane, v rámci konania, ktoré je vnímané ako recidíva, stále ten istý 
trestný čin. Uvedená kategória recidívy je v literatúre pomenúvaná aj ako individuálna 
recidíva. Sem potom spadajú aj prípady, ak sa páchateľ dopustí toho istého trestného činu 
z hľadiska jeho pomenovania, avšak v rámci rôznych skutkových podstát (napríklad v prvom 
prípade sa páchateľ dopustí trestného činu lúpeže v rámci základnej skutkovej podstaty, 
následne, po právoplatnom odsúdení za takýto trestný čin sa dopustí trestného činu lúpeže 
v rámci kvalifikovanej skutkovej podstaty trestného činu;  prípadoch, kedy páchateľ napĺňa 
viaceré základné skutkové podstaty toho istého trestného činu, niektorí autori pomenúvajú 
uvedenú kategóriu recidívy ako recidívu skupinovú37). Druhová recidíva predstavuje prípady, 
v rámci ktorých sa páchateľ dopúšťa trestných činov, ktoré sa síce líšia s ohľadom na 
individuálny objekt, ale ktoré majú spoločný druhový objekt (t.j. zaradenie do hláv, resp. 
dielov). Takýmto príkladom môže byť situácia, v rámci ktorej sa páchateľ opakovane dopúšťa 
majetkových trestných činov. Poslednou kategóriou v rámci predmetného kritéria je recidíva 
všeobecná (prakticky prekrývajúca sa množina recidívy s pojmom recidíva nerovnorodá), 
v rámci ktorej sa páchateľ dopúšťa trestných činov, ktoré nemajú spoločný ani druhový objekt 
(napríklad páchateľ právoplatne odsúdený za trestný čin krádeže sa dopustí trestného činu 
vraždy a pod.). 

Z časového hľadiska rozlišuje teória trestného práva recidívu s časovým 
obmedzením a bez časového obmedzenia. Časovo obmedzenou recidívou sú prípady, 
v rámci ktorých zákonodarca v rámci osobitnej časti Trestného zákona priamo ustanovuje 
časový limit (ako podmienku trestnosti) od právoplatnosti odsúdenia za skorší trestný čin, 

 
36 Uvedené členenie sa uplatňuje aj v aplikačnej praxi. V relevantnej literatúre nájdeme aj jemne odlišné druhy 
členenia recidívy. Pozri napr. v MENCEROVÁ, I. a kol. Trestné právo hmotné. Všeobecná časť, s. 272-273. 
Základné členenie recidívy podľa kritéria charakteru páchanej činnosti je v danom prípade na recidívu rovnorodú 
a nerovnorodú, pričom rovnorodá recidíva je ďalej členená na recidívu druhovú, skupinovú a individuálnu. 
37 Tamtiež. 
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v ktorom musí byť ďalší trestný čin spáchaný, aby bolo možné hovoriť o recidíve. Príkladom 
môže byť trestný čin krádeže v zmysle § 212 ods. 2 písm. b TZ – „hoci bol za taký čin 
v predchádzajúcich dvadsiatich štyroch mesiacoch odsúdený“. Na strane druhej, recidívou 
bez časového obmedzenia sú prípady, kedy zákonodarca spomenutý časový limit 
neustanovuje, a teda podmienkou trestnosti je samotné právoplatné odsúdenie páchateľa 
v minulosti za takýto čin. Príkladom môže byť trestný čin skrátenie dane a poistného v zmysle 
§ 276 ods. 2 písm. a TZ – „a už bol za taký čin odsúdený“. 

Posledným z kritérií je recidíva z hľadiska zavinenia, pričom teória trestného práva 
rozpoznáva recidívu dolóznu (úmyselnú) a kulpóznu (nedbanlivostnú). Aj s ohľadom na 
uvedené kritérium je zrejmé, že do rámca recidívy spadajú ako úmyselné, tak aj 
nedbanlivostné trestné činy, hoci nájdeme názory autorov, podľa ktorých by sa opakovanie 
kulpóznych deliktov nemalo vnímať ako recidíva. Protiargumentom je samozrejme fakt, že aj 
pri nedbanlivostnom konaní je potrebné klásť dôraz na opakovaný zásah do chráneného 
záujmu (či už s ohľadom na jeho porušenie alebo ohrozenie). 
 
§ VI.VI 
Trestnoprávne následky recidívy 
 

Pokiaľ nahliadame na inštitút recidívy z hľadiska účelu, jej význam spočíva 
predovšetkým v tom, že je ňou postihované konanie osôb, ktoré sa opakovane dopustili 
trestného činu, čo však recidívu odlišuje od súbehu trestných činov je to, že ani právoplatné 
odsúdenie páchateľa nemalo na neho taký vplyv, aby sa nedopúšťal ďalšej trestnej činnosti. 
Z uvedeného je potom odvodený aj prístup zákonodarcu, v rámci ktorého je spravidla recidíva 
trestaná prísnejšie ako súbeh trestných činov. 

Základnou kategóriou súvisiacou s recidívou sú jej následky v oblasti trestného práva 
(s akcentom na nepriaznivosť vo vzťahu k páchateľovi), pričom tieto je možné kategorizovať 
podľa viacerých hľadísk, pričom následky recidívy sú badateľné ako z hľadiska osobitnej časti 
Trestného zákona, tak aj s ohľadom na časť všeobecnú. 

Prvým trestnoprávnym následkom recidívy je to, že je v zmysle všeobecnej časti 
Trestného zákona vnímaná ako všeobecne priťažujúca okolnosť, konkrétne v zmysle § 37 
písm. m) TZ. Táto všeobecne priťažujúca okolnosť je vyjadrená spojením „bol už za trestný čin 
odsúdený; súd môže podľa povahy predchádzajúceho odsúdenia na túto okolnosť neprihliadať“. 
Všeobecne priťažujúce okolnosti sú okolnosti na strane páchateľa dané už v čase spáchania 
trestného činu, pričom ich význam spočíva v zisťovaní pomeru priťažujúcich a poľahčujúcich 
okolností v zmysle § 38 TZ (s dopadom na úpravu trestnej sadzby podľa príslušných 
ustanovení). Uvedená všeobecne priťažujúca okolnosť je v porovnaní s ostatnými sem 
zaradenými okolnosťami (pričom ide o výpočet taxatívny) špecifická v tom, že je na úvahe 
súdu, či bude prihliadať na to, že páchateľ už bol za trestný čin odsúdený (s ohľadom na 
vymedzenie sem spadá aj recidíva všeobecná). Kritériom, z ktorého vychádza súd pri úvahe, 
či takáto okolnosť bude uplatnená, je povaha predchádzajúceho odsúdenia (pričom sa vo 
všeobecnosti neprihliada na časové obmedzenie uplatnenia takejto okolnosti). Takýmto 
vyjadrením ide v určitom aspekte o materiálny korektív (a odklon od prísneho formálneho 
posudzovania). Určitým merítkom by tu malo byť predchádzajúce odsúdenie v tom prípade, 
ak takýto čin zvyšuje závažnosť nového trestného činu.38 Uvedená všeobecne priťažujúca 
okolnosť však nie je pričítateľná páchateľovi za predpokladu, že sa na neho hľadí, akoby nebol 
odsúdený (fikcia neodsúdenia). K pričítaniu rovnako nemôže dôjsť za predpokladu, že 

 
38 Uvedené platí v zmysle konštantnej judikatúry s ohľadom na R 10/1974. 
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predchádzajúce odsúdenie páchateľa predstavuje znak skutkovej podstaty trestného činu (či 
už základnej alebo kvalifikovanej skutkovej podstaty trestného činu), nakoľko by bol takýmto 
postupom porušený zákaz dvojitého pričítania (s ohľadom na § 38 ods. 1 TZ). Výnimkou môže 
byť situácia, ak je potrebné zohľadniť, že páchateľ bol odsúdený už najmenej dvakrát (jednak 
sa mu uvedené pričíta ako znak skutkovej podstaty, jednak ako všeobecne priťažujúca 
okolnosť). 

Na najzávažnejšie prípady recidívy reaguje zákonodarca režimom v zmysle § 38 ods. 5 
a 6 TZ – teda pre prípad opätovného spáchania zločinu alebo obzvlášť závažného zločinu 
(v prípadoch opätovného spáchania zločinu sa zvyšuje dolná hranica zákonom ustanovenej 
trestnej sadzby o jednu polovicu, pokiaľ by išlo o opätovné spáchanie obzvlášť závažného 
zločinu dolná hranica zákonom ustanovenej trestnej sadzby sa zvyšuje o dve tretiny). Pod 
opätovným spáchaním rozumie aplikačná prax prípady, v rámci ktorých bol páchateľ za 
predchádzajúci trestný čin odsúdený alebo potrestaný. Zákonodarca však zároveň 
ustanovuje, že je vylúčené kumulovania zvyšovania dolnej hranice trestnej sadzby trestu 
odňatia slobody jednak z dôvodu opätovného spáchania zločinu alebo obzvlášť závažného 
zločinu a jednak s ohľadom na prevažujúci pomer priťažujúcich okolností. 

Ďalší následok recidívy v rámci všeobecnej časti Trestného zákona je identifikovateľný 
v rámci zásady trikrát a dosť (§ 47 ods. 2 TZ). V zmysle uvedeného ustanovenia platí, že ak 
súd odsudzuje páchateľa za niektorý z taxatívne stanovených trestných činov (pričom musí 
ísť o dokonaný trestný čin), hoci takýto páchateľ už bol za niektorý z uvedených trestných 
činov, hoci aj v štádiu pokusu, dvakrát potrestaný nepodmienečným trestom odňatia 
slobody, uloží mu trest odňatia slobody na doživotie (za predpokladu, že sú splnené 
kumulatívne podmienky, že uloženie takého trestu vyžaduje účinná ochrana spoločnosti a nie 
je nádej, že by páchateľa bolo možné napraviť trestom odňatia slobody na dobu do 
dvadsaťpäť rokov). Ak takéto podmienky splnené nie sú uloží mu trest odňatia slobody na 
dvadsaťpäť rokov, ak tomu nebránia okolnosti hodné osobitného zreteľa. Súd však nemôže 
takému páchateľovi uložiť trest odňatia slobody pod dvadsať rokov. 

Za ďalší následok recidívy možno považovať to, že môže predstavovať fakultatívny 
dôvod pre uloženie ochranného dohľadu. Vychádzajúc z § 76 ods. 2 TZ platí, že ochranný 
dohľad môže súd uložiť aj páchateľovi úmyselného trestného činu, ktorý bol už v minulosti 
najmenej dvakrát vo výkone trestu odňatia slobody za takýto trestný čin a ktorému znovu 
ukladá nepodmienečný trest odňatia slobody (teda ide o tretí úmyselný trestný čin, pričom 
v každom prípade musel byť uložený nepodmienečný trest odňatia slobody), ak vzhľadom na 
osobu páchateľa, najmä s prihliadnutím na jeho doterajší spôsob života, na prostredie, v 
ktorom žije, a na povahu spáchanej trestnej činnosti, sa nedá očakávať, že po výkone trestu 
povedie riadny život. Za uvedených podmienok môže ochranný dohľad predstavovať 
významný prvok prevencie po prepustení z výkonu trestu odňatia slobody (najmä za účelom, 
aby bola zamedzená jeho ďalšia trestná činnosť). 

Recidíva páchateľa má rovnako význam v súvislosti s vonkajšou diferenciáciou 
výkonu trestu odňatia slobody. V zmysle § 48 ods. 2 TZ platí, že súd zaradí páchateľa na 
výkon trestu odňatia slobody spravidla do ústavu na výkon trestu so stredným stupňom 
stráženia, ak v posledných desiatich rokoch pred spáchaním trestného činu bol vo výkone 
trestu odňatia slobody, ktorý mu bol uložený za úmyselný trestný čin. Aj tu však platí, že sa 
na predchádzajúce odsúdenie (v stanovenom časovom rámci) neprihliadne, ak sa na 
páchateľa hľadí, akoby nebol odsúdený (teda aj v danom prípade sa uplatní fikcia 
neodsúdenia). 
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Vo vzťahu ku všeobecnej časti Trestného zákona má recidíva význam aj v súvislosti 
s podmienečným odkladom výkonu trestu odňatia slobody, súd nemôže podmienečne 
odložiť výkon trestu odňatia slobody neprevyšujúceho dva roky (hoci sú splnené podmienky 
v zmysle § 49 ods. 1 písm. a) a b) TZ), ak súd odsudzuje páchateľa za úmyselný trestný čin 
spáchaný v skúšobnej dobe podmienečného odsúdenia alebo v skúšobnej dobe 
podmienečného prepustenia z výkonu trestu odňatia slobody. 

Recidíva má rovnako význam v súvislosti s ukladaním trestu zákazu činnosti, 
prakticky v dvoch líniách. V prvom rade, v súvislosti s § 61 ods. 3 TZ je dôvodom pre to, že 
páchateľovi bude uložený trest zákazu činnosti v hornej polovici trestnej sadzby trestu zákazu 
činnosti (pričom vo všeobecnosti možno trest zákazu činnosti uložiť na jeden rok až desať 
rokov), ak súd odsudzuje páchateľa za trestný čin ohrozenia pod vplyvom návykovej látky 
podľa § 289 TZ, ktorého sa dopustil ako vodič dopravného prostriedku, ktorý už bol za taký 
trestný čin alebo za trestný čin usmrtenia podľa § 149 ods. 4 alebo 5 TZ, ktorých sa dopustil 
ako vodič dopravného prostriedku, odsúdený. Druhou líniou je ukladania trestu zákazu na 
doživotie v prípade, ak súd odsudzuje páchateľa trestného činu ohrozenia pod vplyvom 
návykovej látky podľa § 289 TZ, ktorého sa dopustil ako vodič dopravného prostriedku, hoci 
už bol za taký trestný čin, ktorého sa dopustil ako vodič dopravného prostriedku, dvakrát 
odsúdený. V oboch prípadoch pritom platí, s ohľadom na § 61 ods. 7 TZ, že na predmetné 
ukladanie trestu zákazu činnosti nemá vplyv zahladenie odsúdenia. 

Z hľadiska osobitnej časti Trestného zákona možno hovoriť o dvoch základných 
následkoch recidívy, v prvom rade sa recidíva prejavuje ako znak základných skutkových 
podstát trestných činov. V danom rámci môže byť ako príklad použitý trestný čin týrania 
zvierat v zmysle § 305a ods. 1 písm. a) TZ, nakoľko recidíva (v danom prípade časovo 
obmedzená) vystupuje ako znak základnej skutkovej podstaty trestného činu. Za takýchto 
okolností neprichádza v zásade do úvahy pričítanie recidívy prostredníctvom všeobecne 
priťažujúcej okolnosti, prípadne ako okolnosti podmieňujúcej použitie vyššej trestnej sadzby 
(nakoľko by došlo k postupu v rozpore s § 38 TZ – zákaz dvojitého pričítania). 

Druhým prejavom recidívy v rámci osobitnej časti Trestného zákona je jej pričítanie 
páchateľovi ako osobitného kvalifikačného pojmu (teda okolnosti podmieňujúcej použitie 
vyššej trestnej sadzby), prostredníctvom tzv. špeciálnej recidívy (teda páchanie toho istého 
trestného činu). Takýchto prípadov je v rámci Trestného zákona pomerne dosť, príkladom 
môže byť § 207 ods. 3 písm. c) TZ. Osobitnou výnimkou je ustanovenie § 144 ods. 3 písm. a) 
TZ, ktorú teória trestného práva pomenúva ako zásadu dvakrát a dosť, pričom ide 
o špeciálnu recidívu vo vzťahu k trestného činu úkladnej vraždy, pričom v takomto prípade 
súd uloží trest odňatia slobody na doživotie ako sankciu absolútne určitú. 
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