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ZOZNAM SKRATIEK

nariadenie  
o rozpočtových  
pravidlách

nariadenie Európskeho parlamentu a Rady 
(EÚ, EURATOM) č. 966/2012 z 25. októbra 
2012, o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťa-
hujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení 
nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002

OBZ, Obchodný zákonník zákon č.  513/1991 Zb. Obchodný zákonník 
v znení neskorších právnych predpisov

OZ, Občiansky zákonník zákon č.  40/1964 Zb. Občiansky zákonník 
v znení neskorších predpisov

TZ, Trestný zákon zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení 
neskorších právnych predpisov

TP, Trestný poriadok zákon č.  301/2005  Z.  z. Trestný poriadok 
v znení neskorších právnych predpisov

Ústava SR zákon č.  460/1992 Zb. Ústava Slovenskej 
republiky v znení neskorších právnych pred-
pisov

ZoTZPO, zákon 
o trestnej zodpovednosti 
právnických osôb

zákon č. 91/2016 Z. z. o trestnej zodpoved-
nosti právnických osôb v  znení neskorších 
právnych predpisov

Pokiaľ z textu skripta nevyplýva niečo iné, vždy ide o zákon v znení neskor-
ších predpisov.
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1. POJEM, ZÁKLADNÉ ZÁSADY A FUNKCIE  
 TRESTNÉHO PRÁVA HMOTNÉHO

1.1 Pojem trestné právo

Trestné právo Slovenskej republiky je súčasťou právneho poriadku Sloven-
skej republiky a patrí do odvetvia verejného práva. Hlavný účel trestného 
práva spočíva v ochrane práv a záujmov fyzických osôb a právnických osôb, 
záujmov spoločnosti, ústavného zriadenia Slovenskej republiky a záujmov 
Európskej únie pred trestnými činmi.

Predmetom trestného práva je právna úprava (§ 1 TZ a § 1 TP) zabezpe-
čujúca reguláciu vzťahov vznikajúcich pri spáchaní trestného činu. Trestné 
právo rozdeľujeme na trestné právo hmotné a trestné právo procesné. Trest-
né právo hmotné sa aplikuje prostredníctvom trestného práva procesného. 
Vzťah v trestnom práve hmotnom vzniká momentom spáchania trestného 
činu medzi páchateľom a štátom, v trestnom práve procesnom je na jednej 
strane vzťahu orgán činný v trestnom konaní a na druhej strane osoba, voči 
ktorej sa vedie trestné konanie (v závislosti od štádia trestného konania pôjde 
o obvineného, obžalovaného alebo odsúdeného). Práva a povinnosti uvádza-
ných osôb vyplývajú z prameňov trestného práva. Základom je na strane štátu 
oprávnenie a povinnosť v trestnom konaní sankcionovať páchateľa, ktorý má 
povinnosť uloženú sankciu strpieť a katalóg práv na ich zákonné uloženie.

1.2 Základné zásady trestného práva

Základné zásady trestného práva hmotného nie sú explicitne ustanovené 
a sumarizované v Trestnom zákone, ale sú definované právnou vedou trest-
ného práva. Základné zásady možno chápať ako základné právne idey, na 
ktorých stojí trestné právo. Vychádzajú z jeho účelu a funkcií a treba ich 
vykladať vo vzájomných súvislostiach. Majú poznávací, interpretačný aj 
aplikačný význam a rovnako by mali pôsobiť pri tvorbe práva.

Medzi základné zásady trestného práva hmotného zaraďujeme:
a) zásadu zákonnosti – nulla crimen sine lege (niet trestného činu bez záko-

na) a nulla poena sine lege (niet trestu bez zákona); ide o vyjadrenie, ktoré 
zaručuje stíhanie a postihovanie osôb len na základe zákona a zabezpe-
čuje jeho ochranu pred svojvoľným stíhaním a trestaním. Z trestnopráv-
nej teórie poznáme štyri črty vyjadrenia danej zásady:
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•	 nullum crimen sine lege scripta – trestný čin musí byť zakotvený zákon-
nou formou,

•	 nullum crimen sine lege certa – trestnoprávne normy musia byť urči-
té, jasné a zrozumiteľné, čo posilňuje požiadavku právnej istoty pre 
adre sáta právnej normy,

•	 nullum crimen sine lege stricta – vyjadruje zákaz analógie v neprospech 
páchateľa; v  trestnom práve hmotnom je prípustná analógia iuris 
v prospech páchateľa,

•	 nullum crimen sine lege praevia – vyjadruje zákaz spätnej pôsobnosti 
(retroaktivity) Trestného zákona v neprospech páchateľa;

b) zásadu subsidiarity trestnej represie – základnou ideou danej zásady je 
skutočnosť, že trestné právo by malo nastúpiť ako posledný právny násle-
dok pri najzávažnejších protiprávnych konaniach, malo by byť tzv. pro-
striedkom ultima ratio (poslednej inštancie). Význam danej zásady by 
mal byť braný najmä na zreteľ pri normotvorbe, pri samotnej aplikácii 
má daná zásada opodstatnenie pri využiteľnosti materiálneho korektívu 
pri prečinoch (§ 10 ods. 2 TZ a § 95 ods. 2 TZ);

c) zásadu humanizmu – akcentuje ochrannú funkciu najdôležitejších zá-
ujmov, ako sú život a zdravie, ale rovnako apeluje na uplatňovanie repre-
sívnej funkcie v nevyhnutej miere s rešpektovaním ľudskej dôstojnosti 
a s akcentom na zákaz mučenia, neľudského a ponižujúceho zaobchá-
dzania a trestania súvisiaceho aj s primeranosťou trestu (najzásadnejším 
prejavom danej zásady je zrušenie a opätovné nepripustenie zavedenia 
trestu smrti);

d) zásadu individuálnej trestnej zodpovednosti – je zakotvená v § 19 TZ 
a jej základným východiskom je skutočnosť, že páchateľ trestného činu 
je ten, kto trestný čin spáchal sám. Rovnako ide o popretie kolektívnej 
trestnoprávnej zodpovednosti, ktorá sa mylne spája so zavedením pravej 
trestnej zodpovednosti právnických osôb a modifikuje a dopĺňa danú zá-
sadu na rozmer individuálnej paralelnej a nezávislej trestnej zodpoved-
nosti fyzických osôb a právnických osôb (§ 19 ods. 2 TZ);

e) zásadu zodpovednosti za zavinenie – vychádza zo základnej premisy, 
že bez zavinenia niet trestného činu. Trestné právo je budované na sub-
jektívnej právnej zodpovednosti a vylučuje objektívnu právnu zodpoved-
nosť, na čom nič nezmenilo ani prijatie pravej trestnej zodpovednosti 
právnických osôb, ktorá problematiku zavinenia rieši tzv. konceptom 
pričítania trestného činu fyzickej osoby s  určitým vzťahom k  právnic-
kej osobe. Zavinenie predstavuje vnútorný psychický vzťah páchateľa ku 
všetkým znakom trestného činu.
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1.3 Funkcie trestného práva

Rovnako ako základné zásady trestného práva, tak ani základné funkcie trest-
ného práva nie sú explicitne vyjadrené v Trestnom zákone. Štyri základné 
funkcie vymedzuje veda trestného práva a ide o:
a) ochrannú funkciu – hlavný účel trestného práva sa premieta aj v ochran-

nej funkcii, keďže trestné právo chráni záujmy porušované najzávažnej-
šími formami protiprávneho konania;

b) regulatívnu funkciu – regulácia ochrany záujmov prebieha prostredníc-
tvom normatívne vymedzených prvkov charakterizovaných predmetom 
a štruktúrou Trestného zákona, ktorý upravuje základy trestnej zodpo-
vednosti, druhy trestov, druhy ochranných opatrení, ich ukladanie a skut-
kové podstaty trestných činov;

c) preventívnu (preventívno-výchovnú) funkciu  – reprezentuje prejav 
trestného práva pri boji s kriminalitou, a to formou individuálnej preven-
cie zameranej na konkrétneho páchateľa a zabránení mu v páchaní ďalšej 
trestnej činnosti a súčasne ho prevychová, ako aj generálnej prevencie, 
ktorej úlohou je odradiť potenciálnych budúcich páchateľov trestnej čin-
nosti (napr. § 34 ods. 1, § 35 ods. 5, § 47 ods. 2, § 97 TZ a pod.);

d) represívnu funkciu – trestné právo disponuje prostriedkami, ktoré po-
stihujú osobu v najzávažnejšej miere (napr. trest odňatia slobody fyzic-
kej osoby alebo trest zrušenia právnickej osoby) ako právne následky 
spáchaných trestných činov, ktoré však treba vnímať ako prostriedky 
ultima ratio v súlade so zásadou subsidiarity trestnej represie.

OTÁZKY DO DISKUSIE:

1. Na trestnom čine krádeže podľa § 212 TZ popíšte hlavný účel a predmet 
trestného práva a charakterizujte základný trestnoprávny vzťah.

2. Nájdite implicitné prvky základných zásad trestného práva v  jednotli-
vých ustanoveniach Trestného zákona.

3. Nájdite implicitné prvky základných funkcií trestného práva v jednotli-
vých ustanoveniach Trestného zákona.
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2. PRAMENE TRESTNÉHO PRÁVA HMOTNÉHO  
 A PÔSOBNOSŤ TRESTNÉHO ZÁKONA

2.1 Pramene trestného práva
Formálne pramene trestného práva hmotného tvoria všetky právne predpisy, 
ktoré obsahujú právne normy trestného práva hmotného. V zmysle teórie 
práva sa právna norma skladá z hypotézy, dispozície a sankcie, avšak pre 
trestné právo hmotné je typickou skutočnosť, že v danej štruktúre splýva 
hypotéza a dispozícia. Z hľadiska všeobecnej kategorizácie prameňov práva 
možno pramene trestného práva hmotného rozdeliť na:
a) Ústavu SR – ide o základný prameň práva nadradený všetkým ostatným 

prameňom práva a z hľadiska trestného práva priamo či nepriamo obsa-
hujúci niektoré právne normy, ktoré možno charakterizovať ako prame-
ne trestného práva. Ide najmä o:
•	 čl. 15 – právo na život a jeho nedotknuteľnosť,
•	 čl. 49 – vyjadrenie zásady zákonnosti,
•	 čl. 50 ods. 6 – zákaz retroaktivity;

b) vyhlásené a ratifikované medzinárodné zmluvy – ide najmä o právo 
Európskej únie a medzinárodné zmluvy na ochranu ľudských práv a zá-
kladných slobôd;

c) Trestný zákon – je základným prameňom trestného práva hmotného 
a predstavuje hmotnoprávny kódex pre trestnú zodpovednosť fyzických 
osôb. Je účinný od 1. januára 2006, kedy derogoval predošlý trestnopráv-
ny kódex z roku 1961. Skladá sa z troch častí – všeobecnej časti (obsahu-
je ustanovenia o predmete a pôsobnosti Trestného zákona, všeobecné 
inštitúty trestnej zodpovednosti, úpravu trestnoprávnych sankcií, oso-
bitné ustanovenia o  stíhaní mladistvých a  výklad pojmov), osobitnej 
časti (upravuje skutkové podstaty jednotlivých trestných činov v rámci 
12 hláv) a spoločných, prechodných a záverečných ustanovení;

d) zákon o trestnej zodpovednosti právnických osôb – právna úprava pravej 
trestnej zodpovednosti právnických osôb je v podmienkach Slovenskej re-
publiky účinná od 1. júla 2016 a zákon o trestnej zodpovednosti právnických 
osôb obsahuje špecifickú právnu úpravu trestnej zodpovednosti právnic-
kých osôb. Nejde o komplexnú právnu úpravu, pretože všeobecné inštitúty 
trestnej zodpovednosti platné pre fyzické osoby aj právnické osoby (napr. 
definícia trestného činu v § 8 TZ) sú zakotvené v Trestnom zákone, ktorý sa 
subsidiárne aplikuje aj pri trestnej zodpovednosti právnických osôb;
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e) iné právne predpisy – iné právne predpisy môžu mať priamy vplyv na 
trestné právo hmotné, napríklad:
•	 Trestný poriadok,
•	 zákon č. 475/2005 Z. z. o výkone trestu odňatia slobody,
•	 zákon č. 528/2005 Z. z. o výkone trestu povinnej práce,
•	 zákon č. 372/1990 Zb. o priestupkoch,
•	 zákon č. 550/2003 Z. z. o probačných a mediačných úradníkoch,
•	 zákon č. 330/2007 Z. z. o registri trestov,
•	 zákon č. 274/2017 Z. z. o obetiach trestných činov,
•	 zákon č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trest-

nej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu,
•	 rovnako sem možno zaradiť aj ďalšie zákony a právne predpisy nižšej 

právnej sily (napr. vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej 
republiky č. 368/2008 Z. z., ktorou sa vydáva Poriadok výkonu tres-
tu odňatia slobody) a blanketové právne normy, na ktoré odkazujú 
priamo či nepriamo skutkové podstaty trestných činov (napr. zákon 
č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty);

f) nálezy Ústavného súdu SR – Ústavný súd SR ako garant ochrany ústav-
nosti podľa čl. 125 ods. 6 Ústavy SR vydáva nálezy v konaní o súlade práv-
nych predpisov, ktoré majú všeobecnú záväznosť (napr. nález Ústavného 
súdu SR z 28. novembra 2012, sp. zn. PL. ÚS 106/2011-85 k asperačnej 
zásade zakotvenej v § 41 ods. 2 TZ). Možno konštatovať, že ostatné ro-
zhodnutia súdov nie sú formálnym prameňom práva a majú v našom 
právnom poriadku postavenie prameňa poznania práva a zastávajú dô-
ležitú interpretačnú úlohu.
Zásadný význam pri interpretácii trestnoprávnych noriem má výklad, kto-

rý slúži na objasnenie obsahu, zmyslu a významu právnej normy. V zmysle 
teórie práva možno deliť výklad podľa kritéria:
1. subjektu výkladu na:

a) autentický (legálny) výklad – pri zákone ho podáva zákonodarca 
a všeobecne záväzný je, len pokiaľ je priamo splnomocnený na výklad 
daným právnym predpisom,

b) výklad Ústavného súdu SR – pri kontrole ústavnosti zákonov podľa 
čl. 125 ods. 1 písm. a) Ústavy SR a má všeobecne záväzný charakter,

c) súdny výklad – je najčastejšie realizovaný. Má individuálne záväzný 
charakter, ale nemá všeobecne záväzný charakter. Špecifické posta-
venie majú stanoviská Najvyššieho súdu SR zjednocujúce súdnu prax 
a odstraňujúce protichodné výklady právnych predpisov,
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d) doktrinálny (vedecký) výklad – realizuje ho právna veda bez záväznos-
ti pre subjekty, avšak má dôležitý vplyv na aplikačnú a legislatívnu prax;

2. použitých spôsobov a metód výkladu na:
a) jazykový (gramatický) výklad – podáva zmysel právnej normy na zá-

klade významu použitých slov a s použitím pravidiel gramatiky, šty-
listiky, syntaxe a morfológie,

b) logický výklad – pravidlá logiky a logické postupy ozrejmujú výklad 
právnej normy, a to najmä postupy ako:
•	 argumentum a contrario (dôkaz z opaku),
•	 argumentum a simili (výklad zákona podľa podobného),
•	 argumentum a minori ad maius (výklad od menšieho k väčšiemu),
•	 argumentum a maiore ad minus (výklad od väčšieho k menšiemu),
•	 argumentum a fortiori (výklad od silnejšieho k slabšiemu),
•	 argumentum per eliminationen (vylučovací výklad),
•	 reductio ad impossible (výklad nemožným),
•	 reductio ad absurdum (výklad absurdným),

c) systematický výklad – ozrejmujúci význam právnej normy z hľadiska 
jej zaradenia v právnom predpise a právnom systéme,

d) historický výklad – objasňuje právnu normu v kontexte jej vzniku 
alebo dôvodu jej vzniku,

e) teleologický výklad – opiera sa o viaceré skôr uvádzané výklady s cie-
ľom zachytenia zmyslu alebo účelu právnej normy;

3. pomeru výkladu k doslovnému zneniu právnej normy na:
a) doslovný (adekvátny) výklad – prezentuje doslovné znenie zákona,
b) zužujúci (reštriktívny) výklad – vykladá právnu normu užšie, ako 

je jej doslovné znenie (v trestnom práve je v zásade možný len v pro-
spech páchateľa),

c) rozširujúci (extenzívny) výklad – vykladá právnu normu širšie, ako 
je jej doslovné znenie (v trestnom práve je v zásade možný len v pro-
spech páchateľa).

2.2 Pôsobnosť Trestného zákona

Pôsobnosť Trestného zákona ohraničuje okruh spoločenských vzťahov, na 
ktoré možno aplikovať Trestný zákon. Trestný zákon explicitne vymedzuje 
a upravuje:
a) časovú pôsobnosť – nejde o pojem totožný s platnosťou a účinnosťou, 

aj keď spolu logicky súvisia. Základné pravidlo pri časovej pôsobnosti je, 
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že trestnosť činu sa posudzuje a trest sa ukladá podľa zákona účinného 
v čase, keď bol čin spáchaný, a to v súlade so zákazom retroaktivity (§ 2 
ods. 1 TZ). Z daného pravidla existujú výnimky, avšak vždy len, ak sú 
v prospech páchateľa, a to pri:
1. trestnosti činu a ukladaní trestu (§ 2 ods. 1 TZ) – 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. pri ukladaní „nového“ druhu trestu (§ 2 ods. 2 TZ) – keď páchateľovi 
možno uložiť taký druh trestu, ktorý dovoľuje uložiť zákon účinný 
v čase, keď sa o trestnom čine rozhoduje, ak je to pre páchateľa priaz-
nivejšie.

S poukazom na rozdielny účel ochranných opatrení a trestov sa ochran-
né opatrenie ukladá podľa zákona účinného v čase, kedy sa o ochrannom 
opatrení rozhoduje;
b) územnú pôsobnosť – vymedzuje rozsah pôsobnosti Trestného zákona 

s ohľadom na miesto spáchania trestného činu, pričom predmetná pô-
sobnosť prioritne vychádza zo zásady teritoriality, podľa ktorej sa Trest-
ný zákon aplikuje na trestný čin, ktorý bol spáchaný na území Slovenskej 
republiky (§ 3 ods. 1 TZ). Vo vzťahu k miestu spáchania Trestný zákon 
osobitne upravuje ešte dve odlišné situácie charakteru právnej fikcie, keď 
sa trestný čin považuje za spáchaný na území Slovenskej republiky. Ide 
o prípady:
1. dištančného deliktu (§ 3 ods. 2 TZ), t. j. páchateľ sa dopustil trestno-

právne relevantného konania:
i. aspoň sčasti na území Slovenskej republiky, ak porušenie alebo 

ohrozenie záujmu chráneného Trestným zákonom nastalo alebo 
malo nastať celkom alebo sčasti mimo jej územia, alebo

ii. mimo územia Slovenskej republiky, ak tu malo nastať porušenie 
alebo ohrozenie záujmu chráneného Trestným zákonom alebo ak 
tu mal nastať aspoň sčasti taký následok,

2. zásady vlajky alebo registrácie (§ 3 ods. 3 TZ), keď bol trestný čin 
spáchaný mimo územia Slovenskej republiky, ale na palube lode plá-
vajúcej pod štátnou vlajkou Slovenskej republiky alebo na palube lie-
tadla zapísaného v registri lietadiel Slovenskej republiky;

c) osobnú pôsobnosť  – vymedzuje rozsah pôsobnosti Trestného zákona 
vzhľadom na osobu páchateľa. Základnou zásadou, na ktorej je postavená 
osobná pôsobnosť Trestného zákona, je zásada (aktívnej) personality, po-
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dľa ktorej sa trestnosť činu posudzuje podľa Trestného zákona aj pri trest-
nom čine spáchanom mimo územia Slovenskej republiky, ak ho spáchal
1. občan Slovenskej republiky alebo
2. cudzinec, ktorý má na území Slovenskej republiky trvalý pobyt 

(§ 4 TZ).
Aj keď je osobná pôsobnosť prioritne postavená v Trestnom zákone na 

zásade (aktívnej) personality, osobnú pôsobnosť Trestného zákona rozširu-
jú na ďalšie situácie aj ďalšie zásady, a to:
•	 zásada (pasívnej) personality (§ 5 TZ), podľa ktorej sa podľa Trestného 

zákona 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,

•	 zásada ochrany alebo univerzality (§ 5a TZ), podľa ktorej sa podľa Trest-
ného zákona posudzuje aj trestnosť taxatívne ustanoveného výpočtu 
trestných činov aj vtedy, ak taký trestný čin spáchal mimo územia Slo-
venskej republiky cudzinec, ktorý nemá na území Slovenskej republiky 
trvalý pobyt,

•	 zásada subsidiárnej univerzality (§ 6 TZ) – rovnako ako v predošlej zá-
sade sa podľa Trestného zákona posudzuje aj trestnosť činu spáchaného 
mimo územia Slovenskej republiky cudzincom bez trvalého pobytu na 
území Slovenskej republiky, ak kumulatívne naplní tri podmienky:
i) čin je trestný aj podľa zákona účinného na území, kde bol čin spáchaný,
ii) páchateľ bol zadržaný alebo zatknutý na území Slovenskej republiky a
iii) nebol vydaný na trestné stíhanie cudziemu štátu.
Existujú aj výnimky zužujúce osobnú pôsobnosť Trestného zákona na 

základe osobitného postavenia páchateľa. Hmotnoprávna exempcia (imuni-
ta) znamená vyňatie určitého okruhu osôb z pôsobnosti Trestného zákona 
(procesná exempcia znamená nestíhateľnosť osôb a je spravidla dočasná). 
Hmotnoprávnu exempciu v podmienkach Slovenskej republiky požívajú:
i) prezident SR,
ii) poslanci Národnej rady SR,
iii) poslanci Európskeho parlamentu a
iv) sudcovia a prísediaci.

Nie je vymedzená priamo Trestným zákonom, ale Ústavou SR, medzi-
národnými zmluvami a osobitnými zákonmi a v súčasných podmienkach 
nemá absolútnu povahu, to znamená, že aj napriek existencii hmotnopráv-
nej exempcie nie sú určené okruhy osôb vyňaté z pôsobnosti Trestného zá-
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kona úplne (napr. prezident SR môže byť trestne zodpovedný len za úmysel-
né porušenie Ústavy SR alebo vlastizradu);
d) pôsobnosť podľa medzinárodných zmlúv – predmetná pôsobnosť rozši-

ruje (pozitívna pôsobnosť podľa medzinárodných zmlúv – § 7 ods. 1 TZ) 
alebo zužuje (negatívna pôsobnosť podľa medzinárodných zmlúv – § 7 
ods. 2 TZ) pôsobnosť Trestného zákona zakotvenú v § 2 až 6 TZ, ak to 
ustanovuje medzinárodná zmluva, ktorá bola ratifikovaná a  vyhlásená 
spôsobom ustanoveným zákonom, ktorou je Slovenská republika viazaná;

e) pôsobnosť na ukladanie ochranných opatrení – ide o vymedzenie pô-
sobnosti ochranných opatrení, ktoré na rozdiel od trestov možno ukla-
dať nielen pri trestných činoch (§ 7a ods. 1 TZ), ale aj pri činoch inak 
trestných a osobám, ktoré nemožno trestnoprávne stíhať a odsúdiť (§ 7a 
ods. 2 TZ).

2.3 Trestná zodpovednosť právnických osôb

Zákon o trestnej zodpovednosti právnických osôb je osobitným zákonom za-
kotvujúcim tzv. pravú trestnú zodpovednosť právnických osôb do právneho 
poriadku. Z hľadiska vzájomného vzťahu predmetného zákona k všeobecným 
trestnoprávnym predpisom, ktorými sú Trestný zákon a Trestný poriadok, je 
zákon o trestnej zodpovednosti právnických osôb úpravou lex specialis. Sub-
sidiárne použitie Trestného zákona a Trestného poriadku vyplýva z § 1 ods. 2 
ZoTZPO, podľa ktorého „ak neustanovuje tento zákon inak a ak to povaha veci ne-
vylučuje, na trestnú zodpovednosť právnickej osoby a tresty ukladané právnickej oso-
be sa vzťahuje Trestný zákon a na trestné konanie proti právnickej osobe sa vzťahuje 
Trestný poriadok“. Lex generalis, ktorými sú všeobecné ustanovenia Trestného 
zákona a Trestného poriadku, sa teda použijú len vtedy, ak osobitná úprava 
k danej otázke neexistuje a ak to zároveň nevylučuje povaha veci. Príkladom 
aplikácie ustanovení Trestného zákona je napríklad definícia trestného činu, 
ktorý zákon o trestnej zodpovednosti právnických osôb neupravuje. Naopak, 
vylúčené bude napríklad použitie ustanovení Trestného zákona upravujúce 
trest odňatia slobody, ktorého použitie voči právnickej osobe je v prvom rade 
vylúčené jeho povahou. Ustanovenia Trestného poriadku sa subsidiárne po-
užijú napríklad pri vznesení obvinenia, či podaní obžaloby, na druhej strane 
sa neaplikujú ustanovenia Trestného poriadku o väzbe, keďže daný právny 
inštitút nemožno použiť voči právnickej osobe.

Predmetom právnej úpravy zákona o trestnej zodpovednosti právnic-
kých osôb sú tak hmotnoprávne, ako aj procesnoprávne ustanovenia trest-
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nej zodpovednosti právnických osôb a jeho rozsah je vymedzený v § 1 ods. 1 
tohto zákona, ktorý môžeme rozdeliť na tri základné okruhy:
1. úvodné ustanovenia a základy trestnej zodpovednosti právnických osôb 

(predmet zákona a  jeho vzťah k  iným zákonom, pôsobnosť zákona, 
trestné činy právnických osôb, trestná zodpovednosť právnickej oso-
by založená na modeli pričítateľnosti, vylúčenie trestnej zodpovednos-
ti niektorých právnických osôb, problematika vymedzenia právnickej 
osoby ako páchateľa, spolupáchateľstvo, účastníctvo, trestná zodpoved-
nosť právneho nástupcu právnickej osoby, účinná ľútosť a zahladenie 
odsúdenia),

2. trestné sankcie (zásady ukladania trestov a jednotlivé druhy trestov) a
3. postup v  trestnom konaní proti právnickým osobám (vzťah ku konaniu 

o správnom delikte, miestna príslušnosť, upovedomenie o začatí a skonče-
ní trestného konania, zmena, zrušenie a zánik právnickej osoby, obmedzu-
júce a zaisťovacie opatrenia, konanie v mene právnickej osoby v trestnom 
konaní, obhajca, výsluch, záverečné reči, posledné slovo a  ustanovenia 
o výkone jednotlivých trestov).
Zavedený model pravej trestnej zodpovednosti právnických osôb v Slo-

venskej republike možno opísať zjednodušene prostredníctvom obligatór-
nych znakov trestnej zodpovednosti právnických osôb. Trestný čin bude 
spáchaný právnickou osobou, ak budú kumulatívne naplnené nasledujúce 
podmienky:
a) ide o trestný čin z taxatívneho výpočtu (§ 3 ZoTZPO),
b) bol spáchaný fyzickou osobou v určitom vzťahu k právnickej osobe,
c) v jej prospech alebo v jej mene alebo v rámci jej činnosti alebo jej pro-

stredníctvom a
d) bol právnickej osobe pričítaný (§ 4 ZoTZPO).

Osobitne je upravená hmotnoprávna exempcia. Podľa § 5 ZoTZPO nie 
sú trestne zodpovedné:
a) Slovenská republika a jej orgány,
b) iné štáty a ich orgány,
c) medzinárodné organizácie zriadené na základe medzinárodného práva 

verejného a ich orgány,
d) obce a vyššie územné celky,
e) právnické osoby, ktoré sú v čase spáchania trestného činu zriadené záko-

nom,
f) iné právnické osoby, ktorých majetkové pomery ako dlžníka nemožno 

usporiadať podľa osobitného predpisu upravujúceho konkurzné konanie 
(tzv. konkurzná imunita).
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Právnickej osobe možno uložiť deväť druhov trestov podľa § 10 ZoTZPO 
(§ 11 až 20 ZoTZPO obsahujú podmienky uloženia konkrétnych druhov 
trestov). Ide o:
a) trest zrušenia právnickej osoby,
b) trest prepadnutia majetku,
c) trest prepadnutia veci,
d) peňažný trest,
e) trest zákazu činnosti,
f) trest zákazu prijímať dotácie alebo subvencie,
g) trest zákazu prijímať pomoc a podporu poskytovanú z fondov Európskej 

únie,
h) trest zákazu účasti vo verejnom obstarávaní,
i) trest zverejnenia odsudzujúceho rozsudku.

OTÁZKY DO DISKUSIE:

1. Charakterizujte jednotlivé pramene trestného práva. Uveďte príklady 
blanketových právnych noriem pri trestných činoch podľa štvrtej a pia-
tej hlavy osobitnej časti Trestného zákona.

2. Vysvetlite jednotlivé druhy pôsobnosti Trestného zákona a zásady, ktoré 
sa pri nich uplatňujú.

3. Charakterizujte model pravej trestnej zodpovednosti právnických osôb 
a jej význam pre ekonomickú kriminalitu.
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3.1 Trestný čin

Trestný čin je základným predpokladom vyvodenia trestnej zodpoved-
nosti. Definícia trestného činu, jeho základné delenie a taxatívny výpočet 
skutkových podstát trestných činov sú v zmysle zásady zákonnosti vymedze-
né Trestným zákonom. Od účinnosti Trestného zákona hovoríme primárne 
o formálnom chápaní trestného činu (§ 8 TZ) s prvkami korekcií mate-
riálneho charakteru (materiálny korektív – § 10 ods. 2 TZ, § 95 ods. 2 TZ 
a § 4 ods. 3 ZoTZPO).

Definícia trestného činu je zakotvená v § 8 TZ v znení: „trestný čin je 
protiprávny čin, ktorého znaky sú uvedené v tomto zákone, ak tento zákon 
neustanovuje inak“. Z uvedenej definície môžeme abstrahovať tri základné 
charakterové črty – formálne znaky trestného činu:
a) trestný čin je protiprávny čin  – protiprávnosťou rozumieme konanie 

alebo stav v rozpore s objektívnym právom, ale trestným činom je len 
protiprávne konanie, ktoré je ako trestný čin ustanovené v Trestnom zá-
kone (znak protiprávnosti od počiatku absentuje, napr. pri činoch inak 
trestných, keď dochádza k aplikácii okolností vylučujúcich protiprávnosť 
činu – § 24 až 30 TZ),

b) znaky trestného činu sú uvedené v Trestnom zákone – Trestný zákon 
obsahuje v osobitnej časti skutkové podstaty všetkých trestných činov, 
avšak niektoré znaky (všeobecne platné pre všetky trestné činy) sú za-
kotvené aj v osobitnej časti Trestného zákona (napr. vek a príčetnosť – 
argumentum a contrario – § 22 a § 23 TZ),

c) Trestný zákon obsahuje ustanovenia, ktoré vylučujú trestnosť činu, a to 
aj napriek tomu, že je naplnený aj znak protiprávnosti, aj znaky trest-
ného činu (ide napr. o § 10 ods. 2, § 95 ods. 2 TZ – materiálny korektív 
či § 22 a § 23 TZ – okolnosti vylučujúce trestnú zodpovednosť, § 84 až 
88 TZ – zánik trestnosti činu).

3.2 Druhy trestných činov

Trestný zákon vychádza z bipartície trestných činov a podľa § 9 TZ delí trest-
né činy podľa ich závažnosti na prečiny a zločiny. Predmetné delenie vyjad-
ruje mieru spoločenskej škodlivosti a odlišuje zložitosť trestného konania. 
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Kategorizácia je nastavená cez dve kritériá, ktorými sú forma zavinenia 
a výška hornej hranice trestnej sadzby trestného činu uvedená v osobitnej 
časti Trestného zákona.

Prečin je:
a) každý nedbanlivostný trestný čin alebo
b) úmyselný trestný čin, za ktorý Trestný zákon v osobitnej časti ustanovuje 

trest odňatia slobody s hornou hranicou trestnej sadzby neprevyšujúcou 
päť rokov.
Napriek naplneniu formálnych kritérií prečinu zákonodarca umožnil 

vyčleniť určitú množinu bagateľných závažných protiprávnych činov (uplat-
nenie princípu ultima ratio), keď nepôjde o prečin, ak vzhľadom na spôsob 
vykonania činu a jeho následky, okolnosti, za ktorých bol čin spáchaný, mie-
ru zavinenia a pohnútku páchateľa je jeho závažnosť
a) pri „dospelých“ páchateľoch nepatrná alebo
b) pri mladistvých malá.

Zločiny sú tie úmyselné trestné činy, za ktoré Trestný zákon v osobitnej 
časti ustanovuje trest odňatia slobody s hornou hranicou trestnej sadzby 
prevyšujúcou päť rokov.

Zákonodarca v  rámci diferenciácie trestných činov vymedzil pri zloči-
ne aj subkategóriu obzvlášť závažných zločinov, pričom diferenciačným 
kritériom je v danom prípade dolná hranica trestnej sadzby trestu odňatia 
slobody, ktorú Trestný zákon ustanovuje v osobitnej časti, a to najmenej 
desať rokov.

Predmetné delenie trestných činov nie je samoúčelné a okrem miery spo-
ločenskej závažnosti v súlade so zásadou zákonnosti má vplyv na viaceré 
aspekty trestnej zodpovednosti a jej právne následky (napr. materiálny ko-
rektív pri fyzických osobách možno uplatniť len pri prečinoch – § 10 ods. 2 
a § 95 ods. 2 TZ, niektoré alternatívne tresty možno uložiť len pri preči-
noch – napr. trest povinnej práce – § 54 TZ, časové odstupňovanie možnosti 
podmienečného prepustenia – § 66 a § 67 TZ a pod.).

Z teoretického hľadiska delíme trestné činy podľa ďalších kritérií, a to 
podľa:
a) zavinenia na:

• úmyselné a
• nedbanlivostné,

b) spôsobu konania na:
• komisívne a
• omisívne,
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c) následku na:
• ohrozovacie a
• poruchové,

d) časového momentu na:
• pokračovacie (§ 122 ods. 10 TZ),
• hromadné (§ 122 ods. 11 TZ) a
• trváce (§ 122 ods. 12 TZ).

OTÁZKY DO DISKUSIE:

1. Definujete pojem „trestný čin“. Charakterizujte jednotlivé časti definície 
trestného činu. Porovnajte formálne a materiálne aspekty trestného činu.

2. Charakterizujte druhy trestného činu podľa Trestného zákona a ozrejmi-
te význam daného delenia.

3. Nájdite príklady na kategorizáciu trestných činov v osobitnej časti Trest-
ného zákona so zameraním na štvrtú a piatu hlavu.
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Skutkovú podstatu možno charakterizovať ako súhrn znakov vytvárajúcich 
typizáciu určitého ľudského správania ako konkrétne legislatívne vyjadrenie 
trestného činu. Taxatívny výpočet skutkových podstát trestných činov sa na-
chádza v osobitnej časti Trestného zákona, pričom spravidla platí, že urči-
tý trestný čin má viacero skutkových podstát. Konkrétna skutková podstata 
z osobitnej časti Trestného zákona vyjadruje formálnu definíciu trestného 
činu z § 8 TZ.

Každá skutková podstata trestného činu obsahuje štyri rovnocenné ob-
ligatórne znaky:
1. objekt – záujem chránený Trestným zákonom,
2. objektívnu stránku – konanie, následok a príčinná súvislosť medzi nimi,
3. subjekt – trestnoprávne zodpovedný páchateľ a
4. subjektívnu stránku – zavinenie.

Obligatórne znaky skutkovej podstaty môžu dopĺňať aj fakultatívne 
znaky skutkovej podstaty, ktoré však nie sú súčasťou všetkých skutkových 
podstát, avšak ak sa nachádzajú v znení skutkovej podstaty, musia byť pá-
chateľom naplnené rovnako ako obligatórne znaky. Ide o hmotný predmet 
útoku, miesto, čas, spôsob spáchania trestného činu, pohnútka alebo motív, 
cieľ a zámer.

Z teoretického hľadiska delíme skutkové podstaty z hľadiska viacerých 
kritérií, a to podľa:
1. závažnosti na:

a. základné – obsahujú základný popis trestného činu cez všetky obliga-
tórne znaky skutkovej podstaty, poskytujú základný stupeň trestno-
právnej ochrany záujmu chráneného vymedzeným trestným činom, 
spravidla sú v prvých odsekoch a sú východiskom pre kvalifikované 
a privilegované skutkové podstaty,

b. kvalifikované – sú spravidla v druhých a nasledujúcich odsekoch, vy-
jadrujú vyššiu mieru závažnosti trestného konania v porovnaní so zá-
kladnými skutkovými podstatami, obsahujú znaky základnej skutkovej 
podstaty a minimálne jeden kvalifikačný znak podmieňujúci použitie 
vyššej trestnej sadzby; najčastejšie používané kvalifikačné znaky sú 
vymedzené v druhom diele piatej hlavy všeobecnej časti Trestného zá-
kona s názvom osobitné kvalifikačné pojmy,

c. privilegované – predstavujú nižšiu mieru závažnosti ako základné 
skutkové podstaty vzhľadom na v  nich vyjadrené špecifické zmier-
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ňujúce znaky (napr. osoba páchateľa alebo spôsob spáchania trest-
ného činu), majú nižšiu trestnú sadzbu ako základné skutkové pod-
staty a ich výskyt v Trestnom zákone je raritný (napr. § 146 TZ alebo 
§ 171 TZ);

2. vyjadrenia na:
a. opisné – obsahujú opis všetkých znakov skutkovej podstaty (napr. 

trestný čin krádeže podľa § 212 ods. 1 TZ),
b. odkazovacie  – svojím znením odkazujú na inú skutkovú podstatu 

(napr. trestný čin všeobecného ohrozenia podľa § 285 ods. 1 TZ od-
kazuje na § 284 ods. 1 TZ obsahujúci definíciu pojmu „všeobecné ne-
bezpečenstvo“),

c. blanketové – svojím znením odkazujú na iný právny predpis (napr. 
trestný čin machinácií pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe 
podľa § 266 TZ znením „koná v rozpore so všeobecne záväzným práv-
nym predpisom o verejnom obstarávaní alebo verejnej dražbe“ odkazuje 
na zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní);

3. štruktúry na:
a. jednoduché – každý znak skutkovej podstaty trestného činu je zastú-

pený len jedenkrát,
b. zložené – aspoň jeden znak skutkovej podstaty je zastúpený viackrát 

a môžu byť formulované:
i. alternatívne – stačí naplnenie iba jedného z viacnásobne zastú-

peného znaku (napr. konanie pri trestnom čine poškodzovania 
spotrebiteľa podľa § 269 TZ),

ii. kumulatívne – vyžaduje sa súčasné naplnenie každého z viacná-
sobne zastúpeného znaku skutkovej podstaty (napr. dva objekty – 
sloboda rozhodovania a majetok pri trestnom čine lúpeže podľa 
§ 188 TZ).

4.1 Subjekt

Subjekt je obligatórnym znakom 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 fy-
zických osôb ustanovuje Trestný zákon a právnických osôb osobitný predpis, 
ktorým je zákon o trestnej zodpovednosti právnických osôb. Ustanovenie 
§ 19 ods. 1 TZ vyjadruje, že páchateľom je osoba, ktorá spáchala trestný čin 
sama. Na jednej strane ide o vyjadrenie samostatnej trestnoprávnej aktivity 
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páchateľa trestného činu a na druhej strane ide o vymedzenie samostatné-
ho 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 dopĺňa-
jú prívlastky paralelná a nezávislá trestná zodpovednosť.

Podmienky trestnej zodpovednosti fyzických osôb sú v Trestnom záko-
ne vymedzené negatívne ako okolnosti vylučujúce trestnú zodpovednosť 
v § 22 a § 23 TZ a zaraďujeme sem dve podmienky (stačí alternatívne na-
plnenie jednej a u fyzickej osoby je vylúčená trestná zodpovednosť). Ide o:
1. nedostatok veku (§ 22 TZ) – fyzická osoba nebude trestne zodpovedná, 

ak nedosiahla zákonom požadovaný vek. Zákonodarca prostredníctvom 
hranice veku trestnej zodpovednosti vylúčil osoby, ktoré nie sú schop-
né uvedomiť si svoje konanie a niesť následky trestnej zodpovednosti. 
Ide o nevyvrátiteľnú domnienku vo vzťahu k ovládacej a rozpoznávacej 
schopnosti zakladajúcej trestnú zodpovednosť. Všeobecná hranica trest-
nej zodpovednosti je daná dovŕšením štrnásteho roku veku (argumen-
tum a contrario § 22 ods. 1 TZ). Podľa § 136 TZ sa pri účinku danom 
uplynutím určitej lehoty počítanej na dni nezapočítava deň, keď nastala 
právna skutočnosť určujúca jej začiatok, a teda trestná zodpovednosť 
fyzických osôb začína až dňom po 14. narodeninách. Daná všeobecná 
veková hranica obsahuje dve výnimky, keď na vyvodenie trestnej zodpo-
vednosti voči páchateľovi konkrétnych trestných činov bude potrebné 
dovŕšenie vyššieho veku. Prvá výnimka je ustanovená explicitne v § 22 
ods. 2 TZ pri trestnom čine sexuálneho zneužívania podľa § 201 TZ, 
keď nie je trestne zodpovedný ten, kto v čase spáchania činu nedovŕšil 
pätnásty rok svojho veku. Druhá výnimka implicitne vyplýva z dikcie 
§ 201a TZ a ide taktiež o trestný čin sexuálneho zneužívania. Predmetná 
základná skutková podstata vyžaduje, aby páchateľ sám nebol dieťaťom, 
z čoho vyplýva, že s odkazom na § 127 ods. 1 TZ (definícia pojmu „die-
ťa“) môže byť páchateľom daného trestného činu len osoba staršia ako 
osemnásť rokov.

 Trestný zákon operuje aj s ďalšími vekovými kategóriami s rôznymi práv-
nymi následkami. Ide o prípady:
a) mladistvého (§ 94 ods. 1 TZ) – je to osoba, ktorá v čase spáchania 

trestného činu dovŕšila štrnásty rok a neprekročila osemnásty rok 
svojho veku (osobitné ustanovenia – trestná zodpovednosť, zánik 
trestnosti a ukladanie sankcií a výchovných opatrení),

b) koncepcie relatívnej zodpovednosti (§ 95 ods.  1 TZ)  – mladistvý 
mladší ako pätnásť rokov (ak nedosiahol takú úroveň rozumovej 
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a mravnej vyspelosti, aby mohol rozpoznať jeho protiprávnosť alebo 
ovládať svoje konanie, nie je za tento čin trestne zodpovedný),

c) dieťa (§ 127 ods. 1 TZ) – osoba mladšia ako osemnásť rokov (§ 139 
TZ – chránená osoba),

d) osoba blízka veku mladistvých (§ 127 ods. 2 TZ) – osoba, ktorá do-
vŕšila osemnásty rok svojho veku a neprekročila 21 rokov svojho veku 
(§ 36 TZ – poľahčujúca okolnosť),

e) osoba vyššieho veku (§ 127 ods. 3 TZ) – osoba staršia ako 60 rokov 
(§ 139 TZ – chránená osoba a § 36 TZ – poľahčujúca okolnosť);

2. nepríčetnosť (§ 23 TZ) – je druhou okolnosťou vylučujúcou trestnú zod-
povednosť. Na naplnenie danej podmienky vylučujúcej trestnú zodpo-
vednosť sa vyžaduje kumulatívne naplnenie štyroch podmienok, a to, že 
osoba:
i. v čase spáchania činu inak trestného,
ii. pre duševnú poruchu (duševné choroby – napr. schizofrénia, chorob-

né duševné stavy – psychopatia, krátkodobé duševné poruchy – pato-
logická opitosť),

iii. nemohla rozpoznať protiprávnosť svojho konania alebo ovládať svoje 
konanie (v danej podmienke postačuje naplnenie jednej z alternatív) 
a

iv. Trestný zákon neustanovuje inak (ustanovuje inak pri trestnom čine 
opilstva podľa § 363 TZ – v odseku 1 prichádza za splnenia dikcie da-
ného ustanovenia napriek nepríčetnosti páchateľa k vyvodeniu trest-
nej zodpovednosti za trestný čin opilstva a v odseku 2 pri tzv. „pití 
na guráž“ prichádza za splnenia dikcie daného ustanovenia napriek 
nepríčetnosti páchateľa k vyvodeniu trestnej zodpovednosti za trest-
ný čin, ktorého skutkovú podstatu naplnil).

Keďže Trestný zákon definuje len pojem „nepríčetnosť“, treba si z danej 
definície vyabstrahovať pojem „príčetnosť“ ako jednu z podmienok trestnej 
zodpovednosti fyzickej osoby a  imanentný znak subjektu trestného činu. 
Nie je trestnoprávne relevantné, že osoba trpí duševnou poruchou, ale musí 
byť prejav duševnej poruchy prítomný v čase spáchania trestného činu a jeho 
dôsledkom musí byť vymiznutie rozpoznávacej alebo ovládacej zložky ko-
nania. Posúdenie stavu nepríčetnosti je právnou otázkou, o ktorej rozho-
dujú orgány činné v trestnom konaní a súd. Duševný stav obvineného podľa 
§ 148 TP vyšetruje znalec z odboru psychiatrie a znalecký dôkaz je len jed-
ným z podkladov na rozhodnutie o otázke nepríčetnosti.

Od stavu nepríčetnosti treba rozlišovať stav zmenšenej príčetnosti, keď 
je v dôsledku duševnej poruchy podstatne znížená (nie vymiznutá) schop-



28

EKONOMICKÉ TRESTNÉ ČINY

nosť páchateľa rozpoznať protiprávnosť svojho konania alebo ovládať svoje 
konanie. Dôsledkom zmenšenej príčetnosti nie je vylúčenie trestnej zodpo-
vednosti, ale môže byť:
a) podľa § 39 ods. 2 písm. c) TZ dôvod na mimoriadne zníženie trestu a zá-

roveň obligatórne uloženie ochranného liečenia podľa § 73 ods. 1 TZ,
b) podľa § 40 ods. 1 písm. d) TZ dôvod na upustenie od potrestania a záro-

veň obligatórne uloženie ochranného liečenia podľa § 73 ods. 1 TZ alebo
c) podľa § 73 ods. 2 písm. a) TZ dôvod na fakultatívne uloženie ochranného 

liečenia.
Subjekt trestného činu možno rozdeliť podľa kritéria množiny osôb na:

• všeobecný: každá trestne zodpovedná osoba spĺňajúca podmienku veku 
a „príčetnosti“,

• špeciálny: užší okruh osôb vyžadujúci osobitnú vlastnosť, spôsobilosť 
alebo postavenie (napr. trestný čin poškodzovania veriteľa podľa § 239 
ods. 1 TZ – dlžník),

• konkrétny: nezameniteľná osoba, pri ktorej sa osobitná vlastnosť, spô-
sobilosť alebo postavenie vyžaduje v konkrétnej situácii (napr. trestný 
čin neposkytnutia pomoci podľa § 178 TZ – vodič účastný na dopravnej 
nehode).
Nepriamy páchateľ je špecifický prípad páchateľa, ktorý na spáchanie 

trestného činu zneužije tretiu osobu ako „živý nástroj“ a ako nástroj sám 
nekoná alebo nekoná zavinene, a to osobou:
•	 nepríčetnou alebo nedostatočného veku,
•	 konajúcou v skutkovom omyle,
•	 donútenou k činu fyzickým násilím (vis absoluta),
•	 donútenou ku konaniu vyhrážkou (krajná núdza),
•	 nekonajúcou v špecifickou úmysle na dosiahnutie cieľa nepriameho pá-

chateľa,
•	 povinnou poslúchnuť priamy rozkaz nepriameho páchateľa (výkon práva 

a povinnosti).

4.2 Subjektívna stránka

Subjektívna stránka je obligatórny znak skutkovej podstaty trestného činu 
a jej obligatórnym znakom je zavinenie. V trestnom práve hmotnom platí 
zásada zodpovednosti za zavinenie (tzv. subjektívna zodpovednosť), a preto 
bez zavinenia niet trestného činu. Zavinenie vyjadruje vnútorný psychic-
ký vzťah páchateľa k podstatným náležitostiam trestného činu, ktorými sú 



29

4. SKUTKOVÁ PODSTATA TRESTNÉHO ČINU

všetky znaky skutkovej podstaty. Je budované na vedomostnej a  vôľovej 
zložke. Vedomostná (rozumová) zložka spočíva v páchateľovom vnímaní ja-
vov a predmetov zmyslovými orgánmi a jeho predstavách o daných javoch 
a predmetoch. Vôľová zložka zahŕňa chcenie alebo uzrozumenie konať urči-
tým spôsobom so znalosťou podstaty veci.

S ohľadom na zastúpenie jednotlivých zložiek (vôľovej a vedomostnej) 
delíme zavinenie na:
a) úmyselné:

• priamy úmysel [§ 15 písm. a) TZ)] – páchateľ chcel spôsobom uvede-
ným v Trestnom zákone porušiť alebo ohroziť záujem chránený týmto 
zákonom (obidve zložky sú zastúpené plnohodnotne, explicitne je 
zákonom daný akcent na vôľovej zložke),

• nepriamy úmysel [§ 15 písm. b) TZ] – páchateľ vedel, že svojím ko-
naním môže také porušenie alebo ohrozenie spôsobiť a pre prípad, 
že ho spôsobí, bol s  tým uzrozumený (explicitne vyjadrená vedo-
mostná zložka a oproti priamemu úmyslu je zoslabená vôľová zlož-
ka; môže ísť o prípad tzv. nepravej ľahostajnosti – páchateľovi je 
jedno, či porušenie alebo ohrozenie chráneného záujmu nastane 
alebo nenastane);

b) nedbanlivostné (vôľová zložka vo vzťahu k následku absentuje):
• vedomá nedbanlivosť [§ 16 písm. b) TZ] – páchateľ vedel, že môže 

spôsobom uvedeným v  Trestnom zákone porušiť alebo ohroziť zá-
ujem chránený týmto zákonom, ale bez primeraných dôvodov sa 
spoliehal, že také porušenie alebo ohrozenie nespôsobí (vedomosť 
možnosti vzniku následku s nesprávnym vyhodnotením vyhnutia sa 
vzniku následku; môže ísť o prípad tzv. pravej ľahostajnosti, kde na 
rozdiel od nepravej ľahostajnosti absentuje uzrozumenie, ale len spo-
liehanie sa páchateľa na možnosť neporušenia alebo ohrozenia chrá-
neného záujmu),

• nevedomá nedbanlivosť [§ 16 písm.  b) TZ]  – páchateľ 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 (na zavinené konanie sa vyžaduje kumulatívne naplnenie 
možnosti a povinnosti predvídať následok).

Fakultatívne znaky subjektívnej stránky sú:
•	 motív (pohnútka) – vnútorný podnet páchateľa vedúci k rozhodnutiu 

spáchať trestný čin (v Trestnom zákone figuruje ako poľahčujúca alebo 
priťažujúca okolnosť, znak základnej skutkovej podstaty alebo znak kva-
lifikovanej skutkovej podstaty, napr. osobitný motív),
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•	 zámer – explicitne sa v Trestnom zákone nachádza v podobe jednotiace-
ho zámeru pri pokračovacom trestnom čine, keď páchateľ už od začiatku 
zamýšľa aspoň v najhrubších obrysoch aj ďalšie útoky a po objektívnej 
stránke sa tieto jednotlivé útoky javia ako postupné realizovanie jediné-
ho zámeru,

•	 cieľ – stav, ktorý chcel páchateľ spáchaním trestného činu dosiahnuť.
V § 17 TZ sa nachádza vyjadrenie subjektívnej stránky v základných 

skutkových podstatách. Predmetná generálna klauzula vyjadrenia zavine-
nia určuje, že pokiaľ nie je v základnej skutkovej podstate vyjadrené expli-
citne nedbanlivostné zavinenie, je na trestnosť činu potrebné úmyselné zavi-
nenie. Podľa § 18 TZ je pravidlo vyjadrenia zavinenia pri kvalifikovaných 
skutkových podstatách nastavené opačne, keďže k všeobecne priťažujúcim 
okolnostiam a k okolnostiam podmieňujúcim použitie vyššej trestnej sadzby 
postačí aj zavinenie z nedbanlivosti, ak Trestný zákon explicitne neustano-
vuje úmyselné zavinenie.

Omyl predstavuje nezhodu páchateľovho vnímania alebo predstáv s rea-
litou. Podľa toho, čoho sa týka nezhoda, delíme omyl na:
a) právny (obidva sú irelevantné a nemajú dopad na vyvodenie trestnej zod-

povednosti):
•	 pozitívny – páchateľ sa mylne domnieva, že jeho čin je trestným či-

nom (nebude vyvodená trestná zodpovednosť),
•	 negatívny – páchateľ sa mylne domnieva, že jeho čin nie je trestným 

činom (bude vyvodená trestná zodpovednosť za trestný čin, ktorého 
skutkovú podstatu páchateľ naplnil);

b) skutkový:
•	 pozitívny – páchateľ sa mylne domnieva, že existuje skutočnosť, kto-

rú vyžaduje skutková podstata trestného činu (možná len trestná 
zodpovednosť za pokus),

•	 negatívny – páchateľ sa mylne domnieva, že neexistuje skutočnosť, 
ktorú vyžaduje skutková podstata trestného činu (možná len trestná 
zodpovednosť za nevedomú nedbanlivosť).

Osobitné druhy omylu sú:
 − omyl v predmete útoku,
 − omyl v kauzálnom priebehu,
 − osobitný druh omylu v kauzálnom priebehu.



31

4. SKUTKOVÁ PODSTATA TRESTNÉHO ČINU

4.3 Objekt

Objekt je obligatórny znak skutkovej podstaty trestného činu a predstavuje 
súhrn záujmov a spoločenských vzťahov chránených trestným právom (ide 
o práva a oprávnené záujmy fyzických osôb aj právnických osôb a záujmy 
spoločnosti).

Objekt delíme podľa rôznych kritérií na jednotlivé druhy:
1. podľa stupňa jeho všeobecnosti:

a) všeobecný – všetky spoločenské vzťahy a záujmy, ktoré chráni Trest-
ný zákon (práva a oprávnené záujmy fyzických osôb aj právnických 
osôb, záujmy spoločnosti, ústavné zriadenie Slovenskej republiky 
a záujmy Európskej únie),

b) druhový – je ohraničený skupinami príbuzných vzťahov a záujmov, 
ktoré zjednocujú jednotlivé hlavy osobitnej časti Trestného zákona 
alebo názvy hláv (napr. trestné činy proti životu a zdraviu),

c) individuálny – konkrétny záujem chránený konkrétnou skutkovou 
podstatou trestného činu, ktorej je obligatórnym znakom;

2. podľa priority ochrany:
a) primárny objekt – spravidla vyjadrený v základnej skutkovej podsta-

te (môže mať viacnásobné zastúpenie pri zložených skutkových pod-
statách – napr. trestný čin podľa § 188 TZ – sloboda rozhodovania 
a majetok),

b) sekundárny objekt – spravidla vyjadrený v kvalifikovanej skutkovej 
podstate.

Hmotný predmet útoku je fakultatívnym znakom skutkovej podstaty 
a predstavuje hmotný substrát chránených spoločenských vzťahov, ktorým 
sú osoby a veci, na ktoré páchateľ priamo pôsobí, čím zasahuje objekt trest-
ného činu a daný zásah sa spravidla premietne vo forme účinku.

4.4 Objektívna stránka

Objektívna stránka predstavuje obligatórny znak skutkovej podstaty trest-
ného činu, ktorý možno vnímať ako vonkajší objektívne vnímateľný prejav 
trestného činu. Objektívnu stránku tvoria tri obligatórne znaky:
• konanie – vyjadruje prejav vôle trestnoprávne zodpovedného subjektu 

vo vonkajšom svete, a to vo forme vedomej činnosti na účely dosiahnu-
tia určitého cieľa. Konanie pozostáva z  dvoch navzájom prepojených 
zložiek – vôle (psychické pochody, myšlienky a rozhodnutia páchateľa) 
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a fyzickej zložky (vyjadrená samotným konaním, ale aj opomenutím ko-
nania – § 122 ods. 1 TZ). Ak dôjde k absencii alebo obmedzeniu niekto-
rej z uvádzaných zložiek, teória trestného práva rozoznáva dva prípady 
s rôznymi trestnoprávnymi následkami, a to:
a) vis absoluta – neprekonateľné psychické a fyzické donútenie – osoba 

sa podriaďuje vôli a fyzickému donúteniu iného a nejde o protiprávne 
konanie donútenej osoby,

b) vis compulsiva – pôsobenie (nie však neprekonateľné) na osobu s cie-
ľom prinútiť ju, aby sa podriadila nátlaku iného; do úvahy prichádza 
možnosť vyvodenia trestnej zodpovednosti za spáchanie nedbanli-
vostného trestného činu donútenou osobou alebo jej beztrestnosť 
aplikáciou niektorého z inštitútov okolností vylučujúcich protipráv-
nosť činu;

•	 následok – predstavuje porušenie alebo ohrozenie záujmov chránených 
Trestným zákonom. Z  uvedenej definície vyplýva aj základné delenie 
trestných činov podľa vyjadrenia následku na poruchové a ohrozovacie. 
Najčastejšie formy následkov sú vymedzené v rámci pojmov v piatej hla-
ve všeobecnej časti Trestného zákona. V rámci dikcie Trestného zákona, 
vnímania trestnoprávnej teórie a aplikačnej praxe rozoznávame viacero 
druhov následkov:
a) jednoduchý následok  – vyjadrený v  základnej skutkovej podstate 

trestného činu vo forme základnej poruchy alebo ohrozenia chráne-
ného objektu,

b) ťažší následok – vyjadrený v kvalifikovanej skutkovej podstate trest-
ného činu; vymedzuje závažnejší (kvalitatívne alebo kvantitatívne) 
následok a poruchu alebo ohrozenie chráneného objektu, ako to je 
v základnej skutkovej podstate,

c) obzvlášť ťažký a ťažko napraviteľný následok – predstavuje podmien-
ku uloženia trestu odňatia slobody na doživotie,

d) iný obzvlášť závažný následok – jeho výskyt je v kvalifikovaných pod-
statách trestných činov, ale má vyššiu mieru závažnosti a vyskytuje sa 
menej často ako ťažší následok a je porovnateľný s následkami smrti 
najmenej troch osôb alebo škody veľkého rozsahu,

e) škodlivý následok – jeho výskyt alebo jeho zamedzenie, napravenie 
alebo včasné oznámenie tvorí jeden z predpokladov aplikácie účinnej 
ľútosti;

•	 príčinná súvislosť (kauzálny nexus) medzi konaním a následkom – ob-
jektívna danosť, ktorú obligatórne skúmajú a preukazujú orgány činné 
v trestnom konaní a súdy. Príčinná súvislosť predstavuje objektívnu sú-
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vislosť medzi dvoma javmi, z ktorých jeden jav (príčina) za prítomnosti 
určitých podmienok vyvoláva iný jav (následok). Na určenie príčinnej 
súvislosti medzi konaním a následkom v trestnom práve sa aplikujú naj-
mä teória podmienky (conditio sine qua non) [podmienka (konanie) musí 
vytvárať nevyhnutný predpoklad, aby niečo (následok) nastalo] a teória 
umelej izolácie javov – zistenie a výber najdôležitejšej príčiny vzniknu-
tého následku. Skúmanie a zisťovanie príčinnej súvislosti sa vyžaduje 
rovnako aj vo vzťahu k všetkým ostatným obligatórnym aj fakultatívnym 
znakom skutkovej podstaty trestného činu.
Medzi fakultatívne znaky objektívnej stránky trestného činu zaraďuje-

me čas, miesto, spôsob spáchania trestného činu a hmotný predmet útoku.

OTÁZKY DO DISKUSIE:

1. Charakterizujte skutkovú podstatu trestného činu a  jej delenie na prí-
kladoch z osobitnej časti Trestného zákona. Pri príkladoch sa prioritne 
zamerajte na trestné činy podľa štvrtej a piatej hlavy osobitnej časti Trest-
ného zákona.

2. Charakterizujte objekt trestného činu a jeho delenie na príkladoch z oso-
bitnej časti Trestného zákona. Pri príkladoch sa prioritne zamerajte na 
trestné činy podľa štvrtej a piatej hlavy osobitnej časti Trestného zákona.

3. Charakterizujte objektívnu stránku trestného činu a jej znaky a ich dele-
nie na príkladoch z osobitnej časti Trestného zákona. Pri príkladoch sa 
prioritne zamerajte na trestné činy podľa štvrtej a piatej hlavy osobitnej 
časti Trestného zákona.

4. Charakterizujte subjekt trestného činu a jeho delenie na príkladoch z oso-
bitnej časti Trestného zákona. Pri príkladoch sa prioritne zamerajte na 
trestné činy podľa štvrtej a piatej hlavy osobitnej časti Trestného zákona.

5. Charakterizujte subjektívnu stránku trestného činu a jej znaky na prí-
kladoch z osobitnej časti Trestného zákona. Pri príkladoch sa prioritne 
zamerajte na trestné činy podľa štvrtej a piatej hlavy osobitnej časti Trest-
ného zákona.
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Okolnosti vylučujúce protiprávnosť činu sú taxatívne vymedzený súbor 
právnych inštitútov, ktorých aplikácia má za dôsledok absenciu protipráv-
nosti činu inak trestného. Ide o situácie, keď trestne zodpovedný subjekt 
napĺňa znaky skutkovej podstaty trestného činu. Ak však rovnako napĺňa 
podmienky niektorej z okolností vylučujúcej protiprávnosť činu, čin nebude 
posudzovaný ako trestný čin, pretože nespĺňa jednu z formálnych podmie-
nok trestného činu zakotvených v § 8 TZ, a to protiprávnosť.

Trestný zákon obsahuje taxatívny výpočet okolností vylučujúcich proti-
právnosť činu v § 24 až 30 TZ a ide o nasledovné okolnosti:
1. krajná núdza (§ 24 TZ),
2. nutná obrana (§ 25 TZ),
3. oprávnené použitie zbrane (§ 26 TZ),
4. dovolené riziko (§ 27 TZ),
5. výkon práva a povinnosti (§ 28 TZ),
6. súhlas poškodeného (§ 29 TZ),
7. plnenie úlohy agenta (§ 30 TZ).

5.1 Krajná núdza

Význam krajnej núdze spočíva v obetovaní záujmu chráneného Trestným 
zákonom v záujme záchrany iného záujmu taktiež chráneného Trestným 
zákonom. Predmetnú okolnosť možno aplikovať len pri kumulatívnom na-
plnení nasledujúcich podmienok ustanovených v § 24 TZ:
•	 musí ísť o nebezpečenstvo,
•	 ktoré je priamo hroziace,
•	 musí hroziť záujmu chránenému Trestným zákonom,
•	 dané nebezpečenstvo nebolo možné za daných okolností odvrátiť inak 

(princíp subsidiarity),
•	 spôsobený následok nesmie byť zjavne závažnejší ako ten, ktorý hrozil 

(princíp proporcionality) a
•	 osoba, ktorej nebezpečenstvo priamo hrozilo, nesmie byť povinná ho 

znášať podľa všeobecne záväzného právneho predpisu.
V prípade, že osoba koná v omyle (skutkovom negatívnom) a nebezpe-

čenstvo neexistuje, ide o tzv. putatívnu krajnú núdzu a ak osoba vybočí zo 
skôr uvádzaných podmienok krajnej núdze, ide o exces.
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5.2 Nutná obrana

Význam nutnej obrany spočíva v možnosti obrany pred protiprávnym úto-
kom útočníka nahrádzajúci nedostatok ochrany záujmov zo strany verejnej 
moci. Predmetnú okolnosť možno aplikovať len pri kumulatívnom naplnení 
nasledujúcich podmienok ustanovených v § 25 TZ:
•	 odvracia sa útok,
•	 ktorý priamo hrozí alebo trvá,
•	 musí smerovať proti záujmu chránenému Trestným zákonom,
•	 obrana nesmie byť celkom zjavne neprimeraná útoku (najmä k jeho spô-

sobu, miestu a času, okolnostiam vzťahujúcim sa k osobe útočníka alebo 
k osobe obrancu).
Pri nutnej obrane existuje rozširujúca podmienka vo vzťahu k intenzite 

obrany, ktorá môže byť celkom zjavne neprimeraná, ak osoba konala v sil-
nom rozrušení spôsobenom útokom (najmä v dôsledku zmätku, strachu alebo 
zľaknutia).

V prípade, že osoba koná v omyle (skutkovom negatívnom) a útok je 
domnelý, ide o tzv. putatívnu nutnú obranu a ak osoba vybočí zo skôr uvá-
dzaných podmienok nutnej obrany, ide o exces (intenzívny alebo exten-
zívny).

5.3 Oprávnené použitie zbrane

Oprávnené použitie zbrane ako trestnoprávny inštitút sa viaže na pojem 
„zbraň“ v technickom slova zmysle a nebude trestným činom, ak je použitie 
zbrane v súlade so zákonom (§ 26 ods. 1 TZ). Konkrétne zákony upravujú 
konkrétne podmienky použitia zbrane, pričom samotný Trestný zákon regu-
luje oprávnené použitie zbrane v obydlí. Oprávnené použitie zbrane v obydlí 
možno aplikovať len pri kumulatívnom naplnení nasledujúcich podmienok 
ustanovených v § 26 ods. 2 TZ:
•	 použitie proti inému vo svojom obydlí,
•	 na ochranu života, zdravia alebo majetku,
•	 ak iná osoba do obydlia neoprávnene vnikne alebo v ňom neoprávnene 

zotrvá,
•	 ak nejde o nutnú obranu,
•	 a inej osobe nesmie byť úmyselne spôsobená smrť.

V prípade, že osoba vybočí zo skôr uvádzaných podmienok oprávneného 
použitia zbrane v obydlí, ide o exces.
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5.4 Dovolené riziko

Dovolené riziko ako trestnoprávny inštitút akcentuje skutočnosť, že určitý 
významný vedecko-technický progres so sebou nesie riziko nebezpečenstva 
aj pre niektoré záujmy chránené Trestným zákonom. Dovolené riziko pri 
určitej činnosti možno akceptovať len pri kumulatívnom naplnení nasledu-
júcich podmienok ustanovených v § 27 TZ:
•	 činnosť sa vykonáva v oblasti výskumu a výroby,
•	 činnosť sa vykonáva lege artis (v súlade s dosiahnutým stavom poznania),
•	 činnosťou sa sleduje dosiahnutie spoločenského prospechu,
•	 očakávaný spoločenský prospech nemožno dosiahnuť bez rizika (zásada 

subsidiarity),
•	 spoločensko prospešný výsledok celkom zjavne zodpovedá miere rizika 

(zásada proporcionality),
•	 vykonanie činnosti neodporuje všeobecne záväznému právnemu predpi-

su, verejnému záujmu, zásadám ľudskosti alebo sa prieči dobrým mra-
vom.
V prípade, že osoba vybočí zo skôr uvádzaných podmienok dovoleného 

rizika, pôjde o exces.

5.5 Výkon práva a povinnosti

Výkon práva a povinnosti vylučuje protiprávnosť konania v prípadoch, ak to 
pre predmetné konanie, inak protiprávne, vyplýva zo všeobecne záväzného 
právneho predpisu, z rozhodnutia súdu alebo iného orgánu verejnej moci, 
z plnenia pracovných, či iných úloh alebo zo zmluvy, ktorá neodporuje vše-
obecne záväznému právnemu predpisu a ani ho neobchádza. Výkon práva 
a povinnosti možno aplikovať len pri kumulatívnom naplnení nasledujúcich 
podmienok ustanovených v § 28 TZ:
•	 výkon práva alebo povinnosti vyplýva:

 − zo všeobecne záväzného právneho predpisu alebo
 − z rozhodnutia súdu, alebo
 − z rozhodnutia iného orgánu verejnej moci, alebo
 − z plnenia pracovných či iných úloh, alebo
 − zo zmluvy, ktorá neodporuje všeobecne záväznému právnemu pred-

pisu a ani ho neobchádza;
•	 spôsob výkonu práv a povinností nesmie odporovať všeobecne záväzné-

mu právnemu predpisu;
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•	 nepôjde o výkon práva alebo povinnosti splnením nariadenia, príkazu, 
rozkazu alebo pokynu orgánu výkonnej moci alebo nadriadeného, ak 
bol spáchaný trestný čin genocídia podľa § 418 TZ, trestný čin nedobro-
voľného zmiznutia podľa § 420a TZ alebo trestný čin neľudskosti podľa 
§ 425 TZ;

•	 nepôjde o výkon práva alebo povinnosti splnením nariadenia, príkazu, 
rozkazu alebo pokynu orgánu výkonnej moci alebo nadriadeného, ak bol 
spáchaný trestný čin vojnového bezprávia podľa § 433 TZ, okrem prípa-
du, ak osoba, ktorá plnila také nariadenie, príkaz, rozkaz alebo pokyn 
naplnila kumulatívne ďalšie podmienky, a to:

 − mala zákonnú povinnosť splniť také nariadenie, príkaz, rozkaz alebo 
pokyn,

 − nevedela, že také nariadenie, príkaz, rozkaz alebo pokyn je nezákonné a
 − obsah takého nariadenia, príkazu, rozkazu alebo pokynu nenasved-

čoval, že je nezákonné.
V prípade, že osoba vybočí zo skôr uvádzaných podmienok výkonu práva 

a povinnosti, pôjde o exces.

5.6 Súhlas poškodeného

Súhlas poškodeného predstavuje prejav vôle oprávnenej osoby, ktorým do-
voľuje inej osobe, aby zasiahla do jej práv chránených Trestným zákonom, 
čo akcentuje rímsku zásadu volenti non fit iniuria – krivda sa nedeje tomu, 
kto ju chce. Pri danom inštitúte treba dôsledne rozlišovať, kto a či vôbec 
niekto je poškodený konkrétnym trestným činom a rovnako treba odlišovať 
daný hmotnoprávny inštitút od procesného inštitútu v trestom práve pro-
cesnom – súhlas poškodeného podľa § 211 TP. Súhlas poškodeného možno 
aplikovať len pri kumulatívnom naplnení nasledujúcich podmienok ustano-
vených v § 29 TZ:
•	 čin bol vykonaný so súhlasom poškodeného,
•	 súhlas bol daný vopred, bol vážny a dobrovoľný,
•	 v súvislosti so súhlasom nebol spáchaný iný trestný čin,
•	 nesmeruje proti jeho životu alebo zdraviu a
•	 skutková podstata trestného činu neustanovuje, že čin má byť trestný aj 

vtedy, keď bol daný súhlas poškodeného (napr. trestný čin nedovoleného 
prerušenia tehotenstva podľa § 151 TZ).
V prípade, že osoba vybočí zo skôr uvádzaných podmienok súhlasu po-

škodeného, pôjde o exces.
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5.7 Plnenie úlohy agenta

Pri plnení úlohy agenta dochádza k vylúčeniu protiprávnosti niektorých či-
nov agenta pri odhaľovaní závažnej trestnej činnosti. V zásade ide o procesno-
právny inštitút. Pojem „agent“ vymedzuje § 10 ods. 20 TP a samotný inštitút 
agenta je zakotvený v § 117 TP. Plnenie úlohy agenta možno aplikovať len pri 
kumulatívnom naplnení nasledujúcich podmienok ustanovených v § 30 TZ:
•	 agent musí byť ustanovený podľa osobitného právneho predpisu (Trestný 

poriadok) a prispieva k odhaľovaniu, zisťovaniu a usvedčovaniu páchate-
ľov zločinu a vybraných trestných činov;

•	 agent ohrozí alebo poruší záujem chránený týmto zákonom len preto,
 − že bol k  tomu donútený zločineckou skupinou alebo teroristickou 

skupinou, v ktorej pôsobí, alebo
 − ak spácha taký čin v dôvodnej obave o život alebo zdravie svoje alebo 

blízkej osoby;
•	 agent nesmie svojím konaním spáchať taxatívne uvedené trestné činy: 

úkladnej vraždy podľa § 144 TZ, vraždy podľa § 145 TZ, znásilnenia po-
dľa § 199 TZ, sexuálneho násilia podľa § 200 TZ, sexuálneho zneužíva-
nia podľa § 201 TZ, všeobecného ohrozenia podľa § 284 ods. 2 až 4 TZ, 
ohrozenia bezpečnosti vzdušného dopravného prostriedku a lode po-
dľa § 291 TZ, zavlečenia vzdušného dopravného prostriedku do cudziny 
podľa § 293 TZ, vlastizrady podľa § 311 TZ, úkladov proti Slovenskej 
republike podľa § 312 TZ, teroru podľa § 313 a § 314 TZ, záškodníctva 
podľa § 315 a § 316 TZ, sabotáže podľa § 317 TZ, vyzvedačstva podľa 
§ 318 TZ, genocídia podľa § 418 TZ, teroristického útoku podľa § 419 
TZ, niektorých foriem účasti na terorizme podľa § 419b TZ, financovania 
terorizmu podľa § 419c TZ, cestovania na účel terorizmu podľa § 419d 
TZ alebo neľudskosti podľa § 425 TZ;

•	 agent nesmie svojím konaním inej osobe spôsobiť ťažkú ujmu na zdraví 
alebo smrť.
Nad rámec skôr uvedených kumulatívnych podmienok zákonodarca za-

kotvuje osobitnú formu okolnosti vylučujúcej protiprávnosť činu, ktorá sa 
netýka len osoby agenta, keď čin inak trestný uvedený v § 332 až 334 TZ 
a v § 336 ods. 2 TZ spáchaný na účely odhalenia trestného činu alebo ziste-
nia páchateľa trestného činu podľa § 326, § 328 až 330, § 336 ods. 1, § 336a 
alebo § 336b TZ spôsobom ustanoveným v Trestnom poriadku nie je trest-
ným činom.

V prípade, že osoba vybočí zo skôr uvádzaných podmienok plnenia úloh 
agenta, pôjde o exces.
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OTÁZKY DO DISKUSIE:

1. Charakterizujte okolnosti vylučujúce protiprávnosť činu vo všeobecnosti.
2. Formulujte príklady na jednotlivé okolnosti vylučujúce protiprávnosť činu. 

Pri príkladoch sa prioritne zamerajte na trestné činy podľa štvrtej a piatej 
hlavy osobitnej časti Trestného zákona.
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Vývojové štádiá trestného činu predstavujú typické fázy realizácie trestného 
činu, pričom v najširšom slova zmysle možno medzi fázy trestného činu 
chronologicky zaradiť:
•	 myšlienku páchateľa o možnosti spáchať trestný čin,
•	 prijatie rozhodnutia spáchať trestný čin,
•	 prejav spáchať trestný čin navonok,
•	 príprava na trestný čin,
•	 pokus trestného činu,
•	 dokonaný trestný čin.

Trestnoprávne relevantné vývojové štádiá trestného činu, pri ktorých 
možno vyvodiť trestnú zodpovednosť, sú len:
1. príprava na zločin,
2. pokus trestného činu a
3. dokonaný trestný čin.

Príprava na zločin a pokus trestného činu ako vývojové štádiá predchá-
dzajúce dokonaniu trestného činu prichádzajú do úvahy len pri úmyselných 
trestných činoch. Pri vzájomnom pomere vývojových štádií trestného činu 
platí zásada subsidiarity a páchateľovi sa pričíta iba najzávažnejšia forma 
konzumujúca nižšie formy – pokus trestného činu konzumuje prípravu na 
zločin a dokonaný trestný čin konzumuje prípravu na zločin a aj pokus trest-
ného činu. Dokonaný trestný čin je vyjadrený v skutkovej podstate trestného 
činu v osobitnej časti Trestného zákona, ale prípravu na zločin (§ 13 TZ) 
a pokus trestného činu (§ 14 TZ) upravujú len ustanovenia všeobecnej časti 
Trestného zákona.

6.1 Príprava na zločin

Trestnoprávne relevantná je len príprava na zločin. Pri prečinoch je vylúčený 
trestnoprávny postih za prípravu. Príprava na zločin ešte nevykazuje po-
vahu konania, ktoré je vyjadrené v konkrétnej skutkovej podstate určitého 
zločinu a vyvoláva zatiaľ len vzdialené nebezpečenstvo následku uvedeného 
v skutkovej podstate zločinu.

Podľa zákonnej dikcie § 13 ods. 1 TZ je príprava na zločin vyjadrená de-
monštratívnym spôsobom ako konanie, ktoré spočíva v úmyselnom:
• organizovaní zločinu,
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• zadovažovaní alebo prispôsobovaní prostriedkov alebo nástrojov na pá-
chanie zločinu,

• spolčení (výslovná a konkludentná dohoda dvoch alebo viacerých osôb) 
na spáchanie zločinu,

• zhluknutí (faktické združenie minimálne troch osôb bez výslovnej doho-
dy ako určitá forma fyzického spojenia síl) na spáchanie zločinu,

• návode na zločin,
• objednaní zločinu,
• pomoci na zločin alebo
• inom úmyselnom vytváraní podmienok na spáchanie zločinu (napr. vy-

hliadnutie si miesta na spáchanie zločinu alebo sledovanie trasy obete).
Príprava na zločin je úmyselná forma trestnej činnosti, pričom úmysel 

páchateľa sa musí vzťahovať na všetky znaky konkrétnej formy prípravy na 
určitý zločin. Príprava na zločin je trestná podľa ustanovenej sadzby za zlo-
čin, ku ktorému smerovala, ale iba za predpokladu, že nedošlo k pokusu 
a ani k dokonaniu zločinu.

Pri príprave na zločin zákonodarca v § 13 ods. 3 TZ dáva priestor pá-
chateľovi zabrániť vzniku škodlivého následku pod prísľubom beztrestnosti 
(zánik trestnosti prípravy na zločin), ak páchateľ dobrovoľne:
a) upustil od ďalšieho konania smerujúceho k spáchaniu zločinu a odstrá-

nil nebezpečenstvo, ktoré vzniklo záujmu chránenému Trestným záko-
nom z podniknutej prípravy, alebo

b) urobil o príprave na zločin oznámenie orgánu činnému v trestnom kona-
ní alebo Policajnému zboru v čase, keď sa nebezpečenstvo, ktoré vzniklo 
záujmu chránenému Trestným zákonom z podniknutej prípravy, mohlo 
ešte odstrániť; vojak môže toto oznámenie urobiť aj svojmu nadriadené-
mu alebo služobnému orgánu a osoba vo výkone trestu odňatia slobody 
alebo vo výkone väzby aj príslušníkovi Zboru väzenskej a justičnej stráže.

6.2 Pokus trestného činu

Na rozdiel od prípravy je pokus trestný tak pri pokuse o zločin, ako aj pri 
pokuse o úmyselný prečin, teda pri všetkých úmyselných trestných činoch. 
Definícia pokusu je zakotvená v § 14 ods. 1 TZ ako „úmyselné konanie, ktoré 
bezprostredne smeruje k dokonaniu trestného činu, ktorého sa páchateľ dopustil 
v úmysle spáchať trestný čin, ak nedošlo k dokonaniu trestného činu“.

V zmysle skôr uvedeného sú charakteristické črty pokusu nasledujúce:
•	 konanie bezprostredne smerujúce k dokonaniu trestného činu – kona-
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nie, ktoré už bezprostredne ohrozuje predmet svojho útoku alebo má 
pre dokonanie trestného činu bezprostredný význam. Páchateľ už začal 
uskutočňovať konanie popísané v príslušnej skutkovej podstate trestné-
ho činu a je spravidla v najužšej časovej spojitosti s následkom, ktorý má 
nastať (tzv. časové určenie pokusu), a je spravidla páchané na mieste, 
kde mal byť trestný čin dokonaný (tzv. miestne určenie pokusu);

•	 konanie je vedené úmyslom spáchať konkrétny trestný čin – úmysel pá-
chateľa dokonať trestný čin, ktorý už zahrňuje všetky skutočnosti tvoria-
ce znaky (môže ísť aj o znaky kvalifikovanej skutkovej podstaty) konkrét-
neho trestného činu;

•	 nedošlo k dokonaniu trestného činu, ku ktorému pokus smeruje – nie 
je naplnený niektorý zo znakov skutkovej podstaty trestného činu a ide 
spravidla o nedostatok následku, ale výnimočne môže ísť aj o nedostatok 
konania.
Trestnoprávna teória podľa kritéria úrovne uskutočneného konania delí 

pokus na:
1. ukončený – páchateľ vykonal všetko potrebné na to, aby došlo k doko-

naniu trestného činu, ďalšie konanie už nie je nevyhnutné a spôsobenie 
následku nie je závislé od páchateľa,

2. neukončený – uskutočnené konanie páchateľa nepostačuje na spôsobe-
nie následku a je potrebné ďalšie konanie páchateľa.
Z hľadiska trestnoprávnej teórie sa rozlišuje aj pokus na (absolútne ale-

bo relatívne) nespôsobilom predmete útoku a pokus (absolútne alebo rela-
tívne) nespôsobilými prostriedkami, pričom ide o situácie pozitívnych skut-
kových omylov.

Pri pokuse o prečin treba skúmať aj jeho závažnosť s ohľadom na možnú 
aplikáciu materiálneho korektívu.

Pri pokuse trestného činu zákonodarca v § 14 ods. 3 TZ dáva priestor pá-
chateľovi zabrániť vzniku škodlivého následku pod prísľubom beztrestnosti 
(zánik trestnosti pokusu trestného činu), ak páchateľ dobrovoľne:
a) upustil od ďalšieho konania potrebného na dokonanie trestného činu 

a odstránil nebezpečenstvo, ktoré vzniklo záujmu chránenému Trestným 
zákonom z podniknutého pokusu, alebo

b) urobil o pokuse trestného činu oznámenie orgánu činnému v trestnom ko-
naní alebo Policajnému zboru v čase, keď sa nebezpečenstvo, ktoré vzniklo 
záujmu chránenému Trestným zákonom z podniknutého pokusu, 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.
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6.3 Dokonaný trestný čin

Dokonaný trestný čin je najzávažnejším vývojovým štádiom trestného činu, 
pretože sú naplnené všetky znaky skutkovej podstaty trestného činu vrátane 
trestnoprávne relevantného následku. Dokonaný trestný čin nemá samostat-
nú definíciu vo všeobecnej časti Trestného zákona ako príprava na zločin 
a pokus trestného činu, ale je implicitne daná každou skutkovou podstatou 
osobitnej časti Trestného zákona. Na dokonanie trestného činu musia byť 
naplnené všetky znaky skutkovej podstaty konkrétneho trestného činu uve-
deného v osobitnej časti Trestného zákona.

V  niektorých prípadoch dôjde k  dokonaniu trestného činu konaním, 
ktoré pri inom prečine možno vnímať ako štádium prípravy alebo pokusu. 
Trestnoprávna teória dané trestné činy nazýva predčasne dokonané trestné 
činy (napr. trestný čin lúpeže podľa § 188 TZ, pri ktorom postačuje použitie 
násilia alebo hrozby bezprostredného násilia bez ohľadu na to, či sa podari-
lo naplniť cieľ páchateľa zmocniť sa cudzej veci).

V niektorých prípadoch zákonodarca trestá vybrané formy prípravy alebo 
pokusu ako samostatné trestné činy (napr. pri trestnom čine nedovolenej 
výroby omamných a psychotropných látok, jedov alebo prekurzorov, ich dr-
žania a obchodovania s nimi podľa § 173 TZ je trestne zodpovedný páchateľ 
za to, že vyrobí, sebe alebo inému zadováži alebo prechováva predmet ur-
čený na nedovolenú výrobu omamnej látky, psychotropnej látky, jedu a pre-
kurzora, pričom samotná výroba je trestná podľa § 172 TZ a je v pomere 
špeciality).

Moment dokonania a dokončenia trestného činu je spravidla rovnaký, 
avšak nejde o totožné pojmy. Dokončenie trestného činu predstavuje mo-
ment ukončenia trestnej činnosti. Najčastejšie bude moment dokonania 
a dokončenia trestného činu rozdielny pri pokračovacích trestných činoch, 
hromadných trestných činoch a trvácich trestných činoch.

OTÁZKY DO DISKUSIE:

1. Charakterizujte jednotlivé vývojové štádia trestného činu a formulujte 
príklady na jednotlivé vývojové štádiá trestného činu. Pri príkladoch sa 
prioritne zamerajte na trestné činy podľa štvrtej a piatej hlavy osobitnej 
časti Trestného zákona.

2. Formulujte príklady na zánik trestnosti prípravy na zločin a pokusu trest-
ného činu. Pri príkladoch sa prioritne zamerajte na trestné činy podľa 
štvrtej a piatej hlavy osobitnej časti Trestného zákona.
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3. Formulujte príklady na ukončený a neukončený pokus trestného činu. 
Pri príkladoch sa prioritne zamerajte na trestné činy podľa štvrtej a piatej 
hlavy osobitnej časti Trestného zákona.

4. Formulujte príklady na rozdielne momenty dokonania a  dokončenia 
trestného činu. Pri príkladoch sa prioritne zamerajte na trestné činy po-
dľa štvrtej a piatej hlavy osobitnej časti Trestného zákona.
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To, keď sa na trestnom čine zúčastňuje viac spolupáchateľov alebo popri pá-
chateľovi aj iné osoby, a to najmä tým, že trestný čin páchateľa alebo spolupá-
chateľov úmyselne vyvolávajú alebo taký čin uľahčujú, alebo tým, že páchate-
ľom trestného činu uľahčujú uniknúť potrestaniu, sa nazýva trestná súčinnosť.

Trestný zákon vo všeobecnej časti rozoznáva dve základné formy trestnej 
súčinnosti:
•	 spolupáchateľstvo a
•	 účastníctvo.

Vo všeobecnosti platí, že závažnejšia forma trestnej súčinnosti v sebe po-
hlcuje jej nižšie formy.

Trestné právo osobitným spôsobom postihuje aj ďalšie formy trestnej 
súčinnosti, medzi ktoré zaraďujeme najmä:
•	 spolčenie a zhluknutie ako formy prípravy na zločin,
•	 všeobecnú priťažujúca okolnosť [napr. páchateľ spáchal trestný čin ako 

člen skupiny osôb počas premiestňovania sa na miesto konania verej-
ného podujatia alebo z miesta konania verejného podujatia podľa § 37 
písm. n) TZ],

•	 osobitná priťažujúca okolnosť v kvalifikovaných skutkových podstatách 
trestných činov [napr. ako závažnejší spôsob konania spáchania trestné-
ho činu organizovanou skupinou podľa § 138 písm. i) TZ] a

•	 samostatné skutkové podstaty trestných činov postihujúce trestnú sú-
činnosť (napr. štvrtý diel ôsmej hlavy osobitnej časti Trestného zákona, 
trestné činy podielnictva podľa § 231 a § 232 TZ, trestný čin založenia, 
zosnovania a podporovania zločineckej skupiny podľa § 296 TZ, trestný 
čin založenia, podpory a propagácie hnutia smerujúceho k potlačeniu 
základných práv a slobôd podľa § 421 TZ a pod.).

7.1 Páchateľ trestného činu

Páchateľom môže byť podľa § 19 ods. 2 TZ tak fyzická osoba, ako aj právnická 
osoba, pričom podmienky trestnej zodpovednosti fyzických osôb ustanovuje 
Trestný zákon a právnických osôb osobitný predpis, ktorým je zákon o trest-
nej zodpovednosti právnických osôb. Podľa § 19 ods. 1 TZ je páchateľom trest-
noprávne zodpovedná osoba (spĺňajúca podmienky veku a „príčetnosti“), kto-
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rá spáchala trestný čin sama. Na jednej strane ide o vyjadrenie samostatnej 
trestnoprávnej aktivity páchateľa trestného činu a na druhej strane ide o vy-
medzenie samostatného páchateľstva vo vzťahu k spolupáchateľstvu a účast-
níctvu. Ustanovenie § 19 TZ zakotvuje zásadu individuálnej trestnej zodpo-
vednosti fyzickej osoby a právnickej osoby a v kontexte § 4 až 6 ZoTZPO danú 
zásadu dopĺňajú prívlastky paralelná a nezávislá trestná zodpovednosť.

Nie pri každom trestnom čine môže byť páchateľom akákoľvek trestno-
právne zodpovedná osoba, ale poznáme aj trestné činy s obmedzeným okru-
hom páchateľov, a to vtedy, keď:
•	 Trestný zákon u páchateľa vyžaduje osobitnú vlastnosť, spôsobilosť ale-

bo 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 konkrét-
nej situácii (napr. trestný čin neposkytnutia pomoci podľa § 178 TZ – vo-
dič účastný na dopravnej nehode).
Nepriamy páchateľ je špecifický prípad páchateľa, ktorý na spáchanie 

trestného činu zneužije tretiu osobu ako „živý nástroj“ a ako nástroj sama 
nekoná alebo nekoná zavinene, a to osobu:
•	 nepríčetnú alebo nedostatočného veku,
•	 konajúcu v skutkovom omyle,
•	 donútenú k činu fyzickým násilím (vis absoluta),
•	 donútenú ku konaniu vyhrážkou (krajná núdza),
•	 nekonajúcu v špecifickou úmysle na dosiahnutie cieľa nepriameho pá-

chateľa,
•	 povinnú poslúchnuť priamy rozkaz nepriameho páchateľa (výkon práva 

a povinnosti).
Konanie za iného podľa § 128 ods. 8 TZ reflektuje pravidlo pre prípad, 

ak páchateľ musí byť nositeľom osobitnej vlastnosti, spôsobilosti alebo po-
stavenia, pričom stačí, ak túto vlastnosť, spôsobilosť alebo postavenie spĺňa 
právnická osoba, v ktorej mene páchateľ koná (napr. trestný čin poškodzo-
vania veriteľa podľa § 239 ods. 1 TZ – dlžníkom je právnická osoba, za ktorú 
koná konkrétna fyzická osoba).

7.2 Spolupáchateľ trestného činu

Spolupáchateľstvo predstavuje spáchanie trestného činu spoločným kona-
ním (objektívna podmienka) dvoch alebo viacerých osôb. Spolupáchateľstvo 



47

7. PÁCHATEĽ, SPOLUPÁCHATEĽ TRESTNÉHO ČINU A ÚČASTNÍK NA TRESTNOM ČINE

je možné len pri úmyselných trestných činoch a vyžaduje predošlú dohodu 
spolupáchateľov alebo úmysel spoločne spáchať ten istý konkrétny trestný 
čin (subjektívna podmienka).

Spolupáchateľstvo vyžaduje osobnú priamu účasť spolupáchateľov na 
napĺňaní znakov skutkovej podstaty trestného činu, pričom o spoločné ko-
nanie ide ak:
1. každý zo spolupáchateľov naplní svojím konaním všetky znaky skutkovej 

podstaty trestného činu,
2. každý z páchateľov naplní časť konania popísaného v skutkovej podstate 

trestného činu a tá je naplnená až súhrnom konaní spolupáchateľov alebo
3. konanie každého z páchateľov je tzv. článkom reťaze konania, teda ne-

vyhnutnou časťou celkového konania, ktoré spoločne napĺňajú skutkovú 
podstatu trestného činu.
Podľa § 128 ods. 8 TZ v prípadoch s obmedzeným okruhom páchateľov, 

ak sa na spáchanie trestného činu vyžaduje osobitná vlastnosť, spôsobilosť 
alebo postavenie páchateľa, môže byť spolupáchateľom trestného činu len 
osoba, ktorá má požadovanú vlastnosť, spôsobilosť alebo postavenie.

Pri spolupáchateľstve platí podľa § 20 TZ zásada, že ak bol trestný čin 
spáchaný spoločným konaním dvoch alebo viacerých páchateľov (spolupá-
chatelia), zodpovedá každý z nich, ako keby trestný čin spáchal sám, pričom 
spolupáchatelia zodpovedajú za spoločný následok spoločne a nerozdielne.

Pri trestaní spolupáchateľstva sa uplatňuje všeobecná zásada individuali-
zácie trestu podľa § 34 ods. 4 TZ a je prehĺbená v odseku 5 daného ustanove-
nia 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.

Ak dvaja alebo viacerí páchatelia spoločným konaním páchajú trestnú 
činnosť bez spoločného úmyslu (nedostatok subjektívnej podmienky) ho-
voríme 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 alebo
•	 postupné páchateľstvo – dvaja alebo viacerí páchatelia postupne napĺňa-

jú znaky skutkovej podstaty trestného činu, ale bez spoločnej dohody.

7.3 Účastník na trestnom čine

Účastníctvo predstavuje úmyselnú nepriamu účasť na trestnom čine hlavné-
ho páchateľa a rozumieme ním úmyselnú činnosť viacerých osôb na trest-
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nom čine, ktorá je mierená proti rovnakému záujmu chránenému Trestným 
zákonom, s tým, že účastník sám nenapĺňa znaky skutkovej podstaty kon-
krétneho trestného činu, ale len prispieva k trestnoprávne relevantnému 
následku.

Podľa § 21 ods. 1 TZ sú taxatívne stanovené štyri formy účastníctva a ide o:
1. 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,

2. návodcu, ktorý naviedol alebo vzbudil rozhodnutie u iného na spáchanie 
(konkrétneho) trestného činu,

3. objednávateľa, ktorý požiadal iného (spravidla za odplatu a bez potreby 
vzbudiť rozhodnutie u neho), aby spáchal trestný čin alebo

4. pomocníka, ktorý (pre alebo pri spáchaní trestného činu) poskytol iné-
mu 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.
Podmienkou existencie účastníctva je skutočnosť, že páchateľ sa aspoň 

pokúsil o spáchanie trestného činu (§ 21 ods. 1 TZ), čo reflektuje zásadu 
akcesority pri účastníctve spočívajúcej v závislosti od konania hlavného pá-
chateľa, a to sa premietlo aj do skutočnosti, že podľa § 21 ods. 2 TZ sa na 
trestnú zodpovednosť účastníka použijú ustanovenia o trestnej zodpoved-
nosti páchateľa.

V prípade, ak u hlavného páchateľa nedôjde aspoň k pokusu o trestný 
čin, aktivuje sa zásada osamostatnenia, podľa ktorej sa účastníctvo bude po-
sudzovať len podľa ustanovení o príprave na zločin. 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. Účastník zodpovedá len za následky, ktoré sám 
svojím konaním spôsobil a zavinil.

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 nastavená legis-
latívnym znením v poradí organizátor, návodca, objednávateľ a najmenej 
závažnou formou je pomocník.
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Pri účastníctve, na rozdiel od páchateľa a spolupáchateľa, podľa § 128 
ods. 8 TZ platí pre prípad, ak na spáchanie trestného činu tento zákon vyža-
duje osobitnú vlastnosť, spôsobilosť alebo postavenie páchateľa, že účastní-
kom 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.

OTÁZKY DO DISKUSIE:

1. Charakterizujte trestnú súčinnosť a uveďte príklady vo vzťahu k jednot-
livým deleniam. Pri príkladoch sa prioritne zamerajte na trestné činy 
podľa štvrtej a piatej hlavy osobitnej časti Trestného zákona.

2. Charakterizujte páchateľa trestného činu a  uveďte príklady vo vzťahu 
k jednotlivým deleniam. Pri príkladoch sa prioritne zamerajte na trestné 
činy podľa štvrtej a piatej hlavy osobitnej časti Trestného zákona.

3. Charakterizujte spolupáchateľstvo pri trestnom čine a uveďte príklady vo 
vzťahu k jednotlivým deleniam. Pri príkladoch sa prioritne zamerajte na 
trestné činy podľa štvrtej a piatej hlavy osobitnej časti Trestného zákona.

4. Charakterizujte účastníctvo na trestnom čine a uveďte príklady vo vzťahu 
k jednotlivým deleniam. Pri príkladoch sa prioritne zamerajte na trestné 
činy podľa štvrtej a piatej hlavy osobitnej časti Trestného zákona.
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Mnohosť trestnej činnosti je neželaný jav vykazujúci vyššiu mieru závažnos-
ti, ktorý znamená spáchanie najmenej dvoch trestných činov jedným pácha-
teľom. Mnohosť trestnej činnosti má dve základné formy:
•	 súbeh trestných činov (konkurencia) a
•	 recidíva (spätnosť).

8.1 Súbeh trestných činov

Súbeh trestných činov možno definovať ako situáciu, keď ten istý páchateľ 
spácha dva alebo viac trestných činov skôr, ako súd prvého stupňa za niekto-
rý z nich vyhlási odsudzujúci rozsudok. Z danej definície možno vyabstraho-
vať znaky súbehu, ktoré musia byť naplnené kumulatívne. Ide o:
1. toho istého páchateľa – s ohľadom na relevantnosť súbehu nie je podstat-

né či konal sám alebo v súčinnosti s inou osobou,
2. spáchanie viac ako jedného trestného činu – s ohľadom na relevantnosť 

súbehu nie je podstatné, či ide o tie isté trestné činy, prečin či zločin, zá-
kladnú alebo kvalifikovanú skutkovú podstatu trestného činu; podstatné 
však je, aby v čase spáchania druhého trestného činu nezanikla trestnosť 
prvého trestného činu,

3. do momentu vyhlásenia odsudzujúceho rozsudku súdom prvého stupňa 
za jeden zo zbiehajúcich trestných činov (pri trestnom rozkaze je ča-
sovým determinantom doručenie trestného rozkazu obvinenému) – zá-
sadná je skutočnosť, aby predmetný rozsudok nadobudol právoplatnosť; 
za odsudzujúci rozsudok sa na účely posudzovania súbehu nepovažuje 
rozsudok, ktorým sa upustilo od potrestania.
Súbeh trestných činov má v trestnoprávnej teórii delenie podľa jednotli-

vých kritérií, a to podľa:
•	 počtu skutkov, ktorými boli zbiehajúce trestné činy spáchané, delíme 

súbehy trestných činov na:
 − jednočinné – spáchaný jedným skutkom a
 − viacčinné – spáchaný najmenej dvoma skutkami.

Skutkom sa na účely trestného práva rozumie určitá udalosť v reálnom 
svete majúca charakter konania človeka, ktorá môže napĺňať znaky skutko-
vej podstaty jedného alebo viacerých trestných činov, ale rovnako nemusí 
napĺňať znaky žiadneho trestného činu. Skutok býva vymedzený v prísluš-
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nom akte orgánu činného v trestnom konaní alebo súdu (napr. v uznese-
ní o vznesení obvinenia) a predstavuje súhrn opísaných okolností, nie ich 
právne posúdenie. Jednota skutku (jeden skutok) predstavuje prejavy vôle 
páchateľa vo vonkajšom svete, ktoré sú pre trestnoprávne relevantný násle-
dok kauzálne a na ktoré sa vzťahuje páchateľovo zavinenie.

Pri pokračovacích, hromadných a trvácich trestných činoch ide o jeden 
skutok a o jeden trestný čin, a preto nemôžeme hovoriť o mnohosti trestnej 
činnosti;
•	 právnej kvalifikácie zbiehajúcich trestných činov delíme súbehy trestných 

činov na:
 − rovnorodé – páchateľ napĺňa skutkovú podstatu toho istého trestné-

ho činu,
 − rôznorodé – páchateľ napĺňa skutkové podstaty rôznych trestných 

činov.
Kombináciou skôr uvedených kritérií rozoznávame:

1. jednočinný rovnorodý súbeh – v podstate ide o jeden trestný čin, keď bol 
objekt trestného činu páchateľom zasiahnutý viackrát (napr. viacnásob-
ná vražda – dôsledkom je aplikácia kvalifikovanej skutkovej podstaty);

2. jednočinný rôznorodý súbeh – páchateľ jedným skutkom naplní skutko-
vé podstaty viacerých činov; v danom prípade treba dôsledne odlišovať 
zdanlivý súbeh, keď je vylúčený jednočinný súbeh vybraných trestných 
činov, a to z nasledujúcich dôvodov:
a) pomer špeciality  – existencia špeciálnejšieho užšieho ustanovenia 

má prednosť pred všeobecnejším širším ustanovením (kvalifikova-
né a privilegované skutkové podstaty trestných činov majú prednosť 
pred základnými skutkovými podstatami trestných činov, zložené 
skutkové podstaty trestných činov majú prednosť pred skutkovými 
podstatami, ktoré možno považovať za ich časti, tzv. predčasne doko-
nané trestné činy majú prednosť k ustanoveniam o príprave na zločin 
a pokuse trestného činu),

b) pomer subsidiarity – existencia ustanovení postihujúcich závažnej-
šie formy určitej trestnej činnosti pred menej závažnejšími (bližšie 
vývojové štádia trestného činu pred vzdialenejšími, závažnejšie for-
my trestnej súčinnosti pred menej závažnými, spravidla ustanovenia 
poruchových trestných činov pred ohrozovacími trestnými činmi),

c) faktická konzumpcia – marginalizácia porušenia alebo ohrozenia zá-
ujmov chránených Trestným zákonom oproti hlavnej trestnej činnos-
ti, ktorá je postihnutá iným ustanovením Trestného zákona (vždy sa 
posudzuje individuálne);
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3. viacčinný rovnorodý súbeh – páchateľ spácha viacerými skutkami trestné 
činy rovnakej skutkovej podstaty (nejde o pokračovací trestný čin);

4. viacčinný súbeh rôznorodý – páchateľ viacerými skutkami spácha trestné 
činy rôznych skutkových podstát (bez ohľadu na časové hľadisko).
Pri trestaní súbehu trestných činov sa v rôznej miere aplikujú nasledu-

júce zásady:
a) kumulačná (sčítavacia) zásada – prezentuje odplatné chápanie trestu 

a vo svojej podstate ide o sčítavanie výmer trestov za jednotlivé zbieha-
júce sa trestné činy. V podmienkach Slovenskej republiky sa v trestnom 
práve v danom smere neuplatňuje. Jej prvky možno badať napríklad pri 
možnosti ukladať určité trestnoprávne sankcie popri sebe;

b) absorpčná (pohlcovacia) zásada – v podmienkach Slovenskej republi-
ky sa v trestnom práve uplatňuje pri zbiehajúcich sa trestných činoch 
v najširšej miere, a to v podobe absorpcie miernejších trestných sadzieb 
trestnou sadzbou najprísnejšou (§ 41 ods. 1 TZ – úhrnný trest, § 42 TZ – 
súhrnný trest);

c) asperačná (zostrovacia) zásada – predstavuje určitý medzistupeň medzi 
absorpčnou a kumulačnou zásadou. V podmienkach Slovenskej republiky 
sa v trestnom práve uplatňuje pri viacčinnom súbehu minimálne dvoch 
úmyselných trestných činov, z ktorých aspoň jeden je zločinom a spôso-
buje zvýšenie hornej hranice trestnej sadzby najprísnejšieho sa zbiehajú-
ceho trestného činu o jednu tretinu (§ 41 ods. 2 TZ – úhrnný trest).

8.2 Recidíva

Recidívu možno považovať za závažnejšiu formu mnohosti trestnej činnosti 
ako súbeh trestných činov, pretože predstavuje spáchanie trestného činu 
osobou, ktorá už bola odsúdená a na ktorej sa spravidla už v minulosti rea-
lizovala represia trestu a intervencia nesmerovala k náprave. Recidíva pred-
stavuje celospoločenský fenomén, a preto má aj širšie definičné rozpätie. 
Môžeme hovoriť o:
a) trestnoprávnej recidíve – predstavuje spáchanie trestného činu pácha-

teľom po tom, čo bol pre iný trestný čin právoplatným rozsudkom od-
súdený (nie je potrebné, aby trest už vykonal). V súlade s vymedzením 
uvedeným v Trestnom zákone ovplyvňuje posudzovanie zániku trestnos-
ti vybraných trestných činov výšku, druh a spôsob výkonu trestu a pri 
niektorých trestných činoch je diferenciačným znakom kvalifikovanej 
skutkovej podstaty (napr. zanedbanie povinnej výživy, krádež);
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b) kriminologickej recidíve – predstavuje recidívu v najširšom význame – 
opätovné asociálne konanie páchateľa (faktický stav) bez ohľadu na to, či 
bol páchateľ za predchádzajúci skutok potrestaný alebo bolo potrestanie 
zahladené; kriminologické poňatie recidívy sa využíva pri posudzovaní 
osoby páchateľa a jeho možnej nebezpečnosti pre spoločnosť (napr. pri 
určovaní resocializačnej prognózy);

c) penologická (penitenciárna) recidíva – predstavuje recidívu v užšom vý-
zname ako trestnoprávna recidíva, pretože okamihom hodnotenia nie je 
odsúdenie, ale až vykonanie konkrétnej sankcie; pri penitenciárnej reci-
díve sa pohľad upiera iba na odsúdených, ktorí už v minulosti vykonali 
nepodmienečný trest odňatia slobody.
V trestnoprávnej teórii sa objavuje aj pojem tzv. nepravej recidívy. Ide 

o prípad, keď páchateľ po vyhlásení odsudzujúceho rozsudku ešte pred na-
dobudnutím jeho právoplatnosti spácha ďalší trestný čin.

Recidívu diferencuje na základe kritéria:
1. charakteru páchanej trestnej činnosti na:

a) všeobecnú (nerovnorodú) recidívu – opakovaná trestná činnosť nie je 
rovnakého druhu (napr. po odsúdení za trestný čin útoku na verejné-
ho činiteľa podľa § 323 TZ spácha páchateľ trestný čin krádeže podľa 
§ 212 TZ),

b) druhovú recidívu – opakovaná trestná činnosť má rovnaké druhové 
črty, teda je totožná v znakoch skutkových podstát (napr. po odsúde-
ní za trestný čin lúpeže podľa § 188 TZ spácha páchateľ trestný čin 
vydierania podľa § 189 TZ),

c) individuálnu (špeciálnu) recidívu  – opakovaná trestná činnosť je 
identická (napr. po odsúdení za trestný čin týrania blízkej osoby 
a zverenej osoby podľa § 208 TZ páchateľ spácha opakovane trestný 
čin týrania blízkej osoby a zverenej osoby);

2. časového rozpätia medzi posudzovanými udalosťami na:
a) časovo obmedzenú recidívu – s ustanoveným časovým rozpätím [napr. 

podľa § 207 ods. 3 písm. c) TZ sa odňatím slobody na jeden rok až päť 
rokov potrestá páchateľ, ak spácha čin uvedený v odseku 1 alebo 2, hoci 
bol v predchádzajúcich 24 mesiacoch za taký čin odsúdený alebo bol 
z výkonu trestu odňatia slobody uloženého za taký čin prepustený],

b) časovo neobmedzenú recidívu – Trestný zákon pre trestnosť neusta-
novuje žiadny časový limit [napr. podľa § 144 ods. 2 písm. a) TZ od-
ňatím slobody na 25 rokov alebo trestom odňatia slobody na doživo-
tie sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 a ak už bol 
odsúdený za trestný čin vraždy];
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3. druhov zavinenia na:
a) recidívu úmyselného trestného činu a
b) recidívu nedbanlivostného trestného činu.
Trestnoprávne následky recidívy vyjadrujú prísnejšiu represiu prostred-

níctvom:
1. recidívy ako obligatórneho znaku základnej skutkovej podstaty [napr. 

§ 212 ods. 1 písm. g) TZ],
2. recidívy ako okolnosti podmieňujúcej použitie vyššej trestnej sadzby 

[napr. § 212 ods. 2 písm. b) TZ],
3. recidívy začlenenej do všeobecne priťažujúcich okolností [§ 37 písm. m) TZ],
4. recidívy zločinu alebo obzvlášť závažného zločinu spôsobujúcej zvýšenie 

dolnej hranice zákonom ustanovenej trestnej sadzby o jednu polovicu 
alebo o dve tretiny (§ 38 ods. 5 alebo 6 TZ),

5. zásady „trikrát a dosť“ (§ 47 ods. 2 TZ),
6. zohľadnenia recidívy pri vonkajšej diferenciácii pri zaradení odsúdeného 

do výkonu trestu odňatia slobody (§ 48 TZ),
7. recidívy ako prekážky uloženia podmienečného odkladu výkonu trestu 

odňatia slobody (§ 49 ods. 2 a § 51 ods. 1 TZ),
8. recidívy ako prekážky podmienečného prepustenia z výkonu trestu od-

ňatia slobody [§ 66 ods. 1 písm. c) TZ],
9. recidívy ako dôvodu na uloženie fakultatívneho ochranného dohľadu 

(§ 76 ods. 2 TZ),
10. recidívy ako dôvodu na uloženie trestu zákazu činnosti na doživotie 

[§ 61 ods. 5 písm. a) TZ].

OTÁZKY DO DISKUSIE:

1. Charakterizujte mnohosť trestnej činnosti a uveďte príklady vo vzťahu 
k jej deleniu. Pri príkladoch sa prioritne zamerajte na trestné činy podľa 
štvrtej a piatej hlavy osobitnej časti Trestného zákona.

2. Charakterizujte súbeh trestných činov a uveďte príklady vo vzťahu k jed-
notlivým deleniam. Pri príkladoch sa prioritne zamerajte na trestné činy 
podľa štvrtej a piatej hlavy osobitnej časti Trestného zákona.

3. Charakterizujte recidívu a uveďte príklady vo vzťahu k jednotlivým dele-
niam. Pri príkladoch sa prioritne zamerajte na trestné činy podľa štvrtej 
a piatej hlavy osobitnej časti Trestného zákona.
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Sankcie sú podľa Trestného zákona tresty a  ochranné opatrenia, kto-
ré sú právnym následkom spáchaného trestného činu alebo činu inak 
trestného (§ 31 ods. 1 TZ). Predstavujú špecifické, zákonom ustanovené 
a štátom vynútiteľné následky spáchaného trestného činu alebo činu inak 
trestného. Sankcia ako trestnoprávny následok má pre jej adresáta negatív-
ny dopad spojený s ujmou na slobode, majetku, cti či iných právach. Trestný 
zákon upravuje trestnoprávne sankcionovanie fyzických osôb v druhej hlave 
všeobecnej časti Trestného zákona a trestanie právnických osôb v tretej časti 
čl. I zákona o trestnej zodpovednosti právnických osôb.

Prostredníctvom trestov a ochranných opatrení sa taktiež napĺňa hlavný 
účel trestného práva, ktorý spočíva v ochrane práv a záujmov fyzických osôb 
a právnických osôb, záujmov spoločnosti, ústavného zriadenia Slovenskej 
republiky a záujmov Európskej únie pred trestnými činmi, avšak u každej 
z  formy sankcie iným spôsobom. Tresty a ochranné opatrenia sú trestno-
právne sankcie, ktoré sa od seba odlišujú najmä:
•	 druhmi a ich počtom (tresty – § 32 TZ, ochranné opatrenia – § 33 TZ),
•	 okruhom osôb, ktorým ich možno uložiť (tresty – iba páchatelia trest-

ných činov, ochranné opatrenia – páchatelia a iné osoby – § 7a TZ),
•	 zásadami, ktoré sa aplikujú pri ich ukladaní (tresty – § 34 TZ, ochranné 

opatrenia – § 35 TZ),
•	 časovou pôsobnosťou (tresty – § 2 ods. 1 a 2 TZ, ochranné opatrenia – 

§ 2 ods. 3 TZ).
V  trestnoprávnej teórii nachádzame delenia trestov podľa rozličných 

kritérií (obdobne možno dané delenie primerane aplikovať aj na ochranné 
opatrenia), ktorými sú:
1. miera určitosti, s akou je trest zákonne vymedzený:

a) tresty absolútne určité – s presne ustanoveným druhom a výmerou; 
v Trestnom zákone sa vyskytujú výnimočne, keďže neumožňujú súd-
nu individualizáciu trestu (napr. trestný čin úkladnej vraždy podľa 
§ 144 ods. 3 TZ),

b) tresty relatívne určité – zákonom ustanovený druh s výmerou v urči-
tých hraniciach s dolnou a hornou hranicou; v Trestnom zákone ide 
o najčastejšie vymedzenie pri trestoch,

c) tresty absolútne neurčité  – neurčitá formulácia druhu a  výmery; 
v Trestnom zákone sa takéto tresty nenachádzajú, pretože sú v roz-
pore s požiadavkou určitosti trestov (možno však nájsť príklad pri 
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ochranných opatreniach – detencia podľa § 82 ods. 2 TZ trvá dovte-
dy, kým ochranu spoločnosti pred páchateľom nemožno zabezpečiť 
miernejšími prostriedkami);

2. práva odsúdeného, ktoré trest postihuje:
a) tresty postihujúce slobodu (napr. trest odňatia slobody),
b) tresty postihujúce majetok (napr. peňažný trest),
c) tresty na cti (napr. trest straty čestných titulov);

3. možnosť trest uložiť samostatne:
a) tresty samostatné alebo hlavné (napr. trest odňatia slobody),
b) tresty vedľajšie – uložiteľné len popri hlavnom treste (napr. trest stra-

ty vojenskej a inej hodnosti);
4. možnosť spojenia s náhradným trestom:

a) tresty bez náhrady (napr. trest odňatia slobody),
b) tresty s náhradou – premenou na iný druh trestu (napr. trest domáce-

ho väzenia);
5. vek páchateľa:

a) tresty, ktoré možno uložiť dospelému páchateľovi (všetky druhy uve-
dené v § 32 TZ),

b) tresty, ktoré možno uložiť mladistvému (druhy trestov uvedené 
v § 109 TZ).

Pri mladistvých páchateľoch existuje sui generis opatrenie s charakterom 
trestného postihu, ktoré nezaraďujeme pod sankcie, a je ním výchovné opa- 
trenie (§ 106 a nasl. TZ).

9.1 Tresty

Trest je ujma na osobnej slobode, majetkových alebo iných právach od-
súdeného, ktorú môže uložiť páchateľovi len súd podľa Trestného záko-
na za spáchaný trestný čin (§ 31 ods. 2 TZ). V legálnej definícii trestu sa 
premieta zásada zákonnosti, keďže len Trestný zákon môže ustanoviť trest-
ný čin, za ktorý môže byť páchateľovi uložený trest. Problematiku ukladania 
druhu a výmery trestov a s ňou súvisiace otázky upravuje druhá hlava vše-
obecnej časti Trestného zákona.

Taxatívny výpočet druhov trestov, ktoré možno uložiť fyzickej osobe – 
páchateľovi, je ustanovený v § 32 TZ nasledovne:
•	 trest odňatia slobody,
•	 trest domáceho väzenia,
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•	 trest povinnej práce,
•	 peňažný trest,
•	 trest prepadnutia majetku,
•	 trest prepadnutia veci,
•	 trest zákazu činnosti,
•	 trest zákazu pobytu,
•	 trest zákazu účasti na verejných podujatiach,
•	 trest straty čestných titulov a vyznamenaní,
•	 trest straty vojenskej a inej hodnosti,
•	 trest vyhostenia.

Pre úplnosť treba uviesť, že obdobný taxatívny výpočet druhov trestov, 
ale pre páchateľov právnické osoby, sa nachádza v § 10 ZoTZPO. Ide o:
•	 trest zrušenia právnickej osoby,
•	 trest prepadnutia majetku,
•	 trest prepadnutia veci,
•	 peňažný trest,
•	 trest zákazu činnosti,
•	 trest zákazu prijímať dotácie alebo subvencie,
•	 trest zákazu prijímať pomoc a podporu poskytovanú z fondov Európskej 

únie,
•	 trest zákazu účasti vo verejnom obstarávaní,
•	 trest zverejnenia odsudzujúceho rozsudku.

V § 34 TZ sú upravené zásady ukladania trestov, pričom odsek 1 vyme-
dzuje účel trestu; účelom trestu je:
•	 zabezpečiť ochranu spoločnosti pred páchateľom – ochranná funkcia,
•	 zabrániť v páchaní ďalšej trestnej činnosti – represívna funkcia,
•	 vytvoriť podmienky na jeho výchovu na to, aby viedol riadny život – indi-

viduálna prevencia,
•	 odradiť iných od páchania trestných činov – generálna prevencia,
•	 vyjadriť odsúdenie páchateľa spoločnosťou – morálne odsúdenie.

Zásada zákonnosti (nulla poena sine lege) je explicitne premietnutá aj 
v zásadách ukladania trestov v § 34 ods. 2 TZ, ktorá ustanovuje, že pácha-
teľovi možno uložiť len taký druh trestu a len v takej výmere, ako je ustano-
vené v Trestnom zákone.

V § 34 ods. 3 TZ je vyjadrená zásada personality trestu, podľa ktorej má 
trest postihovať iba páchateľa tak, aby bol zabezpečený čo najmenší vplyv na 
jeho rodinu a jemu blízke osoby.

Zásada individualizácie trestu je vo všeobecnej rovine upravená v § 34 
ods. 4 TZ, keď súd má pri určovaní druhu trestu a jeho výmery prihliadnuť 
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najmä na spôsob spáchania činu a jeho následok, zavinenie, pohnútku, pri-
ťažujúce okolnosti, poľahčujúce okolnosti a na osobu páchateľa, jeho pome-
ry a možnosť jeho nápravy. Osobitne je zásada individualizácie trestu v § 34 
ods. 5 TZ upravená pre:
•	 spolupáchateľstvo, keď treba zohľadniť aj to, akou mierou konanie kaž-

dého zo spolupáchateľov prispelo k spáchaniu trestného činu,
•	 účastníctvo – pri organizátorovi, objednávateľovi, návodcovi a pomoc-

níkovi treba prihliadať aj na význam a povahu ich účasti na spáchanom 
trestnom čine,

•	 vo vzťahu k vývojovým štádiám trestného činu – pri príprave na zločin 
a pri pokuse trestného činu 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.
Zásada individualizácie trestu je v podstate realizovaná aj cez jednotlivé 

právne inštitúty zakotvené v Trestnom zákone, medzi ktoré patria najmä:
•	 poľahčujúce okolnosti a priťažujúce okolnosti a ich pomer (§ 36 až 38 TZ),
•	 mimoriadne zníženie trestu (§ 39 TZ),
•	 upustenie od potrestania (§ 40 TZ).

Zásada samostatnosti trestov je vymedzená v § 34 ods. 6 prvá veta TZ, 
podľa ktorej všetky druhy trestov možno uložiť samostatne (diskrepancia vo 
vzťahu k § 63 ods. 2 a § 64 ods. 2 TZ). Podstatná časť § 34 ods. 6 TZ neko-
rešpondujúca so zásadou samostatnosti trestov je vymedzená v druhej vete 
predmetného ustanovenia, podľa ktorej pri trestnom čine, ktorého horná 
hranica trestnej sadzby trestu odňatia slobody ustanovená v osobitnej časti 
zákona prevyšuje päť rokov, musí súd obligatórne uložiť trest odňatia slo-
body (s možnosťou využitia podmienečného odkladu výkonu trestu odňatia 
slobody podľa § 49 a nasl. a § 51 a nasl. TZ), ak Trestný zákon neustanovuje 
inak (k tomu pozri § 53 ods. 2 TZ).

Zásadu samostatnosti trestov dopĺňa zásada nezlučiteľnosti trestov, podľa 
ktorej podľa § 34 ods. 7 TZ popri sebe nemožno uložiť:
•	 tresty odňatia slobody a domáceho väzenia,
•	 tresty odňatia slobody a povinnej práce,
•	 peňažný trest a trest prepadnutia majetku,
•	 tresty prepadnutia veci a prepadnutia majetku,
•	 tresty zákazu pobytu a vyhostenia.

Pri trestaní treba okrem určenia druhu trestu určiť aj jeho výmeru, čo 
sa pri jednotlivých trestoch aplikuje uplatnením zásad ukladania trestov 
v spojení s aplikáciou ustanovení o jednotlivých druhoch trestov. Základ-
ným predpokladom je, že podľa § 32 ods. 2 TZ sú v osobitnej časti Trestné-
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ho zákona ustanovené len trestné sadzby trestu odňatia slobody, z ktorých 
sa vypočítava končená výmera aplikáciou jedného či niekoľkých ustanovení 
Trestného zákona. Zákonodarca však opomenul komplikované situácie, pri 
ktorých kolidujú viaceré ustanovenia a neustanovil ich poradie, čo môže pri 
určovaní výmery spôsobovať zásadné rozdiely. Z ustálenej judikatúry (pozri 
uznesenie Krajského súdu v Trenčíne z 8. apríla 2009, sp. zn. 23 To 1/2009 
publikovanom v Zbierke stanovísk Najvyššieho súdu a rozhodnutí súdov 
Slovenskej republiky č. 4/2009 pod číslom 32) vyplýva, že sa v komplikova-
ných prípadoch postupuje pri aplikácii jednotlivých ustanovení nasledovne:
1. § 117 TZ,
2. § 38 ods. 3 až 6 TZ,
3. § 41 ods. 2 TZ,
4. § 39 ods. 4 TZ.

Na trestanie mladistvých sa vzťahujú osobitné ustanovenia o stíhaní mla-
distvých upravené v štvrtej hlave osobitnej časti Trestného zákona; § 95 až 
121 TZ.

Pri rekodifikácii trestnoprávnych kódexov v roku 2006 bola deklarovaná 
depenalizácia a dekriminalizácia konaní, čo predznačovalo odklon od retri-
butívnej justície a orientáciu na restoratívnu justíciu. Retributívny prístup 
definuje štát ako obeť, zároveň definuje nezákonný vzťah ako porušenie 
pravidiel a vidí vzťah medzi obeťou a páchateľom ako irelevantný. Na druhej 
strane restoratívny prístup označuje ľudí ako obete a uznáva význam me-
dziľudských rozmerov. V chápaní restoratívnej justície a jej prvkov majú 
dôležité miesto alternatívne tresty, ktoré boli zavedené do systému trestnej 
justície, aby umožnili sudcom a prokurátorom v trestnom konaní viac mož-
ností v uplatňovaní spravodlivosti s ohľadom na osobu páchateľa a spácha-
ný trestný čin. V trestnom práve v podmienkach Slovenskej republiky pred-
stavujú alternatívne tresty uloženie trestov, ktoré nie sú spojené s odňatím 
slobody alebo ide o samostatne uložiteľné tresty ako alternatívy k nepod-
mienečnému trestu odňatia slobody. Základnú charakteristiku jednotlivých 
trestnoprávnych sankcií a podmienky ich uloženia uvádzame ďalej.

9.1.1 Trest odňatia slobody (§ 46 až 48, § 65a, § 66 až 68 TZ)
Trest odňatia slobody predstavuje univerzálny druh trestu, čo znamená, že 
ho možno uložiť za každý trestný čin. Nepodmienečná forma daného trestu 
predstavuje najzávažnejší zásah do základných práv a slobôd odsúdeného, 
a preto by sa mal ukladať v kontexte ultima ratio iba v prípadoch, keď iné 
druhy trestov na dosiahnutie účelu trestu nestačia (daná premisa nie je za-
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kotvená v Trestnom zákone, naopak Trestný zákon zakotvuje pravidlo po-
vinného uloženia trestu odňatia slobody v § 34 ods. 6 TZ).

Podstatou trestu odňatia slobody je dočasné obmedzenie slobody voľné-
ho pohybu a pobytu odsúdeného a s tým súvisiacich ďalších práv odsúdené-
ho núteným pobytom v ústave na výkon trestu odňatia slobody (konkrétny 
právny rámec výkonu ustanovuje osobitný zákon). Trest odňatia slobody sa 
vykonáva diferencovane v ústavoch na výkon trestu odňatia slobody mini-
málneho, stredného alebo maximálneho stupňa stráženia a podmienky za-
radenia do jednotlivých stupňov sú upravené v § 48 TZ.

Trest odňatia slobody možno uložiť na dobu:
a) určitú – najviac na 25 rokov (§ 46 TZ a jednotlivé trestné činy v osobitnej 

časti Trestného zákona) alebo
b) neurčitú – na doživotie, a to:

 − fakultatívne (§ 47 ods. 1 TZ) alebo
 − obligatórne – pri aplikácii zásady „trikrát a dosť“ (§ 47 ods. 2 TZ).

9.1.2 Podmienečný odklad výkonu trestu odňatia slobody (§ 49 a § 50 TZ)
Podmienečný odklad výkonu trestu odňatia slobody predstavuje odpustenie 
trestu odňatia slobody uloženom odsudzujúcim rozsudkom po osvedčení od-
súdeného, t. j. riadnom správaní a plnení povinností odsúdeným v ustanove-
nej skúšobnej dobe (jeden až päť rokov). V prípade, ak sa odsúdený „neosved-
čí“ (§ 50 ods. 4 TZ), ide reálne o odloženie výkonu trestu odňatia slobody 
a súd spravidla rozhodne, že sa trest odňatia slobody vykoná. Súd môže pod-
mienečne odložiť trest odňatia slobody za splnenia nasledujúcich podmienok:
1. uložený trest odňatia slobody neprevyšuje dva roky a

a) vzhľadom na osobu páchateľa, najmä s prihliadnutím na jeho doteraj-
ší život a prostredie, v ktorom žije a pracuje, a na okolnosti prípadu, 
má súd dôvodne za to, že na zabezpečenie ochrany spoločnosti a ná-
pravu páchateľa výkon trestu odňatia slobody nie je nevyhnutný alebo

b) prijme záruku za nápravu páchateľa a ak vzhľadom na výchovný vplyv 
toho, kto záruku ponúkol, má za to, že výkon trestu odňatia slobody 
nie je nevyhnutný a

2. súd neodsudzuje páchateľa za úmyselný trestný čin spáchaný v skúšobnej 
dobe podmienečného odsúdenia alebo v skúšobnej dobe podmienečného 
prepustenia z výkonu trestu odňatia slobody.
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9.1.3 Podmienečný odklad výkonu trestu odňatia slobody s probačným  
 dohľadom (§ 51 a § 52 TZ)
Podmienečný odklad výkonu trestu odňatia slobody s probačným dohľadom 
predstavuje, obdobne ako podmienečný odklad výkonu trestu odňatia slobo-
dy, odpustenie trestu odňatia slobody uloženého odsudzujúcim rozsudkom 
po osvedčení odsúdeného, t. j. riadnom správaní a plnení povinností odsú-
deným v ustanovenej skúšobnej dobe (jeden až päť rokov). Rozdiel opro-
ti podmienečnému odkladu výkonu trestu odňatia slobody podľa § 50 TZ 
spočíva v nariadení probačného dohľadu nad správaním odsúdeného pro-
bačným a mediačným úradníkom, obligatórnom uložením obmedzení ale-
bo povinností (§ 51 ods. 3 a 5 TZ), ktoré sú súčasťou probačného dohľadu, 
a podrobení sa kontrole technickými prostriedkami, ak boli uložené. V prí-
pade ak sa odsúdený „neosvedčí“ (§ 52 ods. 1 TZ), ide reálne o odloženie 
výkonu trestu odňatia slobody a súd spravidla rozhodne, že trest odňatia 
slobody sa vykoná. Súd môže podmienečne odložiť trest odňatia slobody 
za splnenia podmienok na uloženie podmienečného odkladu výkonu trestu 
odňatia slobody ustanoveným v § 49 ods. 1 TZ s tým rozdielom, že uložený 
trest odňatia slobody neprevyšuje tri roky.

9.1.4 Trest domáceho väzenia (§ 53, § 65a, § 68a, § 68b TZ)
Trest domáceho väzenia by mal v zmysle zmien Trestného zákona účinných 
od 1. augusta 2019 predstavovať zásadnú alternatívu vo vzťahu k trestu od-
ňatia slobody. Čo sa týka zásahu do osobnej slobody páchateľa, možno ho 
vnímať ako najprísnejší alternatívny trest (po dobu výkonu trestu domáceho 
väzenia môže odsúdený opustiť svoje obydlie len po predchádzajúcom sú-
hlase probačného a mediačného úradníka a len z naliehavého dôvodu a na 
nevyhnutne potrebný čas), ktorý však nenarušuje pracovné, rodinné a iné 
sociálne väzby páchateľa tak ako trest odňatia slobody. Efektívna kontro-
la výkonu trestu je zabezpečená prostredníctvom elektronického systému 
monitoringu osôb. Trest domáceho väzenia možno podľa § 53 TZ uložiť za 
nasledujúcich podmienok:
1. uloženie trestu domáceho väzenia postačuje vzhľadom na:

a) povahu trestného činu – možno ho uložiť za zločin s hornou hrani-
cou trestnej sadzby ustanovenej Trestným zákonom, ktorá neprevy-
šuje desať rokov a zároveň ho možno uložiť maximálne na štyri roky 
(nejde o určenie dolnej hranice trestnej sadzby ustanovenej Trestným 
zákonom, tá môže byť aj vyššia, ak súd napr. aplikuje inštitút mimo-
riadneho zníženia trestu),
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b) osobu a pomery páchateľa;
2. páchateľ dal písomný sľub,

a) že sa v určenom čase bude zdržiavať v obydlí na určenej adrese (spra-
vidla ide o čas mimo plnenia pracovných povinností páchateľa) a

b) pri výkone kontroly poskytne potrebnú súčinnosť, a
3. sú splnené podmienky výkonu kontroly technickými prostriedkami podľa 

osobitného právneho predpisu.

9.1.5 Trest povinnej práce (§ 54 a § 55 TZ)
Podstatou trestu povinnej práce je povinnosť odsúdeného vykonať práce vo 
svojom voľnom čase bez nároku na odmenu v rozsahu určenom súdom, a to 
v prospech štátu alebo ďalších subjektov, ktoré svoju činnosť nevykonávajú na 
účely dosiahnutia zisku. Trest povinnej práce vo výmere od 40 do 300 hodín 
možno podľa § 54 a § 55 TZ uložiť za nasledujúcich podmienok:
1. páchateľ dá súhlas na uloženie tohto trestu,
2. páchateľa súd odsudzuje za prečin, za ktorý zákon umožňuje uložiť trest 

odňatia slobody, ktorého horná hranica sadzby trestu odňatia slobody 
nepresahuje päť rokov (ide o obmedzujúce pravidlo pre nedbanlivostné 
prečiny) a

3. páchateľ nie je dlhodobo práceneschopný alebo invalidný.

9.1.6 Peňažný trest (§ 56 a § 57 TZ)
Peňažný trest nie je určený len na postih páchateľov majetkových trestných či-
nov, aj keď postihuje majetok páchateľa, a to v pevne ustanovenej výmere od 
160 eur do 331 930 eur, pričom zaplatená suma peňažného trestu pripadá štátu. 
Podmienky uloženia trestu sú upravené v dvoch samostatných režimoch, a to:
1. podľa § 56 ods. 1 TZ ho súd môže uložiť

a) páchateľovi úmyselného trestného činu a
b) páchateľ získal alebo sa snažil získať trestným činom majetkový pro-

spech,
alebo

2. podľa § 56 ods. 2 TZ ho súd môže uložiť, ak
a) ho ukladá za prečin a
b) vzhľadom na povahu spáchaného prečinu a možnosť nápravy pácha-

teľa trest odňatia slobody neukladá,
ale

3. súd ho nemôže uložiť, ak
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a) by sa tým zmarila možnosť náhrady škody spôsobenej trestným či-
nom alebo

b) je zrejmé, že ho odsúdený nebude schopný zaplatiť.

9.1.7 Trest prepadnutia majetku (§ 58 a § 59 TZ)
Trest prepadnutia majetku predstavuje najprísnejší majetkový postih pácha-
teľa (postihuje celý majetok páchateľa) predstavujúci výnimku z ústavnej 
ochrany nedotknuteľnosti majetku. Podmienky uloženia trestu prepadnutia 
majetku sú nastavené v dvoch režimoch.
1. Fakultatívne uloženie trestu prepadnutia majetku podľa § 58 ods. 1 TZ – 

trest prepadnutia majetku môže súd uložiť za splnenia nasledujúcich 
podmienok:
a) vzhľadom na okolnosti spáchaného trestného činu a pomery pácha-

teľa a
b) páchateľa odsudzuje:

i. na trest odňatia slobody na doživotie alebo
ii. na nepodmienečný trest odňatia slobody za obzvlášť závažný zločin, 

ktorým páchateľ získal alebo sa snažil získať majetkový prospech 
veľkého rozsahu alebo ktorým spôsobil škodu veľkého rozsahu.

2. Obligatórne uloženie trestu prepadnutia majetku je vyjadrené v dvoch 
režimoch – trest prepadnutia majetku musí súd uložiť za splnenia nasle-
dujúcich podmienok:
a) podľa § 58 ods. 2 TZ:

i. ak odsudzuje páchateľa za spáchanie taxatívne uvedeného trest-
ného činu v § 58 ods. 2 TZ a

ii. páchateľ nadobudol majetok aspoň v značnom rozsahu trestnou 
činnosťou alebo z príjmov pochádzajúcich z trestnej činnosti;

b) podľa § 58 ods. 3 TZ za spáchanie taxatívne uvedeného trestného 
činu v § 58 ods. 3 TZ.

9.1.8 Trest prepadnutia veci (§ 60 TZ)
Trest prepadnutia veci rovnako ako trest prepadnutia majetku postihuje ma-
jetok nachádzajúci sa vo vlastníctve páchateľa trestného činu. Výrokom súdu 
o uložení tohto trestu podľa právoplatného rozsudku sa odníme vlastnícke 
právo páchateľa k veci alebo veciam, ktoré sú v istom vzťahu k spáchanému 
trestnému činu. Vlastnícke právo k veci prechádza na štát, a to okrem prí-
padov, ak súd nerozhodne inak na základe vyhlásenej medzinárodnej zmlu-
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vy, ktorou je naša republika viazaná. Trest prepadnutia veci možno podľa 
§ 60 TZ uložiť za nasledujúcich podmienok:
1. ide o  individuálne určenú a  v  čase vyhlasovania rozsudku existujúcu 

a dosiahnuteľnú vec,
a) ktorá bola použitá na spáchanie trestného činu,
b) ktorá bola určená na spáchanie trestného činu,
c) ktorú páchateľ získal trestným činom alebo ako odmenu zaň alebo
d) ktorú páchateľ nadobudol za vec, ktorú páchateľ získal trestným či-

nom alebo ako odmenu zaň a
2. páchateľ je vlastníkom veci.

Trest prepadnutia veci však súd neuloží, ak je daný niektorý z nasledu-
júcich dôvodov:
1. poškodenému vznikol z činu nárok na náhradu škody, ktorého uspoko-

jenie by bolo znemožnené prepadnutím veci,
2. hodnota veci je v zjavnom nepomere k miere závažnosti prečinu alebo
3. súd upustil od potrestania páchateľa.

9.1.9 Trest zákazu činnosti (§ 61, § 69 a § 70 TZ)
Zmyslom trestu zákazu činnosti je ďalej znemožniť páchateľovi trestného 
činu, ktorého sa dopustil v súvislosti s výkonom určitého zamestnania, po-
volania, funkcie alebo vykonávania určitej činnosti, na výkon ktorej je po-
trebné osobitné povolenie alebo výkon ktorej upravujú osobitné predpisy, 
aby taký trestný čin v budúcnosti opätovne spáchal. Trestný zákon neviaže 
na ukladanie trestu zákazu činnosti žiadne osobitné podmienky okrem sku-
točnosti, že páchateľ sa dopustil trestného činu v súvislosti so zakazovanou 
činnosťou.

Trest zákazu činnosti možno z časového hľadiska uložiť na dobu:
1. určitú (fakultatívne) – na jeden až 10 rokov [Trestný zákon osobitne ta-

xatívne ustanovuje trestné činy, pri ktorých súd musí uložiť sprísnený 
trest zákazu činnosti, a to v hornej polovici uvádzanej trestnej sadzby, 
a to podľa § 61 ods. 3 TZ (ak sa páchateľ dopustil taxatívne vymedzeného 
trestného činu ako vodič dopravného prostriedku) a § 61 ods. 5 TZ];

2. neurčitú – na doživotie, a to:
a) fakultatívne  – za taxatívny výpočet trestných činov ustanovených 

v § 61 ods. 4 TZ, ak bol taký trestný čin spáchaný na dieťati alebo
b) obligatórne  – za taxatívny výpočet trestných činov ustanovených 

v § 61 ods. 5 TZ, ak sa páchateľ dopustil trestného činu ako vodič 
dopravného prostriedku.
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9.1.10 Trest zákazu pobytu (§ 62, § 71 a § 72 TZ)
Základným účelom trestu zákazu pobytu je obmedzenie slobody pobytu, 
a tým aj pohybu odsúdeného, ktorý sa dosahuje tým, že sa páchateľ odstra-
ňuje z prostredia, s ktorým jeho trestná činnosť súvisela a ktoré by mohlo 
aj v budúcnosti ovplyvniť alebo uľahčiť spáchanie nových trestných činov. 
Trest zákazu pobytu možno podľa § 62 TZ uložiť na jeden až päť rokov za 
splnenia nasledujúcich podmienok:
1. páchateľ spáchal úmyselný trestný čin,
2. so zreteľom na doterajší spôsob života páchateľa a miesto spáchania činu 

to vyžaduje ochrana verejného poriadku, rodiny, zdravia, mravnosti alebo 
majetku a

3. páchateľ nemá trvalý pobyt v mieste alebo obvode potenciálneho trestu 
zákazu pobytu.

9.1.11 Trest zákazu účasti na verejných podujatiach (§ 62a, § 72a a § 72b TZ)
Trest zákazu účasti na verejných podujatiach predstavuje „najmladší“ druh 
trestu v Trestnom zákone. Účelom tohto trestu je obmedziť najmä zhromaž-
ďovacie a združovacie práva páchateľa tým, že sa mu zakazuje účasť na vo-
pred určených druhoch podujatí – športových, kultúrnych alebo iných ve-
rejných podujatiach. Trest zákazu účasti na verejných podujatiach možno 
podľa § 62a TZ uložiť až na 10 rokov spolu s iným trestom alebo samostatne, 
a to za splnenia nasledujúcich podmienok:
1. páchateľ sa dopustí úmyselného trestného činu a
2. trestný čin je spáchaný v súvislosti s účasťou na verejnom podujatí alebo
3. so zreteľom na doterajší spôsob života páchateľa a okolnosti spáchania 

činu to vyžaduje ochrana verejného poriadku, zdravia, mravnosti alebo 
majetku.
Trestný zákon v § 62a ods. 2 ustanovuje, že trest zákazu účasti na verej-

ných podujatiach možno uložiť za splnenia skôr uvedených podmienok ako 
samostatný trest, ak vzhľadom na povahu a závažnosť spáchaného trestného 
činu, osobu a pomery páchateľa, uloženie iného trestu nie je potrebné, avšak 
iba pri prečinoch.

9.1.12 Trest straty čestných titulov a vyznamenaní (§ 63 TZ)
Podstatou tohto trestu je, že odsúdený natrvalo stráca všetky slovenské čest-
né tituly a vyznamenania, ktorých je v čase vyhlásenia rozsudku nositeľom, 
teda tie, ktoré mu boli udelené podľa vnútroštátnych právnych predpisov. 
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Trest straty čestných titulov a  vyznamenaní nemožno uložiť samostatne. 
Ukladá sa len fakultatívne z dôvodov vymedzených v § 63 TZ, a to:
• ak súd odsudzuje páchateľa za obzvlášť závažný zločin na trest odňatia 

slobody prevyšujúci päť rokov alebo
• ak to vzhľadom na povahu spáchaného obzvlášť závažného zločinu vy-

žaduje ochrana vážnosti čestného titulu a vyznamenania, ktoré boli pá-
chateľovi pred odsúdením udelené (teda aj popri treste odňatia slobody 
kratšom ako päť rokov alebo popri inom treste).

9.1.13 Trest straty vojenskej a inej hodnosti (§ 64 TZ)
Účelom predmetného trestu je ochrana čistoty služby a bezchybný výkon vo-
jenských a iných podobných povinností, pričom páchateľova ujma spôsobená 
trestom spočíva v ujme na právach a cti, ako aj vážnosti v spoločnosti alebo 
v armáde a v ozbrojenom zbore, a to vo forme zníženia hodnosti v ozbrojených 
silách na hodnosť vojaka alebo odňatia hodnosti, ak ide o príslušníka v služob-
nom pomere. Trest straty vojenskej a inej hodnosti sa popri inom treste uloží:
1. obligatórne podľa § 64 ods. 2 TZ:

a) páchateľovi, ktorý je nositeľom takejto hodnosti a
b) ak súd ho odsudzuje za úmyselný trestný čin
c) na trest odňatia slobody najmenej na dva roky bez podmienečného 

odkladu jeho výkonu;
2. fakultatívne podľa § 64 ods. 3 TZ:

a) popri treste odňatia slobody kratšom ako dva roky alebo popri inom 
treste,

b) ak súd odsudzuje páchateľa, ktorý je príslušníkom ozbrojených síl 
alebo príslušníkom v služobnom pomere, a

c) ak to vzhľadom na povahu spáchaného trestného činu vyžaduje 
disciplína a poriadok v ozbrojených silách alebo v službe.

9.1.14 Trest vyhostenia (§ 65 TZ)
Trestom vyhostenia sa rozumie odňatie práva cudzincovi na ďalší pobyt na 
celom území Slovenskej republiky. Účelom trestu vyhostenia je páchateľovi 
trestného činu, ktorý nie je občanom Slovenskej republiky a nespadá ani do 
ďalších kategórií osôb, ktoré sú upravené v § 65 ods. 1 a 2 TZ, zabrániť v pá-
chaní ďalšej trestnej činnosti na území Slovenskej republiky, pokiaľ z jeho 
strany hrozí nebezpečenstvo ľuďom, majetku alebo inému verejnému záuj-
mu. Trest vyhostenia možno podľa § 65 TZ uložiť na jeden rok až pätnásť 
rokov za splnenia nasledujúcich podmienok:
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1. vyžaduje to bezpečnosť osôb alebo majetku alebo iný verejný záujem,
2. páchateľovi, ktorý nie je občanom Slovenskej republiky, ani osobou, kto-

rej bol udelený azyl alebo bola poskytnutá doplnková ochrana, a ani pá-
chateľom z okruhu osôb vymedzených v § 65 ods. 2 TZ.

9.2 Ochranné opatrenia

Ochranné opatrenie je ujma na osobnej slobode alebo majetku odsúde-
ného alebo inej osoby, ktorú môže uložiť len súd podľa Trestného zá-
kona v záujme ochrany spoločnosti pred trestnými činmi alebo činmi 
inak trestnými (§ 31 ods. 3 TZ). Trestný zákon upravuje zásady ukladania 
ochranných opatrení v  § 35 v  druhom diele druhej hlavy všeobecnej čas-
ti. Jednotlivé druhy ochranných opatrení, ako aj ich ukladanie upravuje 
v piatom diele druhej hlavy všeobecnej časti (pri mladistvom páchateľovi je 
okrem ďalšieho v štvrtej hlave všeobecnej časti Trestného zákona osobitne 
upravený účel ochranného opatrenia u mladistvého a ochranná výchova). 
Taxatívny výpočet druhov ochranných opatrení, ktoré možno uložiť, je usta-
novený v § 33 TZ nasledovne:
•	 ochranné liečenie,
•	 ochranná výchova,
•	 ochranný dohľad,
•	 detencia,
•	 zhabanie veci.

Ochranné opatrenie môže uložiť súd samostatne ako jediný prostriedok 
na dosiahnutie účelu alebo popri treste ako doplnkový prostriedok (§ 35 
ods.  1 TZ). Zásada personality je rovnako formulovaná ako pri trestoch 
(§ 35 ods. 2 TZ). Zásadný rozdiel medzi ochranným opatrením a trestom 
predstavuje skutočnosť, že ochranné opatrenia nepredstavujú spoločen-
ské odsúdenie páchateľa, sú skôr zamerané na ochranu spoločnosti a  re-
socializáciu páchateľa a majú predovšetkým špeciálno-preventívny účinok. 
Ochranné opatrenie možno uložiť okrem páchateľa aj páchateľovi činu inak 
trestného a aj inej osobe (§ 35 ods. 3 TZ). Intenzita ochranného opatrenia 
nie je ustanovená mierou závažnosti činu, ale nevyhnutnosťou zmenšenia 
závažnosti sociálnych dôsledkov a dôvodov problémového správania jedin-
ca (§ 35 ods. 5 TZ). Skončenie výkonu uloženého ochranného opatrenia je 
možné z viacerých dôvodov, a  to dosiahnutím jeho účelu, prípadne uply-
nutím doby, na ktorú bolo uložené alebo dovŕšením nápravy odsúdeného 
alebo inej osoby, ktorej bolo ochranné opatrenie uložené (§ 35 ods. 6 TZ). 
Zásada nezlučiteľnosti ochranných opatrení sa vzťahuje len na nemožnosť 
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uložiť popri sebe ochrannú výchovu a ochranný dohľad (§ 35 ods. 4 TZ). Na 
ochranné opatrenia sa nevzťahuje zahladenie, milosť a ani amnestia a výkon 
ochranných opatrení sa nepremlčuje.

9.2.1 Ochranné liečenie (§ 73 a § 74 TZ)
Ochranné liečenie poskytuje ochranu spoločnosti pred páchateľmi trestných 
činov alebo činov inak trestných, ktorí sú nebezpečnými, duševne chorými 
alebo závislými osobami a zároveň poskytuje odbornú lekársku starostlivosť 
na ich vyliečenie a zaradenie do normálneho života. Trestný zákon upravuje 
ukladanie ochranného liečenia podľa § 73 tak, že súd:
1. obligatórne uloží ochranné liečenie podľa § 73 ods. 1 TZ v prípade:

a) mimoriadneho zníženia trestu podľa § 39 ods. 2 písm. c) TZ,
b) upustenia od potrestania páchateľa podľa § 40 ods. 1 písm. d) TZ alebo
c) ak páchateľ činu inak trestného nie je pre nepríčetnosť trestne zodpo-

vedný a jeho pobyt na slobode je nebezpečný;
2. fakultatívne môže uložiť ochranné liečenie podľa § 73 ods. 2 TZ v prípade,

a) ak páchateľ spáchal trestný čin:
i. v stave zmenšenej príčetnosti a jeho pobyt na slobode je nebez-

pečný,
ii. v stave vyvolanom duševnou poruchou a jeho pobyt na slobode je 

nebezpečný,
iii. násilnej povahy voči blízkej osobe alebo zverenej osobe a vzhľa-

dom na osobu páchateľa možno dôvodne predpokladať, že bude 
v násilnom konaní pokračovať alebo

iv. pod vplyvom návykovej látky alebo v súvislosti s jej užívaním a
b) ak je vzhľadom na osobu páchateľa zrejmé, že účel ochranného liečenia 

možno dosiahnuť.

9.2.2 Ochranná výchova (§ 75, § 102 až 105 TZ)
Ochrannú výchovu možno uložiť len mladistvému alebo osobe mladšej ako 
štrnásť rokov podľa § 105 TZ a ide o obmedzenie výkonu rodičovských práv 
odňatím dieťaťa z výchovy rodičov a jeho umiestnenie do výchovných zariade-
ní alebo do profesionálnej náhradnej rodiny. Trestný zákon upravuje uklada-
nie ochrannej výchovy podľa § 102 tak, že súd ju môže uložiť, ak odsudzuje 
mladistvého (ktorý nie je vojakom – § 102 ods. 2 TZ) za spáchaný trestný čin a
1. o výchovu mladistvého nie je náležite postarané a tento nedostatok ne-

možno odstrániť v rodine, v ktorej žije,
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2. doterajšia výchova mladistvého bola zanedbaná alebo
3. prostredie, v ktorom mladistvý žije, neposkytuje záruku jeho riadnej vý-

chovy.

9.2.3 Ochranný dohľad (§ 76 až 80 TZ)
Ochranný dohľad realizovaný probačným a mediačným úradníkom (§ 77 TZ) 
predstavuje prvok tzv. nútenej postpenitenciárnej starostlivosti, ktorá je ob-
ligatórne nevyhnutná na dovŕšenie nápravy páchateľov obzvlášť závažných 
zločinov a fakultatívne aj páchateľov iných trestných činov, ktorí sa stáva-
jú tzv. špeciálnymi recidivistami a po viacnásobnom potrestaní za rovnaké 
trestné činy nemožno u nich očakávať, že bez nútenej postpenitenciárnej 
starostlivosti budú viesť riadny život. Trestný zákon upravuje ukladanie 
ochranného liečenia na jeden až tri roky podľa § 76 tak, že súd páchateľo-
vi, ktorý nie je mladistvý a ktorému nebol uložený trest odňatia slobody na 
doživotie:
1. obligatórne uloží ochranný dohľad podľa § 76 ods. 1 TZ, ak ho odsudzu-

je za obzvlášť závažný zločin na nepodmienečný trest odňatia slobody 
alebo

2. fakultatívne uloží ochranný dohľad:
a) podľa § 76 ods. 2 TZ, ak sú kumulatívne naplnené podmienky, že ide 

o páchateľa:
i. úmyselného trestného činu,
ii. ktorý bol už v minulosti najmenej dvakrát vo výkone trestu odňa-

tia slobody za takýto trestný čin,
iii. ktorému znovu ukladá nepodmienečný trest odňatia slobody,
iv. a vzhľadom na jeho osobu, najmä s prihliadnutím na jeho dote-

rajší spôsob života, na prostredie, v ktorom žije, a na povahu spá-
chanej trestnej činnosti, sa nedá očakávať, že po výkone trestu 
povedie riadny život

alebo
b) podľa § 76 ods. 3 TZ, a to:

i. pred skončením výkonu trestu odňatia slobody
ii. na návrh prokurátora alebo riaditeľa ústavu na výkon trestu
iii. ak vzhľadom na správanie páchateľa počas doterajšieho výkonu 

trestu odňatia slobody nemožno od neho očakávať, že po prepus-
tení z výkonu trestu povedie riadny život.
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9.2.4 Detencia (§ 81 a § 82 TZ)
Detencia predstavuje svojou povahou najtvrdšie z ochranných opatrení, pre-
tože z hľadiska zásahu do základných ľudských práv a slobôd predstavuje 
porovnateľnú sankciu ako trest odňatia slobody. Účelom umiestnenia pácha-
teľa v detenčnom ústave, ktorý v podmienkach Slovenskej republiky nie je ani 
v roku 2020 stále vybudovaný, je osobitným liečebným režimom a dôslednou 
izoláciou od spoločnosti sa má zabrániť páchateľovi v ďalšom páchaní trest-
ných činov a činov inak trestných. Trestný zákon upravuje podmienky ukla-
dania detencie podľa § 81, podľa ktorých ju súd uloží:
1. obligatórne podľa § 81 ods. 1 TZ (zároveň preruší výkon trestu odňatia 

slobody a nariadi umiestnenie odsúdeného v detenčnom ústave), ak
a) tak navrhne prokurátor alebo riaditeľ ústavu na výkon trestu odňatia 

slobody,
b) odsúdenému je vo výkone trestu odňatia slobody zistená duševná 

porucha, ktorá je podľa odborného lekárskeho posudku nevylieči-
teľná, a

c) jeho pobyt na slobode je aj s prihliadnutím na spáchanú trestnú čin-
nosť pre spoločnosť nebezpečný

alebo
2. fakultatívne:

a) podľa § 81 ods. 2 TZ (súd rozhodne ešte pred skončením výkonu tres-
tu odňatia slobody o umiestnení do detenčného ústavu a páchateľ sa 
umiestni do detenčného ústavu po výkone trestu odňatia slobody), ak
i. ide o páchateľa úmyselného trestného činu,
ii. ktorého pobyt na slobode je pre spoločnosť nebezpečný a
iii. ktorý sa odmieta podrobiť ochrannému liečeniu alebo ochranné 

liečenie pre negatívny postoj pacienta neplní svoj účel;
b) podľa § 81 ods. 3 TZ (súd rozhodne ešte pred skončením výkonu 

trestu odňatia slobody o umiestnení do detenčného ústavu a pácha-
teľ sa umiestni do detenčného ústavu po výkone trestu odňatia slo-
body), ak
i. to považuje súd za potrebné a
ii. ide o páchateľa zločinu spáchaného zo sexuálneho motívu alebo 

páchateľa, ktorý opätovne spácha obzvlášť závažný zločin;
c) podľa § 81 ods. 4 TZ:

i. na návrh zariadenia ústavnej zdravotnej starostlivosti,
ii. na základe odborného lekárskeho posudku,
iii. ak ide o páchateľa, ktorého pobyt na slobode je nebezpečný, a
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iv. vykonáva ochranné liečenie v zariadení ústavnej zdravotnej sta-
rostlivosti a

v. svojím správaním ohrozuje život alebo zdravie iných osôb.

9.2.5 Zhabanie veci (§ 83 TZ)
Zhabanie veci je ochranné opatrenie so vzájomnou koreláciou k trestu pre-
padnutia veci a je k nemu vo vzťahu subsidiarity. Účelom tohto inštitútu je 
zabezpečiť ochranu spoločnosti pred tými nebezpečnými predmetmi a iný-
mi vecami, ktoré nemôžu byť predmetom trestu prepadnutia veci. Zhabanie 
veci možno podľa § 83 TZ uložiť, ak nebol uložený trest prepadnutia veci 
a (alternatívne):
1. patrí osobe, ktorú nemožno stíhať alebo odsúdiť,
2. patrí páchateľovi:

a) od ktorého potrestania súd upustil alebo voči ktorému bolo trestné 
stíhanie zastavené,

b) voči ktorému bolo trestné stíhanie podmienečne zastavené alebo
c) voči ktorému bolo trestné stíhanie zastavené z  dôvodu schválenia 

zmieru,
3. bola získaná trestným činom alebo ako odmena za trestný čin,
4. vec nadobudla iná osoba ako páchateľ, hoci aj len sčasti za vec, ktorá bola 

získaná trestným činom alebo ako odmena za trestný čin,
5. ide o tovar bez kontrolných známok alebo bez iných kontrolných tech-

nických opatrení vyžadovaných všeobecne záväzným právnym predpi-
som na jeho označenie na daňové účely,

6. okolnosti prípadu odôvodňujú predpoklad, že vec by mohla byť zdrojom 
financovania terorizmu alebo

7. to vyžaduje bezpečnosť ľudí alebo majetku, prípadne iný obdobný verej-
ný záujem.
Napriek splneniu skôr uvedených podmienok podľa § 83 ods. 3 TZ vec 

nemôže byť zhabaná, ak
1. nárok poškodeného na náhradu škody by tým bol znemožnený alebo
2. hodnota veci zjavne nezodpovedá miere závažnosti prečinu.

OTÁZKY DO DISKUSIE:

1. Charakterizujte druhy trestov a definujte podmienky ich ukladania pri 
konkrétnych trestných činoch. Prioritne sa zamerajte na trestné činy 
podľa štvrtej a piatej hlavy osobitnej časti Trestného zákona.



72

EKONOMICKÉ TRESTNÉ ČINY

2. Charakterizujte druhy ochranných opatrení a definujte podmienky ich 
ukladania pri konkrétnych trestných činoch. Prioritne sa zamerajte na 
trestné činy podľa štvrtej a piatej hlavy osobitnej časti Trestného zákona.
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Zánik trestnosti a zánik trestu sú dva podobne znejúce právne inštitúty, a-
však s rôznymi právnymi následkami v rôzne momenty a ktoré sú prioritne 
zakotvené v tretej hlave všeobecnej časti Trestného zákona. Podľa kritéria 
časového hľadiska by sme mohli dané inštitúty spolu s okolnosťami vyluču-
júcimi protiprávnosť činu a okolnosťami vylučujúcimi trestnú zodpovednosť 
a vzhľadom na ich právne následky vo vzťahu k trestnej zodpovednosti roz-
deliť nasledovne:
1. okolnosti, pri ktorých nevzniká trestná zodpovednosť – do danej kategó-

rie patria
i) okolnosti vylučujúce trestnú zodpovednosť – nie sú splnené podmien-

ky subjektu ako obligatórneho znaku skutkovej podstaty trestného 
činu, preto nie je ani naplnená definícia trestného činu

 a
ii) okolnosti vylučujúce protiprávnosť činu – čin od začiatku nie je trest-

ný pre chýbajúci znak protiprávnosti, a preto nie je naplnená ani de-
finícia trestného činu,

2. okolnosti, pri ktorých zaniká trestnosť činu – je ňou zánik trestnosti – 
trestná zodpovednosť vznikne, ale dodatočne po vzniku a ešte pred prá-
voplatným rozhodnutím o nej nastane Trestným zákonom ustanovená 
skutočnosť spôsobujúca zánik trestnej zodpovednosti,

3. okolnosti, pri ktorých nezaniká trestnosť činu avšak dochádza k zániku 
negatívneho právneho následku trestného činu pre páchateľa – trestu – 
logicky pôjde o zánik trestu – trestná zodpovednosť vznikne, páchateľ je 
právoplatne odsúdený a je mu uložený trest, avšak potom nastanú okol-
nosti, pre ktoré nemožno trest vykonať.
Súčasťou tretej hlavy všeobecnej hlavy Trestného zákona je okrem zá-

niku trestnosti a zániku trestu aj zahladenie odsúdenia (§ 92 a § 93 TZ), 
ktorého účelom je umožniť páchateľovi, aby pri splnení určitých podmienok 
boli odstránené nepriaznivé dôsledky jeho odsúdenia, ktoré pretrvávajú aj 
po výkone trestu a ktoré by mu mohli sťažovať uplatnenie v ďalšom živote.

10.1 Zánik trestnosti (§ 84 až 88 TZ)

Zánik trestnosti v trestnoprávnej teórii označovaný ako tzv. negatívna pod-
mienka trestnosti možno označiť za dôvod pre zánik trestnej zodpovednos-
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ti. Predstavuje okolnosti, ktoré nastanú po spáchaní trestného činu, avšak 
skôr, ako je o ňom právoplatne rozhodnuté, a ktoré spôsobujú zánik práva 
štátu na potrestanie páchateľa a v ich dôsledku stráca trestné stíhanie svo-
je opodstatnenie. Zaniká tzv. trestnoprávny vzťah, ktorý medzi páchateľom 
a štátom vznikol okamihom spáchania trestného činu a voči páchateľovi ne-
môžu byť ani vyvodzované žiadne negatívne dôsledky, ktoré inak vyplývajú 
zo spáchania trestného činu. Medzi dôvody zániku trestnosti podľa tretej 
hlavy všeobecnej časti Trestného zákona patria:
1. zmena zákona (§ 84 TZ) – trestnosť činu, ktorý mal v čase jeho spácha-

nia znaky niektorého trestného činu uvedeného v osobitnej časti Trest-
ného zákona, zaniká, ak neskorší zákon ustanoví, že tento čin nie je 
trestným činom. V zmysle dôvodovej správy k Trestnému zákonu podľa 
daného ustanovenia trestnosť činu zaniká, ak neskorší zákon ustanoví, 
že tento čin nie je trestným činom a aj napriek tomu, keď ďalší zákon 
takéto konanie opäť posudzuje ako trestný čin;

2. účinná ľútosť (§ 85 a § 86 TZ, § 13 ods. 3 a § 14 ods. 3 TZ) – význam 
účinnej ľútosti spočíva v snahe zákonodarcu pod prísľubom beztrestnos-
ti motivovať páchateľa trestného činu k rozhodnutiu, aby zamedzil alebo 
napravil škodlivý následok svojho činu, a tým, aby zamedzil ešte vážnej-
šiemu porušeniu záujmov chránených Trestným zákonom. Trestný zá-
kon vymedzuje nasledujúce prípady účinnej ľútosti:
a) všeobecné podmienky účinnej ľútosti (§ 85 TZ):

•	 trestné činy taxatívne uvedené v tomto ustanovení,
•	 trestný čin je dokonaný,
•	 páchateľ konal dobrovoľne,
•	 škodlivý následok trestného činu zamedzil alebo napravil, alebo 

urobil o trestnom čine oznámenie v čase, keď sa škodlivému ná-
sledku trestného činu mohlo ešte zabrániť,

b) špeciálne alebo osobitné podmienky účinnej ľútosti (§ 86 TZ – lex 
specialis k § 85 TZ) pri taxatívnom výpočte trestných činov vyjadre-
ných v § 86 ods. 1 písm. a) až f) TZ trestnosť zanikne po splnení roz-
dielnych podmienok uvedených konkrétne pri jednotlivých trestných 
činoch v danom ustanovení,

c) podmienky „účinnej ľútosti“ pri príprave na zločin a pokuse trestné-
ho činu (§ 13 ods. 3 a § 14 ods. 3 TZ);

3. premlčanie trestného stíhania (§ 87 a § 88 TZ) – podstata premlčania 
vychádza z idey, že uplynutím času postupne zaniká potreba trestnopráv-
nej reakcie na trestný čin tak z hľadiska generálnej, ako aj individuál-
nej prevencie a je tiež reakciou na princíp právnej istoty. Dôvod zániku 
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trestnosti premlčaním je daný uplynutím zákonom ustanoveného času, 
tzv. doby premlčania, ktorá plynie nasledujúci deň od momentu dokona-
nia alebo dokončenia trestného činu a špeciálne pri taxatívnom výpočte 
trestných činov uvedených v § 87 ods. 5 TZ od dovŕšenia osemnásteho 
roku veku osoby – hmotného predmetu útoku daných trestných činov. 
Z dôvodu premlčania môže zaniknúť trestnosť ktoréhokoľvek trestného 
činu s výnimkou trestných činov uvedených v § 88 TZ. Dĺžka doby pre-
mlčania (od troch do 30 rokov) je diferencovaná závažnosťou trestného 
činu a podľa výšky v zákone určeného trestu odňatia slobody uvedené-
ho v sankcii konkrétneho trestného činu. Predĺženie premlčacej doby 
je možné len z dôvodu spočívania (§ 87 ods. 2 TZ – počas trvania re-
levantnej prekážky premlčacia doba neplynie) alebo prerušenia (§ 88 
ods. 3 TZ – relevantná prekážka má za následok opätovné plynutie novej 
premlčacej doby) premlčania trestného stíhania.
Medzi dôvody zániku trestnosti možno zaradiť aj smrť páchateľa a ude-

lenie milosti prezidentom Slovenskej republiky.

10.2 Zánik trestu (§ 90 a § 91 TZ)

Zánik trestu predstavujú okolnosť, ktorá nastala až po právoplatnosti roz-
sudku súdu, ktorým bol uložený trest, a spôsobuje, že uložený trest nemož-
no vykonať.

Trestný zákon medzi dôvody zániku trestu zaraďuje:
1. odpustenie alebo zmiernenie trestu (§ 89 TZ)  – reflektuje ústavné 

právo prezidenta Slovenskej republiky na tzv. agraciáciu, ktorej súčasťou 
je možnosť odpúšťať alebo zmierňovať tresty uložené súdmi v trestnom 
konaní;

2. premlčanie výkonu trestu (§ 90 a § 91 TZ)  – aplikácia tohto inštitú-
tu má za následok, že po uplynutí premlčacej doby nemožno vykonať 
právoplatne uložený trest, čo prezentuje ideu, že iba včasný výkon tres-
tu môže naplniť účel trestu, a ak páchateľ v premlčacej dobe (od 5 do 
15 rokov od právoplatnosti rozhodnutia, ktorým bol trest uložený podľa 
§ 90 ods. 1 TZ) nespáchal úmyselný trestný čin, svojím správaním preu-
kázal, že sa napravil aj bez vykonania uloženého trestu. Tresty uložené 
za trestné činy uvedené v dvanástej hlave osobitnej časti Trestného záko-
na sú z premlčania vylúčené okrem trestných činov taxatívne uvedených 
v § 91 TZ. Spočívanie premlčacej doby podľa § 90 ods. 1 TZ nastáva pri 
prekážke nemožnosti trest vykonať preto, lebo odsúdený sa zdržiaval 
v cudzine s úmyslom vyhnúť sa trestu alebo bol na ňom vykonávaný trest 



76

EKONOMICKÉ TRESTNÉ ČINY

odňatia slobody. Prerušenie a opätovné plynutie novej premlčacej doby 
sa podľa § 90 ods. 4 TZ viaže na dôvody: ak súd urobil opatrenie smeru-
júce k výkonu trestu, o ktorého premlčanie ide, alebo odsúdený spáchal 
v premlčacej dobe úmyselný trestný čin.
Medzi dôvody zániku trestu možno rovnako ako pri zániku trestnosti 

zaradiť aj smrť páchateľa.

OTÁZKY DO DISKUSIE:

1. Charakterizujte zánik trestnosti a  formulujte príklady na jednotlivé 
druhy zániku trestnosti. Pri príkladoch sa prioritne zamerajte na trestné 
činy podľa štvrtej a piatej hlavy osobitnej časti Trestného zákona.

2. Charakterizujte zánik trestu a formulujte príklady na jednotlivé druhy 
zániku trestu. Pri príkladoch sa prioritne zamerajte na trestné činy podľa 
štvrtej a piatej hlavy osobitnej časti Trestného zákona.
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V rámci Trestného zákona nemajú ekonomické trestné činy systematicky 
vyčlenené miesto v rámci samostatnej hlavy alebo dielu hlavy osobitnej čas-
ti Trestného zákona, Trestný zákon ani s daným názvom bližšie neoperuje 
s výnimkou názvu prvého dielu piatej hlavy osobitnej časti Trestného záko-
na s názvom Trestné činy ohrozujúce trhovú ekonomiku.

V trestnoprávnej teórii taktiež nenachádzame všeobecne prijatú definí-
ciu. Naopak, často sa operuje s rôznou množinou rôznorodých trestných či-
nov pod ňu spadajúcich. Ani kriminológia neponúka jednotný výklad pojmu 

„ekonomická kriminalita“ a taktiež operuje s rôznymi súvisiacimi pojmami 
ako „kriminalita bielych golierov“, „finančná kriminalita“ či „hraničná kri-
minalita“. V teórii sa však ustálili znaky ekonomickej kriminality, za ktoré 
sa považuje:
•	 poškodenie alebo ohrozenie nadindividuálnych záujmov,
•	 narušenie dôvery vplyvom určitej pozície páchateľa alebo nejakej inštitú-

cie v hospodárskom systéme, ktorej dôvera je nevyhnutná na riadny chod 
ekonomiky,

•	 sofistikované konanie páchateľa,
•	 spôsobenie vysokej škody,
•	 spôsob spáchania trestného činu je premenlivý, neustále sa menia metó-

dy páchania a prispôsobujú sa novým podmienkam trhového mechaniz-
mu.
Na ilustráciu širokého diapazónu ekonomických trestných činov uvádza-

me výpočet ekonomických trestných činov obsiahnutých v odporúčaní Výbo-
ru ministrov Rady Európy č. R (81) 12 z 25. júna 1981, ktoré uvádza nasledu-
júci zoznam:
1. kartelové trestné činy,
2. podvodné praktiky a zneužívanie hospodárskej situácie,
3. úverové a dotačné trestné činy a trestné činy pri získavaní zákaziek,
4. počítačové podvody,
5. zakladanie a vedenie fiktívnych firiem,
6. trestné činy spojené s účtovníctvom,
7. podvodné praktiky a zneužívanie hospodárskej situácie,
8. porušenie štandardov bezpečnosti a zdravia zamestnancov v spoločnosti,
9. podvody poškodzujúce veriteľov,
10. podvádzanie spotrebiteľov,
11. nekalá súťaž,
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12. finančné trestné činy a vyhýbanie sa sociálnym výdavkom zo strany pod-
nikov,

13. colné podvody,
14. trestné činy vzťahujúce sa na menovú reguláciu peňazí,
15. burzové a bankové trestné činy a
16. trestné činy proti životnému prostrediu.

Pre úplnosť dodávame, že vzhľadom na nejasnú množinu ekonomických 
trestných činov sa v ďalšom výklade zameriame len na dve kľúčové hlavy 
osobitnej časti Trestného zákona, a to na:
•	 štvrtú hlavu – Trestné činy proti majetku (§ 212 až 249a TZ) a
•	 piatu hlavu – Trestné činy hospodárske (§ 250 až 283 TZ).

Graf č. 1 znázorňuje podiel majetkovej a ekonomickej kriminality na cel-
kovej kriminalite v Slovenskej republike za roky 2003 až 2018. Aj keď je me-
todika a obsah pojmov použitých Štatistickým úradom SR pomerne nejasný, 
možno konštatovať, že celková kriminalita na Slovensku po roku 2014 klesá 
a tento vývoj kopíruje aj majetková kriminalita, avšak ekonomická krimina-
lita má vlastný bližšie nešpecifikovaný vývoj.

Predmetné hlavy Trestného zákona osobitne charakterizujeme v samo-
statných podkapitolách, a to spolu s analýzou základných skutkových podstát 
vybraných trestných činov alebo porovnania jednotlivých znakov skutkových 
podstát príbuzných trestných činov a relevantnými poznatkami z rozhodo-
vacej praxe súdov.
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11.1 Trestné činy proti majetku (§ 212 až 249a TZ)

Štvrtá hlava osobitnej časti obsahuje dokopy 40 trestných činov, ktoré sa vy-
značujú z pohľadu obligatórnych znakov skutkovej podstaty nasledujúcimi 
špecifikami.

Objekt: druhovým objektom nie je len vlastnícke právo, ale ochrana je 
poskytnutá širšiemu spektru záujmov, ktorými sú práva súvisiace s majetko-
vými právami. Okrem vlastníckeho práva sú chránené aj niektoré iné majet-
kové práva (na to treba identifikovať individuálny objekt jednotlivých trest-
ných činov) a nerušená držba vecí.

Subjekt: pri väčšine trestných činov predmetnej hlavy je subjekt všeobec-
ný, často sa však nájdu aj prípady skutkových podstát trestných činov, ktoré 
vyžadujú špeciálny subjekt (napr. trestné činy poisťovacieho podvodu podľa 
§ 223 ods. 2 TZ, zavineného úpadku podľa § 228 TZ). Pre úplnosť dodáva-
me, že právnická osoba môže byť trestnoprávne zodpovedná len za trestné 
činy proti majetku uvedené v § 3 ZoTZPO. Osobitný význam pre trestné činy 
proti majetku má aj ustanovenie o tzv. „konaní za iného“ zakotvené v druhej 
vete § 128 ods. 8 TZ.

Subjektívna stránka: pri väčšine trestných činov sa vyžaduje úmyselné 
zavinenie (často vyjadrené explicitne – § 17 TZ), výnimočne sa vyžaduje 
nedbanlivostné zavinenie (trestné činy podielnictva podľa § 232 TZ a po-
rušovania povinností pri správe cudzieho majetku podľa § 238 TZ), pri 
trestnom čine poškodzovania a znehodnocovania kultúrnej pamiatky po-
dľa § 248a TZ je slovné vyjadrenie zavinenia „čo aj z nedbanlivosti“. V nie-
ktorých prípadoch sa vyžadujú aj fakultatívne znaky subjektívnej stránky 
(napr. pohnútka – trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti podľa 
§ 233 TZ).

Objektívna stránka: skutkové podstaty trestných činov proti majetku 
z hľadiska objektívnej stránky vyžadujú rôzne formy protiprávneho konania 
(napr. prisvojenie cudzej veci, poškodenie cudzej veci, neoprávnené použí-
vanie cudzej veci, rôzne formy podvodného konania, koristenie z trestnej 
činnosti a pod.). V niektorých prípadoch sa vyžadujú aj fakultatívne znaky 
objektívnej stránky (napr. čas spáchania trestného činu – trestný čin nevy-
platenia mzdy a odstupného podľa § 214 TZ, spôsob spáchania trestného 
činu – trestný čin krádeže podľa § 212 TZ alebo miesto spáchania trestného 
činu – poškodzovanie a znehodnocovanie archeologického dedičstva podľa 
§ 249 TZ). Častým následkom je pri trestných činoch proti majetku spôso-
benie škody (pojem, kategorizácia a určenie – § 124 až 126 TZ) a častým 
hmotným predmetom útoku je vec (pojem – § 130 TZ).
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Trestný zákon štvrtú hlavu osobitnej časti nedelí na diely, ale v trestno-
právnej teórii je zaužívané delenie trestných činov podľa kritéria objektívnej 
stránky skutkovej podstaty, konkrétne konania spočívajúceho v:
a) protiprávnom obohacovaní: § 212 TZ (krádež), § 213 TZ (sprenevera), 

§ 214 TZ (nevyplatenie mzdy a odstupného), § 221 až 225 TZ (podvod, 
úverový podvod, poisťovací podvod, kapitálový podvod a subvenčný pod-
vod), § 226 TZ (neoprávnené obohatenie), § 227 a § 228 TZ (podvodný 
alebo zavinený úpadok), § 235 TZ (úžera) a § 236 TZ (zatajenie veci);

b) neoprávnenom užívaní cudzej veci: § 215 TZ (neoprávnené užívanie cu-
dzej veci), § 216 a § 217 TZ (neoprávnené používanie cudzieho moto-
rového vozidla) a § 218 TZ (neoprávnený zásah do práva k domu, bytu 
alebo k nebytovému priestoru);

c) poškodzovaní majetkových záujmov: § 237 a § 238 TZ (porušovanie po-
vinnosti pri správe cudzieho majetku), § 239 TZ (poškodzovanie verite-
ľa), § 240 TZ (zvýhodňovanie veriteľa), § 241 TZ (machinácie v súvis-
losti s konkurzným a vyrovnacím konaním), § 242 a § 243 TZ (marenie 
konkurzného alebo vyrovnacieho konania), § 243a TZ (marenie exe-
kučného konania), § 244 TZ (porušovanie zákazu konkurencie), § 245 
a § 246 TZ (poškodzovanie cudzej veci), § 248 TZ (zneužívanie vlastníc-
tva), § 248a TZ (poškodzovanie a znehodnocovanie kultúrnej pamiat-
ky), § 249 TZ (poškodzovanie a znehodnocovanie kultúrneho dedičstva) 
a § 249a TZ (falšovanie predmetov kultúrnej hodnoty);

d) profitovaní z trestnej činnosti iných osôb: § 231 a § 232 TZ (podielnic-
tvo), § 233 a § 234 TZ (legalizácia príjmu z trestnej činnosti) a

e) poslednú skupinu tvoria nezaradené trestné činy: § 219 TZ (neopráv-
nené vyrobenie a  používanie platobného prostriedku, elektronických 
peňazí alebo inej platobnej karty), § 219a TZ (neoprávnené vyrobenie, 
používanie alebo prechovávanie overovacej značky meradla alebo zabez-
pečovacej značky meradla), § 220 TZ (falšovanie a pozmeňovanie iden-
tifikačných údajov motorového vozidla), § 247 TZ (neoprávnený prístup 
do počítačového systému), § 247a TZ (neoprávnený zásah do počítačo-
vého systému), § 247b TZ (neoprávnený zásah do počítačového údaja), 
§ 247c TZ (neoprávnené zachytávanie počítačových údajov), § 247d TZ 
(výroba a držba prístupového zariadenia, hesla do počítačového systému 
alebo iných údajov), § 229 TZ (prevádzkovanie nepoctivých hier a stá-
vok) a § 230 TZ (nepovolená prevádzka lotérií a iných podobných hier).
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Trestné činy 4. hlavy osobitnej časti Trestného zákona

Krádež (§ 212 TZ)
(1) Kto si prisvojí cudziu vec tým, že sa jej zmocní a
a) spôsobí tak malú škodu,
b) čin spácha vlámaním,
c) bezprostredne po čine sa pokúsi uchovať si vec násilím alebo hrozbou bez-

prostredného násilia,
d) čin spácha na veci, ktorú má iný na sebe alebo pri sebe,
e) takou vecou je vec z úrody z pozemku, ktorý patrí do poľnohospodárskeho 

pôdneho fondu, alebo drevo nachádzajúce sa na lesnom pozemku, alebo ryba 
z rybníka s intenzívnym chovom,

f) čin spácha na veci, ktorej odber podlieha spoplatneniu na základe osobitného 
predpisu, alebo

g) bol za obdobný čin v predchádzajúcich dvanástich mesiacoch postihnutý,
potrestá sa odňatím slobody až na dva roky.

Objekt: najmä vlastnícke právo alebo práva súvisiace s držbou veci.
Subjekt: všeobecný, páchateľom môže byť ktorákoľvek trestne zodpovedná 
osoba.
Subjektívna stránka: vyžaduje sa úmyselné zavinenie.
Objektívna stránka: spočíva v prisvojení si cudzej veci jej zmocnením sa 
a spôsobením malej škody alebo bez ohľadu na výšku škody niektorým zo 
spôsobov uvedených v písmene a) až g). Pojmy „vec“ a „prisvojenie veci“ sú 
definované v § 130 TZ. Pojem „škoda“ je definovaný v § 124 TZ. Ustanovenie 
§ 125 TZ vyjadruje kategorizáciu škody (malá škoda – od 266,01 eur, veľká 
škoda – od 2 660 eur, značná škoda – od 26 600 eur, škoda veľkého rozsa-
hu – od 133 000 eur) a § 126 TZ systematicky upravuje spôsob určenia výšky 
škody. Pojem „vlámanie“ je definovaný v § 122 ods. 4 TZ. Pojem „násilie“ je 
definovaný v § 122 ods. 7 TZ. Na veci, ktorú má iný na sebe alebo pri sebe, 
predstavuje spôsob prisvojenia cudzej veci, ktorú má iná osoba vo faktickom 
dosahu. Spôsoby spáchania trestného činu podľa písmen e) a f) odkazujú na 
osobitné právne predpisy. Postihnutie za obdobný čin je definované v § 128 
ods. 5 TZ, to však neplatí, ak je uložená sankcia alebo iné opatrenie podľa 
§ 92 TZ zahladené.
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Vybrané rozhodnutia zo súdnej praxe (upravené znenie):

R 5/1955: Kto si prisvojí stratenú vec, hoci pozná osobu, ktorej vec patrí 
a ktorá má ešte stratenú vec v dosahu, dopúšťa sa tým trestného činu krá-
deže a nie trestného činu zatajenia veci.
R 56/1956: Aj spoluvlastník sa môže dopustiť trestného činu krádeže, ak 
sa zmocní veci, ktorá je v jeho spoluvlastníctve, v úmysle nakladať s ňou 
tak, ako by patrila len jemu samému.
R 19/1972: Neočakávané vytrhnutie veci z ruky ešte nie je násilím, a preto 
privlastnenie si cudzej veci tým, že sa jej páchateľ zmocní týmto spôso-
bom, ešte nie je lúpežou. Za násilie by však už bolo treba považovať také 
počínanie páchateľa, pri ktorom páchateľ prekonáva odpor napadnutého, 
napríklad tým, že vecou myká.
R 51/1976: I. Trestný čin krádeže je dokonaný, keď si páchateľ cudziu vec 
privlastní tým, že sa jej zmocní. Za dokonané zmocnenie sa veci možno 
považovať, keď páchateľ po násilnom vniknutí do miestnosti pomocou 
kľúčov vnikne do skríň a stolov, odcudzí z nich veci a uloží ich do pripra-
venej batožiny, i keď potom za ďalším účelom v miestnosti zotrvá.
R 8/1986: II. Ak páchateľ odcudzí peňaženku v úmysle zmocniť sa iba 
peňazí, ktoré sa v nej nachádzajú, avšak vie, že v peňaženke môžu byť aj 
iné hodnoty a pre ten prípad je uzrozumený s tým, že majiteľovi spôsobí 
škodu ich odcudzením, je zodpovedný aj za túto škodu.
R 25/1986: Ak sa niekto zmocní cudzej veci síce bez predchádzajúceho 
súhlasu vlastníka, ale so zreteľom na pomer k vlastníkovi a na okolnos-
ti prípadu dôvodne predpokladá, že ak by bol vlastník prítomný, bol by 
súhlas dal, a vlastník dodatočne súhlas dá, je stupeň nebezpečnosti činu 
z hľadiska objektívneho nepatrný, takže nejde o trestný čin.
R 60/1993: Za cudziu vec treba považovať vec, ktorá páchateľovi vôbec ne-
patrí alebo mu nepatrí výlučne, za predpokladu, že s ňou nakladá tam uve-
deným spôsobom ako s vlastnou alebo spôsobom, ktorý je vyhradený vý-
lučnému vlastníkovi, t. j. bez ohľadu na oprávnenie ďalších spoluvlastníkov.
R 40/1998: I. Prisvojením si cudzej veci sa rozumie získanie možnosti 
trvalej dispozície s  vecou, teda vylúčenie doterajšieho vlastníka alebo 
faktického držiteľa veci z jej držby, užívania a nakladania s vecou. Pojem 

„trvale“ pritom neznamená len navždy, ale aj na dobu neurčitú, teda do 
času, kým sa páchateľ nerozhodne s vecou naložiť inak (napr. darovať ju, 
opustiť ju, vrátiť majiteľovi a pod.) alebo kým mu nie je odňatá orgánmi 
činnými v trestnom konaní.
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R 48/2013: Ak je páchateľ v čase výberu prostriedkov z účtu obchodnej 
spoločnosti s ručením obmedzeným stále spoločníkom tejto spoločnosti, 
ale nie jej konateľom, nemôže nakladať s jej finančnými prostriedkami 
podľa vlastného uváženia, a to ani na úhradu svojich pohľadávok voči nej. 
Majetok spoločnosti nie je majetkom jej spoločníka, ale „cudzou vecou“. 
Spoločník spoločnosti s ručením obmedzeným je majiteľom obchodného 
podielu predstavujúceho práva a povinnosti spoločníka a im zodpoveda-
júcu účasť na spoločnosti, čo však neznamená identitu s majetkom spo-
ločnosti.
R 13/2015: Objektom trestných činov proti majetku je ochrana majetku 
a majetkových práv ustanoveniami uvedenými v štvrtej hlave osobitnej 
časti Trestného zákona. Individuálnym objektom trestného činu kráde-
že je ochrana vlastníckeho vzťahu k určitým veciam, legálnej držby veci 
a faktickej dispozície s vecou. Predmetom útoku je vec patriaca nositeľovi 
týchto vzťahov dotknutých protiprávnym zásahom páchateľa, vo vzťahu 
ku ktorému sú hmotné predmety útoku cudzou vecou. Ak je taký čin spá-
chaný na ujmu viacerých osôb, napríklad formou pokračovania v trestnej 
činnosti, je naplnený znak spáchania činu závažnejším spôsobom kona-
nia podľa § 138 písm. j) TZ, teda spáchanie činu na viacerých osobách.

Komparácia objektívnej stránky trestných činov

Krádež (§ 212 TZ)
(1) Kto si prisvojí cudziu vec tým, že sa jej zmocní a spôsobí tak malú škodu…
Objektívna stránka: spočíva v prisvojení si cudzej veci jej neoprávneným 
zmocnením sa a spôsobením malej škody alebo bez ohľadu na výšku škody 
niektorým zo spôsobov uvedených v písmenách a) až g). Hmotným predme-
tom útoku je iba cudzia vec.

Sprenevera (§ 213 TZ)
(1) 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.

Objektívna stránka: spočíva v prisvojení si cudzej veci, ktorá bola pácha-
teľovi zverená, a spôsobením malej škody. Hmotným predmetom útoku je 
iba vec, ktorá bola páchateľovi zverená. Zásadný rozdiel oproti trestnému 
činu krádeže je v skutočnosti, že k páchateľovi sa cudzia vec dostala opráv-
nene.



84

EKONOMICKÉ TRESTNÉ ČINY

Neoprávnené užívanie cudzej veci (§ 215 TZ)
(1) Kto sa zmocní cudzej veci malej hodnoty v úmysle prechodne ju užívať alebo kto 
na cudzom majetku spôsobí malú škodu tým, že neoprávnene vec, ktorá mu bola 
zverená, prechodne užíva, potrestá sa odňatím slobody až na jeden rok.

Objektívna stránka: Možno ju naplniť dvoma alternatívami konania pácha-
teľa: i) zmocnením sa cudzej veci malej hodnoty v úmysle ju prechodne uží-
vať (tzv. krádež úžitku) alebo ii) neoprávneným prechodným užívaním veci, 
ktorá bola páchateľovi zverená, a spôsobením malej škody na cudzom majet-
ku (tzv. sprenevera úžitku). Zásadný rozdiel oproti trestným činom krádeže 
podľa § 212 TZ a sprenevery podľa § 213 TZ spočíva v skutočnosti zámeru 
páchateľa trestného činu neoprávneného užívania cudzej veci, a to cudziu 
neoprávnene užívať len prechodne.

Zatajenie veci (§ 236 TZ)
(1) Kto si prisvojí cudziu vec malej hodnoty, ktorá sa dostala do jeho moci nále-
zom, omylom alebo inak bez privolenia oprávnenej osoby, potrestá sa odňatím 
slobody až na jeden rok.

Objektívna stránka: spočíva v prisvojení si cudzej veci malej hodnoty troma 
alternatívnymi spôsobmi, a to nálezom, omylom alebo inak bez privolenia 
oprávnenej osoby. Zásadný rozdiel oproti trestnému činu krádeže podľa 
§ 212 TZ spočíva práve v spôsobe, akým sa dostala cudzia vec do dispozič-
nej sféry páchateľa.

Vybrané rozhodnutia zo súdnej praxe k trestnému činu sprenevery 
(upravené znenie):

R 49/1920:  Nájdenou vecou môže byť len tá vec, ktorú majiteľ stratil. 
Stratená nie je peňaženka, ktorú v kasárňach dôstojník vytratil v miest-
nosti, ktorú navštevujú iba dôstojníci. Jej prisvojenie nepovolanou oso-
bou je však krádežou.
R 3291/1928: Predmetom nálezu je stratená vec, ktorá je na mieste dote-
rajšiemu držiteľovi neznámom alebo neprístupnom.
R 6630/1941: Vec zabudnutú nie je možné pokladať za stratenú vec, ak 
vie majiteľ, kde ju zabudol. Ide o krádež, ak si páchateľ vec zabudnutú 
spolucestujúcim v železničnom vagóne prisvojil.
R 31/1987, R 35/1987: Pre trestnú zodpovednosť za zatajenie veci sa však 
vyžaduje, aby podľa predstavy páchateľa išlo o vec stratenú alebo zabud-
nutú, lebo ak by páchateľ vedel, komu vec patrí, išlo by o krádež. Vecou 
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stratenou alebo zabudnutou nebude vec, ktorá je ešte v dosahu oprávne-
nej osoby alebo ak táto osoba vie, v akom okruhu vec môže hľadať.

Nevyplatenie mzdy a odstupného (§ 214 TZ)
(1) Kto ako štatutárny orgán právnickej osoby alebo fyzická osoba, ktorá je za-
mestnávateľom, alebo ich prokurista nevyplatí svojmu zamestnancovi mzdu, plat 
alebo inú odmenu za prácu, náhradu mzdy alebo odstupné, na ktorých vyplatenie 
má zamestnanec nárok, v deň ich splatnosti, hoci v tento deň mal peňažné pro-
striedky na ich výplatu, ktoré nevyhnutne nepotreboval na zabezpečenie činnosti 
právnickej osoby alebo činnosti zamestnávateľa, ktorý je fyzickou osobou, alebo 
vykoná opatrenia smerujúce k zmareniu vyplatenia týchto peňažných prostriedkov, 
potrestá sa odňatím slobody až na tri roky.

Objekt: zákonný nárok zamestnanca na mzdu alebo iné plnenie voči zamest-
návateľovi, ktorý vyplýva z pracovného alebo obdobného pomeru.
Subjekt: špeciálny, páchateľom môže byť len zamestnávateľ – štatutárny or-
gán právnickej osoby alebo fyzická osoba, ktorá je zamestnávateľom, alebo 
ich prokurista.
Subjektívna stránka: vyžaduje sa úmyselné zavinenie.
Objektívna stránka: zložená alternatívne z konaní: i) nevyplatenie mzdy, 
platu alebo inej odmeny za prácu, náhrady mzdy alebo odstupného za pod-
mienky, že páchateľ peňažné prostriedky nevyhnutne nepotreboval na za-
bezpečenie činnosti právnickej osoby alebo činnosti zamestnávateľa, ktorý 
je fyzickou osobou, alebo ii) vykonanie opatrení smerujúcich k zmareniu 
vyplatenia týchto peňažných prostriedkov.

Vybrané rozhodnutia zo súdnej praxe (upravené znenie):

Uznesenie Ústavného súdu SR zo 7.  decembra 2016, sp.  zn.  I. ÚS 
744/2016-15: Podľa § 214 TZ sa prečinu nevyplatenia mzdy a odstupného 
dopustí ten, kto ako štatutárny orgán právnickej osoby alebo ako fyzic-
ká osoba, ktorá je zamestnávateľom, alebo ich prokurista nevyplatí svoj-
mu zamestnancovi mzdu, plat alebo inú odmenu za prácu, náhradu mzdy 
alebo odstupné, na ktorých vyplatenie má zamestnanec nárok, v deň ich 
splatnosti, hoci v tento deň mal peňažné prostriedky na ich výplatu, kto-
ré nevyhnutne nepotreboval na zabezpečenie činnosti právnickej osoby. 
Z uvedeného vyplýva, že k skutku nevyplatenia mzdy došlo (čo nespochyb-
ňuje ani samotný zástupca spoločnosti), avšak konštatovanie uvedené 
v znaleckom posudku odôvodňujú jednoznačný záver, že tento nie je trest-
ným činom práve pre absenciu zákonom požadovanej okolnosti vyvodzu-
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júcej trestnoprávnu zodpovednosť voči konkrétnej osobe, t. j. že finančné 
prostriedky spoločnosti boli vynaložené na zabezpečenie jej chodu.

Neoprávnené používanie cudzieho motorového vozidla (§ 216 a § 217 TZ)
§ 216
(1) Kto sa zmocní cudzieho motorového vozidla malej hodnoty v úmysle prechodne 
ho používať, potrestá sa odňatím slobody až na dva roky.

§ 217
(1) Kto neoprávnene používa cudzie motorové vozidlo, ktoré mu bolo zverené, po-
trestá sa odňatím slobody až na dva roky.

Objekt: vlastnícke právo a ďalšie vecné práva k motorovým vozidlám, ktoré 
sú chránené proti ich dočasnému neoprávnenému používaniu.
Subjekt: všeobecný (§ 217 TZ len osoba, ktorej bolo motorové vozidlo zve-
rené).
Subjektívna stránka: vyžaduje sa úmyselné zavinenie.
Objektívna stránka: konanie pri § 216 TZ spočíva v zmocnení sa cudzieho 
motorového vozidla malej hodnoty na rozdiel od § 217 TZ, kde konanie spo-
číva v neoprávnenom používaní zvereného cudzieho motorového vozidla 
bez ohľadu na hodnotu vozidla.

Vybrané rozhodnutia zo súdnej praxe (upravené znenie):

R 8/1995: Za trestný čin neoprávneného užívania cudzej veci podľa § 249 
ods. 1 TZ (teraz § 216 TZ) zodpovedá nielen ten páchateľ, ktorý sa zmocní 
cudzieho motorového vozidla v úmysle prechodne ho užívať na mieste, kde 
ho odstavil majiteľ alebo iná osoba oprávnená ho užívať, ale aj páchateľ, 
ktorý sa v uvedenom úmysle zmocní motorového vozidla na mieste, kde 
ho po prechodnom užívaní odstavila osoba na jeho užívanie neoprávnená.
R 40/1998: III. Nejde o prechodné používanie cudzieho motorového vo-
zidla, ale o dokonané prisvojenie si cudzej veci zmocnením sa aj v prí-
pade, ak páchateľ odcudzí motorové vozidlo, ktoré napriek záujmu kup-
cov nepredá, ale ho sám používa dlhší čas a vylepší jeho technický stav. 
O trestný čin krádeže ide aj vtedy, keď sa páchateľ zmocní cudzieho mo-
torového vozidla v úmysle užívať ho iba kratší čas, avšak za cenu jeho 
podstatnejšieho opotrebovania.
R 65/2001: I. Prevzatie a užívanie osobného motorového vozidla kupu-
júcim na základe ústne uzavretej kúpnej zmluvy, ktorý odmieta zaplatiť 
predávajúcemu požadovanú cenu plnenia, nenapĺňa znaky trestného činu 
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neoprávneného používania cudzieho motorového vozidla podľa § 216 TZ, 
lebo kupujúci sa nezmocnil cudzieho motorového vozidla v úmysle pre-
chodne ho používať, pričom nejde ani o cudzie motorové vozidlo, ktoré 
mu bolo zverené podľa § 217 TZ, ale ide o občianskoprávny vzťah.
II. Ak zmluvná strana – kupujúci – na základe ústne uzatvorenej kúpnej 
zmluvy o predaji osobného motorového vozidla odmieta zaplatiť plnenie 
požadované druhou zmluvnou stranou – predávajúcim – tvrdiac, že cena 
plnenia bola dohodnutá v nižšej výške, samotným týmto konaním nena-
pĺňa pojmové znaky trestného činu podvodu, pokiaľ sa nepreukáže, že 
predávajúceho uviedol do omylu alebo že jeho omyl využil a spôsobil tak 
na cudzom majetku škodu malú.

Neoprávnený zásah do práva k domu, bytu alebo k nebytovému priesto-
ru (§ 218 TZ)
(1) Kto protiprávne obsadí alebo užíva dom alebo byt iného alebo kto oprávnenej 
osobe v užívaní domu alebo bytu neoprávnene bráni, potrestá sa odňatím slobody 
až na dva roky.
(2) Kto protiprávne vnikne, obsadí alebo užíva nebytový priestor iného alebo kto 
oprávnenej osobe v užívaní nebytového priestoru neoprávnene bráni, potrestá sa 
odňatím slobody až na jeden rok.

Objekt: výkon práv spojených s vlastníctvom domu alebo bytu (odsek 1) ale-
bo nebytového priestoru (odsek 2). Objektom tohto trestného činu nie je 
domová sloboda. Ochranu domovej slobody poskytuje § 194 TZ (trestný čin 
porušovania domovej slobody).
Subjekt: všeobecný.
Subjektívna stránka: vyžaduje sa úmyselné zavinenie.
Objektívna stránka: zložená alternatívne v odseku 1 z konaní: i) neopráv-
nené obsadenie alebo užívanie bytu alebo domu alebo ii) neoprávnené brá-
nenie oprávnenej osobe v užívaní domu alebo bytu, v odseku 2 je hmotný 
predmet útoku – nebytový priestor a v prvej aliney je pojem „obsadenie“ na-
hradený pojmom „vniknutie“.

Komparácia objektívnej stránky trestných činov

Neoprávnené vyrobenie a používanie platobného prostriedku, elektro-
nických peňazí alebo inej platobnej karty (§ 219 TZ)
(1) Kto neoprávnene vyrobí, pozmení, napodobní, falšuje alebo si obstará pla-
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tobný prostriedok alebo elektronické peniaze alebo inú platobnú kartu vrátane 
telefónnej karty alebo predmet spôsobilý plniť takú funkciu na účel použiť ho ako 
pravý alebo na taký účel ho prechováva, prepravuje, použije alebo poskytne inému, 
potrestá sa odňatím slobody na jeden rok až päť rokov.
(2) Kto neoprávnene vyrobí, prechováva, obstará si alebo inak zadováži alebo 
poskytne inému nástroj, počítačový program alebo iný prostriedok špeciálne pri-
spôsobený na spáchanie činu uvedeného v odseku 1, potrestá sa odňatím slobody 
až na tri roky.

Objektívna stránka: zložená alternatívne v odseku 1 z konaní: i) neoprávne-
ná výroba, pozmeňovanie, napodobňovanie, falšovanie alebo obstaranie si 
platobného prostriedku, elektronických peňazí alebo inej platobnej karty 
vrátane telefónnej karty alebo predmetu spôsobilého plniť takú funkciu na 
účel použiť ho ako pravý alebo ii) prechovávanie, prepravovanie, použitie 
alebo poskytnutie inému takéhoto platobného prostriedku, elektronických 
peňazí, platobnej karty alebo telefónnej karty na účel použiť ho ako pravý. 
V odseku 2 zákon postihuje páchateľa, ktorý si zadovažuje nástroje a pro-
striedky na spáchanie trestného činu uvedeného v odseku 1. Ide o ohrozo-
vací trestný čin. Platobným prostriedkom podľa daného ustanovenia bude 
najčastejšie platobná karta.

Neoprávnené vyrobenie, používanie alebo prechovávanie overovacej 
značky meradla alebo zabezpečovacej značky meradla (§ 219a TZ)
(1) Kto neoprávnene vyrobí, pozmení, napodobní, spojí alebo falšuje overovaciu 
značku meradla alebo zabezpečovaciu značku meradla na účel použiť ju ako pra-
vú alebo na taký účel ju prepravuje alebo poskytne inému alebo neoprávnene pre-
chováva overovacie značky meradla alebo zabezpečovacie značky meradla na účel 
použiť ich ako pravé, potrestá sa odňatím slobody na jeden rok až päť rokov.
(2) Kto neoprávnene vyrobí, prechováva, obstará si alebo inak zadováži, poskytne 
inému alebo použije raznicu, nástroj alebo iný prostriedok špeciálne prispôsobený 
na spáchanie činu uvedeného v odseku 1, potrestá sa odňatím slobody až na tri 
roky.

Objektívna stránka: zložená alternatívne v odseku 1 z konaní: i) neopráv-
nená výroba, pozmenenie, napodobnenie, spojenie alebo falšovanie overo-
vacej značky meradla alebo zabezpečovacej značky meradla na účel použiť 
ju ako pravú alebo na taký účel ju prepraviť alebo poskytnúť inému alebo ii) 
neoprávnené prechovávanie overovacej značky meradla alebo zabezpečova-
cej značky meradla na účel použiť ich ako pravé. V odseku 2 zákon postihuje 
páchateľa, ktorý si zadovažuje nástroje a prostriedky na spáchanie trestného 
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činu uvedeného v odseku 1. Ide o ohrozovací trestný čin, ktorý predstavu-
je legislatívnu reakciu na neoprávnený odber komodít ako elektrina, plyn 
a voda.

Falšovanie a pozmeňovanie identifikačných údajov motorového vozidla 
(§ 220 TZ)
(1) Kto falšuje alebo pozmení identifikačné číslo motorového vozidla, výrobné čís-
lo motora motorového vozidla, výrobný štítok motorového vozidla alebo výrobné 
číslo súčastí motorového vozidla alebo použije ako pravé identifikačné číslo, vý-
robné číslo motora motorového vozidla, výrobný štítok alebo výrobné číslo súčastí 
motorového vozidla iného motorového vozidla, potrestá sa odňatím slobody až 
na tri roky.

Objektívna stránka: zložená alternatívne v odseku 1 z konaní: i) falšovanie 
alebo pozmenenie identifikačného čísla motorového vozidla, výrobného 
čísla motora motorového vozidla, výrobného štítku motorového vozidla ale-
bo výrobného čísla súčastí motorového vozidla alebo ii) použitie ako pra-
vé identifikačné číslo, výrobné číslo motora motorového vozidla, výrobný 
štítok alebo výrobné číslo súčastí motorového vozidla iného motorového 
vozidla. Identifikačným číslom vozidla je tzv. VIN-ko (Vehicle Identification 
Number) a ide o kombináciu znakov na identifikáciu vozidla pridelenú vý-
robcom.

Neoprávnené obohatenie (§ 226 TZ)
(1) Kto na škodu cudzieho majetku seba alebo iného obohatí tým, že neoprávne-
ným zásahom do technického alebo programového vybavenia počítača, automatu 
alebo iného podobného prístroja alebo technického zariadenia slúžiaceho na au-
tomatizované uskutočňovanie predaja tovaru, zmenu alebo výber peňazí alebo na 
poskytovanie platených výkonov, služieb, informácií či iných plnení dosiahne, že 
tovar, služby alebo informácie získa bez požadovanej úhrady alebo peniaze získa 
neoprávnene, a spôsobí tým na cudzom majetku malú škodu, potrestá sa odňatím 
slobody až na dva roky.

Objektívna stránka: konanie páchateľa, ktorý na škodu cudzieho majetku 
seba alebo iného obohatí tým, že neoprávneným zásahom do technického 
alebo programového vybavenia počítača, automatu alebo iného podobné-
ho prístroja alebo technického zariadenia slúžiaceho na automatizované 
uskutočňovanie predaja tovaru, zmenu alebo výber peňazí, alebo na posky-
tovanie platených výkonov, služieb, informácií či iných plnení dosiahne, že 
tovar, služby alebo informácie získa bez požadovanej úhrady alebo peniaze 
získa neoprávnene, a spôsobí tým na cudzom majetku malú škodu. Príklad 
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protiprávneho konania je zásah do výherného hracieho automatu a oboha-
tenie sa bez platby požadovanej finančnej čiastky.

Vybrané rozhodnutia zo súdnej praxe k trestnému činu neoprávnené-
ho vyrobenia a používania platobného prostriedku, elektronických 
peňazí alebo inej platobnej karty podľa § 219 TZ (upravené znenie):

R 14/2008: I. Trestný čin neoprávneného vyrobenia a používania elek-
tronického platobného prostriedku a inej platobnej karty je dokonaný 
samotným neoprávneným obstaraním tohto elektronického platobného 
prostriedku. Na dokonanie trestného činu sa nevyžaduje, aby páchateľ 
nakladal s peňažnými prostriedkami uloženými na účte, ku ktorému bola 
platobná karta zriadená.
II. Neoprávnené obstaranie platobnej karty je akékoľvek získanie platob-
nej karty alebo predmetu spôsobilého plniť jej funkciu bez právneho dô-
vodu (napr. krádežou, podvodom alebo zatajením veci). Ak páchateľ neo-
právnene obstaranú platobnú kartu aj použije a spôsobí tým škodu malú 
alebo sa o to pokúsi, dopúšťa sa v jednočinnom súbehu trestného činu 
krádeže alebo pokusu trestného činu krádeže alebo iného majetkového 
trestného činu, napríklad trestného činu podvodu alebo jeho pokusu.

Podvod a druhy podvodov

Podvod (§ 221 TZ)
(1) Kto na škodu cudzieho majetku seba alebo iného obohatí tým, že uvedie nie-
koho do omylu alebo využije niečí omyl, a spôsobí tak na cudzom majetku malú 
škodu, potrestá sa odňatím slobody až na dva roky.
(2) Odňatím slobody na dva roky až päť rokov sa páchateľ potrestá, ak ako za-
mestnanec, člen, štatutárny orgán, zástupca alebo iná osoba oprávnená konať za 
toho, kto úver poskytuje, umožní získať úver tomu, o kom vie, že nespĺňa podmien-
ky určené na jeho poskytnutie.

Objekt: najmä vlastnícke právo alebo práva súvisiace s držbou veci.
Subjekt: všeobecný.
Subjektívna stránka: vyžaduje sa úmyselné zavinenie.
Objektívna stránka: predstavuje protiprávne konanie páchateľa, ktorý na 
škodu cudzieho majetku seba alebo iného obohatí tým, že uvedie niekoho 
do omylu alebo využije niečí omyl. Uvedenie do omylu je konanie, ktorým 
páchateľ predstiera okolnosti, ktoré nie sú v súlade so skutočným stavom 
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veci a pri využití omylu páchateľ sám k vyvolaniu omylu neprispieva. Vyža-
duje sa spôsobenie následku malej škody.

Vybrané rozhodnutia zo súdnej praxe (upravené znenie):

R 15/1969: K subjektívnej stránke trestného činu podvodu: Skutočnosť, 
že obvinený nevráti vypožičané čiastky peňazí v termíne, ktorý sľúbil, nie 
je sama osebe dostatočným dôkazom na zistenie, že pri pôžičke uviedol 
veriteľa do omylu.
R 16/1981: II. Ak páchateľ, ktorý žiada alebo prijme úplatok, len predstie-
ra, že bude svojím vplyvom pôsobiť na výkon právomoci verejného činite-
ľa, v skutočnosti to však nemieni urobiť, nejde o trestný čin nepriameho 
úplatkárstva podľa § 162 ods. 1 TZ (teraz § 336 ods. 1 TZ), ale o trestný 
čin podvodu podľa § 250 TZ (teraz § 221 TZ), prípadne o pokus tohto 
trestného činu.
ZSP 45/1997: Ak páchateľ konal už od začiatku alebo najneskôr pri pre-
vzatí veci, tovaru alebo peňazí v úmysle iného poškodiť a seba alebo iného 
na škodu cudzieho majetku obohatiť, pričom práve z tejto pohnútky nie-
koho uviedol do omylu alebo niečí omyl využil, dopustil sa podvodného 
konania podľa § 250 TZ (teraz § 221 TZ) bez ohľadu na to, že neskôr, po 
uplynutí doby na vrátenie veci, zaplatenia tovaru alebo splatenie dlhu, 
uznal svoju podlžnosť, prejavil vôľu záväzok splniť, či dokonca tak urobil. 
Pri tejto posledne uvedenej eventualite možno jeho konanie hodnotiť už 
len ako náhradu škody spôsobenej trestným činom.
Uznesenie Ústavného súdu SR z  24.  októbra 2017, sp.  zn.  II. ÚS 
657/2017-11: Na trestnosť podvodu sa vyžaduje zavinenie úmyselné, teda 
na naplnenie subjektívnej stránky trestného činu podvodu sa vyžaduje, 
aby bolo preukázané, že obvinený v predmetnej trestnej veci v čase, keď 
zmluvný záväzok uzatváral, konal v  úmysle, že záväzok v  dohodnutej 
dobe nesplní, alebo ho nebude môcť splniť a že veriteľa uvádzal do omylu, 
aby sa obohatil na jeho škodu.
Rozsudok Najvyššieho súdu SR z 20. septembra 2011, sp. zn. 4 Tdo 
38/2011: Trestný čin podvodu je dokonaný až obohatením páchateľa ale-
bo inej osoby. Obohatením treba rozumieť neoprávnené rozmnoženie 
majetku páchateľa alebo niekoho iného, pričom jeho výška sa nemusí 
zhodovať so škodou, ktorá je týmto trestným činom spôsobená poško-
denému. Môže byť väčšia, ale aj menšia ako škoda spôsobená na cudzom 
majetku.
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Úverový podvod (§ 222 TZ)
(1) Kto vyláka od iného úver alebo zabezpečenie úveru tým, že ho uvedie do omylu 
v otázke splnenia podmienok na poskytnutie úveru alebo na splácanie úveru, a tak 
mu spôsobí malú škodu, potrestá sa odňatím slobody na jeden rok až päť rokov.
(2) Odňatím slobody na dva roky až päť rokov sa páchateľ potrestá, ak ako za-
mestnanec, člen, štatutárny orgán, zástupca alebo iná osoba oprávnená konať za 
toho, kto úver poskytuje, umožní získať úver tomu, o kom vie, že nespĺňa podmien-
ky určené na jeho poskytnutie.

Objekt: najmä práva súvisiace s poskytovaním úveru a zabezpečovaním úveru.
Subjekt: v odseku 1 všeobecný a v odseku 2 špeciálny.
Subjektívna stránka: vyžaduje sa úmyselné zavinenie.
Objektívna stránka: predstavuje protiprávne konanie páchateľa vo vyláka-
ní úveru od iného alebo zabezpečenia úveru tým, že ho uvedie do omylu 
v otázke splnenia podmienok na poskytnutie úveru alebo na splácanie úveru. 
Vyžaduje sa spôsobenie následku malej škody. Úverom sa rozumie najmä 
bankový úver, hypotekárny úver, komunálny úver a spotrebiteľský úver.

Vybrané rozhodnutia zo súdnej praxe (upravené znenie):

R 54/1967: I. Skutočnosť, že dlžník nesplnil svoj záväzok vrátiť peniaze 
v dohodnutej lehote, hoci tak mohol urobiť, ešte nedokazuje, že uviedol 
veriteľa do omylu, aby sa ku škode jeho majetku obohatil podľa § 250 
ods. 1 písm. a) TZ (teraz § 221 TZ). Na naplnenie zákonných znakov sub-
jektívnej stránky trestného činu podvodu podľa citovaného ustanovenia 
sa v tomto prípade tzv. úverového podvodu vyžaduje, aby bolo preuká-
zané, že páchateľ už v čase pôžičky konal v úmysle vypožičané peniaze 
vôbec nevrátiť alebo ich nevrátiť v dohodnutej lehote alebo aspoň konal 
s vedomím, že peniaze v ustanovenej lehote nebude môcť vrátiť a že tým 
uvádza veriteľa do omylu, aby sa ku škode jeho majetku obohatil.
Ak až po uzatvorení pôžičky peňazí vznikli prekážky, ktoré bránili dlžní-
kovi splniť záväzok z pôžičky a ktoré nemohol v čase uzatvárania pôžičky 
ani predvídať, keď inak bol schopný vtedy záväzok splniť alebo ak síce bol 
schopný peniaze vrátiť v dohodnutej lehote, ale z rôznych dôvodov vráte-
nie peňazí odkladal alebo dodatočne pojal úmysel peniaze vôbec nevrátiť, 
tak jeho konanie nemožno považovať za trestný čin podvodu podľa § 250 
ods. 1 písm. a) TZ (teraz § 221 TZ).
R 93/2002: Subjektívnu stránku trestného činu podvodu v prípade kona-
nia, ktoré má prvky vylákania úveru, treba skúmať aj z toho hľadiska, či 
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úverová zmluva, opretá a zabezpečovaná zmluvne zriadeným záložným 
právom k nehnuteľnostiam, je veriteľom reálne vymožiteľná alebo iba fik-
tívna, lebo záložné právo má dve funkcie: a) zabezpečovaciu, ktorá má 
viesť dlžníka k tomu, aby pohľadávku dobrovoľne a včas splnil, inak si ju 
veriteľ môže uspokojiť zo zálohu, b) uhradzovaciu, ktorá veriteľa opráv-
ňuje na to, aby si svoju pohľadávku uhradil zo zálohu.
ZSP 26/2004: Každý skutok má byť posúdený podľa všetkých zákonných 
ustanovení, ktorých znaky napĺňa, pokiaľ nejde o prípad, keď je súbeh 
trestných činov vylúčený, napríklad pre pomer špeciality. Ak podvodným 
vylákaním úveru bola spôsobená škoda malá, konanie možno posúdiť len 
ako trestný čin úverového podvodu, pretože posúdeniu toho istého kona-
nia aj ako trestného činu podvodu bráni pomer špeciality.
Uznesenie Najvyššieho súdu SR z 21. novembra 2018, sp. zn. 2 Tdo 
81/2017: Trestný čin úverového podvodu podľa § 222 TZ totiž možno 
spáchať aj tak, že páchateľ predstiera splnenie podmienok prolongácie 
(predĺženia lehoty splatnosti) kontokorentného úveru, keďže tým poško-
deného uvádza do omylu v otázke splnenia podmienok na jeho spláca-
nie, a nesporne aj tak, že predstiera splnenie podmienok na poskytnutie 
ďalšieho úveru, ktorý má byť použitý na splatenie skôr (bez uvedenia do 
omylu) poskytnutého úveru. V takýchto prípadoch bude spôsobená škoda 
zodpovedať sume vyčerpaného kontokorentného úveru, ktorého splatnosť 
by bez uvedenia do omylu nebola predĺžená, resp. sume novoposkytnu-
tého úveru. Pritom z pohľadu naplnenia znaku „vyláka od iného úver“ je 
nepodstatné, či finančné prostriedky boli páchateľovi fakticky (hotovostne 
alebo bezhotovostne) poskytnuté alebo boli v jeho prospech iba zúčtované. 
V tomto kontexte je potom nutné poukázať na to, že už v pôvodnom ko-
naní orgány činné v trestnom konaní nevenovali (a ani dovolateľ nevenu-
je) dostatočnú pozornosť tomu, že trestný čin úverového podvodu podľa 
§ 222 TZ je úmyselným trestným činom. Zavinenie páchateľa minimálne 
vo forme nepriameho úmyslu preto musí pokrývať všetky znaky objektív-
nej stránky skutkovej podstaty tohto trestného činu, vrátane škody. Inak 
povedané, páchateľ musí byť prinajmenšom uzrozumený s tým, že svojím 
konaním následok v podobe škody spôsobí [§ 15 písm. b) TZ]. To však 
nie je splnené vtedy, ak síce páchateľ vie, že môže svojím konaním škodu 
spôsobiť, ale bez primeraných dôvodov sa spolieha, že ju nespôsobí [§ 16 
písm. a) TZ]. Pri úmyselných trestných činoch totiž zavinenie vo forme 
nedbanlivosti postačuje až vo vzťahu k spôsobeniu ťažšieho následku, ak 
je tento priťažujúcou okolnosťou alebo okolnosťou podmieňujúcou pou-
žitie vyššej trestnej sadzby a pokiaľ aj v tomto prípade zákon nevyžadu-
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je zavinenie úmyselné [§ 18 písm. a) TZ]. V okolnostiach posudzovanej 
veci to znamená, že nedbanlivosť na strane obvineného by na naplnenie 
subjektívnej stránky postačovala iba vo vzťahu k spôsobeniu škody veľké-
ho rozsahu podľa § 222 ods. 5 písm. a) TZ, nie však k spôsobeniu škody 
ako znaku základnej skutkovej podstaty tohto trestného činu podľa § 222 
ods. 1 TZ.

Poisťovací podvod (§ 223 TZ)
(1) Kto vyláka od iného poistné plnenie tým, že ho uvedie do omylu v otázke spl-
nenia podmienok na jeho poskytnutie, a tak mu spôsobí malú škodu, potrestá sa 
odňatím slobody na jeden rok až päť rokov.
(2) Odňatím slobody na dva roky až päť rokov sa páchateľ potrestá, ak ako za-
mestnanec, člen, zástupca alebo iná osoba oprávnená konať za toho, kto poistné 
plnenie poskytuje, napomáha získať poistné plnenie tomu, o kom vie, že nespĺňa 
podmienky určené na jeho poskytnutie.

Objekt: najmä majetkové práva súvisiace s poskytovaním služieb v poisťov-
níctve a plnenie z nich.
Subjekt: v odseku 1 je všeobecný a v odseku 2 špeciálny.
Subjektívna stránka: vyžaduje sa úmyselné zavinenie.
Objektívna stránka: predstavuje protiprávne konanie páchateľa vo vylákaní 
poistného plnenia tým, že iného uvedie do omylu v otázke splnenia podmie-
nok na jeho poskytnutie, a tak mu spôsobí malú škodu. Vyžaduje sa spôsobe-
nie následku malej škody. Poisťovací podvod sa vzťahuje na nároky vyplýva-
júce zo zmluvného poistenia a z povinného zmluvného poistenia.

Kapitálový podvod (§ 224 TZ)
(1) Kto v súvislosti s ponukou, predajom alebo rozširovaním cenných papierov 
alebo iných listín, ktoré sľubujú účasť na majetkových výnosoch podniku, alebo 
kto v súvislosti s ponukou zvýšiť výnosy takého investovania v prospektoch alebo 
v iných propagačných materiáloch alebo prehľadoch týkajúcich sa majetkových po-
merov alebo výnosov podniku vo vzťahu k väčšiemu počtu osôb uvádza nepravdivé 
údaje alebo nereálne údaje o výnosoch investovania alebo o majetkových pome-
roch podniku, do ktorého sa má investovať, alebo kto nevýhody takého investova-
nia zamlčí, potrestá sa odňatím slobody na jeden rok až päť rokov.

Objekt: najmä majetkové práva v súvislosti s investovaním do cenných pa-
pierov.
Subjekt: všeobecný.
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Subjektívna stránka: vyžaduje sa úmyselné zavinenie.
Objektívna stránka: predstavuje protiprávne konanie páchateľa v súvislos-
ti s ponukou, predajom alebo rozširovaním cenných papierov alebo iných 
listín, ktoré sľubujú účasť na majetkových výnosoch podniku, alebo pácha-
teľ v súvislosti s ponukou zvýšiť výnosy takého investovania v prospektoch 
alebo v  iných propagačných materiáloch, alebo prehľadoch týkajúcich sa 
majetkových pomerov alebo výnosov podniku vo vzťahu k väčšiemu počtu 
osôb uvádza nepravdivé údaje alebo nereálne údaje o výnosoch investovania 
alebo o majetkových pomeroch podniku, do ktorého sa má investovať, alebo 
páchateľ nevýhody takého investovania zamlčí. Ide o ohrozovací trestný čin, 
nevyžaduje sa spôsobenie škody. Poisťovací podvod sa vzťahuje na nároky 
vyplývajúce zo zmluvného poistenia a z povinného zmluvného poistenia.

Subvenčný podvod (§ 225 TZ)
(1) Kto vyláka od iného dotáciu, subvenciu, príspevok alebo iné plnenie zo štátne-
ho rozpočtu, z rozpočtu verejnoprávnej inštitúcie, rozpočtu štátneho fondu, roz-
počtu vyššieho územného celku alebo rozpočtu obce, ktorých poskytnutie alebo 
použitie je podľa všeobecne záväzného právneho predpisu viazané na podmienky, 
ktoré nespĺňa, a to tým, že ho uvedie do omylu v otázke ich splnenia, potrestá sa 
odňatím slobody na jeden rok až päť rokov.
(2) Rovnako ako v odseku 1 sa potrestá, kto získanú dotáciu, subvenciu, príspe-
vok alebo iné plnenie zo štátneho rozpočtu, z rozpočtu verejnoprávnej inštitúcie, 
rozpočtu štátneho fondu, rozpočtu vyššieho územného celku alebo rozpočtu obce 
použije na iný ako určený účel.
(3) Odňatím slobody na dva roky až päť rokov sa páchateľ potrestá, ak ako za-
mestnanec, člen, zástupca alebo iná osoba oprávnená konať za toho, kto dotáciu, 
subvenciu, príspevok alebo iné plnenie zo štátneho rozpočtu, z rozpočtu verejno-
právnej inštitúcie, rozpočtu štátneho fondu, rozpočtu vyššieho územného celku 
alebo rozpočtu obce poskytuje, umožní získať dotáciu, subvenciu, príspevok alebo 
iné plnenie zo štátneho rozpočtu, z  rozpočtu verejnoprávnej inštitúcie, rozpoč-
tu štátneho fondu, rozpočtu vyššieho územného celku alebo rozpočtu obce tomu, 
o kom vie, že nespĺňa podmienky určené na jeho poskytnutie.

Objekt: najmä majetkové práva súvisiace s účelným využívaním dotácií, sub-
vencií alebo iných príspevkov z verejných zdrojov.
Subjekt: v odseku 1 a 2 všeobecný a v odseku 3 špeciálny.
Subjektívna stránka: vyžaduje sa úmyselné zavinenie.
Objektívna stránka: v odseku 1 predstavuje protiprávne konanie páchateľa 
vo vylákaní dotácie, subvencie, príspevku alebo iného plnenia (pozri blan-
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ketové normy) z ustanovených verejných zdrojov, v odseku 2 predstavuje 
protiprávne konanie páchateľa v neoprávnenom použití dotácie, subvencie, 
príspevku alebo iného plnenia z ustanovených verejných zdrojov vo väčšom 
rozsahu na iný ako určený účel a v odseku 3 v umožnení získania dotácie, 
subvencie, príspevku alebo iného plnenia z ustanovených verejných zdrojov 
tomu, o kom vie, že nespĺňa podmienky určené na jeho poskytnutie.

Vybrané rozhodnutia zo súdnej praxe (upravené znenie):

R 23/2005: I. Služobný príjem profesionálneho vojaka (alebo niektorá 
zložka jeho služobného príjmu) nemôže byť považovaný za „iné plnenie zo 
štátneho rozpočtu“ tak, ako to má na mysli § 250b ods. 1 TZ (teraz § 225 
TZ) o subvenčnom podvode, pretože pojmový znak objektívnej stránky 
uvedeného trestného činu označený ako „iné plnenie zo štátneho rozpoč-
tu“ musí byť svojím charakterom a účelom obdobné dotácii alebo subvencii.
R 98/2019: II. Jednočinný súbeh trestných činov je charakterizovaný jed-
ným konaním páchateľa, ktorým sú (v rámci dotknutého skutku) vyvo-
lané dva rôzne následky. Také následky teda nie sú totožné právne ani 
fakticky (z  hľadiska faktických okolností, ktoré sú kvalifikačným pod-
kladom). Jednočinný súbeh trestného činu poškodzovania finančných 
záujmov Európskej únie podľa § 261 TZ a trestného činu subvenčného 
podvodu podľa § 225 TZ je možný pri kumulácii rôznych následkov zod-
povedajúcich škode; škoda ako kvalifikačný moment sa delí medzi obe 
právne kvalifikácie podľa pôvodného zdroja finančných prostriedkov, 
ktorých sa týka následok vyvolaný konaním páchateľa (jednak prostried-
ky poskytnuté Slovenskej republike Európskou úniou – § 261 TZ a jednak 
prostriedky z iných verejných zdrojov pokrytých § 225 TZ).

Komparácia objektu trestných činov

Podvodný úpadok (§ 227 TZ)
(1) Kto v úmysle spôsobiť inému škodu alebo zadovážiť pre seba alebo iného ne-
oprávnený prospech spôsobí úpadok právnickej osoby, v ktorej je štatutárnym or-
gánom alebo prokuristom, tým, že majetok tejto právnickej osoby čo aj len sčasti 
použije
a) na založenie inej právnickej osoby alebo
b) na získanie jej majetkovej účasti v inej právnickej osobe,

alebo kto tak koná v úmysle spôsobiť úpadok právnickej osoby, v ktorej je šta-
tutárnym orgánom alebo prokuristom, potrestá sa odňatím slobody až na tri roky.
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Objekt: záujem na riadnom konaní štatutárneho orgánu alebo prokuristu 
právnickej osoby pri podnikateľskej činnosti a ochrana veriteľov právnickej 
osoby pred umelým vyvolaním úpadku tzv. prelievaním kapitálu – vyhnutie 
sa úhrade splatných pohľadávok veriteľov prostredníctvom založenia inej 
právnickej osoby alebo na získanie majetkovej účasti v inej právnickej osobe.

Zavinený úpadok (§ 228 TZ)
(1) Kto spôsobí úpadok právnickej osoby a vo väčšom rozsahu zmarí uspokojenie 
jej veriteľa tým, že
a) bez zodpovedajúceho finančného krytia investuje do stratového obchodu,
b) prijme alebo poskytne z hľadiska majetkových možností právnickej osoby nevý-

hodný úver,
c) na škodu veriteľa právnickej osoby zničí, poškodí, daruje, zatají alebo inak 

odstráni čo aj len sčasti majetok tejto právnickej osoby,
d) väčšiu časť príjmu z podnikania právnickej osoby použije na vlastnú osobnú 

spotrebu, alebo
e) príjem z podnikania právnickej osoby vloží čo aj len sčasti do lotérií, hier alebo 

stávok,
potrestá sa odňatím slobody až na tri roky.

(2) Rovnako ako v odseku 1 sa potrestá, kto koná spôsobom uvedeným v odseku 1 
písm. a) až e), a úpadok právnickej osoby bol odvrátený len poskytnutím príspev-
ku alebo iným opatrením orgánu štátu, územnej samosprávy alebo verejnoprávnej 
inštitúcie, ku ktorým neboli tieto orgány povinné.

Objekt: záujmy veriteľov a riadneho plnenia ich pohľadávok a ochrana pred 
nezodpovedným konaním páchateľa pri podnikateľskej činnosti, ktorým by 
zmaril uhradenie ich splatných pohľadávok.

Vybrané rozhodnutia zo súdnej praxe (upravené znenie):

ZSP 64/2002: Úpadok dlžníka, ktorý predpokladá existenciu viacerých 
veriteľov dlžníka, je daný iba vtedy, ak má dlžník aspoň jedného ďalšie-
ho veriteľa, ktorého pohľadávka nie je odvodená od jediného pôvodného 
veriteľa.

Komparácia objektu a objektívnej stránky trestných činov

Poškodzovanie veriteľa (§ 239 TZ)
(1) Kto, čo aj len čiastočne, zmarí uspokojenie svojho veriteľa tým, že
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a) zničí, poškodí, urobí neupotrebiteľnou, zatají, predá, vymení alebo inak od-
stráni čo aj len časť svojho majetku,

b) zaťaží vec, ktorá je predmetom záväzku, alebo ju prenajme,
c) predstiera alebo uzná neexistujúce právo alebo záväzok, alebo postúpi svoju 

pohľadávku, alebo prevezme dlh iného, i keď na to nebol povinný ani oprávne-
ný, alebo

d) predstiera zmenšenie svojho majetku alebo jeho zánik,
potrestá sa odňatím slobody až na dva roky.

(2) Rovnako ako v odseku 1 sa potrestá, kto, čo aj len čiastočne, zmarí uspokojenie 
veriteľa inej osoby tým, že
a) zničí, poškodí, urobí neupotrebiteľnou, zatají, predá, vymení, daruje alebo 

inak odstráni čo i len časť majetku dlžníka, alebo
b) na majetok dlžníka uplatní neexistujúce právo alebo pohľadávku.
Objekt a objektívna stránka: objektom je právo veriteľa na uspokojenie svo-
jej pohľadávky, ktorú má voči páchateľovi. Z hľadiska objektívnej stránky 
protiprávne konanie dlžníka uvedené pod písmenami a) a b) predstavuje 
zmenšenie aktív dlžníkovho majetku, z ktorého by sa mohol veriteľ uspoko-
jiť, a pod písmenami c) a d) predstavuje fingovanie pasív, ktoré majú znížiť 
skutočnú hodnotu dlžníkovho majetku. V odseku 2 je trestné toto uvedené 
konanie, avšak inej osoby ako dlžníka.

Vybrané rozhodnutia zo súdnej praxe (upravené znenie):

R 1480/1924: Marí sa alebo skracuje sa uspokojenie veriteľa podľa § 205a 
TZ (teraz § 239 TZ) akoukoľvek zmenou v stave dlžníkovho imania, kto-
rou sa toto imanie robí buď sčasti, alebo úplne veriteľom nedosiahnuteľné, 
alebo ktoré zväčšuje súhrn nárokov, ktoré majú byť z imania páchateľa 
uspokojené.
R 1732/1924: Dlžník, ktorý zatajuje časti svojho imania, uvedie svojich 
veriteľov v omyl o pravom stave svojho imania, aby ich pohol k tomu, že 
v súdnom alebo mimosúdnom vyrovnaní pristúpili na menšiu kvótu, než 
by boli žiadali, keby im bol pravý stav ich imania známy, skracuje uspo-
kojenie svojich veriteľov podľa § 205a TZ (teraz § 239 TZ).
R 41/1991: Zaplatenie skutočnej (nie fingovanej) pohľadávky, níz-
ke ocenenie majetku alebo jeho predaj, ktorým za prevádzanú časť je 
získaná zodpovedajúca protihodnota, nezakladá trestnú zodpoved-
nosť dlžníka podľa § 256 TZ (teraz § 239 TZ), aj keby týmto konaním 
dlžník zmaril alebo čiastočne zmaril uspokojenie veriteľa. Na trestnú 
zodpovednosť tiež nestačí, ak dlžník oddiali alebo sťaží uspokojenie 
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veriteľa, ak má veriteľ možnosť uspokojiť svoju pohľadávku z iného dlž-
níkovho majetku.
R 142/2012: Trestného činu poškodzovania veriteľa podľa § 239 ods. 1 
písm. a) TZ sa páchateľ – dlžník dopustí, ak čo aj len čiastočne zmarí 
uspokojenie svojho veriteľa tým, že úmyselne zmenší svoj majetok ko-
naním v tomto ustanovení uvedeným tak, že veriteľ v dôsledku toho ne-
dosiahne uspokojenie, ktorého by inak dosiahol. Samotným prevodom 
obchodného podielu (obchodných podielov) v spoločnosti s ručením ob-
medzeným z doterajšieho spoločníka (doterajších spoločníkov) na inú 
osobu (iné osoby), a to či už odplatným alebo bezodplatným spôsobom, 
nedochádza k žiadnej zmene vo vzťahu k výške majetku spoločnosti, a tým 
ani len k čiastočnému zmareniu uspokojenia veriteľa, preto takýto prevod 
sám osebe nemôže naplniť skutkovú podstatu tohto trestného činu.

Zvýhodňovanie veriteľa (§ 240 TZ)
(1) Kto ako dlžník, ktorý nie je schopný plniť svoje splatné záväzky, zmarí, hoci aj 
len čiastočne, uspokojenie svojho veriteľa tým, že zvýhodní iného veriteľa, potrestá 
sa odňatím slobody až na dva roky.

Objekt a objektívna stránka: objektom je právo veriteľa na uspokojenie svo-
jej pohľadávky zodpovedajúcej zásade (konkurzného a reštrukturalizačného 
konania) pomerného uspokojenia nároku veriteľa (s výnimkou tzv. zabezpe-
čenej pohľadávky). Na rozdiel od trestného činu poškodzovania veriteľa sa 
nezmenšuje celkový objem dlžníkovho majetku, ale jeho majetok je použitý 
na uspokojenie veriteľov nerovnomerne. Na naplnenie objektívnej stránky 
sa vyžaduje konanie dlžníka spočívajúce v neoprávnenom uprednostnení 
jedného veriteľa pred inými veriteľmi.

Vybrané rozhodnutia zo súdnej praxe (upravené znenie):

R 42/2001: II. Ak podnikateľ – fyzická osoba nie je schopná splatiť úver 
prvému veriteľovi a uzná ďalší svoj existujúci záväzok voči inému verite-
ľovi, na ktorého prevedie celý svoj majetok, čím zmarí uspokojenie pohľa-
dávky prvého veriteľa, dopúšťa sa trestného činu zvýhodňovania veriteľa 
podľa § 256a ods. 1 TZ a podľa výšky takto spôsobenej škody aj formou 
kvalifikovanej skutkovej podstaty podľa § 256a ods. 2 alebo ods. 3 TZ. 
Škodou, ktorá bola trestným činom zvýhodňovania veriteľa spôsobená, 
je škoda v  hodnote zmarenej pohľadávky veriteľa alebo rozdiel medzi 
sumou, ktorú by veriteľ pri zachovaní percenta zásady pomerného uspo-
kojenia predpokladanej zákonom č. 328/1991 Zb. o konkurze a vyrovna-
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ní (teraz zákonom č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii) mohol 
dosiahnuť, a veriteľom skutočne získanou sumou na uspokojenie pohľa-
dávky. Na naplnenie skutkovej podstaty trestného činu zvýhodňovania 
veriteľa netreba, aby už bolo začaté konkurzné alebo vyrovnacie konanie 
alebo aby bol na také konanie podaný návrh. Preto ani nemožno odrátať 
od výšky spôsobenej škody uvedeným trestným činom fiktívnu odmenu 
možného správcu konkurznej podstaty.

Komparácia objektu a objektívnej stránky trestných činov

Prevádzkovanie nepoctivých hier a stávok (§ 229 TZ)
(1) Kto prevádzkuje peňažnú alebo inú podobnú hru alebo stávku, ktorej pravidlá 
nezaručujú rovnaké možnosti výhry všetkým účastníkom, potrestá sa odňatím slo-
body na jeden rok až päť rokov.

Objekt a objektívna stránka: objektom je záujem na poctivom a rovnom 
prevádzkovaní peňažných alebo obdobných hier či stávok, na ktoré sa ne-
vzťahuje  osobitný zákon. Na naplnenie objektívnej stránky sa vyžaduje 
prevádzkovanie peňažnej alebo inej podobnej hry alebo stávky, ktorej pra-
vidlá nezaručujú rovnaké možnosti výhry všetkým účastníkom bez ohľadu 
na vzniknutú škodu.

Nepovolená prevádzka lotérií a iných podobných hier (§ 230 TZ)
(1) Kto bez povolenia prevádzkuje lotériu alebo inú podobnú hru, potrestá sa od-
ňatím slobody na jeden rok až päť rokov.

Objekt a objektívna stránka: objektom je záujem na riadnom a prehľadnom 
prevádzkovaní lotérií a iných podobných hier podľa zákona č. 30/2019 Z. z. 
o hazardných hrách. Na naplnenie objektívnej stránky sa vyžaduje prevádz-
kovanie lotérie alebo inej podobnej hry v rozpore s osobitným zákonom bez 
ohľadu na vzniknutú škodu.

Podielnictvo (§ 231 a § 232 TZ)
§ 231
(1) Kto nadobudne, drží, užíva, ukryje, na seba alebo iného prevedie, prenajme 
alebo prijme ako záloh
a) vec, ktorá bola získaná trestným činom spáchaným inou osobou, alebo
b) to, čo za takú vec bolo zadovážené,

potrestá sa odňatím slobody až na tri roky.
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§ 232
(1) Kto ukryje alebo na seba alebo iného prevedie z nedbanlivosti vec väčšej hod-
noty, ktorá bola získaná trestným činom spáchaným inou osobou, potrestá sa 
odňatím slobody až na jeden rok.
Objekt: majetkové práva k cudziemu majetku.
Subjekt: všeobecný.
Subjektívna stránka: v § 231 TZ sa vyžaduje úmyselné zavinenie a v § 232 TZ 
sa vyžaduje nedbanlivostné zavinenie.
Objektívna stránka: v § 231 TZ sa vyžaduje disponovanie s vecou väčšej hod-
noty pochádzajúcou z trestnej činnosti inej osoby bez ohľadu na jej hodnotu 
a v § 232 TZ sa vyžaduje disponovanie s vecou pochádzajúcou z trestnej 
činnosti inej osoby.

Vybrané rozhodnutia zo súdnej praxe (upravené znenie):

R 1326/1923: Prevod sa realizuje vždy s vedomím osoby, ktorá má vec 
u seba. Pokiaľ by konanie, ktorým dochádza k prevodu dispozičnej moci 
na podielnika, bolo samo osebe trestným činom proti majetku, nejde 
o podielnictvo, ale o príslušný trestný čin. Prisvojenie si odhodenej veci 
zlodejom pri prenasledovaní je podielnictvom na krádeži a nie krádežou.
R 2556/1926: Na naplnenie zločinu podielnictva nestačí vedomie manžel-
ky o pôvode veci, ktorú manžel do spoločného bytu priniesol, ak nepre-
vezme aktívnu činnosť, ako každý iný podielnik. Obžalovaná, ako man-
želka hlavného páchateľa, nemohla zabrániť, aby manžel kradnuté veci 
do spoločného bytu neprinášal.
R 3493/1929: Pre toho, kto kradnutú vec prechováva a ukrýva, nie je po-
trebné, aby poznal všetky známe podrobnosti krádeže, stačí, aby v dobe 
prevzatia vedel kde, kým a za akých okolností bola krádež uskutočnená.
R 4550/1930: Na naplnenie znaku ukrývania stačí, ak dovolil prechová-
vač, aby boli veci uložené v jeho byte.
R 42/1971: Prevedením na seba alebo iného podielnik získava dispozičnú 
moc nad vecou, ktorá bola získaná trestným činom a smeruje k realizá-
cii úžitku z veci, či už pre seba alebo pre iného. Vec môže byť prevedená 
napríklad darom, kúpou, zámenou. Prevedenie môže byť odplatné alebo 
bezodplatné. Prevedením je aj ďalší prevod, t. j. od priekupníka na ďal-
šieho priekupníka. Nie je rozhodné, z akého dôvodu na seba podielnik 
previedol vec získanú trestným činom spáchaným inou osobou.
R 50/1972, R 62/1973, R 5/1993, R 1/1995: Vec musí byť získaná trest-
ným činom inej osoby než podielnika, preto páchateľ, spolupáchateľ ale-
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bo účastník na trestnom čine, ktorý ukryje, na seba alebo iného prevedie 
alebo užíva vec týmto trestným činom získanú, nedopúšťa sa trestného 
činu podielnictva.
R 7/1978: Skutočnosť, že vec bola získaná trestným činom, musí byť v ko-
naní o trestnom čine podielnictva bezpečne zistená a z odôvodnenia roz-
sudku musí byť tiež zrejmé, akým trestným činom sa tak stalo.
R 29/1979, R 42/1972: Ukrytím sa rozumie konanie páchateľa, ktorý na-
kladá s vecou tak, že ju odstráni z dosahu možného odhalenia alebo zis-
tenia u páchateľa, spolupáchateľa, účastníka či inde. Podielnik tým nad 
vecou získava dispozičnú moc. Nekoná však v úmysle, aby pomohol pá-
chateľovi uniknúť trestnému stíhaniu alebo trestu či jeho výkonu, pretože 
také konanie by bolo nutné kvalifikovať ako trestný čin nadržovania.
R 5/1993: Nie je rozhodné, akým trestným činom bola vec získaná. Spra-
vidla pôjde o majetkový trestný čin, ale môže ísť aj o trestný čin nemajet-
kovej povahy. Nestačí však, pokiaľ táto vec bola získaná priestupkom. Je 
irelevantné, o akú vec ide, môže ísť o akúkoľvek vec. Môže ísť o hnuteľnú 
aj nehnuteľnú vec. Ak sú veci získané trestným činom spáchaným inou 
osobou peniaze, prax pripúšťa, aby podielnik na seba alebo iného previe-
dol peniaze (bankovky a mince), ktoré nie sú identické s peniazmi, ktoré 
boli získané hlavným trestným činom, ak je splnená požiadavka, že ide 
o prospech podielnika z hodnoty získanej hlavným trestným činom.
R 7/1995: Na naplnenie subjektívnej stránky trestného činu podielnictva 
je nutné, aby páchateľ poznal všetky skutkové okolnosti rozhodné pre 
záver, že čin spáchaný inou osobou, ktorým bola vec uvedená v tomto 
ustanovení získaná, je trestným činom. Ak ide o trestný čin krádeže podľa 
§ 212 ods. 1 písm. a) TZ nestačí páchateľova vedomosť o tom, že sa iná 
osoba zmocnila cudzej veci. Musí vedieť, že činom spôsobila škodu, ktorú 
možno posúdiť ako malú škodu.

Legalizácia príjmu z trestnej činnosti (§ 233 a § 234 TZ)
§ 233
(1) Kto príjem alebo vec pochádzajúcu z trestnej činnosti, v úmysle zatajiť exis-
tenciu takého príjmu alebo veci, zakryť ich pôvod v trestnej činnosti, ich určenie 
či použitie na spáchanie trestného činu, zmariť ich zaistenie na účely trestného 
konania alebo ich prepadnutie alebo zhabanie,
a) prevedie na seba alebo iného, požičia, vypožičia, prevedie v banke alebo v po-

bočke zahraničnej banky, dovezie, prevezie, privezie, premiestni, prenajme ale-
bo inak sebe alebo inému zadováži, alebo
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b) drží, uschováva, ukrýva, užíva, spotrebuje, zničí, zmení alebo poškodí,
potrestá sa odňatím slobody na dva roky až päť rokov.

§ 234
(1) Kto neoznámi alebo neohlási, napriek tomu, že taká povinnosť mu vyplýva 
z jeho zamestnania, povolania, postavenia alebo funkcie,
a) skutočnosti nasvedčujúce tomu, že iný spáchal trestný čin legalizácie príjmu 

z trestnej činnosti podľa § 233, alebo
b) neobvyklú obchodnú operáciu,

potrestá sa odňatím slobody na dva roky až osem rokov.

Objekt: legálny pôvod majetku a riadne plnenie si povinností pri predchá-
dzaní a odhaľovaní legalizácie príjmov z trestnej činnosti. Blanketovou nor-
mou je zákon č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trest-
nej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu.
Subjekt: v § 233 TZ je všeobecný a v § 234 TZ je špeciálny – osoba majúca 
notifikačnú povinnosť pri predchádzaní a odhaľovaní legalizácie príjmov 
z trestnej činnosti.
Subjektívna stránka: vyžaduje sa úmyselné zavinenie a v § 233 TZ sa vyža-
duje špeciálna pohnútka alebo cieľ spáchania trestného činu.
Objektívna stránka: v § 233 TZ protiprávne konanie spočíva v  legalizácii 
príjmov z trestnej činnosti, čo predstavuje dispozíciu s príjmami alebo iným 
majetkom z  trestnej činnosti akejkoľvek hodnoty alebo o dispozíciu s ve-
cou, ktorá je príjmom z trestného činu, a v § 232 TZ konanie spočíva v ne-
oznámení alebo neohlásení skutočnosti nasvedčujúcej tomu, že iný spáchal 
trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti alebo neobvyklej obchodnej 
operácie. Negatívna podmienka vo vzťahu k § 234 ods. 1 TZ sa nachádza 
v odseku 2.

Úžera (§ 235 TZ)
(1) Kto zneužívajúc niečiu tieseň, neskúsenosť alebo rozumovú slabosť alebo niečie 
rozrušenie, dá sebe alebo inému poskytnúť alebo sľúbiť plnenie, ktorého hodnota 
je k hodnote vzájomného plnenia v hrubom nepomere, alebo kto takú pohľadávku 
uplatní alebo v úmysle uplatniť ju, na seba prevedie, potrestá sa odňatím slobody 
až na jeden rok až päť rokov.
(2) Rovnako ako v odseku 1 sa potrestá, kto poskytne plnenie bez povolenia, v roz-
pore s vydaným povolením alebo poruší zákonom chránené práva spotrebiteľa 
a dá sebe alebo inému poskytnúť alebo sľúbiť plnenie, ktorého hodnota je k hod-
note vzájomného plnenia v hrubom nepomere alebo kto takú pohľadávku uplatní 
alebo v úmysle uplatniť ju, na sebe prevedie.
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Objekt: slobodná dispozícia s majetkom s ohľadom na určitú rovnováhu sub-
jektov záväzku.
Subjekt: všeobecný.
Subjektívna stránka: vyžaduje sa úmyselné zavinenie.
Objektívna stránka: v § 235 ods. 1 TZ sa vyžaduje zneužitie určitej nevýhody 
na strane potenciálneho dlžníka, aby ním bolo poskytnuté alebo sľúbené pl-
nenie, ktorého hodnota je v hrubom nepomere, a v § 235 ods. 2 TZ sa však 
nevyžaduje zneužitie osobnostných indispozícií ako v odseku 1, ale vzťah je 
zúžený špecificky len na ochranu spotrebiteľov.

Vybrané rozhodnutia zo súdnej praxe (upravené znenie):

R 602/1944: Nie je rozhodné, že dlžník, ktorého tieseň páchateľ vyko-
risťuje, hľadá úver na účely lukratívne (na rozšírenie obchodu, na uzav-
retie obchodu sľubujúceho zvláštny zisk), nezáleží na tom, že dlžník ne-
pokladá vzájomné plnenie za nepomerné a že sa necíti poškodený. Delikt 
úžery je dokonaný už prijatím vzájomného plnenia alebo nadobudnutím 
úžerníckej pohľadávky, avšak uplatňovanie takej pohľadávky alebo dispo-
zícia s ňou sú pokračovaním v trestnej činnosti.
R 85/1956: Rozdiel trestného činu úžery oproti trestnému činu podvodu 
je v tom, že úžerník neuvádza iného do omylu. Ak využíva niečí omyl, je 
to omyl, ktorý má svoje zvláštne príčiny. Predstava poškodeného o pod-
state jeho konania pri úžere je správna, ale hodnotenie vzájomných plne-
ní je nesprávne. Poškodený teda poskytuje alebo sľubuje plnenie v určitej 
tiesni, aj keď vie, že hodnota plnenia je k hodnote vzájomného protipl-
nenia v hrubom nepomere alebo v dôsledku neskúsenosti, rozumovej sla-
bosti alebo rozrušenia nie je schopný zhodnotiť vzájomný pomer oboch 
plnení. Pri trestnom čine podvodu koná poškodený pod vplyvom svojho 
omylu alebo omylu inej osoby vyvolaného alebo využitého páchateľom 
bez toho, aby konal pod vplyvom tiesne alebo neschopnosti posúdiť dô-
sledky svojho konania.
Rozsudok Krajského súdu Prešov zo 17.  apríla 2019, sp.  zn.  2 Co 
157/2018: Odvolací súd sa stotožnil s prvoinštančným súdom v tom zmys-
le, že úroky požadované žalovaným od žalobkyne na základe uzatvorenej 
zmluvy o spotrebiteľskom úvere v rozsahu 77,02 % ročne sú neprimera-
ne vysoké a  odporujúce dobrým mravom. Súdy v  tomto predchádzajú-
com konaní konštatovali, že žalovaným požadovaný úrok bol o viac ako 
400 % vyšší ako úrok, za ktorý by za podobných podmienok banky úver 
poskytovali. Odvolací súd tiež zdôraznil, že absolútna neplatnosť podľa 
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§ 39 OZ v súvislosti s uzatvorenou zmluvou dopadá aj na právne úkony 
odporujúce dobrým mravom a za taký treba považovať úverový právny 
úkon s neprimerane vysokou výškou úrokov, ktorú už možno označiť za 
úžernú a v demokratickej spoločnosti by nemal byť priestor na toleranciu 
takýchto právnych úkonov.

Porušovanie povinnosti pri správe cudzieho majetku (§ 237 a § 238 TZ)
§ 237
(1) Kto inému spôsobí malú škodu tým, že poruší všeobecne záväzným právnym 
predpisom ustanovenú povinnosť alebo povinnosť uloženú právoplatným rozhod-
nutím súdu alebo vyplývajúcu zo zmluvy opatrovať alebo spravovať cudzí majetok, 
potrestá sa odňatím slobody až na dva roky.

§ 238
Kto z nedbanlivosti inému spôsobí značnú škodu tým, že poruší všeobecne záväz-
ným právnym predpisom ustanovenú povinnosť alebo povinnosť uloženú právo-
platným rozhodnutím súdu opatrovať alebo spravovať cudzí majetok, potrestá sa 
odňatím slobody až na dva roky.
Objekt: cudzí majetok.
Subjekt: špeciálny – len osoby povinné opatrovať alebo spravovať cudzí ma-
jetok.
Subjektívna stránka: § 237 TZ vyžaduje úmyselné zavinenie a v § 238 TZ 
postačuje zavinenie z nedbanlivosti.
Objektívna stránka: v § 237 TZ sa vyžaduje spôsobenie malej škody pácha-
teľom tým, že poruší povinnosť ustanovenú právnym predpisom, právo-
platným rozhodnutím súdu alebo zmluvou opatrovať alebo spravovať cu-
dzí majetok a v § 238 TZ sa daným konaním vyžaduje spôsobenie značnej 
škody.

Vybrané rozhodnutia zo súdnej praxe (upravené znenie):

R 3/1995: II. Subjektom trestného činu porušovania povinnosti pri správe 
cudzieho majetku podľa § 255 ods. 1 TZ môžu byť len fyzické osoby, ktoré 
sú podľa zákona alebo podľa zmluvy povinné vybavovať záležitosti iných 
osôb, pokiaľ je v tom zahrnutá aj povinnosť starostlivosti o ich majetok. 
Aplikácia tohto ustanovenia prichádza do úvahy v prípadoch, v ktorých 
sa nepreukáže, že by uvedené osoby úmyselným porušením povinnosti 
opatrovať alebo spravovať cudzí majetok obohatili seba alebo iného, ale 
preukáže sa len spôsobenie škody nie malej na cudzom majetku. V tom-
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to zmysle je § 255 TZ subsidiárne k iným ustanoveniam osobitnej časti 
Trestného zákona napríklad k § 248 TZ o trestnom čine sprenevery.
R 51/2017: I. Právna povinnosť je charakterizovaná príkazom postupo-
vať určitým spôsobom (konať alebo zdržať sa konania), ktorý zároveň 
znamená zákaz postupovať akokoľvek inak (na rozdiel od práva, ktoré 
je možnosťou, nie však povinnosťou). Povinnosť môže byť vymedzená 
užšie alebo širšie, avšak s potrebnou určitosťou – v právnej norme býva 
povinnosť vymedzená širšie, pretože sa vzťahuje na všetky prípady rov-
nakého druhu a neurčitého počtu. Povinnosť správcu spravovať cudzí ma-
jetok v konkurznom konaní, relevantná podľa § 237 ods. 1 a § 238 TZ 
(ide o majetok podliehajúci konkurzu), vzniká už ustanovením správcu 
do funkcie. Podľa povahy tejto povinnosti musí ísť o čestnú, zodpoved-
nú a svedomitú správu, ktorej výslovnou zákonnou konkretizáciou je aj 
postup s odbornou starostlivosťou – § 3 ods. 1 a 2 zákona č. 8/2005 Z. z. 
o správcoch, § 8 ods. 2 zákona č. 328/1991 Zb. o konkurze a vyrovnaní 
(účinného do 31. decembra 2005), § 86 ods. 1 (a iné ustanovenia) záko-
na č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii (účinného od 1. januá-
ra 2006), pričom konanie s odbornou starostlivosťou je v § 7 naposledy 
označeného zákona aj legálne definované.
II. Porušením povinnosti postupovať pri výkone funkcie s odbornou sta-
rostlivosťou sa môže správca dopustiť spáchania trestného činu porušo-
vania povinnosti pri správe cudzieho majetku podľa § 237 alebo § 238 
TZ. Musia však byť naplnené aj ostatné zákonné znaky takého trestného 
činu, čo v rámci subjektívnej stránky znamená úmysel správcu spôsobiť 
svojím postupom škodu – § 237 TZ alebo nedbanlivosť vo vzťahu k tej 
istej okolnosti – § 238 TZ.

Komparácia objektu a objektívnej stránky trestných činov

Machinácie v súvislosti s konkurzným a vyrovnacím konaním (§ 241 TZ)
(1) Kto ako konkurzný veriteľ v súvislosti s hlasovaním o nútenom vyrovnaní alebo 
ako veriteľ v súvislosti s hlasovaním na vyrovnacom pojednávaní, alebo ako veriteľ 
v súvislosti s hlasovaním o schválení reštrukturalizačného plánu prijme alebo si 
dá sľúbiť majetkový alebo iný prospech, potrestá sa odňatím slobody na šesť me-
siacov až tri roky.
(2) Rovnako ako v odseku 1 sa potrestá, kto veriteľovi v súvislosti s hlasovaním 
o nútenom vyrovnaní za súhlas s vyrovnaním poskytne, ponúkne alebo sľúbi ma-
jetkový alebo iný prospech.



107

11. EKONOMICKÉ TRESTNÉ ČINY

Objekt a objektívna stránka: objektom je právo veriteľa na uspokojenie svo-
jej pohľadávky v zmysle zásad konkurzného a reštrukturalizačného kona-
nia podľa zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a zaistenia 
riadneho priebehu takého konania. Objektívna stránka spočíva podľa § 241 
ods. 1 TZ v tzv. pasívnom úplatkárstve (páchateľ ako veriteľ prijme alebo si 
nechá sľúbiť majetkový alebo iný prospech) a podľa § 241 ods. 2 TZ v tzv. ak-
tívnom úplatkárstve (osoba poskytne, ponúkne alebo sľúbi majetkový alebo 
iný prospech veriteľovi).

Vybrané rozhodnutia zo súdnej praxe (upravené znenie):

Nález Ústavného súdu SR z 11. septembra 2014, sp. zn. II. ÚS 409/2013: 
„Rozhodnutie“ (vyjadrenie) správcu o tom, že pohľadávka bude uspoko-
jená v určitom rozsahu alebo v určitom poradí (teda uznanie prihlásenej 
pohľadávky), je v podstate konečné, keďže proti nemu v rámci konkurz-
ného konania neexistuje žiaden prostriedok nápravy.

Marenie konkurzného alebo vyrovnacieho konania (§ 242 a § 243 TZ)
§ 242
(1) Kto marí konkurzné konanie, vyrovnacie konanie, konanie o reštrukturalizácii 
alebo konanie o oddĺžení tým, že
a) nesplní povinnosť uloženú mu zákonom, ktorý upravuje také konanie, vrátane 

povinnosti podať včas návrh na vyhlásenie konkurzu, alebo
b) uvedie nepravdivé údaje v zozname aktív a pasív,

potrestá sa odňatím slobody na šesť mesiacov až päť rokov.

§ 243
(1) Kto marí konkurzné konanie tým, že
a) zatají vec patriacu do konkurznej podstaty,
b) znemožní, aby sa vec patriaca do konkurznej podstaty zapísala a odhadla,
c) nevydá vec patriacu do konkurznej podstaty, alebo
d) zadrží, sfalšuje alebo zničí zaznamenané informácie o majetku alebo finanč-

ných aktivitách dlžníka,
potrestá sa odňatím slobody až na dva roky.

Objekt a objektívna stránka: objektom je právo veriteľa na uspokojenie svo-
jej pohľadávky v zmysle zásad konkurzného a reštrukturalizačného konania 
podľa zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a zaistenia riad-
neho priebehu takého konania. Objektívna stránka podľa § 242 TZ spočíva 
v marení povinností predmetných konaní (alternatívne si páchateľ nesplní 
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zákonnú povinnosť alebo uvedie nepravdivé údaje v zozname aktív a pasív) 
a podľa § 243 TZ v nedovolenom nakladaní páchateľa s vecou patriacou do 
konkurznej podstaty.

Vybrané rozhodnutia zo súdnej praxe (upravené znenie):

Rozsudok Najvyššieho súdu SR zo 16.  augusta 2012, sp.  zn.  6 Tdo 
62/2011: 2. Zákonnou povinnosťou podľa § 242 ods. 1 písm. a) TZ sa 
pritom rozumie, okrem iného, aj skôr zmienená povinnosť neodkladne 
podať návrh na vyhlásenie konkurzu, len čo vzniknú na to objektívne dô-
vody. Trestného činu zvýhodňovania veriteľa podľa § 240 ods. 1 TZ sa do-
pustí ten, kto ako dlžník, ktorý nie je schopný plniť svoje splatné záväzky, 
zmarí, hoci aj len čiastočne, uspokojenie svojho veriteľa tým, že zvýhodní 
iného veriteľa. Zvýhodnenie veriteľa pritom spočíva v tom, že mu dlžník, 
ktorý nie je schopný plniť svoje splatné záväzky, plní spôsobom nezod-
povedajúcim zásade pomerného uspokojenia na úkor ostatných verite-
ľov. Majetok dlžníka sa teda použije na uspokojenie veriteľov v rozpore 
so zásadou pomernosti a rovnomernosti odvíjajúcich sa od ustanovení 
zákona o konkurze a reštrukturalizácii. Zvýhodnený veriteľ dostáva síce 
len to, čo by mu inak právom patrilo, ale pretože dlžník nie je schopný 
uspokojiť všetkých veriteľov, plným uspokojením jedného veriteľa ukra-
cuje ostatných veriteľov. Tohto trestného činu sa však páchateľ nedopus-
tí, ak ostatní veritelia majú možnosť uspokojenia svojich pohľadávok zo 
zostávajúceho dlžníkovho majetku. V prípade oboch trestných činov sa 
vyžaduje z hľadiska subjektívnej stránky úmyselné zavinenie.

Marenie exekučného konania (§ 243a TZ)
(1) Kto marí exekučné konanie tým, že
a) uvedie nepravdivé údaje vo vyhlásení o svojom majetku,
b) znemožní, aby sa vec podliehajúca exekúcii spísala a odhadla,
c) zadrží, sfalšuje, pozmení alebo zničí zaznamenané informácie o majetku ale-

bo finančných aktivitách povinného,
d) odstráni, poškodí alebo zničí hnuteľnú vec pojatú do súpisu, alebo
e) nevydá vec podliehajúcu exekúcii,

potrestá sa odňatím slobody až na dva roky.

Objekt a objektívna stránka: objektom je záujem na riadnom priebehu exe-
kučného konania podľa č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekuč-
nej činnosti (Exekučný poriadok) a prostredníctvom neho aj právo veriteľa 
na uspokojenie svojej pohľadávky. Objektívna stránka spočíva alternatívne 
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v konaniach, keď páchateľ i) uvedie nepravdivé údaje vo vyhlásení o svojom 
majetku, ii) znemožní, aby sa vec podliehajúca exekúcii spísala a odhadla, 
iii) zadrží, sfalšuje alebo zničí zaznamenané informácie o majetku alebo fi-
nančných aktivitách povinného, iv) odstráni, poškodí alebo zničí hnuteľnú 
vec pojatú do súpisu alebo v) nevydá vec podliehajúcu exekúcii.

Porušovanie zákazu konkurencie (244 TZ)
(1) Kto ako osoba povinná dodržiavať zákaz konkurencie podľa zákona, zákaz 
uvedený v tomto zákone poruší a spôsobí tým inému väčšiu škodu, potrestá sa 
odňatím slobody na šesť mesiacov až tri roky.

Objekt a objektívna stránka: objektom je regulárnosť obchodných vzťahov, 
poctivosť podnikateľského prostredia a  záujem na dodržiavaní rovnosti 
v obchodných vzťahoch podľa Obchodného zákonníka. Objektívna stránka 
spočíva v porušení zákonnej povinnosti dodržiavať zákaz konkurencie.

Poškodzovanie cudzej veci (§ 245 a § 246 TZ)
§ 245
(1) Kto zničí, poškodí alebo urobí neupotrebiteľnou cudziu vec a spôsobí tak na 
cudzom majetku malú škodu, potrestá sa odňatím slobody až na jeden rok.

§ 246
(1) Kto poškodí cudziu vec tým, že ju postrieka, pomaľuje, popíše farbou alebo 
inou látkou, potrestá sa odňatím slobody až na jeden rok.

Objekt: ochrana majetkových práv k veci, jej neporušiteľnosť a použiteľnosť 
a v prípade § 246 TZ aj jej estetická stránka.
Subjekt: všeobecný.
Subjektívna stránka: vyžaduje sa úmyselné zavinenie.
Objektívna stránka: podľa § 245 TZ spočíva v  zničení, poškodení alebo 
urobení neupotrebiteľnou cudziu vec a v následku spôsobenia malej škody 
a podľa § 246 TZ sa vyžaduje poškodenie cudzej veci konkrétnym spôsobom, 
a to postriekaním, pomaľovaním alebo popísaním farbou alebo inou látkou 
a na rozdiel od § 245 TZ sa nevyžaduje spôsobenie škody.

Počítačová kriminalita v štvrtej hlave osobitnej časti Trestného zákona
Neoprávnený prístup do počítačového systému (§ 247 TZ)
Objekt: počítačový systém ako celok (software aj hard ware) alebo ktorákoľvek 
jeho časť, konkrétne jeho ochrana pred neoprávneným vstupom.
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Neoprávnený zásah do počítačového systému (§ 247a TZ)
Objekt: počítačový systém ako celok alebo ktorákoľvek jeho časť, konkrétne 
záujem na jeho riadnom a neprerušenom fungovaní.

Neoprávnený zásah do počítačového údaja (§ 247b TZ)
Objekt: počítačový údaj uložený v rámci počítačového systému, konkrétne 
záujem pred neoprávnenom zásahom do počítačového údaju.

Neoprávnené zachytávanie počítačových údajov (§ 247c TZ)
Objekt: tajomstvo informácie prenášanej prostredníctvom elektronickej ko-
munikačnej služby alebo tajomstvo neverejného prenosu počítačových dát 
do počítačového systému.

Výroba a držba prístupového zariadenia, hesla do počítačového systému 
alebo iných údajov (§ 247d TZ)
Objekt: postihovanie dispozície so zariadeniami alebo údajmi, ktoré sú vy-
tvorené alebo prispôsobené na páchanie počítačovej trestnej činnosti alebo 
manipuláciu s prístupovými heslami, kódmi a podobnými údajmi.

Ochrana kultúrnych záujmov v štvrtej hlave osobitnej časti Trestného 
zákona

Zneužívanie vlastníctva (§ 248 TZ)
Objekt: dôležitý kultúrny alebo iný všeobecný záujem.

Poškodzovanie a znehodnocovanie kultúrnej pamiatky (§ 248a TZ)
Objekt: dôležitý kultúrny alebo iný všeobecný záujem a predmetom ochra-
ny sú výlučne nehnuteľné veci, ktoré sú kultúrnymi pamiatkami. Z hľadiska 
subjektívnej stránky je zavinenie formulované pojmom „čo aj z nedbanlivos-
ti“, čo znamená možnosť alternatívneho naplnenia nedbanlivostnou formou 
zavinenia alebo úmyselnou formou zavinenia.

Poškodzovanie a znehodnocovanie archeologického dedičstva (§ 249 TZ)
Objekt: kultúrne archeologické dedičstvo národa.

Falšovanie predmetov kultúrnej hodnoty (§ 249a TZ)
Objekt: hodnota pôvodných predmetov kultúrnej hodnoty, ich nenapodobi-
teľnosť a jedinečnosť.
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11.2 Trestné činy hospodárske hospodárske (§ 250 až 283 TZ)

Piata hlava osobitnej časti Trestného zákona obsahuje spolu 33 trestných či-
nov, ktoré sa vyznačujú z pohľadu obligatórnych znakov skutkovej podstaty 
nasledujúcimi špecifikami.
Objekt: druhovým objektom je v  najširšom zmysle hospodárstvo Sloven-
skej republiky a finančné záujmy Európskej únie založené na trhovej alebo 
zmiešanej ekonomike, pričom v kontexte jednotlivých skutkových podstát 
trestných činov danej hlavy Trestného zákona sa trestnoprávna ochrana za-
meriava na:
•	 riadne plnenie povinností voči štátu najmä v oblastí daní, ciel, obchodo-

vania s devízami,
•	 riadne, slobodné a poctivé podnikanie dodržiavaním dôležitých povin-

ností a predpisov vymedzujúcich pravidlá a rámec podnikania, ako aj 
ochrana hospodárskej súťaže dodržiavaním rovnosti subjektov, čím sa 
taktiež poskytuje ochrana rôznym formám podvodného alebo nepocti-
vého, či nekalého konania,

•	 finančné záujmy Európskej únie, a to najmä čerpaním rozpočtových pro-
striedkov z fondov Európskej únie,

•	 informácie, evidencie, údaje, postupy a technológie, ktoré nie sú v bež-
nom obchodnom styku verejne dostupné a tvoria tak tajomstvo,

•	 menu, cenné papiere, ceniny, kontrolné a technické uzávery, pásky slú-
žiace na označenie tovaru,

•	 priemyselné práva, ochranné známky, autorské práva a výsledky tvorivej 
duševnej činnosti.

Subjekt: pri väčšine trestných činov predmetnej hlavy je subjekt všeobecný, 
často sa však nájdu aj prípady skutkových podstát trestných činov, ktoré 
vyžadujú špeciálny subjekt [napr. trestné činy poškodzovania finančných 
záujmov Európskej únie podľa § 261 ods. 2 TZ, machinácií pri verejnom 
obstarávaní a verejnej dražbe podľa § 266 ods. 2 písm. c) TZ]. Pre úplnosť 
dodávame, že právnická osoba môže byť trestnoprávne zodpovedná len za 
trestné činy proti majetku uvedené v § 3 ZoTZPO. Osobitný význam pre 
trestné činy proti majetku má aj ustanovenie o tzv. konaní za iného zakotve-
né v druhej vete § 128 ods. 8 TZ.
Subjektívna stránka: pri väčšine trestných činov sa vyžaduje úmyselné za-
vinenie (často vyjadrené explicitne – § 17 TZ), výnimočne sa vyžaduje ne-
dbanlivostné zavinenie (trestné činy skresľovania údajov hospodárskej 
a obchodnej evidencie podľa § 260 TZ a poškodzovania finančných záuj-
mov Európskej únie podľa § 263 TZ). V niektorých prípadoch sa vyžadujú 
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aj fakultatívne znaky subjektívnej stránky (napr. pohnútka – trestný čin le-
galizácie príjmu z trestnej činnosti podľa § 233 TZ).
Objektívna stránka: skutkové podstaty trestných činov hospodárskych z hľa-
diska objektívnej stránky vyžadujú rôzne formy protiprávneho konania (často 
ide o blanketové normy odkazujúce sa osobitné právne predpisy). Častým ná-
sledkom je pri týchto trestných činoch škoda (pojem, kategorizácia a určenie – 
§ 124 až 126 TZ) a v zmysle princípu ultima ratio sa pri niektorých základných 
skutkových podstatách vyžaduje spôsobenie vyššej ako malej škody alebo väč-
ší rozsah a pod. (napr. nezaplatenie dane a poistného podľa § 278 TZ).
Piata hlava osobitnej časti Trestného zákona sa delí na štyri diely:
I. diel − Trestné činy ohrozujúce trhovú ekonomiku (§ 250 až § 258 TZ),
II. diel − Trestné činy proti hospodárskej disciplíne (§ 259 až 269 TZ),
III. diel − Trestné činy proti mene a trestné činy daňové (§ 270 až 280 TZ),
IV. diel − Trestné činy proti priemyselným právam a proti autorskému právu  

  (§ 281 až 283 TZ).

I. diel − Trestné činy ohrozujúce trhovú ekonomiku (§ 250 až 258 TZ)

Zneužitie účasti na hospodárskej súťaži (§ 250 TZ)
(1) Kto zneužije účasť na hospodárskej súťaži tým, že
a) nekalou súťažou v hospodárskom styku poškodí dobrú povesť súťažiteľa, alebo
b) konaním, ktoré je v rozpore so zákonom upravujúcim ochranu hospodárskej 

súťaže, spôsobí inému súťažiteľovi značnú škodu alebo ohrozí chod jeho pod-
niku,
potrestá sa odňatím slobody až na tri roky.

Objekt: hospodárska súťaž podľa § 41 a nasl. OBZ.
Subjekt: všeobecný.
Subjektívna stránka: vyžaduje sa úmyselné zavinenie.
Objektívna stránka: základná skutková podstaty obsahuje dve aliney: podľa 
§ 250 ods. 1 písm. a) TZ sa vyžaduje poškodenie dobrej povesti páchateľa ne-
kalosúťažným konaním podľa § 44 a nasl. OBZ a podľa § 250 ods. 1 písm. b) 
TZ sa vyžaduje de facto rovnakým protiprávnym konaním spôsobenie ná-
sledku značnej škody alebo ohrozenie chodu podniku.

Vybrané rozhodnutia zo súdnej praxe (upravené znenie):

R 4178/1931: Páchateľ nemusí mať záujem na konkurenčnom podniku; 
môže ho zľahčovať aj z iných dôvodov a pohnútok (závisť, pomstychti-
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vosť). Nie je potrebné, aby škoda zo zľahčovania podniku zľahčované-
mu skutočne vznikla; stačí už možnosť škody ako následok zľahčovacích 
údajov.
R 4178/1931: Tvrdenie, že podnik je v likvidácii, sa môže podľa povahy 
prípadov nepriaznivo dotknúť hospodárskeho postavenia podniku, ktoré 
môže zhoršiť a poškodiť.
R 5362/1935: Pohnútka, na základe ktorej páchateľ zľahčoval postavenie 
podniku, je na posúdenie viny bezvýznamná. Súťaž a obrana v súťaži je 
sama osebe prípustná, avšak nesmie vybočiť z medzí ustanovených záko-
nom o hospodárskej súťaži.
R 5438/1935: Zákon proti nekalej súťaži chráni podnikateľov, ktorí vy-
rábajú a predávajú predmety, s ktorými je obchod dovolený (aj keď ob-
medzený administratívnymi predpismi), nechráni však výrobu a obchod 
s predmetmi, ktorých výroba je v tuzemsku výslovne zakázaná, dokonca 
aj trestne stíhaná. Zákon chráni podnikateľa aj mimo oblasť tuzemska, 
nie je nutné, aby súťažiace podniky mali spoločné miesto odbytu.
R 5676/1937: Ide o „zneužitie mena a firmy podniku“ podľa zákona o ne-
kalej súťaži a nie o právo vyplývajúce zo zákona o ochrane známok, ak 
uzavrie niekto spoločenskú zmluvu s osobou, majúcou náhodou meno 
zhodné s menom a firmou podniku, len na ten účel, aby mohol používať 
meno a firmu toho podniku pre svoj nový podnik.
R 5973/1937: Ku skutkovej podstate nekalej reklamy podľa zákona o hos-
podárskej súťaži sa po stránke subjektívnej nevyhnutne vyžaduje, aby pá-
chateľ poznal nepravdivosť a klamlivosť použitého údaju. Ak považoval 
páchateľ údaj mylne za pravdivý, nie je prítomná vedomosť o jeho neprav-
divosti a klamlivosti a nezáleží na tom, či bol tento omyl zavinený alebo 
nedbanlivosťou, alebo nedostatkom opatrnosti páchateľa.
R 47/1994: Miestom spáchania trestného činu zneužívania účasti na hos-
podárskej súťaži podľa § 127 TZ (teraz § 250 ods. 1 TZ) je nielen miesto, 
kde došlo k nekalosúťažnému konaniu, ale aj miesto, kde došlo ku škod-
livému následku.
R15/2010: Konanie, ktoré Protimonopolný úrad vo svojom právoplatnom 
rozhodnutí kvalifikoval ako zneužitie dominantného postavenia na re-
levantnom trhu formou diskriminácie podľa § 7 ods. 5 písm. c) zákona 
č. 188/1994 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže, môže byť zároveň ne-
kalou súťažou podľa § 44 ods. 1 OBZ, len ak ten, kto uvedenú povinnosť 
porušil, a ten, voči komu ju porušil, sú voči sebe v postavení vzájomných 
súťažiteľov.
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Neoprávnené podnikanie (§ 251 TZ)
Kto neoprávnene podniká v malom rozsahu, potrestá sa odňatím slobody až na 
jeden rok.

Objekt: riadny výkon podnikania (v najširšom zmysle – v rozpore s osobit-
nými predpismi upravujúcimi akúkoľvek formu podnikania).
Subjekt: všeobecný.
Subjektívna stránka: vyžaduje sa úmyselné zavinenie.
Objektívna stránka: základná skutková podstata vyžaduje konanie v rozpore 
s osobitnými právnymi predpismi upravujúcimi podnikanie [napr. Obchod-
ný zákonník alebo zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živ-
nostenský zákon)] a spôsobenie následku v malom rozsahu.

Vybrané rozhodnutia zo súdnej praxe (upravené znenie):

R 21/1968: Na naplnenie zákonných znakov trestného činu podľa § 118 
ods. 1 TZ sa vyžaduje, aby páchateľ nielen vykonával súkromnú výrobnú 
alebo zárobkovú činnosť, ale aj vedomie páchateľa o neoprávnenosti toh-
to podnikania.
R 46/1978: Za nedovolené podnikanie je nutné považovať nielen vykoná-
vanie výrobnej alebo zárobkovej činnosti bez potrebného povolenia, ale 
aj nad rámec povolenia.
R 55/1978: Zárobková činnosť, na ktorú sa nevyžaduje povolenie štátne-
ho orgánu, nemá charakter neoprávneného zárobkového podnikania 
v zmysle znakov trestného činu nedovoleného podnikania.
Uznesenie Najvyššieho súdu SR z  20.  decembra 2012, sp.  zn.  6 To 
11/2011: 1. Trestného činu neoprávneného podnikania sa dopustí ten, kto 
neoprávnene v malom rozsahu poskytuje služby alebo vykonáva výrobné 
alebo iné zárobkové podnikanie. Podnikaním treba rozumieť sústavnú 
činnosť vykonávanú samostatne podnikateľom vo vlastnom mene a na 
vlastnú zodpovednosť za účelom dosiahnutia zisku (§ 2 ods. 1 OBZ). Aby 
mohlo byť neoprávnené podnikanie posúdené ako trestný čin, je nevyh-
nutné, aby bolo vykonávané vo malom rozsahu. Pri určení toho, čo je 

„malý rozsah“ nie je však možné vychádzať z výkladového pravidla pre 
stanovenie výšky škody. Ako podporné kritériá tu slúži doba, po ktorú sa 
neoprávnené podnikanie vykonávalo, rozsah takejto činnosti, jej objem, 
výška dosiahnutého majetkového prospechu, cena použitého materiálu, 
cena pracovnej sily a pod. Hoci je podnikanie zásadne vykonávané na úče-
ly dosiahnutia zisku, neznamená to – ako je zrejmé už aj zo skôr uvedenej 



115

11. EKONOMICKÉ TRESTNÉ ČINY

citácie zákonného ustanovenia – že by pri naplnení ostatných znakov tohto 
trestného činu nebolo možné postihnúť aj neoprávnené podnikanie, kto-
ré je stratové. Nie konečný výsledok je teda rozhodujúci, ale cieľ činnosti. 
Prospechom tu pritom treba v zmysle ustálenej súdnej praxe rozumieť čistý 
zisk z podnikania. K jeho náležitému určeniu je potom vo väčšine prípadov 
nevyhnuté pribrať znalca z príslušného ekonomického odboru.
2. V  prípade, ak je štatutárnym orgánom družstva kolektívny orgán  – 
predstavenstvo, jeho jednotliví členovia nemôžu byť trestne zodpovední 
za prípadné konanie družstva ako celku alebo predstavenstva. Trestného 
činu sa totiž môže dopustiť iba fyzická osoba. On sa ho teda mohol do-
pustiť iba v prípade, ak by úverové zmluvy podpísal sám alebo na zákla-
de jeho plnomocenstva niektorý zo zamestnancov, pričom žiadna takáto 
zmluva neexistuje.
Uznesenie Ústavného súdu SR z  29.  októbra 2019, sp.  zn.  III. ÚS 
65/2019: V situáciách, keď sa poskytovateľ tovaru alebo služby dopúš-
ťa neoprávneného podnikania, je podľa § 26 zákona č. 250/2007 Z. z. 
o  ochrane spotrebiteľa nielen viazaný povinnosťami výrobcu, predáva-
júceho, dovozcu alebo dodávateľa vo vzťahu k zmluvnej strane, ktorá je 
spotrebiteľom, no jeho konanie je postihnuteľné podľa Trestného zákona, 
ako aj osobitými správnymi sankciami od orgánov verejnej moci.

Neoprávnené zamestnávanie (§ 251a TZ)
(1) Kto neoprávnene zamestná osobu, ktorá sa na území Slovenskej republiky zdr-
žiava v rozpore so všeobecne záväzným právnym predpisom, hoci bol za obdobný 
čin v predchádzajúcich dvadsiatich štyroch mesiacoch postihnutý, potrestá sa od-
ňatím slobody až na dva roky.
(2) Odňatím slobody na šesť mesiacov až tri roky sa páchateľ potrestá, ak spácha 
čin uvedený v odseku 1 bez ohľadu na predchádzajúci postih za obdobný čin
a) na chránenej osobe,
b) závažnejším spôsobom konania,
c) za osobitne vykorisťujúcich pracovných podmienok vrátane pracovných pod-

mienok vyplývajúcich z diskriminácie, keď existuje nápadný nepomer v porov-
naní s pracovnými podmienkami oprávnene zamestnaných osôb, ktorý má 
vplyv na zdravie a bezpečnosť a je v rozpore s ľudskou dôstojnosťou, alebo

d) na osobe, ktorá je obeťou obchodovania s ľuďmi.

Objekt: riadny výkon závislej činnosti, ako aj ochrana zamestnancov a osôb, 
ktoré sa na území Slovenskej republiky zdržiavajú v rozpore so všeobecne zá-
väzným právnym predpisom a ktoré môžu byť zneužívané na „čiernu“ prácu.
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Subjekt: všeobecný.
Subjektívna stránka: vyžaduje sa úmyselné zavinenie.
Objektívna stránka: rozdiel v  základných skutkových podstatách spočíva 
v tom, že podľa § 251a ods. 1 TZ sa vyžaduje špeciálna recidíva, ktorá podľa 
§ 251a ods. 2 TZ nie je znakom skutkovej podstaty, ale sú tu štyri alternatív-
ne znaky (chránená osoba, závažnejší spôsob konania, diskriminačné pod-
mienky, obeť obchodovania s ľuďmi).

Nekalá likvidácia (§ 251b TZ)

(1) Kto v úmysle zmariť riešenie ukončenia podnikania likvidáciou vyhľadá alebo 
sprostredkuje inú osobu, ktorá len prepožičiava svoje meno a priezvisko a svoju 
totožnosť k prevzatiu práv a povinností, ktoré nemá skutočný záujem vykonávať, 
na účel prevodu účasti na právnickej osobe na takúto osobu alebo na účel usta-
novenia takejto osoby ako štatutárneho orgánu alebo člena štatutárneho orgánu 
právnickej osoby, potrestá sa odňatím slobody až na päť rokov.
(2) Rovnako ako v odseku 1 sa potrestá ten, kto v úmysle zmariť riešenie ukončenia 
podnikania likvidáciou prevedie účasť na právnickej osobe na osobu, ktorá len pre-
požičiava svoje meno a priezvisko a svoju totožnosť k prevzatiu práv a povinností, 
ktoré nemá skutočný záujem vykonávať.
(3) Rovnako ako v odseku 1 sa potrestá ten, kto prepožičia svoje meno a priezvisko 
a svoju totožnosť na účel prevodu účasti na právnickej osobe alebo na účel ustano-
venia ako štatutárneho orgánu alebo člena štatutárneho orgánu právnickej osoby, 
hoci nemá skutočný záujem o účasť na právnickej osobe alebo o pôsobenie ako 
štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu právnickej osoby, a mal a mohol 
vedieť, že ten, kto na neho previedol účasť na právnickej osobe alebo ho ustanovil 
ako štatutárny orgán alebo člena štatutárneho orgánu právnickej osoby, mal úmy-
sel zmariť riešenie ukončenia podnikania právnickej osoby likvidáciou.

Objekt: čistota podnikateľského prostredia a ochrana pred nekalou činnos-
ťou spočívajúcou v prevádzaní obchodných podielov na tzv. biele kone.
Subjekt: všeobecný a v odseku 2 špeciálny – iba osoba s určitým vzťahom 
k právnickej osobe.
Subjektívna stránka: vyžaduje sa úmyselné zavinenie a v odseku 3 je zavine-
nie vo forme nevedomej nedbanlivosti. Vyžaduje sa pohnútka zmariť rieše-
nie ukončenia podnikania likvidáciou.
Objektívna stránka: opisuje typy konania prevodu (alebo jeho sprostredko-
vania) majetkovej účasti na „bieleho koňa“ alebo samotné pôsobenie ako 

„biely kôň“.
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Neoprávnené obchodovanie s devízovými hodnotami a poskytovanie de-
vízových služieb (§ 252 TZ)
(1) Kto neoprávnene obchoduje s devízovými hodnotami alebo neoprávnene posky-
tuje devízové peňažné služby
a) závažnejším spôsobom konania,
b) vo väčšom rozsahu, alebo
c) hoci bol za taký alebo obdobný čin v predchádzajúcich dvadsiatich štyroch me-

siacoch odsúdený alebo v predchádzajúcich dvanástich mesiacoch postihnutý,
potrestá sa odňatím slobody až na dva roky.

Objekt: riadny výkon práv a povinností tuzemca a cudzozemca pri obcho-
dovaní s devízovými hodnotami a pri poskytovaní devízových peňažných 
služieb.
Subjekt: všeobecný.
Subjektívna stránka: vyžaduje sa úmyselné zavinenie.
Objektívna stránka: vyžaduje sa alternatívne konanie spočívajúce v neopráv-
nenom obchode s devízovými hodnotami alebo v neoprávnenom poskytnutí 
devízovej služby v spojení s ďalším alternatívne formulovaným znakom – zá-
važnejším spôsobom konania, vo väčšom rozsahu alebo vo forme špeciálnej 
recidívy.

Nepovolená výroba liehu, tabaku a tabakových výrobkov (§ 253 TZ)
(1) Kto bez povolenia vo väčšom množstve vyrába lieh, tabak alebo tabakové výrob-
ky alebo kto lieh, tabak alebo tabakové výrobky bez povolenia vyrobené vo väčšom 
množstve prechováva alebo uvádza do obehu, potrestá sa, ak nejde o čin prísnejšie 
trestný, odňatím slobody až na dva roky.
(2) Rovnako ako v odseku 1 sa potrestá, kto neoprávnene vyhotoví alebo prechová-
va zariadenie na výrobu liehu, tabaku alebo tabakových výrobkov.

Objekt: zabezpečenie riadnej výroby liehu v súlade s zákonom č. 467/2002 Z. z. 
o výrobe a uvádzaní liehu na trh (za kalendárny rok si môže fyzická osoba 
doma vyrobiť pálenku v objeme najviac 25 litrov) a tabaku a tabakových vý-
robkov v súlade so zákonom č. 89/2016 Z. z. o výrobe, označovaní a predaji 
tabakových výrobkov a súvisiacich výrobkov.
Subjekt: všeobecný.
Subjektívna stránka: vyžaduje sa úmyselné zavinenie.
Objektívna stránka: v odseku 1 sa vyžaduje alternatívne konanie spočívajúce 
vo výrobe väčšieho množstva liehu alebo tabaku a tabakových výrobkov bez 
povolenia alebo alternatívne v prechovávaní väčšieho množstva vyrobeného 
liehu alebo tabaku a tabakových výrobkov, alebo alternatívne v uvádzaní bez 
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povolenia vyrobeného liehu alebo tabaku a tabakových výrobkov vo väčšom 
množstve na trh a v odseku 2 sa vyžaduje neoprávnené prechovávanie alebo 
vyhotovovanie zariadenia na výrobu liehu alebo tabaku a tabakových výrob-
kov. Páchateľ je trestaný podľa daného ustanovenia len v prípade, že jeho 
konanie nemožno posúdiť ako prísnejší trestný čin.

Vybrané rozhodnutia zo súdnej praxe (upravené znenie):

Stanovisko trestnoprávneho kolégia Najvyššieho súdu SR z 9. decem-
bra 2014, sp. zn. Tpj 54/2013: I. Logickým, jazykovo-gramatickým, sys-
tematickým a teleologickým výkladom pojmu „rozsah činu“ uvedeným 
v poslednej vete § 125 ods. 1 TZ sa kritériá (stupnica) určovania výšky 
škody použijú aj na určenie množstva liehu bez povolenia vyrobeného, 
prechovávaného alebo uvádzaného do obehu podľa § 253 ods. 1 TZ.
II. Hľadiskom na určenie množstva liehu bez povolenia vyrobeného, 
prechovávaného alebo uvádzaného do obehu podľa § 253 ods. 1 TZ je 
cena, za ktorú sa vec v mieste a čase činu obvykle predáva (§ 126 ods. 1 
TZ). Ak cenu takto zistiť nemožno, postupuje sa primerane podľa § 126 
ods. 3 TZ.

Porušovanie predpisov o obehu tovaru v styku s cudzinou (§ 254 TZ)
(1) Kto vo väčšom rozsahu ohrozí všeobecný záujem tým, že poruší zákaz alebo 
obmedzenie dovozu, vývozu alebo prevozu tovaru, potrestá sa odňatím slobody 
až na dva roky.
(2) Kto vo väčšom rozsahu skráti alebo nezaplatí clo alebo inú platbu vyberanú 
podľa zákona pri dovoze tovaru, potrestá sa odňatím slobody na šesť mesiacov 
až tri roky.

Objekt: v odseku 1 ide o záujem na dodržiavaní zákazu alebo obmedzenia 
vo vývoze, dovoze alebo prevoze tovaru (napr. v čase pandémie vírusového 
ochorenia) cez hranice Slovenskej republiky, ako aj regulovanie týchto ak-
tivít medzi colným priestorom Európskej únie a tretími štátmi a v odseku 2 
riadne platenie ciel a iných platieb podľa zákona č. 199/2004 Z. z. Colný 
zákon.
Subjekt: všeobecný.
Subjektívna stránka: vyžaduje sa úmyselné zavinenie.
Objektívna stránka: v odseku 1 spočíva v ohrození všeobecného záujmu tým, 
že páchateľ vo väčšom rozsahu dovezie, vyvezie alebo prevezie tovar, na kto-
rý sa vzťahuje zákaz alebo obmedzenie, a podľa odseku 2 sa vyžaduje skrá-
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tenie alebo nezaplatenie cla alebo inej platby vyberanej podľa osobitného 
zákona.

Vybrané rozhodnutia zo súdnej praxe (upravené znenie):

R 1/2000: Konanie colníka, ktorý na colných sprievodkách vnútrozem-
skej colnej odbočky potvrdil firme pôsobiacej v Slovenskej republike 
vývoz alkoholu z územia Slovenskej republiky do cudziny, hoci sa ne-
realizoval, napĺňa v  jednočinnom súbehu pojmové znaky skutkových 
podstát trestných činov zneužívania právomoci verejného činiteľa podľa 
§ 326 ods. 1 písm. a) TZ, trestného činu porušovania predpisov o obehu 
tovaru v styku s cudzinou a trestného činu skrátenia dane podľa § 276 
ods. 1 TZ a podľa miery prospechu a škody na colnom dlhu a miery skrá-
tenia dane z obratu a neoprávneného majetkového prospechu to je aj 
vo forme ťažších následkov uvedených trestných činov. V prípade trest-
ného činu zneužívania právomoci verejného činiteľa je objektom tohto 
trestného činu záujem štátu na riadnom výkone právomoci verejných 
činiteľov, kým u trestného činu skrátenia dane je to záujem na správnom 
vymeraní dane, teda záujem hospodársky, ktorý, ako aj ďalšie záujmy 
(bezpečnostné, kultúrne a pod.), je tiež chránený § 254 TZ. Popri od-
lišnosti objektov je významné aj to, že znaky trestného činu zneužívania 
právomoci verejného činiteľa sú širšie než znaky trestného činu skráte-
nia dane v tom zmysle, že nezahŕňajú len spôsobenie majetkovej škody 
niekomu alebo zadováženie neoprávneného majetkového prospechu 
sebe alebo inému, ale aj spôsobenie imateriálnej škody, či zadováženie 
imateriálneho prospechu. V skôr uvedenom prípade sa síce chránené 
objekty sčasti prekrývajú (porušenie majetkových práv štátu pri vyrubo-
vaní a platení dane alebo cla protiprávnym konaním verejného činiteľa), 
avšak v prvom rade v súvislosti s takýmto spôsobom konania je dotknutý 
záujem na riadnom výkone funkcie verejného činiteľa, ako to bolo v po-
sudzovanom prípade, nevystihuje povahu a nebezpečnosť spáchaného 
činu pre spoločnosť, ktorú bolo potrebné vyjadriť súbehom už spome-
nutých trestných činov.
R 41/2000: Ak si obvinený pri dovoze osobného motorového vozidla 
z cudziny v rámci návrhu na začatie colného konania nepravdivým vyhlá-
sením a predložením fiktívnych dokladov vytvorí podmienky na oslobode-
nie od cla a prepustenie motorového vozidla do voľného obehu, v dôsled-
ku čoho ani nedôjde k vyrubeniu dane alebo dovoznej prirážky, dopúšťa 
sa trestného činu porušovania predpisov o obehu tovaru v styku s cudzi-
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nou v jednočinnom súbehu s trestným činom skrátenia dane podľa § 276 
ods. 1 TZ.

Zásadné rozdiely základných skutkových podstát trestného činu porušo-
vania predpisov o nakladaní s kontrolovaným tovarom a technológiami 
(§ 255 až 257 TZ)
Objekt: v § 255 TZ ide o riadne dodržiavanie obmedzení a zákazov týkajú-
cich sa nakladania s  tovarom a  technológiami kontrolovaných podľa oso-
bitných predpisov (napr. zákon č. 21/2007 Z. z. o tovare a technológiách 
dvojakého použitia), v § 256 TZ ide o riadny výkon povinností vyplývajú-
cich určitej osobe z jej zamestnania, povolania, postavenia alebo funkcie 
vo vzťahu k vydaniu povolenia na nakladenie s  tovarom a  technológiami 
kontrolovanými podľa osobitných predpisov a v § 257 TZ ide o riadny vý-
kon povinnosti poskytovať pravdivé a úplné údaje vyplývajúce určitej osobe 
nakladajúcej s tovarom a technológiami kontrolovanými podľa osobitných 
predpisov pre potreby orgánov.
Subjekt: všeobecný a v § 256 TZ je špeciálny.
Subjektívna stránka: vyžaduje sa úmyselné zavinenie.
Objektívna stránka: podľa § 255 TZ spočíva v porušení zákazu alebo obme-
dzenia týkajúceho sa nakladania s kontrolovaným tovarom a technológiami, 
podľa § 256 TZ spočíva porušení alebo nesplnení dôležitej povinnosti svoj-
ho zamestnania, povolania, postavenia alebo svojej funkcie a podľa § 257 TZ 
spočíva v uvádzaní nepravdivých alebo neúplných údajov v súvislosti s vyda-
ním dokladov ku kontrolovaným tovarom a technológiami a poškodzovaní 
podkladov potrebných pre evidenciu kontrolovaných tovarov a technológií.

Ohrozenie devízového hospodárstva (§ 258 TZ)
(1) Kto ohrozí devízové hospodárstvo tým, že v čase trvania depozitnej povinnosti 
alebo núdzového stavu v devízovom hospodárstve poruší v malom rozsahu devízo-
vé predpisy, potrestá sa odňatím slobody na šesť mesiacov až tri roky.

Objekt: devízové hospodárstvo SR a stabilita meny.
Subjekt: všeobecný.
Subjektívna stránka: vyžaduje sa úmyselné zavinenie.
Objektívna stránka: spočíva alternatívne v ohrození devízového hospodár-
stva porušením povinnosti (v malom rozsahu) vyplývajúcej z devízových 
predpisov (najmä zákon č. 202/1995 Z. z. Devízový zákon) v čase depozitnej 
povinnosti alebo počas núdzového stavu v devízovom hospodárstve.
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Vybrané rozhodnutia zo súdnej praxe (upravené znenie):

R 45/1998: Otázka, či je niekto devízovým tuzemcom alebo cudzozem-
com, je právnou otázkou, a preto s prihliadnutím na zásadu „iura novit 
curia“ musí súd túto otázku vyriešiť ako predbežnú otázku podľa § 7 TP, 
čo však nebráni tomu, aby si v zložitejších a nejasných prípadoch vyžiadal 
vyjadrenie príslušného orgánu (ministerstva financií), ktoré však nie je 
dôkazom, ale podkladom pre jednu z fáz intelektuálnej činnosti, ktorá 
umožňuje poznanie a ktorej konečným cieľom je správny výklad daného 
predpisu, t. j. správna aplikácia ustanovenia… devízového zákona.

II. diel − Trestné činy proti hospodárskej disciplíne (§ 259 až 269 TZ)

Zásadné rozdiely základných skutkových podstát trestného činu skres-
ľovania údajov hospodárskej a obchodnej evidencie (§ 259 a § 260 TZ)
Objekt: záujem spoločnosti na riadnom vedení hospodárskej a obchodnej 
evidencie na účely ochrany pred jej skresľovaním.
Subjekt: všeobecný.
Subjektívna stránka: podľa § 259 TZ sa vyžaduje úmyselné zavinenie a po-
hnútka v § 259 ods. 1 písm. a) a b) a odseku 2 TZ, podľa § 260 TZ postačuje 
zavinenie z nedbanlivosti.
Objektívna stránka: podľa § 259 ods. 1 TZ spočíva konanie páchateľa v uve-
dení nepravdivých alebo hrubo skresľujúcich údajov alebo zatajení povin-
ných údajov o závažných skutočnostiach vo výkaze, v hlásení, vo vstupných 
údajoch vkladaných do počítača alebo v  iných podkladoch slúžiacich na 
rôzne účely podľa písmen a) až g), podľa § 259 ods. 2 TZ páchateľ urobí 
zásah do technického alebo programového vybavenia počítača alebo pod-
klady uvedené v odseku 1 zničí, poškodí, urobí neupotrebiteľnými alebo 
ich nevedie a podľa § 260 TZ spočíva v konaní páchateľa podľa § 259 ods. 1 
písm. c) až g) TZ.

Vybrané rozhodnutia zo súdnej praxe (upravené znenie):

R 5/1979: Inventúrne súpisy, ktorými sa zachytáva skutočný stav hospo-
dárskych prostriedkov, treba považovať za výkazy slúžiace na kontrolu 
národného hospodárstva podľa § 125 a § 126 TZ (teraz § 259 a § 260 TZ) 
o trestných činoch narušovania riadenia, plánovania a kontroly národ-
ného hospodárstva. Nepravdivý údaj v inventúrnom súpise, na základe 
ktorého nemohol byť odhalený výrazný schodok vzniknutý na kontrolo-
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vanej prevádzke, je údajom o závažnej skutočnosti podľa § 125 a § 126 TZ 
(teraz § 259 a § 260 TZ).
R 41/1983: Neoprávnenou výhodou… podľa § 125 ods. 1 TZ (teraz § 259 
ods. 1 TZ) môže byť aj zaistenie podmienok na priaznivejšie a plynulejšie 
plnenie hospodárskeho plánu v budúcnosti, napríklad zatajením výkonov 
dosiahnutých v bežnom roku, aby tak bola vytvorená rezerva na plnenie 
plánu v roku nasledujúcom.
R 29/1990: II. Pri posudzovaní stupňa spoločenskej nebezpečnosti ko-
nania (teraz stupňa závažnosti prečinu), ktoré naplňuje znaky trestné-
ho činu riadenia, plánovania a kontroly národného hospodárstva podľa 
§ 125 ods. 1 TZ (teraz § 259 ods. 1 TZ), je nutné hodnotiť aj ekonomic-
kú odôvodnenosť porušovaných predpisov. Skutočnosť, že tieto predpisy 
boli na spáchanie činu zrušené ako ekonomicky nevyhovujúce, výrazne 
znižuje stupeň nebezpečnosti takéhoto činu pre spoločnosť (teraz stupeň 
závažnosti prečinu).
R 21/1999: Neoprávnenosť použitia alebo zadržiavania prostriedkov zo 
štátneho rozpočtu ako právnu skutočnosť, na ktorú sa vzťahuje povinnosť 
vrátiť poskytnutý príspevok a zaplatiť penále podľa § 12 ods. 2 zákona 
č.  567/1992 Zb. o  rozpočtových pravidlách Slovenskej republiky, mož-
no posudzovať len cez porušenie podmienok, za ktorých boli poskytnuté. 
Za nesplnenie podmienok nemožno považovať tie, ktoré podľa predstáv 
žalovaného mohli alebo mali byť dohodnuté alebo ktoré sú obsahom ne-
platnej zmluvy alebo zmluvy, na základe ktorej sa neplnilo.

Zásadné rozdiely základných skutkových podstát trestného činu poško-
dzovania finančných záujmov Európskej únie (§ 261 až 263 TZ)
Objekt: finančné záujmy Európskej únie.
Subjekt: v § 261 a § 263 TZ všeobecný a v § 262 TZ špeciálny.
Subjektívna stránka: podľa § 261 a § 262 TZ sa vyžaduje úmyselné zavinenie 
a podľa § 260 TZ postačuje zavinenie z nedbanlivosti.
Objektívna stránka: spočíva podľa § 261 a § 263 TZ alternatívne v i) po-
užití, predložení falšovaného, nesprávneho, neúplného výkazu alebo do-
kladu, ii) neposkytnutí povinných údajov alebo iii) použití prostriedkov 
zo všeobecného rozpočtu Európskej únie alebo v  zastúpení Európskej 
únie na iný účel, ako bolo pôvodne určené a vyžaduje sa aj spôsobenie 
škodlivého následku (spôsobenie sprenevery alebo neoprávnené zadrža-
nie prostriedkov) a podľa § 262 TZ v porušení povinnosti alebo nesplnení 
povinnosti pri kontrole a riadení osôb, ktoré sú vo vzťahu podriadenosti 
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k páchateľovi a v dôsledku čoho dôjde k spáchaniu trestného činu podľa 
§ 261 TZ.

Vybrané rozhodnutia zo súdnej praxe (upravené znenie):

R 98/2018: Pri trestnom čine poškodzovania finančných záujmov Európ-
skej únie podľa § 261 TZ sú v odseku 1 tohto ustanovenia popísané tri 
možné alternatívy konania páchateľa („použitie alebo predloženie výkazu 
alebo dokladu“, „neposkytnutie povinných údajov“ a „použitie prostried-
kov“, spojené s ďalšími okolnosťami), ako aj dva rôzne následky, ktoré 
páchateľ môže takým konaním spôsobiť (jednak „spôsobenie sprenevery“ 
a jednak „protiprávne zadržanie prostriedkov“). Vychádzajúc zo záveru 
uvedeného v predchádzajúcom odseku, „spôsobenie sprenevery“ podľa 
§ 261 ods. 1 TZ nie je zadefinovaním ďalšieho konania páchateľa (ako ku-
mulatívne požadovaného skutku), ktoré by nadväzovalo na „použitie ale-
bo predloženie výkazu alebo dokladu“, „neposkytnutie povinných údajov“ 
alebo „použitie prostriedkov“ podľa predchádzajúcej časti formulácie dot-
knutého ustanovenia. Ide o definíciu jednej z alternatív následku vyvola-
ného konaním páchateľa (súčasť popisu tzv. objektívnej stránky). Na účel 
aplikácie § 261 ods. 1 TZ: „spôsobenie sprenevery“ obsahovo zodpove-
dá následku trestného činu sprenevery podľa § 213 ods. 1 TZ (ako trvalé 
prisvojenie si poskytnutých prostriedkov); „protiprávne zadržanie pro-
striedkov“ obsahovo zodpovedá následku trestného činu neoprávneného 
užívania cudzej veci podľa § 215 ods. 1 TZ (ako neoprávnené prechod-
né užívanie prostriedkov, neskôr refundovaných poskytovateľovi alebo 
dodatočne použitých na pôvodne určený účel). Rozhodujúcim kritériom 
rozdielu medzi oboma druhmi následku je špecifikácia úmyslu páchate-
ľa v čase jeho konania. Použitím poskytnutých prostriedkov na iný, než 
pôvodne určený účel (následok spôsobený páchateľom) v úmysle vyvo-
lať taký stav trvale (nielen prechodne „zapožičať“ prostriedky sebe alebo 
inému) teda dochádza k spáchaniu – pri splnení aj ostatných zákonných 
znakov – trestného činu poškodzovania finančných záujmov Európskej 
únie podľa § 261 TZ. Na uvedenej kvalifikácii nič nemení ani okolnosť, 
ak ku škode došlo spätnou refundáciou finančných prostriedkov, ktoré 
ich prijímateľ už skôr vynaložil na iný než pôvodne určený účel; prijatie 
alebo ponechanie si takto vyplatených prostriedkov je porušením účelovo 
určeného zverenia finančných prostriedkov, a to zverenia len na opráv-
nenú spätnú úhradu (ide teda o spôsob „prisvojenia si“ určitej peňažnej 
hodnoty).
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II. Jednočinný súbeh trestných činov je charakterizovaný jedným ko-
naním páchateľa, ktorým sú (v rámci dotknutého skutku) vyvolané dva 
rôzne následky. Také následky teda nie sú totožné právne ani fakticky 
(z  hľadiska faktických okolností, ktoré sú kvalifikačným podkladom). 
Jednočinný súbeh trestného činu poškodzovania finančných záujmov 
Európskej únie podľa § 261 TZ a trestného činu subvenčného podvodu 
podľa § 225 TZ je možný pri kumulácii rôznych následkov zodpoveda-
júcich škode; škoda ako kvalifikačný moment sa delí medzi obe právne 
kvalifikácie podľa pôvodného zdroja finančných prostriedkov, ktorých sa 
týka následok vyvolaný konaním páchateľa (jednak prostriedky poskytnu-
té Slovenskej republike Európskou úniou – § 261 TZ a jednak prostriedky 
z iných verejných zdrojov pokrytých § 225 TZ).

Ohrozenie obchodného, bankového, poštového, telekomunikačného 
a daňového tajomstva (§ 264 TZ)
(1) Kto vyzvedá obchodné tajomstvo, bankové tajomstvo, poštové tajomstvo, tele-
komunikačné tajomstvo alebo daňové tajomstvo v úmysle vyzradiť ho nepovolanej 
osobe alebo kto také tajomstvo nepovolanej osobe úmyselne vyzradí, potrestá sa 
odňatím slobody na šesť mesiacov až tri roky.

Objekt: bankové tajomstvo, daňové tajomstvo, poštové tajomstvo a teleko-
munikačné tajomstvo.
Subjekt: všeobecný.
Subjektívna stránka: vyžaduje sa úmyselné zavinenie a cieľ (pri prvej aliney) 
vyzradiť predmetné chránené tajomstvo.
Objektívna stránka: formulovaná alternatívne a spočíva (prvá alinea) vo vy-
zvedaní obchodného tajomstva, bankového tajomstva, poštového tajomstva, 
telekomunikačného tajomstva alebo daňového tajomstva alebo (druhá ali-
nea) vo vyzradení obchodného tajomstva, bankového tajomstva, poštového 
tajomstva, telekomunikačného tajomstva alebo daňového tajomstva.

Zneužívanie informácií v obchodnom styku (§ 265 TZ)
(1) Kto neoprávnene použije informáciu dosiaľ verejne neprístupnú, ktorú získal 
vo svojom zamestnaní, povolaní, postavení alebo vo svojej funkcii a ktorej zverejne-
nie podstatne ovplyvňuje rozhodovanie v obchodnom styku, a uskutoční alebo dá 
podnet na uskutočnenie zmluvy alebo operácie na organizovanom trhu cenných 
papierov alebo tovaru, alebo kto neoprávnene použije dôvernú informáciu podľa 
osobitného predpisu alebo kto takú dôvernú informáciu nepovolanej osobe vyzradí, 
potrestá sa odňatím slobody až na štyri roky.
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(2) Rovnako ako v odseku 1 sa potrestá, kto ako zamestnanec, člen štatutárneho 
orgánu, spoločník, podnikateľ alebo účastník na podnikaní dvoch alebo viacerých 
podnikov alebo právnických osôb s rovnakým alebo podobným predmetom činnos-
ti v úmysle uvedenom v odseku 1 uzavrie alebo dá podnet na uzavretie zmluvy na 
úkor jednej alebo viacerých z nich.

Objekt: v odseku 1 ide o riadne plnenie podmienok hospodárskej súťaže 
v kontexte ochrany tzv. privilegovaných informácií a v odseku 2 ide o eko-
nomické subjekty v oblasti konkurencie.
Subjekt: špeciálny.
Subjektívna stránka: vyžaduje sa úmyselné zavinenie.
Objektívna stránka: v odseku 1 (tzv. insider trading) spočíva v neoprávnenom 
použití informácie, ktorá nie je dosiaľ verejne prístupná, ktorú získal vo 
svojom zamestnaní, povolaní, postavení alebo funkcii a ktorej zverejnenie 
podstatne ovplyvňuje rozhodovanie v obchodnom styku za kumulatívneho 
naplnenia podmienky, že páchateľ na základe takejto informácie uskutočnil 
sám alebo dal podnet na uskutočnenie zmluvy alebo operácie na organizova-
nom trhu cenných papierov alebo tovarov a podľa odseku 2 (tzv. self trading) 
spočíva kumulatívne v uskutočnení alebo v daní podnetu na uskutočnenie 
zmluvy, ktorou sa jeden alebo viaceré podniky či iné právnické osoby znevý-
hodnia alebo neoprávnene obohatia.

Manipulácia s trhom (§ 265a TZ)
(1) Kto neoprávnene
a) uvedie nepravdivé alebo hrubo skresľujúce údaje o ponuke, dopyte alebo o cene 

finančného nástroja alebo súvisiacej spotovej zmluvy týkajúcej sa komodít,
b) spôsobí dosiahnutie alebo udržanie ceny finančného nástroja alebo súvisiacej 

spotovej zmluvy týkajúcej sa komodít na neprirodzenej alebo umelej úrovni,
c) manipuluje s výpočtom referenčnej hodnoty na trhu, potrestá sa odňatím slo-

body až na štyri roky.
(2) Rovnako ako v odseku 1 sa potrestá, kto s použitím podvodného konania ale-
bo machinácie uskutoční obchod, dá pokyn na uskutočnenie obchodu alebo sa 
dopustí iného konania ovplyvňujúceho cenu finančného nástroja alebo súvisiacej 
spotovej zmluvy týkajúcej sa komodít.

Objekt: riadne fungovanie regulovaného trhu s finančnými nástrojmi a me-
dzibankového trhu pri manipulovaní s výpočtom referenčnej hodnoty.
Subjekt: všeobecný.
Subjektívna stránka: vyžaduje sa úmyselné zavinenie.
Objektívna stránka: v odseku 1 spočíva alternatívne (prvá alinea) v uvede-
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ní nepravdivých alebo hrubo skresľujúcich údajov o ponuke, dopyte alebo 
o cene finančného nástroja alebo súvisiacej spotovej zmluvy týkajúcej sa ko-
modít, (druhá alinea) spôsobení dosiahnutia alebo udržania ceny finančné-
ho nástroja alebo súvisiacej spotovej zmluvy týkajúcej sa komodít na nepri-
rodzenej alebo umelej úrovni alebo (tretia alinea) manipulovaní s výpočtom 
referenčnej hodnoty na trhu a podľa odseku 2 spočíva v použití podvodného 
konania alebo machinácie pri uskutočnení obchodu, daní pokynu na usku-
točnenie obchodu alebo dopustení sa iného konania ovplyvňujúceho cenu 
finančného nástroja alebo súvisiacej spotovej zmluvy týkajúcej sa komodít.

Zásadné rozdiely základných skutkových podstát trestného činu machi-
nácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe (§ 266 až 268 TZ)
Objekt: riadny priebeh verejného obstarávania a verejnej dražby. V § 267 TZ 
je objektom výlučne riadny priebeh verejného obstarávania podľa zákona 
č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a v § 268 TZ je objektom výlučne 
riadny priebeh verejnej dražby najmä podľa zákona č. 527/2002 Z. z. o dob-
rovoľných dražbách a zákona č. 233/1995 Zb. o súdnych exekútoroch a exe-
kučnej činnosti (Exekučný poriadok).
Subjekt: všeobecný.
Subjektívna stránka: vyžaduje sa úmyselné zavinenie.
Objektívna stránka: podľa § 266 TZ spočíva v rôznych formách machinácií 
pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe s cieľom dosiahnutia prospechu 
alebo spôsobenia škody, podľa § 267 TZ spočíva v machináciách v súvislosti 
s účasťou na verejnom obstarávaní a podľa § 268 TZ spočíva v machináciách 
v súvislosti s účasťou na verejnej dražbe.

Vybrané rozhodnutia zo súdnej praxe (upravené znenie):

Rozsudok Najvyššieho súdu SR z 25. januára 2017, sp. zn. 6 To 3/2016: 
Prokurátor má pravdu len čiastočne, keď tvrdí, že konanie obžalovaných 
by malo byť posúdené ako trestný čin machinácie pri verejnom obsta-
rávaní podľa § 266 ods. 1 a ods. 3 písm. a) TZ. Konaním obžalovaných 
prezentovaným v obžalobe možno zistiť naplnenie takmer všetkých zna-
kov skutkovej podstaty tohto trestného činu – objekt, objektívna strán-
ka aj subjekt. Podľa názoru najvyššieho súdu, podobne ako aj názoru 
Špecializovaného trestného súdu, absentuje v konaní obžalovaných ďal-
ší nevyhnutný znak skutkovej podstaty žalovaného trestného činu, a to 
subjektívna stránka – vo forme úmyselného zavinenia. Len náznaky a do-
mnienky na záver o úmyselnom zavinení nepostačujú. Obžalobe na preu-
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kázanie úmyselného konania obžalovaných chýbala hoci aj len jedna ro-
zhodujúca usvedčujúca výpoveď svedka (alebo spoluobvineného), z ktorej 
by bolo bez pochybností jasné, že obžalovaní „spolupracovali“ s firmou 
S. na „podvodnom“ získaní neoprávnenej výšky odmeny. Žiadny dôkaz 
ich však priamo nespojil s neoprávneným vložením bodu 4.2 do návrhu 
mandátnej zmluvy a  žiadny dôkaz nepreukázal aspoň ich osobný pro-
spech z uzavretia mandátnej zmluvy. Ak sa obžalovaní obhajujú ich ne-
pozornosťou – „nevšimol som si“, „spoliehal som sa“, nemožno bez riad-
neho usvedčujúceho dôkazu opaku vysloviť bez rozumných pochybností, 
že konali úmyselne. Špecializovaný trestný súd s konečnou platnosťou 
správne konštatoval nedbanlivostné zavinenie v  konaní obžalovaných, 
a preto správne posúdil konanie obžalovaných ako prečin porušovania 
povinnosti pri správe cudzieho majetku podľa § 238 TZ. Najvyšší súd po 
doplnenom dokazovaní na verejnom zasadnutí upravil skutok v rozsudku 
tak, aby bolo bez akýchkoľvek pochybností zrejmé, že obžalovaní konali 
nedbanlivostne a vylúčil tak ďalšie možné úvahy o priebehu skutkového 
deja a forme ich zavinenia.
Uznesenie Najvyššieho súdu SR z 15. augusta 2017, sp. zn. 2 To 9/2016: 
Pri zločine machinácií pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe po dľa 
§ 266 ods. 1 TZ sa vyžaduje určitá úroveň organizovanosti páchateľov. 
Z týchto dôvodov je dôležité posúdiť mieru tejto organizovanosti, či ide 
o  prosté spolupáchateľstvo, alebo ide o  konanie členov organizovanej 
skupiny, či ide o spolupáchateľov, alebo členov organizovanej skupiny. 
O spolupáchateľov podľa § 20 TZ ide vtedy, ak bol trestný čin spáchaný 
spoločným konaním dvoch alebo viacerých páchateľov (spolupáchatelia), 
zodpovedá každý z nich, ako keby trestný čin spáchal sám. Naproti tomu, 
podľa § 129 ods. 2 TZ sa organizovanou skupinou na účely tohto záko-
na rozumie spolčenie najmenej troch osôb na účely spáchania trestného 
činu, s určitou deľbou určených úloh medzi jednotlivými členmi skupiny, 
ktorej činnosť sa v dôsledku toho vyznačuje plánovitosťou a koordinova-
nosťou, čo zvyšuje pravdepodobnosť úspešného spáchania trestného činu. 
Pri absencii preukázania spáchania žalovaného trestného činu Ing. U. D. 
a pri nepreukázaní kontaktov medzi ním a obžalovanými Ing. U. L. a V. 
H., ako to na základe dosiaľ vykonaných dôkazov prezentoval Špecializo-
vaný trestný súd, bude obtiažne označiť ich za jednorazové machinácie 
pri verejnom obstarávaní, za členov organizovanej skupiny, pretože po-
dľa názoru odvolacieho súdu zločin machinácií pri verejnom obstarávaní 
a verejnej dražbe podľa § 266 ods. 1 TZ nemožno spáchať bez súčinnos-
ti minimálne s  ďalšími dvomi osobami, bez dohovoru s  nimi, rozdele-
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nia úloh, bez plánovania týchto úloh a postupov a súčinnosti páchateľov. 
Podľa názoru odvolacieho súdu možno potom páchateľovi tohto trestné-
ho činu pričítať závažnejší spôsob konania (na rozdiel od spolupácha-
teľstva, ktoré vyžaduje na spáchanie trestného činu prvý odsek) uvedený 
v § 266 ods. 2 písm. e) TZ v spojení s § 138 písm. i) TZ až vtedy, ak bude 
preukázané, že takáto organizovaná skupina na rozdiel od spolupácha-
teľov konala nielen v zoskupení viac ako troch osôb, ktoré si spolu delili 
úlohy, plánovali vzájomnú činnosť, ale že sa určitým spôsobom špeciali-
zovali na určité činnosti pri páchaní trestnej činnosti, túto páchali pra-
videlne a po dlhší čas – nešlo o ojedinelé konanie, ako v prerokúvanom 
prípade formulovala skutok samotná obžaloba. Zjednodušene by sa dalo 
povedať, že spolupáchatelia sú spravidla laici, ktorí sa vopred na páchanie 
trestnej činnosti detailne a cielene nepripravujú a k jej páchaniu pristu-
pujú viac-menej náhodne (nevylučujúc určité špeciálne znalosti toho-kto-
rého spolupáchateľa), kdežto organizovaná skupina je stála a sformovaná 
skupina osôb, ktorá dlhší čas cielene pácha určitý druh trestnej činnosti, 
ťažiac zo špecializácie jednotlivých jej členov.

Zásadné rozdiely základných skutkových podstát trestných činov poško-
dzovania spotrebiteľa (§ 269 TZ) a nekalých obchodných praktík voči 
spotrebiteľovi (§ 269a TZ)
Objekt: práva spotrebiteľa – v § 269 TZ v kontexte nadobúdania tovaru, prác 
alebo služieb, dôvera spotrebiteľa v poctivú obchodnú činnosť a v § 269a TZ 
v kontexte ochrany pred nekalými obchodnými praktikami.
Subjekt: všeobecný.
Subjektívna stránka: vyžaduje sa úmyselné zavinenie.
Objektívna stránka: podľa § 269 TZ poškodenie spotrebiteľa a spôsobenie 
malej škody alternatívne klamaním spotrebiteľa o vlastnostiach tovaru ale-
bo služby, uvedenie na trh výrobkov a  služieb s podstatnými vadami ale-
bo protiprávnym určením cenovej ponuky a podľa § 269a TZ spočíva v po-
rušení práv spotrebiteľa nekalými obchodnými praktikami podľa zákona 
č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa (vyžaduje sa špeciálna recidíva).

Vybrané rozhodnutia zo súdnej praxe (upravené znenie):

Uznesenie Najvyššieho súdu SR z 31. júla 2012, sp. zn. 1 Obdo V 9/2012: 
Pojem „spotrebiteľ‘ je primárne definovaný v § 52 ods. 4 OZ a samotná 
zákonná definícia spotrebiteľa podľa žalobcu nevylučuje zo skupiny osôb 
podnikateľské subjekty. Ustanovuje len podmienku, že osoba nekoná 



129

11. EKONOMICKÉ TRESTNÉ ČINY

v  rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej 
činnosti. Žalobca je advokát, pričom predmetom činnosti advokáta nie je 
uzatváranie zmlúv o pripojení s mobilným operátorom alebo kúpa akcio-
vých telefónov, ale poskytovanie právnych služieb. Z uvedeného po dľa ža-
lobcu logicky vyplýva, že žalobca nemohol konať a nekonal v rámci pred-
metu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti, teda 
nie je vylúčený z okruhu subjektov, ktoré zákon definuje ako spotrebite-
ľov. Definícia spotrebiteľských zmlúv, podľa žalobcu slúži na pochopenie 
výkladu pojmu „spotrebiteľ “, keď účelom ochrany spotrebiteľa je v zása-
de ochrana osôb, ktoré sa zúčastňujú na chode trhového hospodárstva, 
avšak tento chod hospodárstva nekreujú svojou priamou podnikateľskou 
činnosťou.

III. diel − Trestné činy proti mene a trestné činy daňové (§ 270 až 280 TZ)

Zásadné rozdiely základných skutkových podstát trestných činov falšo-
vania, pozmeňovania a neoprávnenej výroby peňazí a cenných papierov 
(§ 270 TZ), uvádzania falšovaných, pozmenených a neoprávnene vyro-
bených peňazí a cenných papierov (§ 271 TZ) a výroby a držby falšovateľ-
ského náčinia (§ 272 TZ)
Objekt: riadne fungovanie trhového hospodárstva na základe bezpečnos-
ti a spoľahlivosti peňazí (slovenské aj cudzozemské peniaze ako zákonné 
platidlá – aj neplatným peniazom počas obdobia určeného na ich výmenu, 
peniazom v čase spáchania trestného činu nevydaným do obehu, ale urče-
ným na vydanie do obehu, ako aj cudzozemským peniazom (k tomu pozri 
§ 280 TZ) a cenných papierov a podľa § 272 TZ aj záujem štátu na riadnom 
a zákonnom chode štátneho aparátu a na dôvere v pravosť verejných listín, 
úradných pečatí a znakov.
Subjekt: všeobecný.
Subjektívna stránka: vyžaduje sa úmyselné zavinenie, v § 270 ods. 2 a § 271 
ods. 1 TZ sa vyžaduje naplnenie cieľa.
Objektívna stránka: podľa § 270 ods. 1 TZ spočíva v zadovážení alebo pre-
chovávaní falšovaných, pozmenených alebo neoprávnene vyrobených peňazí 
alebo cenných papierov, odsek 2 obsahuje tri aliney, podľa ktorých páchateľ: 
i) falšuje, pozmení alebo neoprávnene vyrobí peniaze alebo cenné papiere, 
ii) falšuje, pozmení alebo neoprávnene vyrobí peniaze alebo cenné papiere 
v úmysle dať ich ako pravé alebo ako pravé peniaze alebo cenné papiere vyššej 
hodnoty alebo iii) falšované, pozmenené alebo neoprávnene vyrobené penia-
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ze alebo cenné papiere dá ako pravé; podľa § 271 ods. 1 TZ spočíva v niektorej 
z foriem neoprávneného nakladania s falšovanými, pozmenenými a neopráv-
nene vyrobenými peniazmi alebo cennými papiermi, odsek 2 (privilegovaná 
skutková podstata k odseku 1) spočíva v daní do obehu falšovaných, pozme-
nených alebo neoprávnene vyrobených peňazí, ktorými mu bolo platené ako 
pravými a v odseku 3 (privilegovaná skutková podstata k odseku 1) páchateľ 
použije falšované, pozmenené alebo neoprávnene vyrobené cenné papiere; 
nakoniec v § 272 TZ spočíva vo výrobe, zadovážení alebo prechovávaní pro-
striedkov, ktoré sú určené na falšovanie alebo pozmeňovanie peňazí, cenných 
papierov, verejných listín, úradných pečatí a úradných uzáverov alebo znakov.

Vybrané rozhodnutia zo súdnej praxe (upravené znenie):

K § 270 TZ:
R 194/1920 (primerane): Daním (do obehu) falšovaných bankoviek sa 
rozumie akékoľvek uvedenie falzifikátu do obehu, teda akékoľvek súk-
romnoprávne relevantné konanie, ktorým sa falzifikáty dostávajú z držby 
jednej osoby do držby osoby inej.
R 3/1991: Falšovanými peniazmi sú akékoľvek napodobeniny, ktoré 
vzhľadom na svoju kvalitu môžu byť pri uvádzaní, hoci len za určitých 
okolností (napr. pri platení za zníženej viditeľnosti v nočnom podniku 
a v podobných situáciách), zamenené s pravými peniazmi, a tak sa dostať 
do obehu. To znamená, že sú spôsobilé na to, aby páchateľ ich uvádzaním 
podľa § 140 ods. 1 TZ alinea 2 (teraz § 270 ods. 2 TZ alinea 3) porušil 
záujmy, ktoré spočívajú v ochrane meny.
R 5570/1936 (primerane): Aj keď na nepravej zmenke chýbajú niektoré 
podstatné náležitosti podľa predpisov zmenkového práva a zmenka je ne-
platná, ide z hľadiska Trestného zákona o falšovanie zmenky, ak páchateľ 
vykonal všetko, čo je potrebné na naplnenie skutkovej podstaty trestného 
činu falšovania.
R 39/1998: Na naplnenie znakov trestného činu falšovania a pozmeňova-
nia peňazí a cenných papierov podľa § 140 ods. 2 TZ druhá alinea (teraz 
§ 270 ods. 2 TZ tretia alinea) treba, aby páchateľ použil falšované alebo 
pozmenené peniaze alebo cenné papiere, ktoré získal inak, než tým, že 
mu bolo nimi platené, a je dokonaný až vtedy, keď ich dá ako pravé.
K § 271 TZ:
R 39/1998: II. Páchateľom trestného činu uvádzania falšovaných a po-
zmenených peňazí a cenných papierov podľa § 141 ods. 1 TZ (teraz § 271 
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ods. 2 TZ) môže byť len ten, kto falšované alebo pozmenené peniaze dob-
romyseľne prijal ako protihodnotu za predanú vec alebo platenú službu 
za iné odplatné konanie, ktoré nemusí byť v súlade s právom alebo sa 
môže priečiť dobrým mravom (napr. odplatné poskytnutie sexuálnych 
služieb a pod.) a tieto peniaze dá do obehu ako pravé.
III. Páchateľ, ktorý na žiadosť iného páchateľa, ktorý za odplatu nadobu-
dol falšované peniaze predstiera, že falšované peniaze patria jemu a odo-
vzdá ich pred platbou nadobúdateľovi týchto peňazí, aby za oboch „zapla-
til“ účet, nie je spolupáchateľom podľa § 9 ods. 2 TZ (teraz § 20 TZ), ale 
účastníkom na dokonanom trestnom čine uvádzania falšovaných a po-
zmenených peňazí a cenných papierov podľa § 10 ods. 1 písm. c) a § 141 
ods. 1 TZ [teraz § 21 ods. 1 písm. d) v spojení s § 271 ods. 2 TZ].
K § 272 TZ:
B 1/1982-1: Za nástroj vytvorený na falšovanie peňazí súd správne pova-
žoval kovolisty s vyobrazením stokorunovej bankovky, ktorých použitím 
bolo možné vytlačiť na tlačiarenskom stroji falzifikáty.

Ohrozovanie obehu peňazí (§ 273 TZ)
Kto bez zákonného dôvodu odmieta tuzemské peniaze alebo poškodzuje tuzemské 
peniaze, potrestá sa odňatím slobody až na šesť mesiacov.

Objekt: riadny obeh tuzemských peňazí v kontexte záujmu na riadnom fun-
govaní trhového hospodárstva.
Subjekt: všeobecný.
Subjektívna stránka: vyžaduje sa úmyselné zavinenie.
Objektívna stránka: spočíva alternatívne v neoprávnenom odmietaní tuzem-
ských peňazí alebo poškodzovaní tuzemských peňazí.

Vybrané rozhodnutia zo súdnej praxe (upravené znenie):

B 1/1982-1: Poškodzovaním tuzemských peňazí sa rozumie úmyselné po-
škodzovanie bankoviek ich úplným zničením (roztrhaním, príp. spálením).

Zásadné rozdiely základných skutkových podstát trestných činov falšova-
nia, pozmeňovania a nedovolenej výroby kolkových známok, poštových 
cenín, nálepiek a poštových pečiatok (§ 274 TZ) a falšovania a pozmeňo-
vania kontrolných technických opatrení na označenie tovaru (§ 275 TZ)
Objekt: podľa § 274 TZ ide o pravosť kolkových známok, poštových cenín, 
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nálepiek a poštových pečiatok a v § 275 TZ pravosť kontrolných technických 
opatrení na označenie tovaru v kontexte riadneho výberu spotrebných daní.
Subjekt: všeobecný.
Subjektívna stránka: vyžaduje sa úmyselné zavinenie a pohnútka (pri obi-
dvoch trestných činoch).
Objektívna stránka: podľa § 274 TZ spočíva alternatívne vo falšovaní, po-
zmenení alebo neoprávnenej výrobe predmetných cenín (spolu s pohnút-
kou) alebo v uvádzaní do obehu falšovaných, pozmenených alebo neopráv-
nene vyrobených predmetných cenín a  ich použití ako pravých a  podľa 
§ 275 TZ spočíva alternatívne vo falšovaní alebo pozmeňovaní predmet-
ných kontrolných známok (spolu s pohnútkou) alebo páchateľ falšované 
či pozmenené kontrolné známky použije ako pravé alebo ich dá do obehu 
ako pravé.

Vybrané rozhodnutia zo súdnej praxe (upravené znenie):

R 29/1982 (primerane): Nie je vylúčený jednočinný súbeh tohto trestné-
ho činu s trestným činom podvodu.
R 33/1983: Jednočinný súbeh trestného činu falšovania a pozmeňovania 
známok podľa § 145 ods. 1 TZ druhá alinea (teraz § 274 TZ) s trestným 
činom skrátenia dane podľa § 148 ods. 1 TZ (teraz § 276 TZ) je možný, ak 
páchateľ použije falšované alebo pozmenené kolkové známky ako pravé, 
a tým vo väčšom rozsahu skráti poplatok alebo dávku.

Zásadné rozdiely základných skutkových podstát trestných činov skrátenia 
dane a poistného (§ 276 TZ), neodvedenia dane a poistného (§ 277 TZ), 
daňového podvodu (§ 277a TZ), nezaplatenia dane a poistného (§ 278 
TZ) a marenia výkonu správy daní (§ 278a TZ)
Objekt: podľa § 276 TZ ide o riadne vymeranie dane a poistného na sociál-
ne alebo zdravotné poistenie, či príspevku na starobné dôchodkové spore-
nie, podľa § 277 TZ riadne odvádzanie dane a poistného na sociálne alebo 
zdravotné poistenie, či príspevku na starobné dôchodkové sporenie, podľa 
§ 277a TZ riadne uplatňovanie nároku na vrátenie dane z pridanej hodnoty 
alebo spotrebnej dane, podľa § 278 TZ ide o riadne zaplatenie dane a po-
istného na sociálne poistenie, verejné zdravotné poistenie a príspevku na 
starobné dôchodkové sporenie a podľa § 278a TZ dodržiavanie právnych 
povinností v rámci správy daní.
Subjekt: všeobecný pri § 276, § 277a a  § 278a TZ a  špeciálny pri § 277 
a § 278 TZ.
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Subjektívna stránka: vyžaduje úmyselné zavinenie, v § 270 ods. 2 a § 271 
ods. 1 TZ sa vyžaduje naplnenie cieľa.
Objektívna stránka: pri daných trestných činoch je de facto daná samotným 
názvom trestného činu, ktorý diferencuje protiprávne konanie, avšak z hľa-
diska následku § 276 a § 277 TZ vyžadujú malý rozsah a § 277a a § 278 TZ 
vyžadujú väčší rozsah a podľa § 278a TZ je na naplnenie znakov skutkovej 
podstaty potrebná špeciálna recidíva (postih za obdobný čin v predchádza-
júcich 12 mesiacoch).

Vybrané rozhodnutia zo súdnej praxe (upravené znenie):

K § 276 TZ:
R 85/1953: Zatajenie zisku dosiahnutého trestným činom nemožno po-
važovať za skrátenie dane podľa § 148 TZ (teraz § 276 TZ), pretože takú 
činnosť nemožno považovať za činnosť, z ktorej plynie príjem ako základ 
pre vymeranie dane výslovne označenej v zákone.
R 25/1968: Páchateľom aj spolupáchateľom trestného činu skrátenia dane 
podľa § 148 TZ (teraz § 276 TZ) môže byť nielen subjekt dane (poist-
ného alebo príspevku), ale ktokoľvek, kto svojím úmyselným konaním 
spôsobí, že sa zákonná daň (poistné alebo príspevok) jemu alebo inému 
subjektu dane (poistného alebo príspevku) nevyrubila buď vôbec, alebo 
nie v zákonnej miere, a tak bola daň v značnom rozsahu skrátená. Sub-
jekt dane a subjekt trestného činu skrátenia dane nemusia byť totožné, 
a preto nemožno zamieňať daňovú zodpovednosť a trestnú zodpovednosť 
za skrátenie dane. Pri spolupáchateľstve trestného činu skrátenia dane 
podľa § 148 TZ (teraz § 276 TZ) je ľahostajné, či subjektom boli všetci 
spolupáchatelia alebo len niektorí z nich, alebo či subjektom dane bola 
iná osoba ako spolupáchatelia. Je tiež ľahostajné, či subjektom dane bol 
každý spolupáchateľ do plnej výšky skrátenej dane alebo len do jej časti.
R 5/1973: K skráteniu dane podľa § 148 TZ (teraz § 276 TZ) môže dôjsť 
len do doby, než daň daňový poplatník zaplatil. Ak bola daň správne vy-
rubená a daňovým poplatníkom zaplatená (zrazená), vo vzťahu k takejto 
dani nemožno spáchať trestný čin podľa § 148 TZ (teraz § 276 TZ).
R 53/1974: Zatajenie príjmu získaného trestným činom v daňovom pri-
znaní a  neodvedenie dane z  takého príjmu nemožno posudzovať ako 
skrátenie dane podľa § 148 TZ (teraz § 276 TZ). Páchateľ by sa tým ne-
priamo donútil k oznámeniu svojej vlastnej trestnej činnosti, čo je v roz-
pore so zásadou, že k priznaniu nesmie byť obvinený nijakým spôsobom 
donucovaný.
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R 27/1979: Otázka, v akom rozsahu bola činom páchateľa skrátená daň, 
je pri trestnom čine skrátenia dane a poistného otázkou viny. Preto súd 
rozhodujúci v trestnom konaní posudzuje túto otázku samostatne, a to 
aj v prípade, že príslušný orgán o daňovej povinnosti aj o výške dane 
už právoplatne rozhodol. Rozhodnutie tohto orgánu berie súd do úvahy 
a hodnotí ho pri svojom rozhodovaní rovnako ako každý iný dôkaz.
V 5/1983: Vylákanie výhody na dani zo mzdy uvádzaním nepravdivých 
údajov o počte vyživovaných osôb zakladá znaky trestného činu skrátenia 
dane podľa § 148 TZ (teraz § 276 TZ), pokiaľ došlo k skráteniu tejto dane 
vo väčšom rozsahu.
R 4/1995: Podstata skrátenia dane podľa § 148 ods. 1 TZ (teraz § 276 TZ) 
spočíva v akomkoľvek úmyselnom konaní páchateľa, ktorým dosiahne, že 
mu príslušný orgán daň vôbec nevymeria alebo mu ju vymeria v nižšej ako 
zákonom určenej sume, pokiaľ bola skrátená v nie malom rozsahu. Skrá-
tením dane však nie je iba neodvedenie už vyrubenej dane. Takáto dávka 
sa predpísaným spôsobom vymáha.
R 27/2001: O pokračovanie v trestnom čine skrátenia dane podľa § 148 
ods. 5 TZ (teraz § 276 TZ) v prípade skrátenia dane z príjmu fyzických 
osôb podľa zákona č.  286/1992 Zb. o  daniach z  príjmov (teraz zákon 
č. 595/2003 Z. z.), pri ktorej je zdaňovacím obdobím spravidla jeden rok, 
ide aj vtedy, keď páchateľ pokračuje v trestnej činnosti v niekoľkých po 
sebe nasledujúcich zdaňovacích obdobiach za predpokladu splnenia zá-
konných podmienok pokračovania v trestnej činnosti podľa § 89 ods. 19 
TZ (teraz § 122 ods. 10 TZ).
R 2/2003: III. Zásadu vyjadrenú v § 91 ods. 1 TP (teraz § 121 ods. 1 TP), 
že obvinený nesmie byť žiadnym spôsobom donucovaný k priznaniu vo 
vzťahu medzi trestnými činmi skrátenia dane a poistného podľa § 148 TZ 
(teraz § 276 TZ − pozn. autora) a porušenia predpisov o štátnych tech-
nických opatreniach na označenie tovaru podľa § 148c TZ (teraz § 279 
TZ − pozn. autora) treba aplikovať tak, že nesplnenie daňovej povinnosti 
pri tovare, ktorý podlieha spotrebnej dani a ktorý je uvádzaný do obehu 
v rozpore s právnym predpisom bez kontrolných známok, nemožno po-
sudzovať ako trestný čin skrátenia dane a poistného. Zmyslom uvedenej 
zásady je totiž vylúčiť, aby páchateľ trestného činu porušenia predpisov 
o štátnych technických opatreniach na označenie tovaru bol pri plnení da-
ňovej povinnosti v daňovom priznaní nútený priznať, či oznámiť uvedený 
trestný čin, a tak sa vystaviť nebezpečenstvu trestného stíhania pre poru-
šenie predpisov o štátnych technických opatreniach na označenie tovaru.
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Uznesenie Najvyššieho súdu SR z 15. apríla 2014, sp. zn. 4 Tdo 43/2013: 
Objektom tohto trestného činu je záujem štátu na správnom vymeraní – 
v danom prípade – obrane ako povinnej zákonom ustanovenej sumy, kto-
rú fyzická osoba alebo právnická osoba odvádza zo svojich príjmov do 
rozpočtu vo vopred určenej výške a v ustanovených lehotách. Daň vybe-
rajú orgány štátu a orgány miestnej samosprávy. Pri tomto trestnom čine 
ide o osobitý druh podvodu vo vzťahu k individuálne určenému objektu. 
Skrátením dane je akékoľvek úmyselné konanie páchateľa, v dôsledku 
ktorého nie je vyrubená nižšia než zákonom určená daň alebo k vyrube-
niu ktorej vôbec nedôjde. Páchateľom je predovšetkým subjekt dane, ak 
úmyselným konaním spôsobí, že zákonná daň nebola mu vyrubená vôbec 
alebo mu bola vyrubená v nižšej ako zákonnej výmere.
K § 277 a § 277a TZ:
Nález Ústavného súdu SR zo 14. decembra 2011, sp. zn. I. ÚS 316/2011 
(k tomu porovnaj nález Ústavného súdu SR z 31. augusta 2017, sp. zn. 
I. ÚS 212/2017): Trestný čin ako určitú právnu konštrukciu vymedzuje 
Trestný zákon uzavretým komplexom presne definovaných objektívnych 
a subjektívnych znakov, ktoré v súhrne vytvárajú skutkovú podstatu trest-
ného činu. Ako sa skutok prejavuje vo vonkajšom svete definuje predo-
všetkým objektívna stránka skutkovej podstaty, ktorá je tvorená súhrnom 
znakov charakterizujúcich konanie, a následok vrátane kauzálneho vzťa-
hu medzi nimi. Trestné právo je prostriedkom ultima ratio (ide o posled-
nú a najkrajnejšiu možnosť), čo sa podľa právnej teórie, ako aj súdnej 
praxe chápe aj ako zásada pomocnej úlohy trestnej represie (zásada sub-
sidiarity). Podľa tejto zásady má byť trestné právo použité len ako najkraj-
nejší prostriedok a len pri typovo najzávažnejších porušeniach spoločen-
ských vzťahov, záujmov a hodnôt, teda len tam, kde iné možnosti, hlavne 
prostriedky ostatných právnych odvetví, nie sú dostatočné, teda už boli 
vyčerpané, sú neúčinné alebo zjavne nie sú vhodné. V oblasti aplikácie 
a interpretácie trestného práva potom − z takto chápaného prostriedku 
ultima ratio − musia byť akcentované právne princípy a zásady, ktoré pri-
márne súvisia s posudzovaním trestnosti činu, napríklad zásada nullum 
crimen, nulla poena sine lege či zásada in dubio pro reo. Z obsahu § 277 
ods. 1 TZ prima facie vyplýva, že v rámci tohto trestného činu s názvom 

„neodvedenie dane a poistného“ sú zaradené dve samostatné skutkové 
podstaty. Prvá sa týka zadržania a neodvedenia splatnej dane a poistné-
ho, ktoré boli zrazené alebo vybraté podľa zákona [(alinea prvá) – v tomto 
prípade ide o tzv. omisívny trestný čin] a druhá sa týka neoprávneného 
uplatňovania nároku na vrátenie dane z pridanej hodnoty alebo spotreb-
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nej dane [(alinea druhá) – v tomto prípade ide o tzv. komisívny delikt]. 
Zaradením ich oboch v rámci trestného činu neodvedenia dane a poist-
ného zákonodarca rovnako určil, že tak alinea prvá, ako aj alinea druhá 
§ 277 ods. 1 TZ má zákonnú súvislosť s neodvedením dane (poistného), 
a to bez ohľadu na to, že v prípade prvej aliney priamo (prvoplánovo) 
a v prípade druhej aliney nepriamo (druhoplánovo). Ak by zákonodarca 
protiprávnemu konaniu páchateľa spočívajúcemu v neoprávnenom uplat-
není nároku na vrátenie dane z pridanej hodnoty alebo spotrebnej dane 
chcel pripísať iný protispoločenský dôsledok ako neodvedenie (nezapla-
tenie) dane, nepochybne by tak urobil.
Vzhľadom na skutočnosť, že § 86 písm. e) TZ nevymedzuje alebo nerozli-
šuje, alebo presne nekonkretizuje účinky účinnej ľútosti vo vzťahu k prvej 
a druhej alinei trestného činu neodvedenia dane a poistného podľa § 277 
TZ, ako aj v nadväznosti na Ústavou Slovenskej republiky a Dohovorom 
o ochrane ľudských práv a základných slobôd chránené jedno z najzá-
kladnejších ľudských práv, akým právo na osobnú slobodu nepochybne 
je, ústavnému súdu neostáva iná možnosť, ako za ústavne konformný vý-
klad daného zákonného vymedzenia považovať ten, ktorý je v prospech 
sťažovateľa ako obvineného a ktorý plne korešponduje aj s požiadavkou 
ochrany jeho základných práv a slobôd, k ochrane ktorých je ústavný súd 
povolaný ako súdny orgán ochrany ústavnosti, a to priamo z ústavy.
Nález Ústavného súdu SR z 31. augusta 2017, sp. zn. I. ÚS 212/2017: 
Inými slovami, aj keď skutok spáchaný sťažovateľom bol subsumovaný 
pod skutkovú podstatu trestného činu neodvedenia dane podľa § 148a 
ods. 1 a 2 TZ účinného do 31. decembra 2005 (skutky boli spáchané v ob-
dobí roku 2001 – pozn. autora), tak podľa znenia tejto skutkovej pod-
staty sa tohto trestného činu nedopustí len ten, kto fakticky neodvedie 
(nezaplatí) určenému príjemcovi splatnú daň, ktorú zrazil tak, ako by sa 
to mohlo zdať z označenia tejto skutkovej podstaty, ale tohto trestného 
činu sa dopustí aj ten, kto „… neoprávnene v rozsahu nie malom uplatní 
nárok na vrátenie dane…“ tak, ako to bolo aj v prípade sťažovateľa. Ko-
nanie sťažovateľa teda nespočívalo vo faktickom neodvedení splatnej 
dane, ktorú by tak podľa ustanovenia o účinnej ľútosti podľa § 86 ods. 1 
písm. e) TZ účinného od 1. januára 2006 mohol dodatočne zaplatiť „… 
najneskôr v nasledujúci deň po dni, keď sa páchateľ po skončení jeho vyšet-
rovania mohol oboznámiť s jeho výsledkami“, ale jeho konanie spočívalo 
v tom, že si neoprávnene uplatnil odpočet DPH, takže dodatočne nemal 
čo zaplatiť, aby naplnil zákonnú dikciu účinnej ľútosti podľa § 86 ods. 1 
písm. e) TZ účinného od 1. januára 2006. Aj vzhľadom na uvedené závery 
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najvyššieho súdu ako súdu dovolacieho aj odvolacieho možno považovať 
za logické, ústavne udržateľné, neodporujúce aplikovanej právnej úpra-
ve a podľa ústavného súdu im nemožno vyčítať takú svojvoľnosť, ktorá 
by mala za následok arbitrárnosť napadnutých rozhodnutí najvyššieho 
súdu, v príčinnej súvislosti s ktorými by došlo k namietanému poruše-
niu sťažovateľom označených základných práv a práv zaručených v ústave 
a dohovore.

Porušenie predpisov o štátnych technických opatreniach na označenie 
tovaru (§ 279 TZ)
(1) Kto s kontrolnými známkami, kontrolnými páskami alebo inými kontrolnými 
technickými opatreniami na označenie tovaru na daňové účely alebo na iné účely 
ustanovené zákonom nakladá v rozpore so všeobecne záväzným právnym predpi-
som v úmysle spôsobiť inému škodu alebo zadovážiť sebe alebo inému neopráv-
nený prospech alebo kto v rozpore so všeobecne záväzným právnym predpisom 
dovezie, vyvezie, prepraví, dá prepraviť, uvádza do obehu alebo prechováva tovar 
bez kontrolných známok, kontrolných pások alebo bez iných kontrolných technic-
kých opatrení na jeho označenie na daňové účely alebo na iné účely ustanovené 
zákonom, potrestá sa odňatím slobody na šesť mesiacov až tri roky.

Objekt: riadny výber spotrebných daní a v kontexte záujmu štátu na kontrole 
pohybu tovaru, ktorý podlieha spotrebným daniam.
Subjekt: všeobecný.
Subjektívna stránka: vyžaduje úmyselné zavinenie a pri prvej aliney sa vyža-
duje naplnenie cieľa.
Objektívna stránka: spočíva alternatívne v páchateľovom neoprávnenom na-
kladaní s kontrolnými známkami, prípadne inými technickými prostried-
kami na označenie tovaru v rozpore so všeobecne záväzným právnym pred-
pisom v úmysle spôsobiť inému škodu alebo zadovážiť sebe alebo inému 
neoprávnený prospech, alebo v páchateľovom neoprávnenom nakladaní 
s tovarom, ktorý podlieha označeniu predmetnými prostriedkami na daňo-
vé účely.

Vybrané rozhodnutia zo súdnej praxe (upravené znenie):

R 2/2003: III. Zásadu vyjadrenú v § 91 ods. 1 TP (teraz § 121 ods. 1 TP), 
že obvinený nesmie byť žiadnym spôsobom donucovaný k priznaniu vo 
vzťahu medzi trestnými činmi skrátenia dane a poistného podľa § 148 TZ 
(teraz § 276 TZ) a porušenia predpisov o štátnych technických opatre-
niach na označenie tovaru podľa § 148c TZ (teraz § 279 TZ) treba apliko-
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vať tak, že nesplnenie daňovej povinnosti pri tovare, ktorý podlieha spo-
trebnej dani a ktorý je uvádzaný do obehu v rozpore s právnym predpisom 
bez kontrolných známok, nemožno posudzovať ako trestný čin skrátenia 
dane a poistného. Zmyslom uvedenej zásady je totiž vylúčiť, aby páchateľ 
trestného činu porušenia predpisov o štátnych technických opatreniach 
na označenie tovaru bol pri plnení daňovej povinnosti v daňovom prizna-
ní nútený priznať či oznámiť uvedený trestný čin a vystaviť sa tak nebez-
pečenstvu trestného stíhania pre porušenie predpisov o štátnych technic-
kých opatreniach na označenie tovaru.

IV. diel − Trestné činy proti priemyselným právam a proti autorskému právu 
(§ 281 až 283 TZ)

Zásadné rozdiely základných skutkových podstát trestných činov poru-
šovania práv k ochrannej známke, označeniu pôvodu výrobku a obchod-
nému menu (§ 281 TZ), porušovania priemyselných práv (§ 282 TZ) a po-
rušovania autorského práva (§ 283 TZ)
Objekt: podľa § 281 TZ ide o práva na ochranné známky, označenie tova-
ru zapísané označením pôvodu výrobku, zemepisným označením výrobku 
a obchodné meno, názov právnickej osoby alebo fyzickej osoby, podľa § 282 
TZ ide o priemyselné práva v kontexte ochrany práv k patentu, úžitkové-
mu vzoru, dizajnu, topografii polovodičového výrobku k uznaným odrodám 
rastlín alebo k plemenám zvierat a podľa § 283 TZ ide o autorské právo 
a v kontexte ochrany práv k dielu, umeleckému výkonu, zvukovému zázna-
mu, zvukovo-obrazovému záznamu, rozhlasovému vysielaniu, televíznemu 
vysielaniu alebo databáze.
Subjekt: všeobecný.
Subjektívna stránka: vyžaduje sa úmyselné zavinenie.
Objektívna stránka: pri daných trestných činoch predstavuje spravidla ne-
oprávnený zásah do práv v kontexte osobitných právnych predpisov (napr. 
zákona č.  185/2015 Z. z. Autorský zákon alebo zákona č. 435/2001 Z. z. 
o patentoch, dodatkových ochranných osvedčeniach).

Vybrané rozhodnutia zo súdnej praxe (upravené znenie):

R 38/1982: Pokiaľ páchateľ neoprávnene nakladá s autorským dielom ta-
kým spôsobom, ktorý prislúcha len autorovi a porušuje tým jeho autorské 
právo a zároveň koná podvodným spôsobom voči užívateľovi diela, a to 
tak, že sa vydáva za autora diela a uvedie tým užívateľa diela do omylu, 
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v dôsledku ktorého mu užívateľ diela vyplatí autorskú odmenu, ktorá mu 
nepatrí, dopustí sa trestného činu porušovania autorských práv, práv sú-
visiacich s autorským právom a právam k databáze podľa § 152 TZ (teraz 
trestný čin porušovania autorského práva podľa § 283 TZ) v  jednočin-
nom súbehu s trestným činnom podvodu podľa § 250 TZ (teraz § 221 
TZ).
R 75/2002: I. Za neoprávnené nakladanie s dielom podľa § 152 ods. 1 TZ 
(teraz § 283 TZ), ktoré je trestnoprávnou normou s blanketnou dispozí-
ciou, treba považovať, okrem privlastnenia si autorstva k dielu, aj akékoľ-
vek uverejnenie diela bez súhlasu autora v tých prípadoch, v ktorých je 
potrebný súhlas. Preto konanie, na základe ktorého dochádza k takémuto 
vydaniu diela, napĺňa objektívnu stránku uvedeného trestného činu.
II. Za miesto spáchania trestného činu porušovania autorského práva 
podľa § 152 ods. 1 TZ (teraz § 283 TZ) a podľa § 18 ods. 1 TP (teraz § 12 
TP – pozn. autora) treba považovať aj miesto, kde došlo k uzatvoreniu 
zmluvy o vydaní (vytlačení) diela, jeho vytlačeniu a následnému rozširo-
vaniu diela v rozpore s predpismi autorského práva.
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II. TRESTNÉ PRÁVO PROCESNÉ
(právny stav k 30. máju 2019)
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Pod pôsobnosťou Trestného poriadku rozumieme okruh spoločenských 
vzťahov, na ktoré sa tento zákon vzťahuje a za akých podmienok sa v nich 
uplatní. Ide teda o určenie rozsahu právnej regulácie podľa hľadísk kto, čo, 
kedy a kde. Podľa týchto kritérií rozlišujeme pôsobnosť osobnú, vecnú, ča-
sovú a miestnu.

Osobná pôsobnosť
Vymedzuje okruh subjektov, voči ktorým sa Trestný poriadok uplatní. Trest-
ný poriadok sa zásadne vzťahuje na všetky osoby, ktoré sa nachádzajú na 
slovenskom štátnom území, prípadne aj mimo tohto teritória, ak pôjde o ko-
nanie proti ušlému (§ 358 TP a nasl.). Pre niektoré osoby však platí výnimka 
spočívajúca v ich vyňatí z pôsobnosti Trestného poriadku (z právomocí orgá-
nov činných v trestnom konaní a súdu), a to v ich úplnom alebo čiastočnom 
vyňatí (tzv. procesná exempcia).

Vecná pôsobnosť
Znamená určenie okruhu vecí, na ktoré sa vzťahujú ustanovenia Trestného 
poriadku. Podľa § 1 TP je rozsah tejto pôsobnosti obmedzený výlučne na 
trestné činy. Trestný poriadok sa teda vzťahuje na všetky trestné veci, ktoré 
náležia do právomoci orgánov činných v trestnom konaní a súdu, t. j. na ko-
nanie o všetkých trestných činoch podľa Trestného zákona.

Časová pôsobnosť
Všeobecne vychádza zo zásady, že každý procesný úkon trestného kona-
nia sa musí vykonať podľa procesného práva účinného v čase, kedy sa koná. 
Platný Trestný poriadok nadobudol účinnosť 1. januára 2006. Od tohto dňa 
môžu orgány činné v trestnom konaní a súd postupovať zásadne len podľa 
tohto zákona, to znamená, že podľa aktuálneho Trestného poriadku sa vy-
koná konanie aj o tých trestných činoch, ktoré boli spáchané za účinnosti 
predchádzajúceho Trestného poriadku. Výnimky z tejto zásady sú uvedené 
v § 564 TP.

Miestna pôsobnosť
Trestný poriadok je charakterizovaný ako tzv. lex fori, t. j. zákon miesta súdu. 
Jeho ustanovenia sú preto záväzné pre všetky orgány činné v trestnom ko-
naní, súdy a ostatné verejné orgány na území Slovenskej republiky, ako aj 
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zastupiteľské orgány v cudzine. Nie je pritom rozhodujúce, kde bol čin spá-
chaný (či na území Slovenskej republiky alebo v cudzine), ani to, či obvinený 
alebo poškodený je slovenským štátnym občanom alebo cudzincom. V prí-
pade trestného konania vedeného o trestnom čine v Slovenskej republike sa 
bude postupovať podľa slovenských trestnoprocesných predpisov.

Pre oblasť právneho styku s cudzinou platí zásada subsidiárneho pou-
žitia ustanovení Trestného poriadku, to znamená, že Trestný poriadok sa 
použije vtedy, ak medzinárodná zmluva neustanovuje inak.

Procesná exempcia
Procesná exempcia (nestíhateľnosť) znamená vyňatie určitých osôb z pôsob-
nosti Trestného poriadku. Podstata tohto privilégia spočíva v tom, že orgány 
činné v trestnom konaní a súd sú obmedzené v možnosti stíhať tieto osoby 
ako obvinené v trestnom konaní. Na rozdiel od hmotnoprávnej exempcie 
(t. j. úplnej alebo dočasnej beztrestnosti), procesná exempcia má spravidla 
dočasnú povahu a možno ju teda uplatňovať len dovtedy, kým trvá dôvod, 
ktorý ju založil.

Z pôsobnosti Trestného poriadku sú vyňaté:
1. osoby podľa zákona:

 − prezident SR, ktorý môže byť stíhaný len za úmyselné porušenie ústa-
vy alebo za vlastizradu (čl. 107 Ústavy SR);

 − poslanci Národnej rady SR (čl. 78 a čl. 79 Ústavy SR) v otázke vzatia 
do väzby. Na ich vzatie do väzby sa vyžaduje súhlas Národnej rady SR. 
Ak súhlas nie je daný, vzatie do väzby je počas trvania poslaneckého 
mandátu vylúčené. Počas výkonu mandátu premlčacia doba neplynie;

 − sudcovia a prísediaci súdov SR. Súhlas na trestné stíhanie alebo vza-
tie do väzby sudcu dáva Ústavný súd SR (čl. 136 ods. 3 Ústavy SR). 
Prísediaceho možno za činy spáchané pri výkone sudcovskej funkcie 
alebo v súvislosti s výkonom tejto funkcie trestne stíhať alebo vziať do 
väzby len so súhlasom Súdnej rady SR (§ 29a zákona č. 385/2000 Z. z. 
o sudcoch a prísediacich);

 − sudcovia Ústavného súdu SR. Súhlas na ich trestné stíhanie alebo 
vzatie do väzby môže udeliť Ústavný súd SR (čl. 136 ods. 2 Ústavy SR);

 − generálny prokurátor SR. Súhlas na jeho trestné stíhanie alebo vza-
tie do väzby je oprávnený dať Ústavný súd SR (čl. 136 ods. 3 Ústavy 
SR). Ak Ústavný súd SR súhlas odoprie, jeho trestné stíhanie alebo 
vzatie do väzby (rovnako tak sudcu alebo sudcu Ústavného súdu SR) 
je počas trvania funkcie vylúčené;
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2. osoby vyňaté podľa medzinárodného práva:
 − diplomatickí zástupcovia, konzulárni úradníci a predstavitelia oso-

bitných misií (Viedenský dohovor o diplomatických stykoch, Vieden-
ský dohovor o konzulárnych stykoch a Dohovor o osobitných misiách);

 − zástupcovia členských štátov OSN a predstavitelia odborných orga-
nizácií OSN;

 − sudcovia Medzinárodného súdneho dvora (čl. 19 Štatútu Medziná-
rodného súdneho dvora);

 − predstavitelia Medzinárodného trestného súdu (čl. 48 Rímskeho 
štatútu Medzinárodného trestného súdu);

 − poslanci Európskeho parlamentu (čl.  10 Protokolu o  výsadách 
a imunitách ES);

 − predstavitelia Európskej únie a predstavitelia Rady Európy;
 − členovia Európskej komisie a Európskeho súdu pre ľudské práva, 

sudcovia Súdneho dvora EÚ.
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Základné zásady trestného konania sú všeobecne charakterizované ako ve-
dúce právne idey, ktoré sú v dôsledku svojej povahy základom, na ktorom je 
vybudovaná organizácia trestného konania a úprava činnosti jeho orgánov.

Zásady trestného konania sú upravené predovšetkým v čl. 16, čl. 17, čl. 21, 
čl. 47, čl. 48 a čl. 50 Ústavy SR a v § 2 TP.

Význam základných zásad:
 − poznávací (na pochopenie zmyslu, podstaty a inštitútov trestného ko-

nania),
 − interpretačný (na výklad zákona a jeho inštitútov),
 − aplikačný (na aplikáciu zákona na konkrétne trestné veci a postupy),
 − normotvorný (na tvorbu ďalších trestnoprocesných noriem).

Systém základných zásad trestného konania
1. Zásady, ktoré platia pre celé trestné konanie:

• zásada stíhania len zo zákonných dôvodov (§ 2 ods. 1 TP),
• zásada primeranosti a zdržanlivosti (§ 2 ods. 2 TP),
• zásada prezumpcie neviny (§ 2 ods. 4 TP),
• zásada práva na zákonný a rýchly proces (§ 2 ods. 7 TP),
• zásada práva na obhajobu (§ 2 ods. 9 TP),
• zásada voľného hodnotenia dôkazov (§ 2 ods. 12 TP),
• zásada spolupráce so záujmovými združeniami občanov (§ 2 ods. 13 TP),
• zásada práva na svoj jazyk (§ 2 ods. 20 TP).

2. Zásady začatia trestného konania:
• zásada legality (§ 2 ods. 5 TP),
• zásada oficiality (§ 2 ods. 6 TP),
• zásada veci rozhodnutej (ne bis in idem) (§ 2 ods. 8 TP),
• obžalovacia zásada (zásada začatia súdneho konania – pozn. autora) 

(§ 2 ods. 15 TP).
3. Zásady, ktoré platia pre určité štádium trestného konania:

• zásada sudcu pre prípravné konanie – predsúdne konanie (§ 2 ods. 3 TP),
• zásada zistenia skutkového stavu bez dôvodných pochybností – pred-

súdne konanie (§ 2 ods. 10 TP),
• vyhľadávacia zásada – predsúdne konanie (§ 2 ods. 10 TP),
• zásada súdneho rozhodovania – súdne konanie (§ 2 ods. 16 TP),
• zásada kontradiktórnosti – hlavné pojednávanie (§ 2 ods. 11 TP),
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• zásada rovnosti strán – hlavné pojednávanie (§ 2 ods. 14 TP),
• zásada ústnosti – hlavné pojednávanie (§ 2 ods. 18 TP),
• zásada bezprostrednosti – hlavné pojednávanie (§ 2 ods. 19 TP),
• zásada verejnosti – hlavné pojednávanie (§ 2 ods. 17 TP).

4. Zásady dokazovania:
• zásada prezumpcie neviny (§ 2 ods. 4 TP),
• zásada zistenia skutkového stavu bez dôvodných pochybností (§ 2 

ods. 10 TP),
• vyhľadávacia zásada (§ 2 ods. 10 TP),
• zásada kontradiktórnosti (§ 2 ods. 11 TP),
• zásada voľného hodnotenia dôkazov (§ 2 ods. 12 TP),
• zásada ústnosti (§ 2 ods. 18 TP),
• zásada bezprostrednosti (§ 2 ods. 19 TP),
• zásada ochrany obetí v trestnom konaní (§ 2 ods. 21 TP).

Základné zásady trestného stíhania právnických osôb

Vzhľadom na charakter ekonomickej trestnej činnosti možno predpokladať, 
že pri objasňovaní ekonomickej trestnej činnosti sa bude vo zvýšenej miere 
uplatňovať trestná zodpovednosť právnických osôb.

Trestné stíhanie proti právnickým osobám sa bude riadiť rovnakými zá-
sadami ako trestné stíhanie vedené proti fyzickým osobám, ak ku skutku 
došlo od 1. júla 2016 vrátane. Uvedené zásady, tak ako v prípade trestného 
stíhania fyzických osôb, tvoria vzájomne previazanú sústavu, bez ktorej by 
nebolo možné dosiahnuť účel trestného stíhania. Medzi uvedenými zása-
dami sa nenachádza právo na svoj jazyk podľa § 2 ods. 20 TP. Podľa nášho 
názoru sa toto právo vzťahuje len na fyzickú osobu podozrivého, obvinené-
ho, poškodeného, zúčastnenej osoby alebo svedka a vo vzťahu k obvinenej 
právnickej osobe na štatutára obvinenej právnickej osoby podľa § 28 ods. 1 
ZoTZPO, splnomocneného zástupcu obvinenej právnickej osoby podľa § 28 
ods. 2 ZoTZPO alebo ustanoveného opatrovníka podľa § 28 ods. 7 ZoTZPO, 
prostredníctvom ktorých koná.

Aj keď má právnická osoba nárok na základné ľudské práva a slobody 
podľa čl. 6 Dodatkového protokolu č. 1 k Európskemu dohovoru o ochrane 
ľudských práv v súvislosti s pokojným výkonom majetkových práv, nemožno 
bez ďalšieho vyvodiť, že právnickým osobám sú dané všetky základné práva 
a slobody ako fyzickým osobám. Je to podmienené predovšetkým povahou 
právnickej osoby, pretože uplatňovanie určitých práv je vzhľadom na fiktív-
ny charakter právnickej osoby vylúčený.
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Podľa nášho názoru vo vzťahu k trestnému stíhaniu obvinenej právnickej 
osoby bez výnimky platí taktiež zásada prezumpcie neviny, a to aj napriek 
tomu, že pričítateľnosť trestného činu právnickej osobe podľa § 4 ods. 1 
ZoTZPO má prvky objektívnej zodpovednosti. Z tohto však nemožno od-
vodzovať prezumpciu viny, pretože orgány činné v trestnom konaní budú 
povinne musieť vyhľadávať dôkazy, ktoré dostatočne preukazujú „pričítateľ-
nosť“ trestného činu právnickej osobe.

Aj napriek inštitútu pričítateľnosti trestného činu, ku ktorému došlo ko-
naním fyzickej osoby právnickej osobe podľa § 4 ZoTZPO, je nutné zdôraz-
niť, že trestná zodpovednosť fyzickej osoby a právnickej osoby sa posudzu-
je vždy samostatne podľa § 24 ods. 2 ZoTZPO. Samostatnosť vyvodzovania 
trestnej zodpovednosti právnickej osoby taktiež znamená, že rozhodnutie 
prijaté voči fyzickej osobe nemá vplyv na rozhodnutie voči právnickej oso-
be a naopak. Každé z rozhodnutí je nezávislým rozhodnutím, ktoré v plnej 
miere rešpektuje prezumpciu neviny a nepredznamenáva rozhodnutie proti 
druhej osobe. V tomto prípade je nutné zdôrazniť dôležitosť odôvodnenia 
odsudzujúceho rozsudku voči fyzickej osobe, ktorá konala tak, že jej skutok 
je pričítateľný ako trestný čin právnickej osoby podľa § 4 ZoTZPO. Sudca by 
sa v takomto prípade mal vyvarovať vyjadrení, ktoré porušujú prezumpciu 
neviny obvinenej právnickej osoby, ak trestné stíhanie voči obvinenej práv-
nickej osobe nie je ešte právoplatne skončené.

Zásadou, ktorú možno nanovo formulovať vo vzťahu k trestnému stíha-
niu právnickej osoby, je zásada subsidiarity. Táto zásada sa prejaví vo vzá-
jomnom pomere trestného stíhania fyzickej osoby a právnickej osoby. Obvi-
nenie právnickej osoby a jej trestné stíhanie bude vždy sekundárne v pomere 
k trestnému stíhaniu fyzickej osoby, ktoré by malo byť vždy primárne. Se-
kundárna trestná zodpovednosť právnickej osoby je inštitútom doplnkovým, 
ktorý má za úlohu sankcionovať trestné činy, ku ktorým došlo, ale ktoré 
by inak postihnuteľné neboli z dôvodu tzv. delenej trestnej zodpovednosti, 
alebo postihovať trestné činy, na ktorých sa právnická osoba podieľa formou 
spolupáchateľstva alebo účastníctva. Zákon o trestnej zodpovednosti práv-
nických osôb na viacerých miestach uprednostňuje trestné stíhanie fyzickej 
osoby alebo jeho aspekty pred trestným stíhaním právnickej osoby. Táto od-
lišnosť spočívajúca v subsidiarite trestného stíhania právnickej osoby však 
nesmie mať vplyv na zákonnosť trestného stíhania a dodržania jej práva na 
obhajobu alebo záruk spravodlivého súdneho procesu.

Podľa § 1 ods. 2 ZoTZPO sa na celé trestné konanie proti právnickej oso-
be použije subsidiárne Trestný poriadok, ak zákon o trestnej zodpovednosti 
právnickej osoby neustanovuje niečo iné alebo ak to povaha veci nevylučuje. 
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Obvinená právnická osoba bude s výnimkou špeciálnych ustanovení o trest-
nom stíhaní právnických osôb v štvrtej časti zákona o trestnej zodpoved-
nosti právnickej osoby v plnej miere dotknutá aplikáciou ustanovení tretej 
hlavy prvej časti Trestného poriadku o úkonoch trestného konania (§ 55 až 
70 TP); primerane vybranými ustanoveniami štvrtej hlavy prvej časti o za-
istení osôb (najmä § 88 TP); podľa štvrtej a piatej hlavy prvej časti o zais-
tení veci a zabezpečení informácii (§ 71 až 118 TP); šiestej hlavy prvej časti 
o dokazovaní (§ 119 až 161 TP); siedmej a ôsmej hlavy prvej časti o rozhod-
nutiach a o sťažnosti (§ 162 až 195 TP); druhej časti o predsúdnom konaní 
(§ 196 až 236 TP); tretej časti o súdnom konaní vrátane primeraného po-
užitia vybraných ustanovení o osobitných konaniach (§ 237 až 405e TP); 
primerane sa aplikujú vybrané ustanovenia štvrtej časti o vykonávacom ko-
naní vrátane ustanovení o zahladení odsúdenia, udelení milosti a amnestie 
(§ 406 až 476 TP); taktiež sa primerane aplikujú vybrané ustanovenia piatej 
časti o právnom styku s cudzinou (§ 477 až 552 TP).

Základným kritériom uplatňovania zásad trestného stíhania a  prizna-
ním práv v trestnom konaní obvinenej právnickej bude skutočnosť, že také-
to neaplikovanie určitej zásady alebo práva nebude mať za následok výraznú 
zmenu medzi procesným postavením obvinenej fyzickej osoby a právnickej 
osoby, čím by sa porušila zásada rovnosti a nediskriminácie v prístupe k prá-
vu na súdnu a inú právnu ochranu podľa čl. 46 ods. 1 Ústavy SR. Trestný po-
riadok je obsahovo prispôsobený požiadavke naplniť cieľ trestného stíhania, 
ktorý je v prípade fyzickej osoby a právnickej osoby obdobný.
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Subjekty trestného konania
Subjektmi trestného konania sú tie štátne orgány, fyzické osoby a právnické 
osoby, ktoré majú a vykonávajú vlastný vplyv na priebeh konania a ktorým 
zákon na uskutočnenie tohto vplyvu priznáva určité procesné práva alebo 
ukladá určité procesné povinnosti.

Subjektmi trestného konania sú najmä:
1. orgány činné v trestnom konaní:

• prokurátor (§ 10 ods. 7 TP),
• policajt (§ 10 ods. 8, 9 TP);

2. súdy (§ 10 ods. 2 až 6 TP);
3. pomocné osoby:

• probačný a mediačný úradník (§ 25 TP),
• vyšší súdny úradník (§ 26 ods. 1 TP),
• súdny tajomník (§ 26 ods. 2 TP);

4. osoba, proti ktorej sa vedie trestné stíhanie:
• podozrivý,
• obvinený,
• obžalovaný,
• odsúdený;

5. obhajca osoby, proti ktorej sa vedie trestné stíhanie, pričom ním môže 
byť len advokát (§ 36 ods. 1 TP),

6. iné osoby s obhajovacími právami:
• zákonný zástupca obvineného (§ 35 ods. 1 TP),
• opatrovník obvineného (§ 35 ods. 2 TP),
• tzv. osoby so samostatnými obhajovacími právami:

– príbuzní obvineného v priamom rade, súrodenec, osvojiteľ, osvo-
jenec, manžel, druh (§ 308 ods. 2 TP),

– štátny orgán starostlivosti o mládež (§ 345 ods. 1 TP);
7. iné subjekty

• poškodený (splnomocnenec poškodeného) (§ 46 ods. 1 TP),
• zúčastnená osoba (splnomocnenec zúčastnenej osoby) (§ 45 TP),
• záujmové združenie občanov a dôveryhodná osoba (§ 4 TP).

Subjektom trestného konania môže byť aj svedok, znalec, odborný 
konzultant, tlmočník, prekladateľ, nezúčastnená osoba a figurant, avšak 
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iba v prípade, ak si uplatňujú v trestnom konaní svoj vlastný nárok (napr. 
svedočné, znalečné, odmenu, nevyhnutné výdavky).

Strany v trestnom konaní
Niektorým spomedzi subjektov trestného konania priznáva Trestný poria-
dok osobitné postavenie strany. Stranou v trestnom konaní je subjekt opráv-
nený podľa zákona uplatňovať alebo podporovať obžalobu alebo proti obža-
lobe seba alebo iného obhajovať. Strany vystupujú až v konaní pred súdom, 
dovtedy možno hovoriť iba o subjektoch trestného konania.

Podľa § 10 ods. 11 TP sa stranou rozumie ten, proti komu sa vedie trest-
né stíhanie, poškodený, zúčastnená osoba a prokurátor; rovnaké postave-
nie ako strana má aj zástupca občianskeho združenia, dôveryhodná osoba, 
ako aj iná osoba, na ktorej návrh alebo žiadosť sa konanie vedie alebo ktorá 
podala opravný prostriedok a v konaní proti mladistvému aj štátny orgán 
starostlivosti o mládež.
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Základné úlohy súdnictva v Slovenskej republike vytyčuje druhý diel sied-
mej hlavy Ústavy SR (čl.  141 až 148) a  podrobnejšie ich rozvádza zákon 
č. 757/2004 Z. z. o súdoch, zákon č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísedia-
cich, zákon č. 549/2003 Z. z. o súdnych úradníkoch, zákon č. 371/2004 Z. z. 
o sídlach a obvodoch súdov v Slovenskej republiky a vyhláška Ministerstva 
spravodlivosti Slovenskej republiky č. 543/2005 Z. z. o Spravovacom a kan-
celárskom poriadku pre okresné súdy, krajské súdy, Špecializovaný trestný 
súd a vojenské súdy. Hlavnou úlohou súdov v trestnom konaní je rozhod-
núť o vine a treste. Článok 50 ods. 1 Ústavy SR zvýrazňuje toto výhradné 
oprávnenie slovami: „Len súd rozhoduje o vine a treste za trestné činy.“.

Súdnictvo v Slovenskej republike vykonávajú nezávislé a nestranné súdy.
Sústava trestných súdov:

•	 Najvyšší súd SR so sídlom v Bratislave,
•	 krajské súdy (v počte 8),
•	 okresné súdy (v počte 54),
•	 Špecializovaný trestný súd so sídlom v Pezinku s postavením krajského 

súdu.
Treba zdôrazniť, že Špecializovaný trestný súd je osobitný druh súdu, kto-

rý má vlastnú vecnú druhovú príslušnosť. Spravuje sa Trestným zákonom 
a Trestným poriadkom a na postavenie jeho sudcov a  jeho organizáciu sa 
vzťahujú tie isté predpisy ako na postavenie a organizáciu všeobecných súdov.

Príslušnosť súdov:
• druhová (Špecializovaný trestný súd),
• vecná (okresný súd, okresný súd v sídle krajského súdu, okresný súd 

podľa osobitného zákona),
• funkčná (súd rozhodujúci ako súd prvého stupňa alebo rozhodujúci ako 

odvolací súd – súd druhého stupňa, súd rozhodujúci ako dovolací súd – 
súd tretieho stupňa),

• miestna (kritériá určenia miestnej príslušnosti; § 17 TP).
Okresný súd – je príslušný vykonať trestné konanie v prvom stupni zá-

sadne o všetkých trestných činoch (§ 15 TP) s výnimkou tých, ktoré sú zve-
rené do príslušnosti okresného súdu v sídle krajského súdu, okresného súdu 
podľa osobitého zákona a Špecializovaného trestného súdu.

Okresný súd v sídle krajského súdu vykonáva v prvom stupni konanie:
 − o obzvlášť závažných zločinoch, za ktoré zákon ustanovuje trest odňatia 

slobody s dolnou hranicou trestnej sadzby najmenej dvanásť rokov, alebo
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 − ak bol skutok spáchaný organizovanou skupinou, zločineckou skupinou 
alebo teroristickou skupinou (§ 16 ods. 1 TP).

To neplatí o trestných činoch patriacich do pôsobnosti Špecializova-
ného trestného súdu.

 − Okresný súd v sídle krajského súdu je podľa § 24 ods. 4 TP taktiež prí-
slušný (okresný súd v sídle toho krajského súdu, v ktorého obvode je 
súd, ktorý by bol príslušný na konanie o obžalobe) na vydanie príkazu 
na sledovanie osôb a vecí podľa § 113 ods. 4 TP, príkazu na vyhotovova-
nie obrazových, zvukových alebo obrazovo-zvukových záznamov podľa 
§ 114 TP, príkazu na odpočúvanie a záznam telekomunikačnej prevádz-
ky podľa § 115 alebo § 116 TP a príkazu na použitie agenta podľa § 117 TP 
pred začatím trestného stíhania alebo v prípravnom konaní.
Výnimku tvoria okresné súdy Bratislava I až Bratislava V a okresné súdy 

Košice I a II a Košice – okolie, pre ktoré sa rozumie okresným súdom v sídle 
krajského súdu ten súd, ktorý je príslušný konať o obžalobe.

Okresný súd podľa osobitného zákona vykonáva v prvom stupni kona-
nie o trestných činoch:

 − ktoré spáchala osoba vykonávajúca vojenskú službu, príslušník ozbroje-
ných síl vysielajúceho štátu pre trestné činy spáchané na území Sloven-
skej republiky v rozsahu uvedenom v medzinárodnej zmluve a vojnový 
zajatec; to neplatí, ak ide o trestné činy patriace do pôsobnosti Špeciali-
zovaného trestného súdu,

 − vojnovej zrady, služby v cudzom vojsku a nenastúpenia služby v ozbro-
jených silách (§ 16 ods. 2 TP).
Krajský súd rozhoduje o opravných prostriedkoch proti rozhodnutiam 

okresných súdov a okresných súdov v sídle krajského súdu; Krajský súd v Tren-
číne rozhoduje o opravných prostriedkoch proti rozhodnutiam okresných sú-
dov podľa osobitného zákona. V prvom stupni rozhodujú krajské súdy v oblas-
ti medzinárodnej justičnej spolupráce (§ 505 až 507, § 509, § 518, § 520 TP 
a § 15 až 18, § 22 zákona č. 154/2010 Z. z. o o európskom zatýkacom rozkaze).

Špecializovaný trestný súd vykonáva konanie v prvom stupni v trestných 
veciach v jeho druhovej príslušnosti (§ 14 TP).

Najvyšší súd SR rozhoduje o opravných prostriedkoch proti rozhodnu-
tiam Špecializovaného trestného súdu, proti niektorým rozhodnutiam kraj-
ských súdov, rozhoduje o dovolaní (§ 377 TP) a o sťažnosti proti uzneseniu 
generálneho prokurátora (§ 185 ods. 5 TP) a zaujíma stanoviská k zjedno-
covaniu výkladu zákonov.

Spory o príslušnosť medzi súdmi rozhoduje súd im najbližšie spoločne 
nadriadený (§ 22 TP).
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Orgány činné v trestnom konaní sú prokurátor a policajt (§ 10 ods. 1 TP). 
Od súdov sa odlišujú vyšetrovacou zložkou svojej činnosti, pri ktorej sa za-
meriavajú na odhaľovanie trestných činov a zisťovanie ich páchateľov. Ide 
o orgány, ktoré sú povinné prijímať oznámenia o skutočnostiach nasvedču-
júcich tomu, že bol spáchaný trestný čin (trestné oznámenia), ako aj ostatné 
podnety na trestné stíhanie, preskúmať ich a rozhodnúť o spôsobe ďalšieho 
postupu a vybavenia veci.

Policajtom sa rozumejú nasledovné osoby (§ 10 ods. 8 až 10 TP):
•	 vyšetrovateľ Policajného zboru,
•	 vyšetrovateľ colnej správy, ak ide o trestné činy spáchané v súvislosti 

s porušením colných predpisov alebo daňových predpisov v pôsobnosti 
colnej správy,

•	 poverený príslušník Policajného zboru,
•	 poverený príslušník vojenskej polície v konaní o trestných činoch prí-

slušníkov ozbrojených síl,
•	 poverený príslušník Zboru väzenskej a justičnej stráže v konaní o trest-

ných činoch príslušníkov Zboru väzenskej a justičnej stráže a v objektoch 
Zboru väzenskej a justičnej stráže aj jeho zamestnancov a o trestných či-
noch osôb vo výkone trestu odňatia slobody alebo vo väzbe,

•	 poverený príslušník Železničnej polície v konaní o trestných činoch 
príslušníkov Železničnej polície a o trestných činoch spáchaných v ob-
vode železničných dráh,

•	 poverené colné orgány, ak ide o trestné činy spáchané v súvislosti s po-
rušením colných predpisov alebo daňových predpisov v pôsobnosti col-
nej správy,

•	 veliteľ námornej lode v konaní o trestných činoch spáchaných na tejto 
lodi,

•	 zástupca príslušného orgánu iného štátu, orgánu Európskej únie ale-
bo orgánu vytvoreného spoločne členskými štátmi Európskej únie, 
ktorý je zaradený do spoločného vyšetrovacieho tímu vytvoreného na zá-
klade dohody,

•	 príslušník Policajného zboru – poverený policajt, ktorý nie je vyšetro-
vateľom Policajného zboru alebo povereným príslušníkom Policajné-
ho zboru v rozsahu určenom vyhláškou Ministerstva vnútra Slovenskej 
republiky č. 192/2017 Z. z. o rozsahu vykonávania rozhodnutí, opatrení 
a úkonov trestného konania vo vyšetrovaní alebo v skrátenom vyšetrovaní.
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Policajti podľa Trestného poriadku:
•	 prijímajú oznámenia o skutočnostiach nasvedčujúcich tomu, že bol spá-

chaný trestný čin, rozhodujú o vybavení veci,
•	 vykonávajú vyšetrovanie a skrátené vyšetrovanie o trestných činoch; iba 

vyšetrovatelia vykonávajú skrátené vyšetrovanie prečinov, za ktoré Trest-
ný zákon ustanovuje trest odňatia slobody, ktorého horná hranica prevy-
šuje tri roky, vyšetrovanie prečinov, ak je obvinený vo väzbe, vo výkone 
trestu odňatia slobody alebo na pozorovaní v zdravotníckom ústave ale-
bo ak to nariadi prokurátor, a vyšetrovanie zločinov,

•	 zúčastňujú sa na vykonávaní zaisťovacích úkonov.
Základným predpisom upravujúcim činnosť Policajného zboru a prí-

slušníkov Policajného zboru je zákon č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore.
Prokuratúra je samostatná, hierarchicky usporiadaná jednotná sústava 

štátnych orgánov na čele s generálnym prokurátorom, v ktorej pôsobia pro-
kurátori vo vzťahoch nadriadenosti a podriadenosti.

Považuje sa za orgán dozoru nad zákonnosťou. Chráni práva a zákonom 
chránené záujmy fyzických osôb, právnických osôb a  štátu (čl.  149 Ústa-
vy SR, § 3 ods. 1 zákona č. 153/2001 Z. z. o prokuratúre).

Prokurátor sa výkonom svojej funkcie podieľa na ochrane práv a záko-
nom chránených záujmov fyzických osôb, právnických osôb a štátu (§ 2 zá-
kona č. 154/2001 Z. z. o prokurátoroch a právnych čakateľoch prokuratúry).

Základnými predpismi upravujúcimi postavenie, úlohy a  organizáciu 
prokuratúry sú: prvý oddiel ôsmej hlavy Ústavy SR (čl. 149 až 151), zákon 
č. 153/2001 Z. z. o prokuratúre a zákon č. 154/2001 Z. z. o prokurátoroch 
a právnych čakateľoch prokuratúry.

Úlohy prokurátora:
•	 vykonáva trestné stíhanie osôb podozrivých zo spáchania trestných či-

nov (zásada legality), pričom je oprávnený osobne vykonať úkon, ako aj 
celé predsúdne konanie a vydať rozhodnutie v akejkoľvek veci (namiesto 
policajta),

•	 vykonáva dozor nad zachovávaním zákonnosti v  predsúdnom konaní 
s výnimkou prípadov, kde rozhoduje súd (pokyny, súhlasy, príkazy, na-
riadenia, opatrenia, návrhy),

•	 rozhoduje o podaní obžaloby,
•	 rozhoduje o podaní návrhu na schválenie dohody o vine a treste,
•	 podáva návrh na uloženie ochranného opatrenia,
•	 rozhoduje o schválení zmieru,
•	 rozhoduje o dočasnom odložení vznesenia obvinenia,
•	 rozhoduje o podmienečnom zastavení trestného stíhania,
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•	 zastupuje obžalobu na súde,
•	 vykonáva dozor nad zachovávaním zákonnosti v miestach, kde sú umiest-

nené osoby obmedzené v osobnej slobode alebo pozbavené osobnej slo-
body (napr. cela policajného zaistenia, väzba, výkon trestu odňatia slo-
body),

•	 vykonáva dozor nad výkonom ochranných opatrení,
•	 dbá na zabezpečenie práv poškodeného a nároku štátu na majetok obvi-

neného pri očakávanom treste prepadnutia majetku obvineného zaiste-
ním majetku obvineného (zaisťovacia funkcia),

•	 plní úlohy na úseku medzinárodnej justičnej spolupráce (napr. navrhuje 
vydanie medzinárodného zatýkacieho rozkazu).



156

6. OBVINENÝ

Dôležitým subjektom a stranou trestného konania je osoba, proti ktorej sa 
vedie trestné konanie. Trestný poriadok používa na označenie takejto oso-
by rôzne termíny. Treba rozlišovať podozrivého, obvineného, obžalovaného 
a odsúdeného. Aj keď ide vždy o tú istú osobu, jednotlivé termíny vyjadrujú 
odlišné postavenie, a to v závislosti od jednotlivých štádií trestného konania.

Podozrivý – Trestný poriadok síce tento termín používa, ale nedefinuje 
ho. Podozrivým je ten, voči komu vznikne podozrenie, že spáchal trestný 
čin. Je to osoba, ktorá môže byť zadržaná podľa § 85 TP. Na účely zadrža-
nia možno určitú osobu označiť za podozrivú, ak zistené skutočnosti na-
svedčujú tomu, že bol spáchaný trestný čin a ak je dostatočne odôvodnený 
záver, že ho spáchala určitá osoba, pričom proti nej dosiaľ nebolo vznesené 
obvinenie.

Obvinený je ten, voči komu bolo vydané uznesenie o vznesení obvinenia 
(§ 33, § 206 ods. 1 TP).

Obžalovaný – stáva sa ním obvinený po nariadení hlavného pojednáva-
nia (§ 10 ods. 13 TP).

Odsúdený je ten, proti komu bol vydaný odsudzujúci rozsudok ale-
bo trestný rozkaz, ktorý už nadobudol právoplatnosť (§ 10 ods. 14, § 353 
ods. 6 TP).

Trestný poriadok ďalej ustanovuje, že ak z povahy veci nevyplýva niečo 
iné, obvineným sa rozumie aj obžalovaný a odsúdený.

Osoba, proti ktorej sa vedie trestné stíhanie, je v trestnom konaní:
a) procesnou stranou,
b) dôkazným prostriedkom vo forme výpovede obvineného alebo obžalova-

ného a
c) predmetom výkonu rozhodnutia.

Práva obvineného alebo osoby oprávnenej konať za obvinenú právnickú 
osobu:
•	 byť oboznámený so skutkom, ktorý sa mu kladie za vinu, a s jeho práv-

nou kvalifikáciou,
•	 vyjadriť sa ku všetkým skutočnostiam, ktoré sa mu kladú za vinu,
•	 právo nevypovedať,
•	 uvádzať okolnosti, navrhovať, predkladať a obstarávať dôkazy slúžiace na 

jeho obhajobu,
•	 právo zvoliť si obhajcu a radiť sa s ním,
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•	 nárok na bezplatnú obhajobu, ak nemá prostriedky na úhradu trov ob-
hajoby,

•	 právo podávať návrhy a riadne opravné prostriedky,
•	 byť poučený o svojich právach a možnostiach ich uplatnenia vrátane vý-

znamu priznania,
•	 žiadať o preskúmanie postupu policajta,
•	 nazerať do spisu, robiť si výpisky, poznámky a kópie spisu,
•	 právo preštudovať si spis a podať návrhy na doplnenie vyšetrovania,
•	 právo na doručenie obžaloby,
•	 byť prítomný na hlavnom pojednávaní a verejnom zasadnutí, ale tiež na 

neverejnom zasadnutí, ak sa rozhoduje o väzbe,
•	 v konaní pred súdom vypočúvať svedkov, ktorých navrhol,
•	 právo na záverečnú reč a právo posledného slova,
•	 právo na tlmočníka a prekladateľa, ak vyhlási, že neovláda jazyk, v kto-

rom sa vedie konanie.
Povinnosti obvineného alebo osoby oprávnenej konať v mene obvinenej 

právnickej osoby
•	 dostaviť sa na predvolanie orgánu činného v trestnom konaní alebo súdu,
•	 podrobiť sa predvedeniu,
•	 strpieť potrebné zaisťovacie úkony (napr. zadržanie, zatknutie, odňatie 

veci, domovú prehliadku),
•	 strpieť úkony na zistenie totožnosti (napr. snímanie daktyloskopických 

odtlačkov, fotografovanie),
•	 strpieť prehliadku tela a iné podobné úkony (napr. odber krvi, chlpov, 

vlasov),
•	 uviesť pri prvom výsluchu adresu na doručovanie písomností,
•	 strpieť odobratie vzorky na analýzu deoxyribonukleovej kyseliny (DNA) 

podľa osobitného zákona,
•	 podrobiť sa vyšetreniu duševného stavu znalcami,
•	 zúčastniť sa na konfrontácii a rekognícii.
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Obhajca je samostatným subjektom trestného konania, a to z dôvodu, že 
má a vykonáva vplyv na priebeh trestného konania a na uskutočňovanie toh-
to vplyvu mu Trestný poriadok priznáva určité práva a ukladá určité povin-
nosti (§ 10 ods. 10 TP). V konaní však vystupuje zásadne v mene obvineného, 
s jeho súhlasom a v medziach jeho súhlasu. Obhajca je v trestnom konaní 
zástupcom obvineného, ktorý vystupuje v prospech obvineného, obhajuje 
jeho záujmy a spolupracuje s ním pri výkone jeho práv.

Obhajcom v  trestnom konaní môže byť len advokát (§ 36 ods.  1 TP). 
Advokátom je ten, kto je zapísaný do zoznamu advokátov, ktorý vedie Slo-
venská advokátska komora (§ 2 ods. 1 zákona č. 586/2003 Z. z. o advoká-
cii). Ako obhajca môže vystupovať aj euroadvokát; euroadvokátom je občan 
členského štátu Európskej únie alebo iného zmluvného štátu Dohody o eu-
rópskom hospodárskom priestore, ktorý je oprávnený poskytovať právne 
služby samostatne na základe profesijného označenia uvedeného v prílohe 
č. 1 zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii. Rozlišuje sa tzv. hosťujúci euroad-
vokát a usadený euroadvokát.

Advokát je povinný zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, 
o ktorých sa dozvedel pri výkone obhajoby. Povinnosti mlčanlivosti ho môže 
zbaviť len klient. To však neplatí v prípade, ak ide o povinnosť prekaziť spá-
chanie trestného činu (§ 347 TZ, § 23 ods. 9 zákona č. 586/2003 Z. z. o ad-
vokácii).

Pri úkonoch trestného konania sa môže obhajca dať zastúpiť advokát-
skym koncipientom, ak s tým obvinený súhlasí:
a) v prípravnom konaní, ak ide o konanie o prečine a zločine s výnimkou 

obzvlášť závažného zločinu,
b) v konaní pred súdom, ak ide o konanie o prečine.

Advokátsky koncipient je ten, kto je zapísaný do zoznamu advokátskych 
koncipientov vedeného Slovenskou advokátskou komorou.

Oprávnenia obhajcu:
•	 podávať návrhy, žiadosti a opravné prostriedky,
•	 nazerať do spisov a vyžiadať si vopred vo všetkých štádiách trestného 

konania na vlastné náklady kópiu alebo rovnopis zápisnice o každom 
úkone trestného konania,

•	 zúčastniť sa vo vyšetrovaní a v skrátenom vyšetrovaní na úkonoch, kto-
rých výsledok môže byť použitý ako dôkaz v konaní pred súdom,
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•	 na náklady obhajoby zaobstarávať dôkazy,
•	 s obvineným, ktorý je vo väzbe, má právo hovoriť bez prítomnosti tretej 

osoby,
•	 po skončení vyšetrovania preštudovať vyšetrovací spis a podávať návrhy 

na doplnenie vyšetrovania,
•	 na hlavnom pojednávaní vypočúvať obvineného, svedkov, aktívne sa zú-

častňovať dokazovania a predniesť záverečnú reč,
•	 so súhlasom obvineného v ustanovených prípadoch sa dať zastúpiť advo-

kátskym koncipientom.
Zvolený obhajca, ustanovený obhajca alebo náhradný obhajca

•	 zvolený obhajca – obhajca zvolený obvineným alebo inou oprávnenou 
osobou na základe písomného plnomocenstva (§ 39 TP);

•	 ustanovený obhajca – v prípadoch, v ktorých obvinený musí mať obhaj-
cu a nebude v určenej lehote zvolený alebo obvinený nemá dostatočné 
prostriedky na úhradu trov obhajoby a požiada o ustanovenie obhajcu, 
v prípravnom konaní ho ustanoví sudca pre prípravné konanie a v kona-
ní pred súdom predseda senátu (§ 40 TP);

•	 náhradný obhajca – ak existuje dôvodná obava, že by mohlo byť zma-
rené hlavné pojednávanie alebo verejné zasadnutie pre neprítomnosť 
zvoleného obhajcu alebo ustanoveného obhajcu, môže byť obvinenému 
popri zvolenom obhajcovi alebo ustanovenom obhajcovi ustanovený aj 
náhradný obhajca (§ 42 TP).

Povinná obhajoba
V menej závažných trestných veciach sa obvinený sám môže rozhodnúť, či 
si obhajcu zvolí alebo nie. V závažnejších veciach však podľa zákona obhaj-
cu mať musí – ide o tzv. povinnú obhajobu (§ 37 a § 38 TP). Ak si v týchto 
prípadoch obvinený nezvolí obhajcu sám alebo mu ho nezvolí iná osoba na 
to oprávnená, musí mu byť obhajca ustanovený ex offo, t. j. z úradnej povin-
nosti (§ 40 ods. 1 TP).
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8.1 Poškodený

Poškodený je osoba, ktorej bolo trestným činom ublížené na zdraví, spôso-
bená majetková, morálna alebo iná škoda alebo boli porušené či ohrozené 
jej iné zákonom chránené práva alebo slobody (§ 46 ods. 1 TP).

Rozlišujú sa dve skupiny poškodených:
1. poškodený, ktorý má právo na náhradu škody a môže si tento svoj nárok 

uplatniť v rámci tzv. adhézneho konania (§ 46 ods. 3 a § 287 ods. 1 TP). 
Ide o poškodeného, ktorý:

 − má proti obvinenému nárok na náhradu škody podľa zákona (teda 
bola mu trestným činom spôsobená niektorá z kategórií škôd uvede-
ných v definícii pojmu „poškodený“),

 − svoj nárok na náhradu škody uplatnil pred orgánom činným v trest-
nom konaní,

 − svoj nárok uplatnil včas a
 − svoj nárok na náhradu škody uplatnil riadne, to znamená, že z ná-

vrhu je zrejmé, z akých dôvodov a v akej výške sa návrh na náhradu 
škody uplatňuje;

2. poškodený bez oprávnenia na náhradu škody, ktorý má len tzv. procesné 
práva vymenované v § 46 ods. 1 TP. Ide o poškodeného, ktorý podľa zá-
kona nemá proti obvinenému nárok na náhradu škody, a to z dôvodu, že:

 − svoj nárok na náhradu škody si v trestnom konaní vôbec neuplatnil,
 − svoj nárok si neuplatnil riadne a včas alebo
 − škoda, ktorá mu bola spôsobená trestným činom, mu už bola uhrade-

ná (napr. poisťovňou).
Poškodeným môže byť fyzická osoba, právnická osoba alebo štát. Po-

škodený je procesnou stranou v konaní pred súdom, a to bez ohľadu na to, 
či má právo byť subjektom adhézneho konania alebo nie. Zákonné práva 
poškodeného, ktoré zároveň charakterizujú jeho postavenie v trestnom ko-
naní, možno rozdeliť na:
I. všeobecné práva poškodeného:

•	 právo na náležité zaobchádzanie a  rešpektovanie jeho dôstojnosti 
a ústavných práv (§ 55 ods. 1 TP),

•	 právo byť poučený o svojich právach a možnosti ich uplatnenia, ako 
aj o organizáciách na pomoc poškodeným (§ 49 TP),
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•	 právo byť zastupovaný a nechať sa zastupovať (§ 48 ods. 1 a 2 TP) 
a v prípade vysokého počtu poškodených zastupovanie prostredníc-
tvom spoločného zástupcu poškodených (§ 47 ods. 2 TP),

•	 právo na podanie a prijatie trestného oznámenia (§ 62 ods. 2 a § 196 TP),
•	 právo na tlmočníka a prekladateľa, ak neovláda jazyk, v ktorom sa 

vedie konanie (§ 2 ods. 20 TP);
II.  právo poškodeného na náhradu škody:

•	 právo na uplatnenie nároku na náhradu škody; návrh nemožno podať, 
ak bolo o nároku už rozhodnuté v občianskom súdnom konaní alebo 
v inom príslušnom konaní (§ 46 ods. 3 a 4 TP),

•	 právo uplatňovať konkrétne návrhy na účely uzavretia zmieru alebo 
dohody s páchateľom (§ 46 ods. 6 TP),

•	 právo na odškodnenie pri násilných trestných činoch podľa zákona 
č. 215/2006 Z. z. o odškodňovaní osôb poškodených násilnými trest-
nými činmi;

III.  právo poškodeného na zaistenie nároku na náhradu škody spôsobe-
nej trestným činom (§ 50 TP).

Majetkové nároky štátu, vyplývajúce z predpisov o jednotlivých druhoch 
daní, o  ktorých vo svojej pôsobnosti prvotne rozhoduje príslušný správ-
ny orgán postupom podľa Daňového poriadku (zákon č. 563/2009 Z. z.), 
vrátane nároku, ktorý vyplýva z  daňovníkom neoprávnene uplatneného 
nároku na vrátenie zaplatenej dane z pridanej hodnoty alebo spotrebnej 
dane, majú administratívnoprávnu povahu a rozhodnutia o nich podlieha-
jú prieskumu správneho súdu podľa Správneho súdneho poriadku (zákon 
č. 162/2015 Z. z.). Tieto nároky nie sú nárokom na náhradu škody, ktorý 
možno uplatniť v trestom konaní podľa § 46 ods. 3 TP – tzv. adhézne ko-
nanie (súd o ich priznaní nerozhoduje ani v konaní podľa Civilného spo-
rového poriadku – zákon č. 160/2015 Z. z., pretože nejde o vec patriacu do 
pôsobnosti súdov). Je teda vylúčené prekrývanie, teda konflikt pôsobnosti 
orgánov (správneho orgánu a súdu) alebo duplicita v rozhodovaní o tom 
istom nároku.1

Aj napriek nemožnosti uplatniť daňový majetkový nárok v adhéznom 
konaní, je Slovenská republika, zastúpená príslušným orgánom, v  trest-
nom konaní o daňovom trestnom čine poškodeným s právami podľa § 46 
ods. 1 TP (a podľa povahy veci aj podľa ostatných odsekov tohto ustanovenia, 
okrem odsekov 3 a 4)2:

1 R 71/2017.
2 R 71/2017.
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IV. práva poškodeného aktívne vystupovať pri zisťovaní skutkového stavu:
•	 právo robiť návrhy na vykonanie dôkazov alebo ich doplnenie a pred-

kladať dôkazy (§ 46 ods. 1 TP),
•	 právo vyjadriť sa k vykonaným dôkazom (§ 46 ods. 1 TP),
•	 právo klásť vypočúvaným na hlavnom pojednávaní otázky (§ 272 

ods. 1 TP),
•	 právo preštudovať spis po skončení vyšetrovania a podávať návrhy na 

doplnenie vyšetrovania (§ 208 ods. 1 TP),
•	 právo nazerať do spisu a robiť si z neho výpisky, poznámky a obstará-

vať si na svoje trovy kópie spisu (§ 69 ods. 1 TP),
•	 právo zúčastniť sa na hlavnom pojednávaní a na verejnom zasadnutí 

(§ 46 ods. 1 TP),
•	 právo na záverečnú reč (§ 274 ods. 2 TP);

V. právo poškodeného byť informovaný o  stave veci a  právo podávať 
opravné prostriedky vo vymedzenom rozsahu, a to najmä:
•	 právo na doručenie rozhodnutí o vybavení veci pred začatím trestné-

ho stíhania (§ 197 ods. 3 TP),
•	 právo byť upovedomený o začatí trestného stíhania (§ 199 ods. 1 TP) 

a o vznesení obvinenia (§ 206 ods. 2 TP),
•	 právo byť upovedomený o podaní obžaloby (§ 234 ods. 1 TP),
•	 právo na doručenie meritórnych rozhodnutí vydaných orgánmi čin-

nými v trestnom konaní a súdom,
•	 právo podať sťažnosť proti uzneseniu o odovzdaní, odmietnutí alebo 

odložení veci (§ 197 ods. 1 a 2 TP),
•	 právo podať sťažnosť proti uzneseniu o postúpení veci (§ 214 ods. 3 TP), 

o zastavení trestného stíhania (§ 215 ods. 6 TP), o podmienečnom 
zastavení trestného stíhania (§ 217 ods. 5 a § 218 ods. 3 TP), o pre-
rušení trestného stíhania (§ 228 ods. 6 TP),

•	 právo podať odvolanie proti rozsudku súdu prvého stupňa pre ne-
správnosť výroku o náhrade škody [§ 307 ods. 1 písm. b) TP],

•	 právo podať odpor proti trestnému rozkazu, ktorým bola priznaná 
náhrada škody (§ 355 ods. 2 TP);

VI.  právo poškodeného udeliť súhlas na trestné stíhanie, tzv. dispozičné 
právo poškodeného za podmienok ustanovených v § 211 a § 212 TP;

VII. právo byť informovaný o prepustení alebo úteku obvineného z väz-
by a prepustení alebo úteku odsúdeného z výkonu trestu odňatia 
slobody (§ 46 ods. 9 TP);

VIII.  právo vzdať sa procesných práv, ktoré mu zákon priznáva (§ 46 
ods. 7 TP).
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Zaistenie nároku poškodeného podľa § 50 TP:
Ak je podľa § 50 TP dôvodná obava, že uspokojenie nároku poškodeného 

na náhradu škody spôsobenej trestným činom bude marené alebo sťažované, 
možno nárok až do pravdepodobnej výšky škody zaistiť na:
a) majetku obvineného;
b) majetkových právach obvineného v právnickej osobe, v ktorej má obvine-

ný majetkovú účasť;
c) majetkových právach právnickej osoby, v ktorej obvinený:

1. má majetkovú účasť alebo
2. je štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu, členom iného 

orgánu, prokuristom, vedúcim organizačnej zložky podniku, ktorý je 
zapísaný do obchodného registra, alebo vedúcim podniku zahraničnej 
osoby, ktorý je zapísaný do obchodného registra,

3. ak je na podklade zistených skutočností dostatočne odôvodnený zá-
ver, že trestný čin, za ktorý je obvinený trestne stíhaný, bol spáchaný 
v mene alebo v prospech tejto právnickej osoby;

d) majetkových právach právnickej osoby, v ktorej má priamu alebo nepria-
mu majetkovú účasť právnická osoba, v ktorej obvinený:
1. má majetkovú účasť alebo
2. je štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu, členom iného 

orgánu, prokuristom, vedúcim organizačnej zložky podniku, ktorý je 
zapísaný do obchodného registra, alebo vedúcim podniku zahranič-
nej osoby, ktorý je zapísaný do obchodného registra,

3. ak je na podklade zistených skutočností dostatočne odôvodnený zá-
ver, že trestný čin, za ktorý je trestne stíhaný obvinený, bol spáchaný 
v mene alebo v prospech tejto právnickej osoby;

e) ostatných majetkových právach obvineného:
•	 ak je potrebné zaistiť obchodný podiel v spoločnosti (nie akcie!), tre-

ba dať podnet prokurátorovi a postupovať podľa § 50 ods. 1 písm. b), 
c) a d) TP a prokurátor doručí uznesenie registrovému súdu, ktorý 
spoločnosť zapísal podľa § 50 ods. 2 TP,

•	 ak je potrebné zaistiť nehnuteľnosť, treba podať podnet podľa § 50 
ods. 1 písm. a) TP a prokurátor doručí uznesenie príslušnému okres-
nému úradu, katastrálnemu odboru, podľa § 50 ods. 2 TP,

•	 ak je potrebné zaistiť majetkové právo z patentu, úžitkového vzoru, 
autorstva, treba postupovať podľa § 50 ods. 1 písm. e) TP a prokurá-
tor doručí uznesenie o zaistení Úradu priemyselného vlastníctva SR 
alebo na Slovenský ochranný zväz autorský.
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Vydanie veci podľa § 89 TP3:
•	 použije sa v prípade, ak ide o hotovosť, cennosti, hnuteľné veci a listinné 

cenné papiere, ktorými sa má uspokojiť nárok poškodeného podľa § 50 
ods. 1 písm. a) TP. Ak ide o peňažné prostriedky na účte v banke, treba 
postupovať podľa špeciálneho § 95 ods. 9 alebo § 96 ods. 6 TP.

Zaistenie počítačových údajov podľa § 90 TP:
•	 na účely zaistenia elektronických peňazí, kreditov, kryptomien, ktorými 

sa má uspokojiť nárok poškodeného podľa § 50 ods. 1 písm. a) TP, sa 
príkaz doručuje osobe, ktorá má uvedené počítačové údaje u seba alebo 
vo svojej moci.

Odňatie veci podľa § 91 TP:
•	 pozri výklad k vydaniu veci skôr.
Prevzatie zaistenej veci podľa § 92 TP:
•	 použije sa najmä v prípade zaistenia podľa § 21 zákona č. 171/1993 Z. z. 

o Policajnom zbore s poukazom na § 29a tohto zákona.
Zaistenie peňažných prostriedkov podľa § 95 ods. 9 TP:
•	 na účely zaistenia nároku poškodeného možno využiť inštitút zaistenia 

peňažných prostriedkov na účte v banke podľa § 95 ods. 9 TP, ktorý roz-
širuje dôvody použitia týchto zaisťovacích inštitútov aj na účely zaistenia 
nároku poškodeného. Ak je potrebné zaistiť nárok poškodeného, nie je 
možné postupovať podľa § 95 ods. 1 alebo § 96 ods. 1 TP, pretože ich 
účelom je zaistiť výnos z trestnej činnosti.4 

•	 Podľa § 95 ods.  1 TP možno vydať príkaz na zaistenie peňažných pro-
striedkov aj na peňažné prostriedky dodatočne došlé na účet vedený v ban-
ke, a to aj vrátane príslušenstva, ak sa dôvod zaistenia vzťahuje aj na ne.

•	 Príkaz na zaistenie peňažných prostriedkov vydáva podľa § 95 ods. 1 TP 
predseda senátu a v prípravnom konaní prokurátor. Ak vec neznesie od-
klad, napríklad pre reálne nebezpečenstvo, že peniaze z účtu budú vy-
brané alebo s nimi bude naložené iným spôsobom, ktorý znemožní ich 
ďalšie použitie na účely trestného konania,5 môže prokurátor vydať taký-
to príkaz aj pred začatím trestného stíhania. V tomto prípade však musí 
príkaz najneskôr do 48 hodín potvrdiť sudca pre prípravné konanie, inak 
stráca platnosť.

3 Podľa § 130 ods. 1 písm. c), d) a g) TZ sa za veci považujú aj cenné papiere bez ohľadu 
na ich podobu, peňažné prostriedky na účte, ako aj majetkové práva alebo iné peniaz-
mi oceniteľné hodnoty.

4 Nález Ústavného súdu SR z 30. januára 2019, sp. zn. I. ÚS 122/2018-123.
5 ČENTÉŠ, J. a kol. Trestný poriadok. Veľký komentár. Bratislava : Eurokódex, 2014, s. 273.
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•	 Príkaz musí byť podľa § 95 ods. 3 TP vydaný písomne, musí byť odôvod-
nený a ak v čase rozhodovania o zaistení možno vyčísliť aj sumu, na kto-
rú sa vzťahuje, táto sa v ňom uvedie v príslušnej mene.

•	 Trestný poriadok upravuje podľa § 95 ods. 4 TP obmedzenie zaistenia 
tak, že toto sa nemôže vzťahovať na peňažné prostriedky, ktoré sú po-
trebné na uspokojovanie nevyhnutných životných potrieb obvineného 
alebo osoby, ktorej boli zaistené, na uspokojovanie životných potrieb 
osoby, o ktorej výchovu alebo výživu sú obvinený alebo osoba, ktorej boli 
peňažné prostriedky zaistené, povinní sa podľa zákona starať.

•	 Súčasne platí, že je povinnosťou orgánov činných v  trestnom konaní 
(najmä prokurátora v prípravnom konaní) zabezpečiť ochranu takto za-
istených prostriedkov, napríklad aj zrušením ich zaistenia a uložením 
povinnosti obvinenému previesť ich do iného peňažného ústavu, alebo 
uložiť napríklad povinnosť obvinenému zložiť dané prostriedky do depo-
zitu, ak banka, ktorá peňažné prostriedky zaistila, má problém s likvidi-
tou a hrozí jej konkurzné konanie6.

Zaistenie zaknihovaných cenných papierov podľa § 96 ods. 6 TP:
•	 ak treba zaistiť akcie akciovej spoločnosti alebo iné zaknihované cenné 

papiere, pozri výklad k § 95 ods. 9 TP.
Od poškodeného treba odlišovať obeť trestného činu, ktorou sa rozumie 

podľa § 2 ods. 1 písm. b) zákona č. 274/2017 Z. z. o obetiach trestných činov 
len fyzická osoba, ktorej bolo ublížené na zdraví, spôsobená majetková ško-
da, morálna alebo iná škoda alebo boli porušené či ohrozené jej zákonom 
chránené práva alebo slobody, alebo za určitých okolností príbuzný.

Trestný poriadok doteraz upravoval procesné postavenie obete len čias-
točne ako „poškodeného“, ktorým však môže byť aj právnická osoba na roz-
diel od obete, ktorou môže byť len fyzická osoba alebo za určitých okolností 
príbuzný. V trestnom konaní môže mať obeť okrem procesného postavenia 
poškodeného aj postavenie oznamovateľa trestného činu alebo svedka.

Podľa § 3 zákona č. 274/2017 Z. z. o obetiach trestných činov by orgány 
činné v trestnom konaní a súdy mali vo vzťahu k obetiam postupovať podľa 
nasledovných základných zásad:
• každá osoba, ktorá tvrdí, že je obeťou, sa považuje za obeť, kým sa ne-

preukáže opak alebo ak nejde o zjavné zneužitie postavenia obete, a to 
bez ohľadu na to, či bol páchateľ trestného činu zistený, trestne stíhaný 
alebo odsúdený;

6 Nález Ústavného súdu SR z 23. augusta 2006, sp. zn. III. ÚS 117/06.
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• práva priznané obeti zákonom č. 274/2017 Z. z. o obetiach trestných či-
nov sa uplatňujú bez diskriminácie založenej na pohlaví, náboženskom 
vyznaní alebo viere, rase, príslušnosti k národnosti alebo etnickej skupi-
ne, zdravotnom stave, veku, sexuálnej orientácii, rodinnom stave, farbe 
pleti, jazyku, politickom alebo inom zmýšľaní, národnom alebo sociál-
nom pôvode, majetku alebo inom postavení;

• subjekty poskytujúce pomoc obetiam sú povinné správať sa k  obeti 
ohľaduplne, profesionálne, s rešpektom a podľa možností jej vychádzať 
v ústrety, pritom prihliadajú na jej vek, pohlavie, zdravotný stav vrátane 
psychického stavu a rozumovú vyspelosť tak, aby nedochádzalo k dru-
hotnej viktimizácii alebo opakovanej viktimizácii;

• orgány činné v trestnom konaní, súdy a subjekty poskytujúce pomoc obe-
tiam sú povinné informovať obeť o jej právach jednoduchým a pre ňu zro-
zumiteľným spôsobom. Osobitne prihliadajú na ťažkosti pri porozumení 
alebo komunikácii vyplývajúce z určitého druhu zdravotného postihnu-
tia, znalosti jazyka, ako aj na obmedzenú schopnosť obete vyjadrovať sa;

• orgány činné v trestnom konaní a súdy sú povinné umožniť obeti uplat-
nenie jej práv podľa zákona č. 274/2017 Z. z. o obetiach trestných činov 
a podľa Trestného poriadku a v prípade odôvodnenej potreby, najmä v zá-
ujme zabezpečenia práva a ochrany obete, spolupracujú so subjektmi po-
skytujúcimi pomoc obetiam;

• obeť má v trestnom konaní postavenie oznamovateľa trestného činu, po-
škodeného alebo svedka a patria jej práva a povinnosti upravené v Trest-
nom poriadku súvisiace s uvedeným postavením;

• orgán činný v trestnom konaní, súd a subjekt poskytujúci pomoc obe-
tiam uskutočňujú s ohľadom na závažnosť spáchaného trestného činu 
individuálne posúdenie obete tak, aby sa zistilo, či ide o obzvlášť zrani-
teľnú obeť na účely zabránenia opakovanej viktimizácii;

• orgány činné v trestnom konaní, súdy a subjekty poskytujúce pomoc obe-
tiam sú povinné v prípade obzvlášť zraniteľnej obete, ktorou je dieťa, pri-
hliadať na najlepší záujem dieťaťa.

8.2 Zúčastnená osoba

Zúčastnenou osobou je ten, koho vec bola zhabaná alebo podľa návrhu má 
byť zhabaná (§ 45 ods. 1 TP). Postavenie zúčastnenej osoby má takáto osoba 
len vtedy, ak nie je v trestnom konaní obvineným (obžalovaným).

Zúčastnená osoba je stranou v  trestnom konaní, lebo uplatňuje vlast-
nícke právo k veci, ktorá bola zhabaná alebo má byť podľa návrhu zhabaná.
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Práva zúčastnenej osoby:
•	 právo vyjadriť sa k veci,
•	 právo nazerať do spisov, robiť si z nich výpisky a poznámky a obstarávať 

si na svoje trovy kópie spisov a ich častí (§ 69 ods. 1 TP),
•	 právo byť upovedomená o mieste a termíne konania hlavného pojedná-

vania (§ 247 ods. 2 TP),
•	 právo zúčastniť sa na hlavnom pojednávaní, klásť so súhlasom predsedu 

senátu vypočúvaným osobám otázky a predkladať návrhy na doplnenie 
dokazovania (§ 272 ods. 1 a 2 TP),

•	 právo predniesť po poškodenom záverečnú reč (§ 274 ods. 2 TP),
•	 právo zúčastniť sa na verejnom zasadnutí, ak zúčastnená osoba dala na 

jeho konanie podnet alebo ak môže byť dotknutá rozhodnutím vydaným 
na verejnom zasadnutí (§ 294 TP),

•	 právo napadnúť odvolaním rozsudok pre nesprávnosť výroku o zhabaní 
veci [§ 307 ods. 1 písm. d) TP],

•	 právo podať sťažnosť proti uzneseniu súdu, ktorým rozhodol o zhabaní 
veci (§ 299 ods. 3 TP).
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Procesné úkony sú úkony subjektov v trestnom konaní, s ktorými Trestný 
poriadok spája vznik, zmenu alebo zánik trestnoprocesných vzťahov.

Pri vykonávaní úkonov trestného konania musia orgány činné v  trest-
nom konaní, súd a osoby príslušné vykonávať úkony trestného konania za-
obchádzať s osobami zúčastnenými na úkone tak, ako to vyžaduje účel trest-
ného konania; vždy sa musí rešpektovať ich dôstojnosť a  ich Ústavou SR 
zaručené základné práva a slobody (§ 55 ods. 1 TP).

Procesnými úkonmi sú najmä:
a) úkony týkajúce sa začatia trestného konania, prípadne trestného stíha-

nia [napr. trestné oznámenie (§ 62 ods. 2 TP), uznesenie o začatí trest-
ného stíhania (§ 199 TP), zaisťovacie úkony podľa štvrtej a piatej hlavy 
prvej časti Trestného poriadku],

b) úkony týkajúce sa priebehu trestného konania (napr. vznesenie obvine-
nia, výsluch obvineného, rozhodnutie o väzbe),

c) úkony týkajúce sa skončenia trestného konania; sú to rozhodnutia vo 
veci samej [napr. uznesenie o zastavení trestného stíhania (§ 215 TP), 
rozsudok (§ 284 TP)].
Medzi najdôležitejšie procesné úkony patria rozhodnutia orgánov čin-

ných v trestnom konaní a súdu. Najčastejšími procesnými úkonmi strán sú 
návrhy strán (napr. návrh na vykonanie dôkazu), žiadosti (napr. žiadosť 
obvineného o prepustenie z väzby) a opravné prostriedky (napr. sťažnosť, 
odvolanie, odpor).

Trestný poriadok upravuje obsah, formu, miesto a čas procesných úkonov.
Obsah procesného úkonu je určovaný jeho konkrétnou povahou.
Forma procesného úkonu musí zaručovať splnenie účelu trestného ko-

nania.
Pokiaľ ide o miesto a čas vykonávania procesných úkonov, je nevyhnut-

né mať na zreteli nielen účel ich konania, ale aj dôstojnosť úkonu a ohľad 
na zachovávanie občianskych práv účastníkov konania. Spravidla sa vyko-
návajú v čase od 7.00 hod. do 20.00 hod. a v úradných miestnostiach. Len 
v odôvodnených prípadoch môžu byť vykonané aj mimo úradných miest-
ností a mimo uvedeného času (napr. neodkladné a neopakovateľné úkony).

Dožiadanie
Orgány činné v trestnom konaní, súd, probačný a mediačný úradník, vyšší 
súdny úradník a súdny tajomník vykonávajú jednotlivé úkony trestného 
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konania vo svojom obvode spravidla osobne. Mimo svojho obvodu vy-
konávajú jednotlivé úkony trestného konania dožiadaním okresného 
súdu, prokurátora alebo policajta, v ktorého obvode má byť úkon vykonaný, 
prípadne aj dožiadaním vojenského prokurátora; ak vec nepripúšťa odklad 
alebo ak to je na riadne posúdenie veci nevyhnutné, vykonajú úkon aj mimo 
svojho obvodu sami (§ 56 ods. 1 TP).

Dôvodom dožiadania je skutočnosť, že predmet úkonu je mimo obvod, 
v ktorom má sídlo príslušný orgán. O vykonanie dožiadania sa spravidla do-
žiada orgán toho istého druhu, nie je však vylúčené, aby vzhľadom na povahu 
úkonu bol o vykonanie úkonu výnimočne dožiadaný orgán iného druhu (napr. 
súd dožiada prokurátora alebo policajta o vykonanie vyšetrovacieho pokusu).

Zápisnica
O každom úkone trestného konania sa spíše zápisnica, a to spravidla pri 
úkone alebo bezprostredne po ňom, s formálnymi aj obsahovými náležitos-
ťami (§ 58 až 61 TP).

Podpisovanie zápisnice:
 − zápisnicu podpisuje ten, kto úkon vykonal, a osoba, ktorej sa úkon týka, 

zapisovateľ, tlmočník, znalec, prekladateľ, prípadne iná osoba pribratá 
k úkonu,

 − zápisnicu o hlavnom pojednávaní a o verejnom zasadnutí podpisuje iba 
predseda senátu a zapisovateľ.

Podanie
Podanie možno urobiť písomne, ústne do zápisnice, telegraficky, telefaxom, 
elektronickými prostriedkami podpísané kvalifikovaným elektronickým 
podpisom podľa osobitného zákona alebo bez kvalifikovaného elektronické-
ho podpisu. Podanie urobené telegraficky, telefaxom alebo elektronickými 
prostriedkami bez kvalifikovaného elektronického podpisu treba potvrdiť 
písomne alebo ústne do zápisnice do troch pracovných dní, inak sa o po-
daní nekoná. Podanie sa posudzuje vždy podľa obsahu, aj keď je nesprávne 
označené (§ 62 ods. 1 TP).

Lehoty
Lehotou rozumieme určenie času, počas ktorého môže byť procesný úkon 
vykonaný, počas ktorého môže úkon trvať alebo s uplynutím ktorého spája 
zákon iné účinky.

Počítanie lehôt – podľa hodín, dní, týždňov, mesiacov a rokov:
•	 lehota určená podľa hodín začína plynúť začatím úkonu,
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•	 do lehoty určenej podľa dní sa nezapočítava deň, v ktorom sa stala uda-
losť určujúca začiatok lehoty,

•	 lehota určená podľa týždňov, mesiacov alebo rokov sa skončí uplynutím 
toho dňa, ktorý svojím pomenovaním alebo číselným označením zodpo-
vedá dňu, v ktorom sa stala udalosť určujúca začiatok lehoty. Ak chýba 
tento deň v poslednom mesiaci lehoty, lehota sa končí uplynutím posled-
ného dňa tohto mesiaca,

•	 ak pripadne koniec lehoty na deň pracovného pokoja alebo pracovného 
voľna, za posledný deň lehoty sa pokladá najbližší budúci pracovný deň; 
to neplatí pre:

 − lehotu väzby,
 − sťažnosť proti uzneseniu, na ktorej podanie sa podľa § 187 ods. 1 TP 

ustanovuje lehota tri pracovné dni.
Navrátenie lehoty – ak obvinený, jeho obhajca, poškodený alebo zúčast-

nená osoba zmešká z dôležitých dôvodov lehotu na podanie opravného pro-
striedku, povolí orgán, ktorému patrí rozhodovať o opravnom prostriedku, jej 
navrátenie, aby z dôvodu zmeškania lehoty neutrpela správnosť rozhodnutia.

Termín – orgánom činným v trestnom konaní a súdom presné označenie 
času (dňa a hodiny), kedy sa procesný úkon začne vykonávať.

Doručovanie – všeobecne
Doručovaním sa rozumie úkon, ktorého cieľom je zabezpečiť, aby sa rozhod-
nutie alebo iná písomnosť dostala alebo mohla dostať do rúk adresáta.

Ak písomnosť nebola doručená pri úkone trestného konania, doručí sa 
spravidla poštou (§ 65 TP). Pri najdôležitejších písomnostiach zákon pred-
pisuje doručovanie do vlastných rúk (§ 66 TP).

Do vlastných rúk sa doručuje:
•	 obvinenému – obžaloba a predvolanie,
•	 osobám oprávneným podať proti rozhodnutiu opravný prostriedok – rov-

nopis takéhoto rozhodnutia,
•	 iná písomnosť, ak to sudca, prokurátor, policajt, probačný a mediačný 

úradník, vyšší súdny úradník alebo súdny tajomník z dôležitých dôvodov 
nariadi.

Doručovanie v prípade trestne stíhaných právnických osôb
Podľa § 23 ods. 1 a 2 ZoTZPO o začatí trestného stíhania proti právnickej 
osobe upovedomí policajt:
•	 toho, kto vedie obchodný register alebo iný zákonom určený register, 

zápisom v ktorom právnická osoba vzniká,
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•	 rovnako upovedomí aj príslušný orgán dohľadu alebo núteného správcu, 
ak je právnická osoba v nútenej správe podľa osobitných predpisov,

•	 orgán udeľujúci licenciu alebo povolenie na činnosť tejto právnickej 
osoby,

•	 o začatí trestného stíhania proti právnickej osobe pre trestný čin spá-
chaný v súvislosti s pomocou a podporou poskytovanou z fondov Európ-
skej únie podľa osobitného predpisu policajt upovedomí aj Úrad vlády SR 
a Ministerstvo financií SR,

•	 pre trestný čin spáchaný v súvislosti s verejným obstarávaním upovedomí 
policajt aj Úrad pre verejné obstarávanie a Ministerstvo financií SR.
Podľa § 23 ods. 3 ZoTZPO o právoplatnom skončení trestného stíhania 

upovedomí orgány uvedené skôr predseda senátu a v prípravnom konaní 
prokurátor. Ak je k zániku alebo zmene právnickej osoby potrebný zápis 
do zákonom určeného registra, predseda senátu upovedomí orgán verejnej 
moci, ktorý takýto register vedie, o skončení vykonávacieho konania.

Nazeranie do spisov
Ide o oprávnenie obvineného, poškodeného, zúčastnenej osoby, oznamo-
vateľa, splnomocnenca, opatrovníka, probačného a mediačného úradníka, 
vyššieho súdneho úradníka a súdneho tajomníka nazerať do spisov v prie-
behu trestného konania. Toto oprávnenie zahŕňa aj možnosť robiť si výpisky 
a poznámky, obstarávať si kópie spisov na svoje trovy.

V prípravnom konaní môže byť nazretie do spisu zo závažných dôvodov 
odopreté (§ 69 ods. 2 a 6 TP). V konaní pred súdom nemožno odoprieť na-
zretie do spisov obvinenému a jeho obhajcovi, poškodenému, zúčastnenej 
osobe a ich splnomocnencom (§ 69 ods. 3 TP).

Poriadková pokuta
Poriadková pokuta je prostriedok, ktorý umožňuje orgánom činným v trest-
nom konaní a súdu zaistiť nerušený a dôstojný priebeh procesných úkonov, 
uposlúchnutie ich príkazu a vyhovenie ich výzve alebo predvolaniu.

Poriadková pokuta môže byť uložená do výšky 1 650 eur, právnickým 
osobám až do výšky 16 590 eur.

Proti uzneseniu o uložení poriadkovej pokuty je prípustná sťažnosť, kto-
rá má odkladný účinok.
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Na úspešné uskutočnenie trestného konania treba zabezpečiť fyzickú prí-
tomnosť určitých osôb na jeho jednotlivých úkonoch. Takéto zaistenie osôb 
na účely trestného konania sa môže uskutočniť iba procesnými úkonmi usta-
novenými zákonom.

10.1 Predvolanie

Predvolanie predstavuje základný a zároveň, vychádzajúc z trestnoproces-
nej praxe, najpoužívanejší prostriedok zaistenia účasti osôb na úkonoch 
trestného konania (na výsluchu, konfrontácii, hlavnom pojednávaní a pod.). 
Z hľadiska intenzity ide o prostriedok, ktorý v minimálnom rozsahu zasahu-
je do práv a slobôd dotknutej osoby.

Predvolanie je procesný úkon, ktorým si orgán činný v trestnom konaní 
alebo súd obstaráva prítomnosť určitej osoby na inom procesnom úkone. 
Z hľadiska obsahu ide o výzvu príslušného orgánu činného v trestnom ko-
naní alebo súdu, aby sa dotyčná osoba z určitého dôvodu v určenom čase 
dostavila na určené miesto na vykonanie procesného úkonu.

Náležitosti predvolania
Náležitosti predvolania upravuje Trestný poriadok pomerne stručne. V § 120 
ods. 1 TP je vyjadrená požiadavka, aby predvolanie bolo vykonané riadne. Za 
riadne predvolanie možno považovať predvolanie, ktoré má náležitý obsah, 
formu a bolo obvinenému riadne doručené. Musí obsahovať:
•	 označenie orgánu činného v trestnom konaní alebo súdu,
•	 označenie trestnej veci (číslo konania, spisu),
•	 identifikáciu predvolávaného (t. j. meno a priezvisko, dátum a miesto 

narodenia, bydlisko, príp. iné údaje, aby nemohol byť zamenený s inou 
osobou) a jeho procesného postavenia,

•	 miesto a čas procesného úkonu,
•	 upozornenie na následky nedostavenia sa bez dostatočného ospravedl-

nenia, ktorými môžu byť predvedenie (§ 120 TP), uloženie poriadkovej 
pokuty (§ 70 TP), zabezpečenie svedka (§ 88 TP).
Predvolanie má formu opatrenia.
Osoby, ktoré možno predvolať, sú:

 − obvinený,
 − osoba oprávnená konať v mene obvinenej právnickej osoby,
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 − svedok,
 − oznamovateľ,
 − osoba, ktorá mala spáchať trestný čin – podozrivý,
 − znalec, tlmočník, prekladateľ.

Z hľadiska formy prevažuje písomná forma predvolania. Písomné predvo-
lanie sa doručuje obvinenému do vlastných rúk [§ 66 ods. 1 písm. a) TP], a to 
spravidla poštou. Nie je však vylúčené, aby sa výnimočne, v naliehavých a odô-
vodnených prípadoch, využila aj iná forma, teda napríklad aj ústne, telefonicky, 
telegraficky, osobne alebo iným vhodným spôsobom. Iné než písomné predvo-
lanie je riadne, ak má ustanovený obsah a obvinený sa s jeho obsahom spoľah-
livo oboznámil. O takomto predvolaní treba urobiť záznam do zápisnice.

10.2 Predvedenie

Predvedenie predstavuje zabezpečovací inštitút, ktorý za určitých zákon-
ných podmienok nadväzuje na predvolanie a znamená intenzívnejší zásah 
do osobnej slobody dotknutej osoby. Ide o procesné donucovacie opatrenie, 
ktorým sa zabezpečuje prítomnosť obvineného (svedka alebo inej osoby) na 
úkone trestného konania, ak táto osoba napriek upozorneniu bez dostatoč-
ného ospravedlnenia nerešpektovala riadne predvolanie.

Obvineného možno predvolať aj bez predchádzajúceho predvolania, ak 
je to potrebné na úspešné vykonanie úkonu, najmä ak sa skrýva, nemá trvalé 
bydlisko, ak mu nie je možné doručiť predvolanie na adrese, ktorú uviedol 
(§ 120 ods. 2 TP).

Osoby, ktoré možno predviesť, sú:
 − obvinený,
 − svedok,
 − oznamovateľ,
 − osoba, ktorá mala spáchať trestný čin.

Nariadiť predvedenie je oprávnený orgán činný v trestnom konaní ale-
bo súd. Tento subjekt však samotné predvedenie nevykonáva, ale požiada 
o predvedenie útvar Policajného zboru. V prípade, že ide o vojaka alebo prí-
slušníka ozbrojeného zboru, o predvedenie sa požiada jeho nadriadený.

10.3 Zabezpečenie svedka

Podľa § 88 TP zabezpečenie svedka predstavuje krátkodobé obmedzenie 
osobnej slobody svedka, ktorý sa napriek riadnemu predvolaniu na konanie 
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pred súdom bez ospravedlnenia nedostavil, účinkom sa minulo aj nariade-
nie jeho predvedenia a jeho prítomnosť nemožno zabezpečiť inak.

Subjekty oprávnené nariadiť zabezpečenie svedka sú:
 − predseda senátu,
 − samosudca (v konaní podľa § 349 TP) a
 − sudca pre prípravné konanie (v konaní podľa § 348 TP).

Trestný poriadok vyžaduje na aplikáciu tohto inštitútu kumulatívne spl-
nenie nasledovných podmienok:

 − svedok bol na konanie pred súdom riadne predvolaný,
 − na konanie pred súdom sa nedostavil,
 − urobil tak bez ospravedlnenia,
 − minulo sa účinkom aj jeho predvedenie,
 − jeho prítomnosť na súdnom konaní nemožno zabezpečiť inak.

Pred rozhodnutím o  zabezpečení svedka požiada sudca stranu, ktorá 
svedka navrhla vypočuť, aby uviedla skutočnosti a otázky, na ktoré má byť 
svedok vypočutý. Rozhodnutie o zabezpečení svedka má formu uznesenia, 
proti ktorému je prípustná sťažnosť.

Obmedzenie osobnej slobody svedka môže trvať len čas nevyhnutne po-
trebný na vykonanie úkonu, a to najviac 72 hodín, z ktorých 24 hodín pri-
padá na jeho predvedenie príslušníkmi Policajného zboru alebo Vojenskej 
polície a 48 hodín na jeho výsluch sudcom.

Sudca po obmedzení osobnej slobody svedka vhodným spôsobom o vý-
sluchu upovedomí prokurátora a obvineného a ak má obvinený obhajcu, aj 
jeho obhajcu.

Po výsluchu svedka sa svedkovi doručí predvolanie na súdne konanie 
alebo sa vyžiada adresa, na ktorú sa mu predvolanie zašle. Ak sa svedok opä-
tovne nedostaví na konanie pred súdom, sudca môže namiesto jeho výslu-
chu prečítať jeho výpoveď urobenú v rámci jeho zabezpečenia na súde, a to 
aj bez splnenia podmienok podľa § 263 TP, teda bez súhlasu prokurátora 
a obvineného.

10.4 Zadržanie

Zadržanie možno vymedziť ako zaisťovací procesný úkon, ktorého podstata 
spočíva v krátkodobom obmedzení osobnej slobody obvineného alebo osoby 
podozrivej zo spáchania trestného činu, alebo osoby pristihnutej pri trest-
nom čine, a to až do času, než sa rozhodne o tom, či takáto osoba bude vzatá 
do väzby alebo prepustená na slobodu. V prípade, že ide o osobu pristihnutú 



175

10. ZAISTENIE OSÔB NA ÚČELY TRESTNÉHO KONANIA

pri trestnom čine, účelom zadržania je tiež zistenie jej totožnosti, zabráne-
nie jej úteku, zabezpečenie dôkazov alebo zabránenie ďalšiemu páchaniu 
trestnej činnosti.

Podľa Trestného poriadku ide o  inštitút, ktorý možno realizovať len 
v predsúdnej fáze konania.

Trestný poriadok rozlišuje:
1. zadržanie obvineného,
2. zadržanie podozrivej osoby,
3. obmedzenie osobnej slobody osoby pristihnutej pri trestnom čine.

Ad 1) Zadržanie obvineného
K zadržaniu obvineného (§ 86 TP) môže dôjsť len za kumulatívneho splne-
nia nasledovných podmienok ustanovených Trestným poriadkom:
a) musí ísť o obvineného, t. j. osobu, proti ktorej bolo vznesené obvinenie 

spôsobom predpísaným zákonom,
b) existuje niektorý z dôvodov väzby podľa § 71 TP,
c) pre neodkladnosť veci nemožno rozhodnutie o väzbe vopred zadovážiť.

Subjektmi oprávnenými vykonať zadržanie obvineného sú policajt po-
dľa § 10 ods. 8 TP a prokurátor.

Policajt, ktorý zadržanie vykonal, je povinný zadržaného obvineného 
bez meškania oboznámiť s dôvodmi zadržania a vypočuť ho. Pri zadržaní 
je nutné spísať zápisnicu o zadržaní a bez meškania vykonané zadržanie 
prokurátorovi oznámiť (zákon nepredpisuje spôsob tohto oznámenia – naj-
častejšie sa v praxi realizuje telefonicky, faxom, osobne a pod.). Prokurátor 
pritom určí policajtovi lehotu na odovzdanie rovnopisu zápisnice a ďal-
šieho spisu, ktorý je nevyhnutný na to, aby prípadne mohol podať návrh na 
vzatie obvineného do väzby. Túto lehotu určí tak, aby mohol v zákonnej le-
hote 48 hodín odovzdať obvineného súdu s návrhom na jeho vzatie do väzby 
alebo ho prepustiť zo zadržania.

Ak sa v priebehu zadržania zistí, že dôvody väzby pominuli, v tom prí-
pade je oprávnený obvineného prepustiť na slobodu aj policajt, avšak len so 
súhlasom prokurátora.

Ad 2) Zadržanie podozrivej osoby
Na takýto postup sa vyžaduje kumulatívne splnenie podmienok ustanove-
ných Trestným poriadok (§ 85 ods. 1):
a) osoba, ktorá má byť zadržaná, je podozrivá zo spáchania trestného činu,
b) je daný niektorý z dôvodov väzby podľa § 71 ods. 1 TP alebo ide o osobu 

podozrivú podľa § 204 ods. 1 TP,
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c) udelenie predchádzajúceho súhlasu prokurátora; bez takéhoto súhlasu 
možno zadržanie vykonať len za podmienky, ak vec nepripúšťa odklad 
a súhlas nemožno vopred dosiahnuť, najmä ak bola taká osoba pristih-
nutá pri trestnom čine alebo zastihnutá na úteku.
Subjektmi oprávnenými vykonať zadržanie podozrivej osoby sú policajt 

podľa § 10 ods. 8 TP a prokurátor.
Zadržanie podozrivého policajt bezodkladne oznámi prokurátorovi 

a spíše o ňom zápisnicu s požadovaným obsahom (§ 85 ods. 3 TP), kto-
rej rovnopis bezodkladne doručí prokurátorovi. Zároveň je policajt povin-
ný bezodkladne po zadržaní podozrivého oboznámiť ho s dôvodmi zadr-
žania a vypočuť ho. Ak po vykonaní výsluchu podozrenie nebude naďalej 
dôvodné alebo dôvody zadržania z inej príčiny odpadnú, policajt zadržanú 
osobu ihneď prepustí na slobodu. V opačnom prípade, ak nedôjde k pre-
pusteniu zadržanej osoby na slobodu, policajt rozhodne o vznesení obvi-
nenia a vypočuje takúto osobu ako obvineného. Po jej výsluchu odovzdá 
spis prokurátorovi, aby ten mohol prípadne podať návrh na vzatie do väzby 
alebo na postup podľa § 204 ods. 1 TP. Zadržanie aj v tomto prípade nesmie 
presiahnuť 48 hodín. Policajt a prokurátor musia postupovať tak, aby v tejto 
lehote zadržanú osobu bolo možné odovzdať súdu; inak musí byť zadržaná 
osoba prepustená na slobodu.

Ad 3) Obmedzenie osobnej slobody osoby pristihnutej pri trestnom čine
Obmedzenie osobnej slobody osoby pristihnutej pri trestnom čine (§ 85 
ods. 2 TP) predstavuje osobitný prípad zadržania osoby, ktorá bola pristih-
nutá pri trestnom čine alebo bezprostredne po ňom. V takejto situácii 
sa nevyžaduje ako podmienka zadržania existencia niektorého z dôvodov 
väzby. Rozhodujúca je skutočnosť, že je to potrebné na zistenie totožnos-
ti osoby, zabránenie úteku, zabezpečenie dôkazov alebo na zabránenie 
ďalšiemu páchaniu trestnej činnosti.

Obmedziť osobnú slobodu takejto osoby je oprávnený ktokoľvek (napr. 
poškodený, náhodný okoloidúci a pod.) s výnimkou policajta podľa § 10 
ods. 8 TP a prokurátora, ktorí postupujú podľa § 85 ods. 1 TP. Iný policajt 
než policajt podľa § 10 ods. 8 TP nepostupuje podľa tohto ustanovenia, 
vzhľadom na to, že ide o povereného policajta podľa § 10 ods. 10 TP vy-
hláškou Ministerstva vnútra SR č. 192/2017 Z. z. o rozsahu vykonávania 
rozhodnutí, opatrení a úkonov trestného konania vo vyšetrovaní alebo 
skrátenom vyšetrovaní, ktorá vylučuje možnosť zadržať podozrivého 
podľa Trestného poriadku. Ak je potrebné obmedziť osobnú slobodu 
a toto má vykonať iný policajt než policajt podľa § 10 ods. 8 TP, postu-
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puje sa pri obmedzení osobnej slobody podľa § 19 ods. 1 písm. a) alebo 
f) zákona č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore.

Ten, kto obmedzil osobnú slobodu osoby pristihnutej pri trestnom čine, 
je povinný ju bezodkladne odovzdať útvaru Policajného zboru, útvaru Že-
lezničnej polície, útvaru Vojenskej polície alebo útvaru Colnej správy.

Okamihom odovzdania osoby pristihnutej pri trestnom čine policajtovi 
začína plynúť 48 hodinová lehota zadržania. Ďalší postup policajta alebo 
prokurátora je úplne totožný ako v prípade, keď policajt sám vykonal zadr-
žanie podozrivej osoby podľa § 85 ods. 1 TP.

Rozhodnutie o zadržanej osobe
Ak prokurátor, ktorému bola odovzdaná zadržaná osoba [t. j. obvinený 
(§ 86 TP), zadržaná podozrivá osoba (§ 85 ods. 1 TP) alebo osoba pristihnu-
tá pri trestnom čine (§ 85 ods. 2 TP)], nenariadi jej prepustenie na slobodu, 
odovzdá zadržanú osobu súdu a pripojí k zároveň podanej obžalobe alebo 
k návrhu na vzatie do väzby celý dosiaľ získaný spisový materiál.

O návrhu prokurátora na vzatie obvineného do väzby alebo o podanej 
obžalobe rozhoduje sudca pre prípravné konanie.

Sudca pre prípravné konanie je povinný túto osobu vypočuť a rozhodnúť 
o jej vzatí do väzby alebo prepustiť ju na slobodu v lehote 48 hodín a pri ob-
zvlášť závažných zločinoch v lehote 72 hodín od prevzatia zadržanej osoby 
a doručenia návrhu prokurátora na vzatie do väzby. Sudca pre prípravné 
konanie rozhodne niektorým z nasledujúcich spôsobov (§ 87 ods. 2 TP):

 − uznesením o vzatí zadržanej osoby do väzby,
 − uznesením o nevzatí obvineného do väzby (t. j. prepustí obvineného na 

slobodu),
 − uznesením o nevzatí obvineného do väzby a o jeho ponechaní na slobo-

de za súčasnej akceptácie niektorej z možností nahradenia väzby podľa 
§ 80 a § 81 TP,

 − písomným príkazom, ktorý musí byť primerane odôvodnený, prepustí 
zadržaného na slobodu (z dôvodu uplynutia zákonnej lehoty).
V prípade, ak sudca pre prípravné konanie prevzal obvineného pri po-

stupe podľa § 204 ods. 1 TP, môžu nastať dve situácie, a to:
a) prokurátor nepodal súčasne s obžalobou návrh na vzatie obvineného 

do väzby alebo
b) súčasne s obžalobou bol podaný aj návrh na vzatie obvineného do väzby.

Ad a) Ak sudca pre prípravné konanie prevzal obvineného pri postupe 
podľa § 204 ods. 1 TP a prokurátor nepodal súčasne s obžalobou návrh na 
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vzatie obvineného do väzby, sudca pre prípravné konanie vypočuje obvine-
ného a prednostne a urýchlene určí termín hlavného pojednávania (ak vec 
nevybaví iným spôsobom – napr. trestným rozkazom) alebo so súhlasom 
obžalovaného vykoná hlavné pojednávanie bezodkladne po jeho výsluchu 
a najneskôr do 48 hodín od prevzatia obžalovaného a doručenia obžaloby 
prepustí zadržanú osobu na slobodu písomným príkazom s uvedením dô-
vodu prepustenia.

Ad b) Ak prokurátor súčasne s obžalobou podal aj návrh na vzatie ob-
vineného do väzby, sudca pre prípravné konanie postupuje rovnako ako 
v predchádzajúcom prípade, ale s tým, že musí zároveň v lehote 48 hodín 
rozhodnúť o návrhu prokurátora na vzatie obžalovaného do väzby, inak ho 
príkazom prepustí na slobodu.

10.5 Zatknutie

V praxi nie sú zriedkavé prípady, keď sa obvinený vyhýba trestnému stíha-
niu tým, že ujde alebo sa skrýva na neznámom mieste. Miesto jeho pobytu 
je rozlišovacím kritériom na to, aký prostriedok sa použije na jeho zaistenie 
na účely trestného konania. Ak je predpoklad, že sa obvinený zdržiava v tu-
zemsku, prichádza do úvahy príkaz na zatknutie. V prípade, keď je zistený 
jeho pobyt v cudzine, možno použiť medzinárodný zatýkací rozkaz alebo 
európsky zatýkací rozkaz.

Príkaz na zatknutie
Ak nemožno zaistiť účasť obvineného na úkonoch trestného konania už skôr 
uvedenými procesnými prostriedkami, môže sa aplikovať ďalší zaisťovací 
prostriedok – zatknutie. Zatknutie spočíva v zistení pobytu, zadržaní a krát-
kodobom obmedzení osobnej slobody obvineného na účely jeho dodania 
orgánu, ktorý príkaz na zatknutie vydal.

Zákonné podmienky na vydanie príkazu na zatknutie sú (§ 73 ods. 1 TP):
a) existencia niektorého z dôvodov väzby (§ 71 TP),
b) musí ísť o obvineného, t. j. osobu, proti ktorej bolo vznesené obvinenie 

spôsobom predpísaným zákonom,
c) obvineného nemožno predvolať, predviesť alebo zadržať a zabezpečiť 

jeho prítomnosť na výsluchu alebo na inom úkone.
Príkaz na zatknutie je oprávnený v prípravnom konaní vydať sudca pre 

prípravné konanie len na návrh prokurátora. V konaní pred súdom tak 
môže urobiť predseda senátu.
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Orgánmi oprávnenými vykonať zatknutie sú príslušníci Policajného zbo-
ru, Železničnej polície, Vojenskej polície a colníci. Tí sú zároveň povinní, ak 
je to na vykonanie príkazu potrebné, vypátrať pobyt obvineného.

Orgán, ktorý obvineného na podklade príkazu zatkol, je povinný ho bez 
meškania, najneskôr však do 24 hodín, dodať súdu, ktorého sudca príkaz 
vydal. Ak sa tak nestane, musí byť obvinený prepustený na slobodu.

Predseda senátu alebo v prípravnom konaní sudca pre prípravné kona-
nie, ktorý prevzal zatknutého obvineného, musí do 48 hodín a pri obzvlášť 
závažných zločinoch do 72 hodín od jeho prevzatia obvineného vypočuť 
a rozhodnúť o jeho vzatí do väzby alebo ho prepustiť na slobodu.

Medzinárodný zatýkací rozkaz
Je prostriedkom na zaistenie účasti obvineného na trestnom konaní, ak sa 
obvinený pobytom v cudzine vyhýba trestnému stíhaniu alebo nástupu na 
výkon trestu odňatia slobody (§ 490 TP). Na území Slovenskej republiky má 
rovnaké účinky ako príkaz na zatknutie.

Na vydanie medzinárodného zatýkacieho rozkazu Trestný poriadok vy-
žaduje kumulatívne splnenie nasledovných podmienok (§ 490 ods. 1 TP):
a) ide osobu, proti ktorej bolo vznesené obvinenie (podľa povahy môže ísť 

aj o obžalovaného alebo odsúdeného),
b) obvinený sa zdržiava v cudzine,
c) existuje potreba jeho vyžiadania na dosiahnutie účelu trestného konania.

Príslušným súdom na vydanie medzinárodného zatýkacieho rozkazu je 
súd príslušný na konanie v tom štádiu, keď k potrebe vydania zatýkacieho roz-
kazu došlo. Subjektom oprávneným vydať zatýkací rozkaz je predseda senátu 
a v prípravnom konaní sudca pre prípravné konanie na návrh prokurátora.

Na základe zatýkacieho rozkazu obvineného vyžiada z cudziny Mini-
sterstvo spravodlivosti SR.

Európsky zatýkací rozkaz
Európskym zatýkacím rozkazom sa rozumie rozhodnutie vydané justičným 
orgánom jedného členského štátu na to, aby bola vyžiadaná osoba zadržaná 
a vydaná tomuto štátu z iného členského štátu na účely trestného stíhania 
alebo výkonu trestu odňatia slobody alebo ochranného opatrenia.

Podmienky na vydanie európskeho zatýkacieho rozkazu sú:
a) ide osobu, proti ktorej bolo vznesené obvinenie,
b) existencia predpokladu, že obvinený sa zdržiava v inom členskom štáte 

Európskej únie,
c) potreba jeho vyžiadania na dosiahnutie účelu trestného konania.
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Európsky zatýkací rozkaz je oprávnený vydať predseda senátu alebo 
sudca príslušného súdu. V prípravnom konaní vydá európsky zatýkací roz-
kaz sudca pre prípravné konanie na návrh prokurátora.

10.6 Väzba

Väzba predstavuje zaisťovací trestnoprocesný inštitút, ktorým sa obvinený 
na základe rozhodnutia súdu dočasne zbavuje osobnej slobody s cieľom jeho 
zaistenia na účely trestného konania.

Dôvody väzby (§ 71 ods. 1 TP)
Obvinený môže byť vzatý do väzby len vtedy, ak doteraz zistené skutočnosti 
nasvedčujú tomu, že skutok, pre ktorý bolo začaté trestné stíhanie, bol spá-
chaný, má znaky trestného činu, sú dôvody na podozrenie, že tento skutok 
spáchal obvinený a z jeho konania alebo ďalších konkrétnych skutočností 
vyplýva dôvodná obava, že
a) ujde alebo sa bude skrývať, aby sa tak vyhol trestnému stíhaniu alebo 

trestu, najmä ak nemožno jeho totožnosť ihneď zistiť, ak nemá stále byd-
lisko alebo ak mu hrozí vysoký trest (tzv. úteková väzba),

b) bude pôsobiť na svedkov, znalcov, spoluobvinených alebo inak mariť 
objasňovanie skutočností závažných pre trestné stíhanie (tzv. kolúzna 
väzba) alebo

c) bude pokračovať v trestnej činnosti, dokoná trestný čin, o ktorý sa po-
kúsil, alebo vykoná trestný čin, ktorý pripravoval alebo ktorým hrozil 
(tzv. preventívna väzba).
Trestný poriadok upravuje v § 71 ods. 3 aj inštitút tzv. opätovnej väzby. 

Zákonodarca v ňom vymedzil podmienky opätovného vzatia obvineného do 
väzby po tom, čo bol v tej istej trestnej veci prepustený z väzby na slobodu. Dô-
vody na vzatie obvineného do väzby opätovne v tej istej veci sú konštruované 
prísnejšie, keďže už nestačí len dôvodná obava, ako je to ustanovené v § 71 
ods. 1 TP, ale podľa odseku 3 citovaného ustanovenia bude treba preukázať, 
že reálne nastala niektorá zo skutočností, ktoré sú dôvodom opätovnej väzby.

Dôvody opätovnej väzby vymedzuje Trestný poriadok alternatívne a ta-
xatívne. Obvinený, ktorý bol prepustený z väzby, môže byť v tej istej veci 
vzatý do väzby, ak:
a) je na úteku alebo sa skrýva, aby sa tak vyhol trestnému stíhaniu alebo 

trestu, nezdržiava sa na adrese, ktorú uviedol orgánom činným v trest-
nom konaní alebo súdu, nepreberá zásielky alebo nerešpektuje príkazy 
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orgánov činných v trestnom konaní alebo súdu, alebo inak vedome marí 
vykonávanie nariadených úkonov,

b) pôsobí na svedkov, znalcov, spoluobvinených alebo inak marí objasňo-
vanie skutočností závažných pre trestné stíhanie,

c) pokračuje v trestnej činnosti, dokoná trestný čin, o ktorý sa pokúsil, ale-
bo vykoná trestný čin, ktorý pripravoval alebo ktorým hrozil,

d) bol prepustený z väzby preto, že nastúpil do výkonu trestu odňatia slo-
body a sú konkrétne skutočnosti, ktoré odôvodňujú niektorý z dôvodov 
väzby podľa odseku 1, alebo

e) je obvinený pre ďalší úmyselný trestný čin, ktorý mal byť spáchaný po 
prepustení z väzby.
Ustanovením § 71 ods. 2 TP bola opätovne do slovenského právneho po-

riadku zavedená tzv. poloobligatórna [bez naplnenia dôvodov väzby podľa 
§ 71 ods. 1 písm. a) až c) TP] väzba, keď podľa uvedeného ustanovenia obvi-
nený môže byť vzatý do väzby aj vtedy, ak je trestne stíhaný pre trestné činy 
terorizmu, ak doteraz zistené skutočnosti nasvedčujú tomu, že skutok, pre 
ktorý bolo začaté trestné stíhanie, bol spáchaný, má znaky trestného činu 
a sú dôvody na podozrenie, že tento skutok spáchal obvinený (dôvod väzby 
je daný dôvodnosťou obvinenia voči konkrétnej osobe).

O väzbe koná a rozhoduje súd (t. j. senát, samosudca, sudca pre príprav-
né konanie alebo predseda senátu) a v prípravnom konaní na návrh proku-
rátora sudca pre prípravné konanie.

Trvanie väzby
Väzba môže trvať len nevyhnutnú dobu. Celková lehota väzby v prípravnom 
konaní spolu s väzbou v konaní pred súdom nesmie presiahnuť:

 − 12 mesiacov, ak je vedené trestné stíhanie pre prečin,
 − 36 mesiacov, ak je vedené trestné stíhanie pre zločin,
 − 48 mesiacov, ak je vedené trestné stíhanie pre obzvlášť závažný zločin.

Z uvedených lehôt pripadá na prípravné konanie najviac:
 − 7 mesiacov, ak sa vedie trestné stíhanie pre prečin,
 − 19 mesiacov, ak sa vedie trestné stíhanie pre zločin,
 − 25 mesiacov, ak sa vedie trestné stíhanie pre obzvlášť závažný zločin.

Významnú zmenu týkajúcu sa dĺžky celkovej lehoty väzby v trestnom kona-
ní priniesla novela Trestného poriadku vykonaná zákonom č. 97/2009 Z. z. 
Ustanovenie § 76a TP poskytuje možnosť predĺženia celkovej lehoty väzby 
v  trestnom konaní až na päť rokov. Aplikácia predmetného ustanovenia 
však prichádza do úvahy, len vtedy
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 − ak sa vedie trestné stíhanie pre obzvlášť závažný zločin, za ktorý možno 
uložiť trest odňatia slobody na 25 rokov alebo trest odňatia slobody na 
doživotie,

 − trestné stíhanie nebolo možné pre obtiažnosť veci alebo z iných závaž-
ných dôvodov skončiť do uplynutia celkovej lehoty väzby,

 − prepustením obvineného na slobodu hrozí, že bude zmarené alebo pod-
statne sťažené dosiahnutie účelu trestného konania.
Prostriedky nahrádzajúce väzbu (§ 80 a § 81 TP):

•	 záruka za ďalšie správanie obvineného, ktorú môže ponúknuť záujmové 
zduženie občanov alebo dôveryhodná osoba,

•	 písomný sľub obvineného,
•	 dohľad probačného a mediačného úradníka nad obvineným,
•	 peňažná záruka, ktorú môže zložiť obvinený alebo iná osoba.

Zo zákonného znenia vyplýva, že inštitút nahradenia väzby, pokiaľ ide 
o prvoväzbu, možno využiť len v prípade, ak ide o väzbu útekovú alebo pre-
ventívnu. Tu však treba uviesť, že napriek tejto právnej úprave Ústavný súd 
SR (pozri nález Ústavného súdu SR z 8. októbra 2004, sp. zn. I. ÚS 100/2004; 
nález Ústavného súdu SR z 26. októbra 2005, sp. zn. I. ÚS 239/04 a rozhod-
nutie Ústavného súdu SR z 24. októbra 2006, sp. zn. II. ÚS 240/06) a ob-
dobne aj Najvyšší súd SR (pozri R 57/2005) vo vzťahu k dôvodu väzby podľa 
§ 71 ods. 1 písm. b) TP (kolúzna väzba) pripustili možnosť jej nahradenia, 
a to s poukazom na čl. 5 ods. 3 druhej vety Dohovoru o ochrane základných 
ľudských práv a slobôd a čl. 17 ods. 1, 2 a 5 Ústavy SR. Nahradenie väzby trvá 
počas celej doby trvania dôvodov väzby a nie je viazané na lehotu trvania 
väzby.7

7 Uznesenie Najvyššieho súdu z 12. septembra 2017, sp. zn. 2 Tost 28/2017.
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Na dosiahnutie účelu trestného konania je niekedy potrebné zabezpečiť ur-
čité veci, ktoré sú dôležité pre trestné konanie.

Tieto veci sa zaisťujú najmä z nasledovných dôvodov:
•	 náležité zistenie skutkového stavu veci,
•	 zabezpečenie nároku poškodeného,
•	 zabezpečenie výkonu trestu alebo ochranného opatrenia.

Veci dôležité pre trestné konanie sú:
 − predmety, ktoré môžu byť vecnými dôkazmi,
 − listiny, ktoré môžu byť listinnými dôkazmi,
 − vec, na ktorú sa môže vzťahovať uloženie trestu prepadnutia veci alebo 

uloženie ochranného opatrenia zhabania veci.
Okrem inštitútov upravených v Trestnom poriadku na zaistenie vecí dô-

ležitých pre trestné konanie v rámci členských štátov Európskej únie slúži 
inštitút upravený v osobitnom zákone, a to zákone č. 236/2017 Z. z. o eu-
rópskom vyšetrovacom príkaze v trestných veciach. Týmto inštitútom je eu-
rópsky vyšetrovací príkaz.

11.1 Vydanie veci, uchovanie a vydanie počítačových údajov,  
 odňatie veci a prevzatie zaistenej veci

Vydanie veci
Ide o inštitút zaistenia veci dôležitej pre trestné konanie prostredníctvom vý-
zvy orgánu činného v trestnom konaní alebo súdu na jej dobrovoľné vydanie 
od každého, kto má takúto vec pri sebe.

Výzva sa môže týkať:
 − predloženia veci na účel jej obhliadky, stotožnenia alebo vykonania iné-

ho vyšetrovacieho úkonu bez toho, aby bolo potrebné uvedenú vec zaistiť, 
alebo

 − vydania veci v prípade, ak uvedenú vec treba zaistiť na účely trestného 
konania.
Povinnosť vydať vec sa nevzťahuje na listinu alebo inú vec, o obsahu 

ktorej platí zákaz výsluchu, okrem prípadu, keď došlo k oslobodeniu od po-
vinnosti zachovať vec v tajnosti alebo k oslobodeniu od povinnosti mlčan-
livosti.
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Následky nevyhovenia výzve na vydanie veci sú:
 − uloženie poriadkovej pokuty (§ 70 TP),
 − odňatie veci.

Uchovanie a vydanie počítačových údajov
Ide o inštitút zaistenia počítačových údajov uložených prostredníctvom po-
čítačového systému, ktoré sú dôležité pre trestné konanie.

Podľa § 90 ods. 1 TP príkaz na uchovanie počítačových údajov môže byť 
vydaný, ak je to nevyhnutné na objasnenie skutočností závažných pre 
trestné konanie.

Príkaz je oprávnený vydať predseda senátu a pred začatím trestného stí-
hania alebo v prípravnom konaní prokurátor.

Oprávnené subjekty môžu vydať príkaz osobe, v ktorej držbe alebo pod 
jej kontrolou sa počítačové údaje nachádzajú, alebo poskytovateľovi takých 
služieb, aby
a) také údaje uchovali a udržiavali v celistvosti,
b) umožnili vyhotovenie a ponechanie si kópie takých údajov,
c) znemožnili prístup k takým údajom,
d) také údaje odstránili z počítačového systému,
e) také údaje vydali na účely trestného konania.

Príkaz je časovo limitovaný maximálne na 90 dní a v prípade potreby 
musí byť vydaný nový príkaz.

Musí ísť o údaje, ktoré nie sú predmetom telekomunikačného tajomstva.

Odňatie veci
Ide o dôraznejší inštitút, ktorý sa uplatní v prípade, ak vyzvaná osoba vec 
dobrovoľne nevydá. Vecou sa rozumejú aj počítačové údaje.

Príkaz na odňatie veci môže vydať predseda senátu a v prípravnom ko-
naní prokurátor alebo policajt. Policajt potrebuje na vydanie takéhoto prí-
kazu predchádzajúci súhlas prokurátora. Bez predchádzajúceho súhlasu 
prokurátora môže policajt vydať príkaz len vtedy, ak súhlas nemožno do-
siahnuť a vec neznesie odklad.

Na vykonanie odňatia veci sa podľa možnosti priberie nezúčastnená oso-
ba (§ 30 ods. 1 a 2 TP).

Prevzatie zaistenej veci
Prevzatie veci je trestnoprocesný inštitút, ktorý umožňuje „sprocesnenie“ 

veci, ktorá bola zaistená podľa osobitného zákona (napr. podľa § 21 zákona 
č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore).
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Ak vec, ktorá bola takto zaistená, je potrebná na účely trestného kona-
nia, prevezme ju prokurátor alebo policajt. Rozhodnutím orgánu činného 
v trestnom konaní o prevzatí zaistenej veci sa predmetná vec stáva dôkazom 
podľa Trestného poriadku.

11.2 Zaistenie peňažných prostriedkov a zaistenie zaknihovaných  
 cenných papierov

Zaistenie peňažných prostriedkov
Predstavuje osobitnú formu odňatia veci, ktorá spočíva v zákaze akejkoľvek 
dispozície s peňažnými prostriedkami nachádzajúcich sa na účte v banke 
alebo u inej fyzickej osoby alebo právnickej osoby.

Peňažné prostriedky možno zaistiť, ak:
1. skutočnosti nasvedčujú tomu, že peňažné prostriedky na účte v banke 

alebo v pobočke zahraničnej banky alebo iné peňažné prostriedky
 − sú určené na spáchanie trestného činu,
 − na jeho spáchanie boli použité,
 − sú výnosom z trestnej činnosti;

2. je to potrebné na zabezpečenie nároku poškodeného na náhradu škody.
Príkaz na zaistenie peňažných prostriedkov je oprávnený vydať predse-

da senátu a v prípravnom konaní prokurátor. Ak vec neznesie odklad, pro-
kurátor môže vydať príkaz aj pred začatím trestného stíhania. Taký príkaz 
musí najneskôr do 48 hodín potvrdiť sudca pre prípravné konanie, inak 
stráca platnosť.

Zaistenie zaknihovaných cenných papierov
Ide o trestnoprocesný inštitút, ktorý umožňuje, aby sa majiteľovi cenných 
papierov na potrebný čas pozastavilo právo disponovať s týmto druhom cen-
ných papierov.

Cenný papier je peniazmi oceniteľný zápis v zákonom ustanovenej podo-
be a forme, s ktorým sú spojené práva podľa zákona č. 566/2001 Z. z. o cen-
ných papieroch a investičných službách a práva podľa osobitných zákonov, 
najmä oprávnenie požadovať určité majetkové plnenie alebo vykonávať urči-
té práva voči zákonom určeným osobám (§ 2 ods. 1 zákona č. 566/2001 Z. z. 
o cenných papieroch a investičných službách).

Zaknihované cenné papiere možno zaistiť, ak:
1. zistené skutočnosti nasvedčujú tomu, že zaknihované cenné papiere



186

EKONOMICKÉ TRESTNÉ ČINY

 − sú určené na spáchanie trestného činu,
 − na jeho spáchanie boli použité,
 − sú výnosom z trestnej činnosti;

2. je to potrebné na zabezpečenie nároku poškodeného na náhradu škody.
Oprávnenými subjektmi na vydanie príkazu na registráciu pozastavenia 

práva nakladať s cennými papiermi sú predseda senátu a v prípravnom ko-
naní prokurátor. Ak vec neznesie odklad, prokurátor môže vydať príkaz aj 
pred začatím trestného stíhania. Taký príkaz musí najneskôr do 48 hodín 
potvrdiť sudca pre prípravné konanie, inak stráca platnosť.

11.3 Prehliadky v trestnom konaní

Zaisťujú sa osoby, veci, uvedené v príkaze a iné osoby, veci, ktoré súvisia 
s danou trestnou činnosťou:
• účtovníctvo, doklady v papierovej forme,
• elektronické dôkazy (účtovníctvo v elektronickej forme, komunikácia),
• pamäťové média a nosiče informácií podľa bodu skôr.

Procesné inštitúty Trestného poriadku, zamerané na získavanie dôkazov 
na účel ich následného vykonania, sa vo vzťahu ku konkrétnemu dôkazu ne-
kumulujú, ak to nie je vzhľadom na povahu veci procesne nevyhnutné. Na za-
bezpečenie informácií z mobilného telefónu, ktorý bol vydaný alebo odňatý 
ako vec dôležitá pre trestné konanie podľa § 89 a § 91 TP, a to aj pri domovej 
prehliadke alebo prehliadke iných priestorov, alebo pozemku v podľa § 105 
ods. 4 TP, alebo ak je mobilný telefón zaistený ako vecná stopa pri obhliad-
ke podľa § 154 TP, nie je potrebné (duplicitné) vydanie príkazu na zistenie 
a oznámenie údajov o telekomunikačnej prevádzke podľa § 116 ods. 2 TP.8

Domová prehliadka
Domovú prehliadku možno vykonať, ak je dôvodné podozrenie, že v byte 
alebo v inom priestore slúžiacom na bývanie alebo v priestoroch k nim pa-
triacim (obydlie):
• je vec dôležitá pre trestné konanie alebo
• sa tam skrýva osoba podozrivá zo spáchania trestného činu, alebo
• treba vykonať zaistenie hnuteľných vecí na uspokojenie nároku poškode-

ného na náhradu škody.
Vyžaduje sa písomný príkaz, ktorý je oprávnený vydať predseda senátu 

8 R 47/2017.
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a pred začatím trestného stíhania alebo v prípravnom konaní sudca pre prí-
pravné konanie.

Domovú prehliadku možno vykonať len po nesplnení predchádzajúcej 
výzvy, ktorou sa nedosiahlo dobrovoľné vydanie hľadanej veci alebo odstrá-
nenie iného dôvodu domovej prehliadky. Predchádzajúca výzva sa nevyža-
duje, ak tomu bráni závažná prekážka a vec neznesie odklad alebo ak by 
predchádzajúca výzva bola zjavne neúspešná.

Na výkon domovej prehliadky sa priberie aj nezúčastnená osoba (§ 30 
ods. 1 a 2 TP).

Prehliadka iných priestorov a pozemkov
Prehliadku iných priestorov a pozemkov možno vykonať, ak je dôvodné podo-
zrenie, že v iných priestoroch neslúžiacich na bývanie alebo na pozemkoch:
•	 je vec dôležitá pre trestné konanie alebo
•	 sa tam skrýva osoba podozrivá zo spáchania trestného činu, alebo
•	 treba vykonať zaistenie hnuteľných vecí na uspokojenie nároku poškode-

ného na náhradu škody.
Prehliadku iných priestorov alebo prehliadku pozemku je oprávnený na-

riadiť predseda senátu a pred začatím trestného stíhania alebo v príprav-
nom konaní prokurátor alebo s jeho súhlasom policajt. Bez príkazu alebo 
súhlasu prokurátora môže policajt vykonať prehliadku iných priestorov ale-
bo pozemkov len vtedy, ak:

 − príkaz alebo súhlas nemožno dosiahnuť vopred a vec neznesie odklad 
alebo

 − ide o osobu pristihnutú pri trestnom čine alebo o osobu, na ktorú bol vy-
daný príkaz na zatknutie, alebo o prenasledovanú osobu, ktorá sa ukrýva 
v týchto priestoroch.
Prehliadku iných priestorov alebo prehliadku pozemku možno vykonať 

len po nesplnení predchádzajúcej výzvy, ktorou sa nedosiahlo dobrovoľné 
vydanie hľadanej veci alebo odstránenie iného dôvodu domovej prehliadky. 
Predchádzajúca výzva sa nevyžaduje, ak tomu bráni závažná prekážka a vec 
neznesie odklad alebo ak by predchádzajúca výzva bola zjavne neúspešná. 
Pri prehliadke advokátskej kancelárie je potrebná prítomnosť zástupcu Slo-
venskej advokátskej komory podľa Advokátskeho poriadku Slovenskej advo-
kátskej komory s poukazom na rozhodnutie Ústavného súdu SR.9 V prípade 
daňových poradcov alebo účtovníkov táto povinnosť ustanovená nie je.

9 Napríklad uznesenie Ústavného súdu SR z 11. januára 2005, sp. zn. III. ÚS 10/2005, 
nález Ústavného súdu SR z 25. augusta 2010, sp. zn. III. ÚS 68/2010 alebo nález 
Ústavného súdu SR z 9. septembra 2014, sp. zn. III. ÚS 386/2014.
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V žiadnom prípade nejde o výsadu advokáta, ktorá by mala zakladať vyňatie 
zo všeobecného platného a záväzného právneho poriadku. Povinnosť advokáta 
podrobiť sa úkonu, ktorý by sa mohol dotknúť výsady vzťahu advokát – klient, 
nie je v rozpore s čl. 8 Dohovoru. Domová prehliadka a zabavenie dokumentov 
je zásahom do práv sťažovateľov na rešpektovanie ich domova, pričom takýto 
zásah musí byť vždy zákonný, primeraný a vedený legitímnym cieľom pre pred-
chádzanie nepokojom a zločinnosti a súčasne vnútroštátne právo a postup zlo-
žiek vynucujúcich právo musí poskytovať dostatočné záruky, v tak citlivej ob-
lasti ako je prehliadka priestorov advokátskej kancelárie.10

Na výkon prehliadky iných priestorov alebo pozemkov sa priberie aj ne-
zúčastnená osoba (§ 30 ods. 1 a 2 TP).

Osobná prehliadka
Osobnú prehliadku možno vykonať, ak:
•	 je dôvodné podozrenie, že niekto má pri sebe vec dôležitú pre trestné 

konanie,
•	 u zadržanej osoby a u osoby, ktorá bola zatknutá alebo ktorá sa berie do 

väzby a aj vtedy, ak je tu podozrenie, že má pri sebe zbraň alebo inú vec, 
ktorou by mohla ohroziť život alebo zdravie osoby.
Osobnú prehliadku je oprávnený nariadiť predseda senátu a pred zača-

tím trestného stíhania alebo v prípravnom konaní prokurátor alebo s jeho 
súhlasom policajt. Bez príkazu alebo súhlasu prokurátora môže policajt vy-
konať osobnú prehliadku len vtedy, ak:

 − príkaz alebo súhlas nemožno vopred dosiahnuť a vec neznesie odklad 
alebo

 − ide o osobu pristihnutú pri trestnom čine alebo o osobu, na ktorú bol 
vydaný príkaz na zatknutie, alebo

 − ide o zadržanú osobu alebo osobu, ktorá bola zatknutá alebo ktorá sa 
berie do väzby (§ 99 ods. 4 TP).
Osobnú prehliadku možno vykonať len po nesplnení predchádzajúcej 

výzvy, ktorou sa nedosiahlo dobrovoľné vydanie hľadanej veci alebo odstrá-
nenie iného dôvodu domovej prehliadky. Predchádzajúca výzva sa nevyža-
duje, ak tomu bráni závažná prekážka a vec neznesie odklad alebo ak by 
predchádzajúca výzva bola zjavne neúspešná.

Na výkon osobnej prehliadky sa priberie aj nezúčastnená osoba (§ 30 
ods. 1 a 2 TP).

Osobnú prehliadku vykonáva vždy osoba rovnakého pohlavia.

10 Rozhodnutie ESĽP vo veci André a ostatní proti Francúzsku, č. sťažnosti 18603/03.
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Vstup do obydlia, iných priestorov a na pozemky11

Ide o osobitné oprávnenie umožňujúce policajtovi vstúpiť do obydlia alebo 
do iného priestoru a na pozemok:
a) ak vec neznesie odklad a vstup je nevyhnutný na ochranu života alebo 

zdravia osôb, alebo na ochranu štátu, udržanie verejného poriadku, 
ochranu majetku alebo ochranu práv a slobôd iných a na vymedzených 
územiach aj v záujme ochrany prírody, najmä ak ide o obydlie alebo iné 
priestory, alebo pozemok osoby pristihnutej pri trestnom čine,

b) na realizáciu príkazu na zatknutie alebo príkazu na dodanie do výkonu 
trestu odňatia slobody alebo ak treba predviesť obvineného alebo svedka, 
ktorý sa tam zdržuje; v tomto prípade na uvedené miesta môže vstúpiť 
okrem policajta aj príslušník Policajného zboru, Vojenskej polície, Že-
lezničnej polície alebo colného orgánu.
Po vstupe na uvedené miesta možno vykonať iba také úkony, ktoré ne-

znesú odklad, alebo úkony na predvedenie osoby (vrátane osobnej prehliad-
ky zadržanej alebo zatknutej osoby).

11.4 Zadržanie, otvorenie a zámena obsahu zásielok

Zadržanie zásielok
Ide o trestnoprocesný inštitút umožňujúci vydanie:
a) nedoručených telegramov, listov a iných zásielok pochádzajúcich od ob-

vineného alebo jemu určených (§ 108 ods. 1 TP),
b) zásielky, pri ktorej je dôvodné podozrenie, že ňou bol spáchaný zločin, 

trestný čin korupcie, trestný čin zneužívania právomoci verejného čini-
teľa, trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti alebo s takým trest-
ným činom súvisí (§ 108 ods. 2 TP),

ak je na objasnenie skutočností závažných pre trestné konanie nevy-
hnutné zistiť ich obsah.

Ad a) Ich vydanie môže pošte alebo podniku vykonávajúcemu ich prepra-
vu nariadiť predseda senátu a pred začatím trestného stíhania alebo v prí-
pravnom konaní prokurátor alebo s jeho súhlasom policajt.

Ad b) Vydať príkaz, aby pošta alebo právnická osoba vykonávajúca pre-
pravu zásielok vydala takú zásielku, môže predseda senátu a pred začatím 
trestného stíhania alebo v prípravnom konaní na návrh prokurátora sudca 

11 Nejde o druh prehliadky v trestnom konaní, ale o špecifický spôsob zásahu do nedot-
knuteľnosti obydlia.
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pre prípravné konanie. Bez takéhoto príkazu tak môže urobiť prokurátor 
alebo policajt, ale len vtedy, ak nemožno príkaz vopred zadovážiť a vec ne-
znesie odklad. Ak v takom prípade nedôjde pošte alebo právnickej osobe vy-
konávajúcej prepravu zásielok do troch dní príkaz predsedu senátu a v prí-
pravnom konaní sudcu pre prípravné konanie, aby sa mu zásielky vydali, 
nesmie pošta alebo právnická osoba prepravu zásielok ďalej zadržiavať.

Otvorenie zásielok
Vydanú zásielku smie otvoriť len predseda senátu a v prípravnom konaní 
prokurátor alebo policajt s predchádzajúcim súhlasom sudcu pre príprav-
né konanie (§ 109 TP).

Zámena obsahu zásielok
Ide o prostriedok umožňujúci, aby obsah zásielky vydanej podľa § 106 TP 
bol zamenený za iný a takto upravená zásielka bola daná na ďalšiu prepravu 
(§ 110 TP).

Použitie zámeny obsahu zásielky prichádza do úvahy, ak sa pri otvo-
rení zásielky zistí, že v zásielke sa nachádzajú:

 − zakázané chemické látky (omamné látky, psychotropné látky, jedy, pre-
kurzory, jadrový alebo iný obdobný rádioaktívny materiál, vysokoriziko-
vé chemické látky),

 − falšované ceniny (falšované alebo pozmenené peniaze, falšované alebo 
pozmenené cenné papiere, falšované, pozmenené alebo nedovolene vy-
robené kolkové známky, poštové ceniny, nálepky a poštové pečiatky),

 − strelné zbrane alebo hromadne účinné zbrane, strelivo, výbušniny,
 − kultúrne pamiatky, iné veci, na nakladanie s ktorými je potrebné osobit-

né povolenie,
 − veci určené na spáchanie trestného činu alebo veci pochádzajúce z trest-

ného činu.
Účelom je zistenie osôb, ktoré sa zúčastňujú na nakladaní s uvedenou 

zásielkou.
Subjekty oprávnené nariadiť zámenu obsahu zásielky sú predseda sená-

tu a pred začatím trestného stíhania alebo v prípravnom konaní prokurátor 
alebo s jeho súhlasom policajt.

Zámenu vykoná orgán poverený:
a) ministrom vnútra, ak ide o Policajný zbor a Železničnú políciu,
b) ministrom spravodlivosti, ak ide o Zbor väzenskej a justičnej stráže,
c) ministrom financií, ak ide o colné orgány,
d) ministrom obrany, ak ide o Vojenskú políciu.
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Zámena obsahu zásielok patrí medzi prostriedky operatívno-pátracej čin-
nosti (§ 10 ods. 22 TP).

11.5 Kontrolovaná dodávka

Ide o inštitút umožňujúci sledovanie pohybu zásielky od odosielateľa k adre-
sátovi pri jej dovoze, vývoze alebo prevoze, keď vznikne podozrenie, že zá-
sielka bez príslušného povolenia obsahuje omamné látky, psychotropné lát-
ky, jedy, prekurzory, jadrový alebo iný obdobný rádioaktívny materiál alebo 
vysokorizikovú chemickú látku, falšované alebo pozmenené peniaze a falšo-
vané alebo pozmenené cenné papiere, falšované, pozmenené alebo nedovo-
lene vyrobené kolkové známky, poštové ceniny, nálepky a poštové pečiatky, 
elektronický platobný prostriedok alebo inú platobnú kartu, alebo predmet 
spôsobilý plniť takú funkciu, strelné zbrane alebo hromadne účinné zbrane, 
strelivo a výbušniny, kultúrne pamiatky alebo iné veci, na nakladanie s kto-
rými je potrebné osobitné povolenie, alebo veci určené na spáchanie trestné-
ho činu alebo veci pochádzajúce z trestného činu (§ 111 TP).

Účelom je zistenie osôb, ktoré sa zúčastňujú na nakladaní s takouto zá-
sielkou.

Subjekty oprávnené nariadiť zámenu obsahu zásielky sú predseda sená-
tu a pred začatím trestného stíhania alebo v prípravnom konaní prokurátor. 
Bez príkazu môže Policajný zbor začať sledovanie zásielky, ak vec neznesie 
odklad a príkaz nemožno vopred zadovážiť, avšak do 48 hodín musí byť 
vydaný príkaz prokurátora, inak sa musí sledovanie zásielky ukončiť a zís-
kané informácie nemožno v ďalšom konaní použiť a musia sa predpísaným 
spôsobom bez meškania zničiť.

Sledovanie dodávky vykonáva Policajný zbor v súčinnosti s orgánmi col-
nej správy.

Kontrolovaná dodávka patrí medzi prostriedky operatívno-pátracej činnosti 
(§ 10 ods. 22 TP).

11.6 Predstieraný prevod

Predstieraným prevodom sa rozumie predstieranie kúpy, predaja alebo 
iného spôsobu prevodu predmetu plnenia,

 − na ktorého držanie sa vyžaduje osobitné povolenie,
 − ktorého držanie je zakázané,
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 − ktorý pochádza z trestného činu,
 − ktorý je určený na spáchanie trestného činu.

Predstieraný prevod možno vykonať v trestnom konaní pre úmyselný trest-
ný čin, za ktorý zákon ustanovuje trest odňatia slobody s hornou hranicou 
trestnej sadzby prevyšujúcou tri roky, korupciu alebo pre iný úmyselný trest-
ný čin, o ktorom na konanie zaväzuje medzinárodná zmluva, ak možno dô-
vodne predpokladať, že ním budú zistené skutočnosti významné pre trestné 
konanie.

Subjekt oprávnený vydať príkaz na predstieraný prevod je predseda se-
nátu a pred začatím trestného stíhania alebo v prípravnom konaní prokurá-
tor. Bez príkazu možno predstieraný prevod uskutočniť len vtedy, ak vec ne-
znesie odklad a písomný príkaz nemožno získať vopred. Ak príkaz nebude 
vydaný do 48 hodín, príslušný orgán musí úkon skončiť, získané informácie 
sa nesmú využiť a musia sa predpísaným spôsobom bez meškania zničiť.

Príslušným orgánom je orgán poverený
a) ministrom vnútra, ak ide o Policajný zbor a Železničnú políciu,
b) ministrom spravodlivosti, ak ide o Zbor väzenskej a justičnej stráže,
c) ministrom financií, ak ide o colné orgány,
d) ministrom obrany, ak ide o Vojenskú políciu.

Predstieraný prevod patrí medzi prostriedky operatívno-pátracej činnosti 
(§ 10 ods. 22 TP).

11.7 Obmedzujúce a zaisťovacie opatrenia

Podľa § 26 ods. 1 ZoTZPO, ak zistené skutočnosti nasvedčujú, že obvine-
ná právnická osoba je trestne zodpovedná za spáchaný trestný čin a z jej 
konania alebo ďalších konkrétnych skutočností vyplýva dôvodná obava, že 
bude pokračovať v  trestnej činnosti, dokoná trestný čin, o ktorý sa pokú-
sila, vykoná trestný čin, ktorý pripravovala alebo ktorým hrozila, alebo sa 
zbaví majetku a ohrozí účel trestu, predseda senátu a v prípravnom konaní 
sudca pre prípravné konanie môže na návrh prokurátora obvinenej právnic-
kej osobe uložiť obmedzujúce alebo zaisťovacie opatrenia podľa § 26 ods. 2 
ZoTZPO. O uložení obmedzujúceho alebo zaisťovacieho opatrenia sa roz-
hodne uznesením. Zmyslom uvedeného ustanovenia je, že ide o zaisťovací 
prostriedok, ktorý pri trestnom stíhaní fyzických osôb tvorí väzba. Prvým 
dôvodom uloženia obmedzujúcich a zaisťovacích opatrení je obava formulo-
vaná ako dôvod preventívnej väzby podľa § 71 ods. 1 písm. c) TP, t. j. obava 
z pokračovania alebo dokonania trestného činu, o ktorý sa obvinený pokúsil, 
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pripravoval alebo ktorým hrozil. Z povahy veci vyplýva, že tento dôvod bude 
daný v prípade obvinenej právnickej osoby len pre úmyselné trestné činy.

Druhým dôvodom uloženia obmedzujúcich a zaisťovacích opatrení je 
obava formulovaná podobne ako dôvod útekovej väzby podľa § 71 ods.  1 
písm. a) TP len s primeranými zmenami, ktoré sú tvorené povahou obvine-
ného, t. j. obava pred tým, že obvinený sa bude zbavovať majetku, aby tým 
zmaril účel trestu.

Trestný poriadok používa na zaistenie osôb, vecí a iných majetkových 
hodnôt dôležitých pre trestné stíhanie prostriedky a opatrenia, aby nebol 
zmarený účel trestného stíhania a účel trestu. Z povahy veci je vylúčene po-
užitie inštitútov zaistenia osôb (zadržanie, väzba, zatknutie) v prípade trest-
ného stíhania proti právnickej osobe.

Obmedzujúce a  zaisťovacie opatrenia smerujú k  tomu, aby právnická 
osoba nepokračovala v trestnej činnosti alebo nedokonala čin, o ktorý sa 
pokúsila, alebo aby nezmarila uloženie trestu postihujúceho jej majetok, 
ktorý v prípade právnickej osoby bude najčastejšie postihnutý peňažným 
trestom. Peňažný trest by mal byť vo vzťahu k obvinenej právnickej osobe 
tým najuniverzálnejším trestom a mal by byť analógiou vo vzťahu k trestu 
odňatia slobody v prípade fyzických osôb.

Tento zaisťovací inštitút neslúži na zaistenie vecí dôležitých pre trestné 
stíhanie alebo zaistenie veci, majetku a hodnôt, ktoré pochádzajú z trestnej 
činnosti alebo sú na ňu určené.

Na tento účel sa použijú inštitúty, ktoré sú upravené v Trestnom poriad-
ku. Na základe uvedeného sa použije vydanie veci podľa § 89 TP, odňatie 
veci podľa § 91 TP, uchovanie a vydanie počítačových údajov podľa § 90 TP, 
zaistenie peňažných prostriedkov na účte podľa § 95 TP, zaistenie zakniho-
vaných cenných papierov podľa § 96 TP, domová prehliadka a prehliadka 
iných priestorov a pozemkov podľa § 99 a nasl. TP, zadržanie zásielky podľa 
§ 108 TP, otvorenie zásielky podľa § 109 TP, zámena obsahu zásielky podľa 
§ 110 TP, kontrolovaná dodávka podľa § 111 TP a predstieraný prevod podľa 
§ 112 TP. Realizácia a výkon týchto inštitútov musí prebiehať rovnako ako 
v prípade fyzických osôb, pretože ani Trestný poriadok a ani zákon o trest-
nej zodpovednosti právnických osôb neobsahujú špeciálnu úpravu, ktorá by 
sa týkala právnických osôb.

Týmto ustanovením nie je dotknutý inštitút zaistenia nároku poškode-
ného podľa § 50 a nasl. TP, ktorý je použiteľný aj voči obvinenej právnickej 
osobe.

O  návrhu na uloženie obmedzujúceho opatrenia alebo zaisťovacieho 
opatrenia sa rozhoduje uznesením, pričom vo výroku uznesenia treba špeci-
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fikovať presné znenie zaistenia alebo obmedzenia tak, aby bolo vykonateľné 
a súčasne súd musí vymedziť, dokedy má obmedzenie alebo zaistenie trvať.

Výpočet obmedzujúcich a zaisťujúcich opatrení je demonštratívny a ne-
vylučuje uplatnenie aj iných opatrení podľa Trestného poriadku, najmä po-
dľa § 550 TP o zaistení veci a § 551 a nasl. TP o zaistení majetku.

Uvedené zaisťovacie opatrenia sa vzťahujú čiastočne na právnickú osobu 
a jej činnosť a čiastočne sa vzťahujú na jej majetok, pričom platí, že tieto 
opatrenia možno uložiť jednotlivo, popri sebe, ale taktiež aj kumulatívne. 
Podľa § 26 ods. 3 ZoTZPO pri ukladaní zaisťujúceho opatrenia alebo obme-
dzujúceho opatrenia sa prihliadne aj na následky, ktoré môže mať takéto 
opatrenie na právnickú osobu a tretiu osobu. Uvedené ustanovenie vyjadru-
je v praxi zásadu zdržanlivosti, t. j. obmedzenie práv a zásahov do nich len 
v nevyhnutnej miere a na nevyhnutný čas. Pri ukladaní zaisťovacích a obme-
dzujúcich opatrení vždy platí, že súd musí zvažovať ich následky na právnic-
kú osobu a jej činnosť a na tretie osoby. Ak pominú dôvody uloženia uvede-
ných opatrení, treba ich zrušiť a ak pominú iba sčasti, treba ich obmedziť.

Podľa § 26 ods. 4 ZoTZPO rozhodnutie o uložení zaisťujúceho opatrenia 
alebo obmedzujúceho opatrenia, ako aj rozhodnutie o jeho obmedzení alebo 
zrušení súd bezodkladne zašle orgánu, ktorý vedie register vecí, práv alebo 
iných majetkových hodnôt, ktorých sa obmedzujúce opatrenie alebo zaisťo-
vacie opatrenie týka a orgánu udeľujúcemu povolenie alebo iné oprávnenie 
na činnosť obvinenej právnickej osoby. Uvedené ustanovenie rieši faktickú 
realizáciu týchto obmedzujúcich opatrení a zaisťujúcich opatrení spôsobom, 
že súd zašle uznesenie príslušnému orgánu verejnej moci, ktorý spravuje prí-
slušný register. Túto povinnosť treba splniť pri vzniku alebo uložení tohto 
opatrenia, ale taktiež pri zrušení alebo zániku tohto opatrenia, alebo pri jeho 
zmene, či obmedzení. Túto povinnosť treba splniť bez odkladu. Zmyslom 
uvedeného ustanovenia je informačná previazanosť medzi orgánmi činnými 
v trestnom konaní, súdmi a medzi orgánmi verejnej moci, ktoré spravujú 
tieto registre, a následnej možnosti faktickej kontroly týchto opatrení.

Obmedzujúcimi opatreniami a zaisťovacími opatreniami, ktoré možno 
využiť nad rámec ustanovený Trestným poriadkom voči právnickej osobe, sú:
•	 zloženie peňažnej sumy alebo veci do úschovy,
•	 obmedzenie nakladať s vecami alebo právami,
•	 povinnosť niečo strpieť, niečo vykonať alebo niečoho sa zdržať.
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Odhaľovanie a vyšetrovanie niektorých trestných činov je veľmi zložité a zdĺ-
havé a v niektorých prípadoch aj nemožné bez použitia niektorých špeci-
fických prostriedkov získavania informácií dôležitých pre trestné konanie. 
Vo vzťahu k ekonomickým trestným činom platí, že ak je to potrebné na 
ich dokumentovanie, využívajú sa najmä informačno-technické prostriedky 
vyhotovovania obrazových, zvukových a obrazovo-zvukových záznamov, od-
počúvanie a záznam telekomunikačnej prevádzky.

Uvedené inštitúty sú upravené v piatej hlave prvej časti Trestného po-
riadku. Sú nimi:
•	 sledovanie osôb a vecí (§ 113 TP),
•	 vyhotovovanie obrazových, zvukových alebo obrazovo-zvukových zázna-

mov (§ 114 TP),
•	 odpočúvanie a záznam telekomunikačnej prevádzky (§ 115 a § 116 TP),
•	 agent (§ 117 TP),
•	 porovnávanie údajov v informačných systémoch (§ 118 TP).

Okrem uvedených inštitútov upravených v Trestnom poriadku sa v trest-
nom konaní na zabezpečenie informácií môžu výnimočne použiť aj niektoré 
dôkazné prostriedky podľa osobitných zákonov. Ide napríklad o nasledu-
júce zákony:
•	 zákon č. 166/2003 Z. z. o ochrane súkromia pred neoprávneným po-

užitím informačno-technických prostriedkov (zákon o ochrane pred 
odpočúvaním); informácie získané štátnymi orgánmi vymedzenými 
v zákone (napr. Policajným zborom, Slovenskou informačnou službou) 
použitím informačno-technického prostriedku zákonným postupom 
možno v trestnom konaní použiť ako dôkaz (§ 7 ods. 2 a 3 tohto zákona),

•	 zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov umožňuje monito-
rovať priestor prístupný verejnosti pomocou videozáznamu alebo audio-
záznamu, ak:

 − spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné podľa osobitného pred-
pisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika via-
zaná,

 − spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na ochranu života, zdra-
via alebo majetku dotknutej osoby alebo inej fyzickej osoby,

 − spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na splnenie úlohy reali-
zovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej 
prevádzkovateľovi.
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12.1 Sledovanie osôb a vecí

Sledovaním osôb a vecí sa rozumie získavanie poznatkov o pohybe a činnos-
ti osôb alebo o pohybe vecí dôležitých pre trestné konanie, ktoré sa vykonáva 
utajovaným spôsobom (§ 113 TP).

Patrí medzi prostriedky operatívno-pátracej činnosti (§ 10 ods. 22 TP).
Sledovanie možno vykonať iba v konaní o úmyselnom trestnom čine, ak 

možno dôvodne predpokladať, že ním budú zistené skutočnosti významné 
pre trestné konanie.

Osobami oprávnenými vydať príkaz na sledovanie sú:
 − prokurátor, a to pred začatím trestného stíhania alebo v prípravnom 

konaní,
 − ak sa má sledovanie vykonať v iných priestoroch alebo na pozemkoch, 

ktoré nie sú verejne prístupné, alebo s využitím informačno-technických 
prostriedkov a sledovanie nie je spojené so vstupom do obydlia, tak pred 
začatím trestného stíhania alebo v prípravnom konaní je príslušný sudca 
pre prípravné konanie na návrh prokurátora alebo aj nepríslušný sudca 
pre prípravné konanie, v obvode ktorého sa má vykonať sledovanie, ak 
vec neznesie odklad (§ 113 ods. 4 TP),

 − predseda senátu v konaní pred súdom.
V príkaze sa musí určiť čas, počas ktorého sa bude sledovanie vykonávať, 

a to najviac na šesť mesiacov; možno ho predĺžiť najviac o ďalších šesť me-
siacov, a to aj opakovane.

Bez príkazu možno sledovanie začať, ak
 − vec neznesie odklad a príkaz nemožno vopred zadovážiť a
 − nejde o prípady uvedené v § 113 ods. 4 TP.

Policajt alebo príslušný útvar Policajného zboru je však povinný bez meš-
kania dodatočne požiadať o vydanie príkazu. Ak príkaz nebude do 24 hodín 
vydaný, musí sa sledovanie skončiť, takto získané informácie nemožno po-
užiť a musia sa predpísaným spôsobom bez meškania zničiť.

Sledovanie vykonáva príslušný orgán Policajného zboru.
Ak sa pri sledovaní zistí, že obvinený komunikuje so svojím obhaj-

com, takto získané informácie nemožno použiť na účely trestného konania 
a musia sa predpísaným spôsobom bez meškania zničiť; to neplatí, ak ide 
o informácie, ktoré sa vzťahujú na vec, v ktorej advokát nezastupuje obvine-
ného ako obhajca.
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12.2 Vyhotovovanie obrazových, zvukových alebo  
 obrazovo-zvukových záznamov

Vyhotovovanie obrazových, zvukových alebo obrazovo-zvukových záznamov 
je informačno-technický prostriedok vykonávaný utajovaným spôsobom, 
ktorý má charakter dôkazného prostriedku a slúži na zisťovanie skutočnos-
tí významných pre trestné konanie prostredníctvom obrazových, zvukových 
alebo obrazovo-zvukových záznamov (§ 114 TP).
1. Vyhotovovanie záznamov, ktoré nie je spojené so vstupom do obydlia, 

možno vykonať (§ 114 ods. 1 TP):
a) v trestnom konaní pre

– úmyselný trestný čin, za ktorý zákon ustanovuje trest odňatia slo-
body s hornou hranicou trestnej sadzby prevyšujúcou tri roky,

– korupciu,
– iný úmyselný trestný čin, o ktorom na konanie zaväzuje medziná-

rodná zmluva;
b) ak možno dôvodne predpokladať, že ním budú zistené skutočnosti 

významné pre trestné konanie.
2. Vyhotovovanie záznamov, ktoré je spojené so vstupom do obydlia, 

možno vykonať (§ 114 ods. 2 TP):
a) v trestnom konaní o

– zločine,
– korupcii,
– trestnom čine zneužívania právomoci verejného činiteľa,
– trestnom čine legalizácie príjmu z trestnej činnosti,
– inom úmyselnom trestnom čine, o ktorom na konanie zaväzuje 

medzinárodná zmluva;
b) ak možno dôvodne predpokladať, že ním budú zistené skutočnosti 

významné pre trestné konanie.
Osobami oprávnenými vydať príkaz na vyhotovovanie obrazových, 

zvukových alebo obrazovo-zvukových záznamov sú:
 − sudca pre prípravné konanie na návrh prokurátora, a to pred začatím 

trestného stíhania alebo v prípravnom konaní,
 − prokurátor pred začatím trestného stíhania alebo v prípravnom konaní, 

ak ide o vec, ktorá neznesie odklad, a vyhotovovanie obrazových, zvu-
kových alebo obrazovo-zvukových záznamov nie je spojené so vstupom 
do obydlia; takýto príkaz musí najneskôr do 24 hodín od jeho vydania 
potvrdiť sudca pre prípravné konanie, inak stráca platnosť a takto zís-
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kané informácie nemožno použiť na účely trestného konania a musia sa 
predpísaným spôsobom bez meškania zničiť,

 − predseda senátu v konaní pred súdom.
V príkaze sa musí určiť čas, počas ktorého sa bude vyhotovovanie ob-

razových, zvukových alebo obrazovo-zvukových záznamov vykonávať, a to 
najviac na šesť mesiacov; možno ho predĺžiť najviac o dva mesiace, a to aj 
opakovane.

12.3 Odpočúvanie a záznam telekomunikačnej prevádzky

Ide o trestnoprocesný inštitút umožňujúci zaznamenávať telefónne hovory 
a iné skutočnosti oznamované prostredníctvom elektronickej komunikačnej 
siete, ak sú svojím obsahom významné pre trestné konanie (§ 115 TP).

Príkaz na odpočúvanie a záznam telekomunikačnej prevádzky môže 
byť vydaný v dvoch prípadoch:
1. v trestnom konaní

a) o zločine, korupcii, trestnom čine zneužívania právomoci verejného 
činiteľa, trestnom čine legalizácie príjmu z trestnej činnosti alebo pre 
iný úmyselný trestný čin, o ktorom na konanie zaväzuje medzinárod-
ná zmluva,

b) ak možno dôvodne predpokladať, že budú zistené skutočnosti vý-
znamné pre trestné konanie;

2. v trestnom konaní
a) pre iný úmyselný trestný čin, ako je uvedený v bode 1,
b) iba so súhlasom užívateľa odpočúvaného alebo zaznamenávaného te-

lekomunikačného zariadenia.
Subjektmi oprávnenými vydať príkaz na odpočúvanie a záznam tele-

komunikačnej prevádzky sú:
 − sudca pre prípravné konanie na návrh prokurátora, a to pred začatím 

trestného stíhania alebo v prípravnom konaní,
 − prokurátor pred začatím trestného stíhania alebo v prípravnom konaní, 

ak ide o vec, ktorá neznesie odklad, a odpočúvanie a záznam telekomu-
nikačnej prevádzky nie je spojený so vstupom do obydlia; takýto príkaz 
musí najneskôr do 24 hodín od jeho vydania potvrdiť sudca pre príprav-
né konanie, inak stráca platnosť a takto získané informácie nemožno na 
účely trestného konania použiť a musia sa predpísaným spôsobom bez 
meškania zničiť,

 − predseda senátu v konaní pred súdom.
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V príkaze sa musí určiť čas, počas ktorého sa bude odpočúvanie a záznam 
telekomunikačnej prevádzky vykonávať, a to najviac na šesť mesiacov; mož-
no ho predĺžiť najviac o dva mesiace, a to aj opakovane.

Ak sa pri odpočúvaní a zaznamenávaní telekomunikačnej prevádzky zis-
tí, že obvinený komunikuje so svojím obhajcom, takto získané informácie 
nemožno použiť na účely trestného konania a musia sa predpísaným spôso-
bom bez meškania zničiť; to neplatí, ak ide o informácie, ktoré sa vzťahujú 
na vec, v ktorej advokát nezastupuje obvineného ako obhajca (§ 115 ods. 1).

V trestnom konaní pre úmyselný trestný čin môžu oprávnené subjekty 
vydať príkaz na zistenie a oznámenie údajov o uskutočnenej telekomuni-
kačnej prevádzke, ktoré sú predmetom telekomunikačného tajomstva alebo 
na ktoré sa vzťahuje ochrana osobných údajov, ktoré sú potrebné na objas-
nenie skutočností dôležitých pre trestné konanie (§ 116 TP).

Inštitút odpočúvania a  záznamu telekomunikačnej prevádzky podľa 
§ 115 TP sa rovnako použije na zaznamenávanie údajov prenášaných pro-
stredníctvom počítačovej siete.

12.4 Agent

Agent je príslušník Policajného zboru alebo príslušník polície iného štátu, 
ktorý na základe príkazu prokurátora alebo súdu prispieva k odhaľovaniu, 
zisťovaniu a  usvedčovaniu páchateľov zločinu, korupcie, trestného činu 
zneužívania právomoci verejného činiteľa a  trestného činu legalizácie 
príjmu z trestnej činnosti. Pri odhaľovaní, zisťovaní a usvedčovaní pácha-
teľov korupcie môže byť agentom aj iná osoba ako príslušník Policajného 
zboru ustanovená prokurátorom (§ 10 ods. 20 a § 117 TP).

Použitie agenta je prípustné len vtedy, ak odhaľovanie, zisťovanie 
a  usvedčovanie páchateľov uvedených trestných činov by bolo iným spô-
sobom podstatne sťažené (subsidiarita) a získané poznatky odôvodňujú 
podozrenie, že bol spáchaný alebo má byť spáchaný taký trestný čin (§ 117 
ods. 1 TP).

Osobitným prípadom je použitie tzv. agenta provokatéra (§ 117 ods. 2 
TP). Iniciatívne navádzanie na spáchanie trestného činu je prípustné len za 
splnenia nasledovných podmienok:
a) podozrenie z korupcie,
b) podozrivým je verejný činiteľ alebo zahraničný verejný činiteľ,
c) zistené skutočnosti nasvedčujú, že páchateľ by trestný čin spáchal aj vte-

dy, ak by príkaz na použitie agenta nebol vydaný.
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Agent koná pod dočasnou alebo trvalou legendou (súhrn krycích úda-
jov o osobe agenta, najmä o jeho totožnosti, rodinnom stave, vzdelaní a za-
mestnaní) alebo bez legendy.

Subjektmi oprávnenými vydať príkaz na použitie agenta sú:
 − sudca pre prípravné konanie na návrh prokurátora, a to pred začatím 

trestného stíhania alebo v prípravnom konaní,
 − prokurátor pred začatím trestného stíhania alebo v prípravnom konaní 

predbežne aj ústne (okrem príkazu na použitie tzv. agenta provokatéra, 
keď príkaz môže vydať len sudca pre prípravné konanie), ak ide o vec, 
ktorá neznesie odklad a použitie agenta nie je spojené so vstupom do 
obydlia; takýto príkaz však musí v písomnej podobe najneskôr do 72 ho-
dín od jeho vydania potvrdiť sudca pre prípravné konanie, inak stráca 
platnosť a takto získané informácie nemožno na účely trestného konania 
použiť a musia sa predpísaným spôsobom bez meškania zničiť,

 − predseda senátu v konaní pred súdom.
V príkaze sa musí určiť čas, počas ktorého bude agent použitý, a to naj-

viac na šesť mesiacov; možno ho predĺžiť najviac o dva mesiace, a to aj opa-
kovane.

Konanie agenta:
a) musí byť v súlade s účelom Trestného poriadku,
b) musí byť úmerné protiprávnosti konania, na ktorého odhaľovaní, zisťo-

vaní alebo usvedčovaní sa zúčastňuje,
c) s výnimkou tzv. agenta provokatéra nesmie byť iniciatívnym navádzaním 

na trestnú činnosť.
Použitie agenta patrí medzi prostriedky operatívno-pátracej činnosti (§ 10 

ods. 22 TP).

12.5 Porovnávanie údajov v informačných systémoch

Predstavuje prostriedok zabezpečovania informácií týkajúcich sa osôb alebo 
vecí dôležitých pre trestné konanie a nevyhnutných na objasnenie trestné-
ho činu prostredníctvom elektronického porovnávania ich údajov s údajmi 
zhromaždenými na iné účely v informačných databázach rôznych inštitúcií 
(§ 118 TP).

Porovnaním údajov v informačných systémoch sa rozumie porovnáva-
nie údajov o možnom páchateľovi (páchateľoch) trestného činu so súbormi 
údajov nazhromaždených v informačných systémoch rôznych inštitúcií na 
iné účely (t. j. nie na účely trestného konania), pričom ide o subjekty, ktoré 
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nie sú orgánmi činnými v trestnom konaní (napr. databázy poisťovní, ban-
kových inštitúcií a pod.).

Jeho uplatňovanie sa spravidla týka veľkého počtu osôb, z ktorých väč-
šina nie je podozrivá zo spáchania trestného činu, resp. nemá s trestným 
stíhaním žiadnu súvislosť.

Použitie tohto inštitútu prichádza do úvahy:
a) v trestnom konaní pre:

– úmyselný trestný čin, za ktorý zákon ustanovuje trest odňatia slobody 
s hornou hranicou trestnej sadzby prevyšujúcou tri roky,

– korupciu,
– iný úmyselný trestný čin, o ktorom na konanie zaväzuje medzinárod-

ná zmluva;
b) ak je to nevyhnutné na objasnenie trestného činu.

Osobami oprávnenými vydať príkaz sú:
 − prokurátor, a to pred začatím trestného stíhania alebo v prípravnom 

konaní,
 − predseda senátu v konaní pred súdom.

Ak sa porovnávaním údajov nezistili skutočnosti významné pre trest-
né konanie, získané záznamy treba predpísaným spôsobom zničiť (§ 118 
ods. 6 TP).
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Dokazovanie v trestnom konaní je zákonom upravený postup subjektov trest-
ného konania smerujúci k vyhľadaniu, zabezpečeniu, vykonaniu a zhodnote-
niu informácií dôležitých pre poznanie skutkových okolností významných pre 
rozhodnutie o vine a treste, prípadne aj pre rozhodnutie o postupe v konaní. 
Z pohľadu pojmov, na zákonnosť postupu pri dokazovaní je irelevantné, akú 
právnu kvalifikáciu má skutok. t. j. či ide o ekonomickú trestnú činnosť alebo 
nie. Táto skutočnosť má význam na posúdenie toho, akú metodiku vyšetrova-
nia zvoliť, t. j. akým spôsobom je najefektívnejšie preukazovať trestnú činnosť.

Dokazovanie je činnosť, ktorej výsledkom je obstaranie dôkazu v záko-
nom predpísanej forme.

13.1 Základné pojmy

Účel dokazovania – rekonštruovať skutočnosti z minulosti tak, aby naše 
poznanie bolo jej správnym odrazom a aby mohlo byť základom spravodli-
vého rozhodnutia.

Predmet dokazovania – všetky skutočnosti dôležité pre rozhodnutie veci.
Dôkaz – priamy poznatok, ktorý orgán činný v trestnom konaní a súd 

získal o predmete dôkazu z dôkazného prostriedku. Ako dôkaz môže slú-
žiť všetko, čo môže prispieť k náležitému objasneniu veci a čo sa získalo 
z dôkazných prostriedkov podľa Trestného poriadku alebo podľa osobitného 
zákona.

Predmet dôkazu – skutočnosť dôležitá pre trestné konanie, ktorá sa má 
dokazovaním zistiť.

Dôkazný prostriedok – je procesný úkon alebo širšie, procesná činnosť, 
pomocou ktorého sa získava dôkaz z prameňa dôkazu. Dôkazné prostriedky 
sú podľa § 119 ods. 2 TP demonštratívnym výpočtom určené procesné úkony, 
pomocou ktorých sa získavajú poznatky dôležité pre trestné konanie.

Prameň dôkazu – nositelia poznatkov alebo informácií; sú nimi len oso-
by a veci.

13.2 Základné zásady dokazovania

Základnými zásadami dokazovania sú:
a. zásada prezumpcie neviny (§ 2 ods. 4 TP),
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b. zásada zistenia skutkového stavu bez dôvodných pochybností (§ 2 
ods. 10 TP),

c. vyhľadávacia zásada (§ 2 ods. 10 TP),
d. zásada kontradiktórnosti (§ 2 ods. 11 TP),
e. zásada voľného hodnotenia dôkazov (§ 2 ods. 12 TP),
f. zásada ústnosti (§ 2 ods. 18 TP),
g. zásada bezprostrednosti (§ 2 ods. 19 TP).

13.3 Špeciálne zásady dokazovania

Špeciálnymi zásadami dokazovania sú:
•	 dôkazy sa nesmú získavať v rozpore s ustanoveniami Trestného poriad-

ku; v žiadnom prípade sa dôkazy nesmú získavať násilím, donútením ani 
hrozbou fyzického či psychického násilia;

•	 dôkaz získaný nezákonným donútením alebo hrozbou takého donútenia 
sa nesmie v konaní použiť, je absolútne neúčinný; to neplatí pre prípad, 
keď sa použije ako dôkaz proti osobe, ktorá také donútenie alebo hrozbu 
donútenia použila;

•	 dôkazy môžu obstarávať aj strany na vlastné náklady. V  prípade oslo-
bodenia spod obžaloby účelne vynaložené náklady nahradí obvinenému 
štát;

•	 nik nemusí usvedčovať sám seba, preto obvinený nemusí vypovedať a ne-
smie byť vo svojej veci nútený vypovedať ako svedok.

13.4 Predmet dokazovania

Dokazovať treba všetky podstatné skutočnosti, ktoré sú dôležité pre rozhod-
nutie. Konkrétny okruh okolností, ktoré je nutné v konkrétnom prípade do-
kazovať, závisí od jedinečností prípadu, od jeho príčin a podmienok a ďal-
ších okolností. Trestný poriadok nepozná špeciálne dôkazné prostriedky vo 
vzťahu k vyšetrovaniu ekonomických trestných činov a z pohľadu aplikačnej 
praxe budú v prípade ekonomických trestných činov prevažovať najmä lis-
tinné dôkazy a dôkazné prostriedky výsluchu osoby a znalecké dokazovanie. 
Predmetom dokazovania sú okolnosti dôležité pre rozhodnutie vo veci aj 
okolnosti dôležité pre postup v konaní. Za predpokladu použitia odklonov 
sú nimi aj okolnosti, ktoré sa vyžadujú na ich použitie.
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Okolnosti dôležité pre rozhodnutie vo veci samej
Bez ohľadu na konkrétny prípad, Trestný poriadok exemplifikatívne usta-

novuje okruh okolností, ktoré treba dokazovať. Podľa § 119 ods. 1 TP treba 
dokazovať najmä:

 − či sa stal skutok a či má znaky trestného činu,
 − kto tento skutok spáchal a z akých pohnútok,
 − závažnosť činu vrátane príčin a podmienok jeho spáchania,
 − osobné pomery páchateľa v rozsahu potrebnom na určenie druhu a vý-

mery trestu a uložení ochranného opatrenia a iného rozhodnutia,
 − následok a výšku škody spôsobenú trestným činom,
 − príjmy z trestnej činnosti a prostriedky na jej spáchanie, ich umiestne-

nie, povahu, stav a cenu.
Okolnosti dôležité pre použitie tzv. odklonov (na vydanie rozhodnutia bez 
uskutočnenia riadneho formalizovaného trestného procesu)

Ide o skutočnosti potrebné na naplnenie podmienok na podmienečné 
zastavenie trestného stíhania, zmier alebo dohodu o vine a treste (napr. vy-
hlásenie obvineného o spáchaní činu, súhlas poškodeného atď.).

Okolnosti dôležité pre postup v konaní
Ide o skutočnosti odôvodňujúce prerušenie trestného stíhania a pokračo-

vanie v ňom, prejudiciálne otázky, okolnosti týkajúce sa oslobodenia svedka 
od povinnosti svedčiť.

Nie je potrebné dokazovať notoriety, skutočnosti chronicky známe 
(napr. ktorým smerom tečie rieka Váh) alebo skutočnosti, o ktorých platí 
prezumpcia pravdivosti, kým sa nepreukáže opak (napr. obvinený je živý).

Taktiež sa nedokazujú právne predpisy publikované alebo registrované 
v Zbierke zákonov Slovenskej republiky a ani všeobecne záväzné právne akty 
Európskej únie a Európskych spoločenstiev (platí zásada „iura novit curia“ – 
súd pozná právo).

13.5 Rozsah dokazovania

Rozsahom dokazovania sa rozumejú hranice dokazovania, množstvo a kva-
lita dôkazov, ktorými má byť preukázaný predmet dokazovania. Je odliš-
ný podľa štádia trestného konania (iný rozsah dôkazov treba na podanie 
obžaloby, iný na vynesenie rozsudku, kde je rozsah dokazovania širší) a aj 
vzhľadom na konkrétnu vec. Rozsah dokazovania je pritom rámcovo určený 
zásadou zistenia skutkového stavu bez dôvodných pochybností. Vzniesť ob-
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vinenie voči fyzickej osobe možno vtedy, ak je dostatočne odôvodnený záver, 
že skutok sa stal, má znaky trestného činu. Vzniesť obvinenie voči právnic-
kej osobe možno vtedy, ak je dostatočne odôvodnený záver, že:
a) skutok sa stal,
b) má znaky trestného činu,
c) trestný čin bol spáchaný v prospech právnickej osoby, v jej mene, v rám-

ci jej činnosti alebo jej prostredníctvom, pričom tieto podmienky treba 
vykladať alternatívne,

d) došlo k nemu v príčinnej súvislosti s konaním fyzickej osoby:
 − štatutárneho orgánu alebo člena štatutárneho orgánu,
 − toho, kto vykonáva kontrolnú činnosť alebo dohľad v rámci právnic-

kej osoby, alebo
 − inej osoby, ktorá je oprávnená zastupovať právnickú osobu alebo za 

ňu rozhodovať, a to
 − nedostatočným dohľadom alebo kontrolou osoby podľa písmen a) až 

c), ktoré boli jej povinnosťou, hoci z nedbanlivosti umožnila spáchať 
trestný čin osobou, ktorá konala v rámci oprávnení, ktoré jej boli zve-
rené právnickou osobou, pričom z povahy veci vyplýva, že aj v tomto 
prípade musí byť splnené, aby bol trestný čin spáchaný alternatívne 
v prospech právnickej osoby, v jej mene, v rámci jej činnosti alebo jej 
prostredníctvom a súčasne nesmie byť príčinná súvislosť medzi zly-
haním dohľadových povinností nadriadeného a spáchaným trestným 
činom nepatrná alebo menšia vzhľadom na predmet podnikania práv-
nickej osoby, spôsob, následky a okolnosti spáchania trestného činu.

13.6 Rozdelenie dôkazov

Z hľadiska teórie trestného práva procesného existuje viacero kritérií roz-
delenia dôkazov, ktoré prispievajú k hlbšiemu chápaniu problematiky dô-
kazného práva.
1. Podľa vzťahu k predmetu obvinenia sa dôkazy delia na:

a) usvedčujúce – preukazujúce okolnosti svedčiace v neprospech obvi-
neného a

b) ospravedlňujúce – preukazujúce okolnosti svedčiace v prospech ob-
vineného.

2. Podľa vzťahu prameňa informácie k dokazovanej skutočnosti sa dôkazy 
delia na:
a) pôvodné – čerpané z bezprostredného prameňa priamo preukazu-
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júceho určité skutočnosti (napr. výpoveď svedka o tom, čo videl na 
vlastné oči, originál listiny),

b) odvodené – čerpané z odvodeného prameňa, ktorý informáciu získal 
len sprostredkovane buď z bezprostredného prameňa (napr. výpoveď 
svedka o udalosti, o ktorej len počul od iného), alebo dokonca z iné-
ho odvodeného prameňa (napr. výpoveď svedka, ktorý počul, ako iná 
osoba opisuje listinu).

Informačná hodnota pôvodných dôkazov je vyššia. Odvodené dô-
kazy slúžia predovšetkým na zaistenie a preverenie vierohodnosti pô-
vodných dôkazov.

3. Podľa vzťahu k dokazovanej skutočnosti sa dôkazy delia na:
a) priame – priamo potvrdzujú alebo vyvracajú dokazovanú skutočnosť 

(napr. výpoveď očitého svedka),
b) nepriame – poskytujú o dokazovanej skutočnosti istý poznatok pro-

stredníctvom inej skutočnosti, ktorá nepriamo súvisí s dokazovanou 
skutočnosťou (napr. stopa DNA na mieste činu, pričom táto stopa sa 
tam mohla dostať ešte pred činom).

Nepriame dôkazy slúžia ako podporné dôkazy vo vzťahu k pria-
mym alebo ak neexistuje priamy dôkaz. Musia vytvárať ucelenú infor-
mačnú štruktúru s dostatočnou presvedčivosťou (napr. jeden svedok 
počul obvineného vyhrážať sa poškodenému smrťou, na mieste činu 
sa našla DNA obvineného, ďalší svedok videl o krátky čas po spáchaní 
činu neďaleko miesta činu obvineného zahadzovať pištoľ do rieky).

4. Podľa zdroja dôkazov sa dôkazy delia na:
a) osobné – získané z prameňov dôkazov, ktorými sú osoby (napr. in-

formácie získané výsluchom svedka, konfrontáciou),
b) vecné – získané z prameňov dôkazov, ktorými sú predmety alebo sú-

bory predmetov (napr. informácie získané z obhliadky miesta činu, 
informácie získané zo štúdia listiny).

5. Z hľadiska účinnosti dôkazov sa dôkazy delia na:
a) účinné  – boli získané v  súlade so všeobecne záväznými  právnymi 

predpismi (napr. výsluch obvineného za dodržania všetkých proces-
ných pravidiel). Tieto dôkazy sú plne použiteľné v trestnom konaní;

b) relatívne neúčinné – pri ich získavaní došlo k porušeniu právnych 
noriem ustanovených vo všeobecne záväzných právnych predpisoch, 
ale túto právnu vadu možno dodatočne odstrániť. Ak sa tak stane, ta-
kéto dôkazy možno použiť v trestnom konaní (napr. ak vypovedal 
svedok, ktorý má zákonom uznanú povinnosť mlčanlivosti, ale doda-
točne je tejto povinnosti zákonným spôsobom zbavený);



207

13. DOKAZOVANIE

c) absolútne neúčinné – pri ich získavaní došlo k porušeniu právnych 
noriem ustanovených vo všeobecne záväzných právnych predpisoch 
a táto právna vada je tak závažného charakteru, že ju nemožno doda-
točne odstrániť (napr. výsluch obvineného, ktorý nie je neodkladným 
alebo neopakovateľným úkonom a ktorý je vykonávaný v čase, keď 
obvinený nemá obhajcu, hoci ide o prípad nutnej obhajoby, je dôka-
zom absolútne neúčinným a nemožno ho v trestnom konaní použiť). 
Takéto dôkazy nemožno v trestnom konaní vôbec použiť.

13.7 Priebeh dokazovania

Proces dokazovania možno rozdeliť do viacerých štádií, ktoré spolu úzko 
súvisia. Základnými štádiami dokazovania sú:
1. vyhľadávanie dôkazov a ich procesné zabezpečenie,
2. vykonávanie a procesné zdokumentovanie dôkazov,
3. previerka dôkazov,
4. hodnotenie dôkazov.

Ad 1) Vyhľadávanie prameňov dôkazov a ich procesné zabezpečenie – 
vychádza z už spomínanej vyhľadávacej zásady uvedenej v § 2 ods. 10 TP. 
Vyhľadávanie prameňov dôkazov je povinnosťou orgánov činných v  trest-
nom konaní a právom ostatných subjektov trestného konania, rovnako ako 
aj ďalšie štádium – vykonávanie dôkazov. Súdy môžu tiež vyhľadávať alebo 
iniciovať vyhľadávanie prameňov dôkazov, ale nie je to ich primárnym po-
slaním v  trestnom konaní. Najvýraznejšie možnosti zabezpečenia prame-
ňov dôkazov sú Trestným poriadkom pochopiteľne zverené orgánom čin-
ným v trestnom konaní a súdom (napr. predvedenie svedka), aj keď určité 
obmedzené práva majú v tomto smere aj ostatné subjekty trestného konania 
(napr. doviesť svedka s jeho súhlasom na výsluch).

Ad 2) Vykonávanie a procesné zdokumentovanie dôkazov – ide o pro-
ces, v ktorom sa prostredníctvom dôkazných prostriedkov získavajú z pra-
meňov dôkazov dôkazy. Vykonávanie dôkazov nesmie byť v rozpore s exis-
tujúcimi právnymi normami a musí byť v súlade so zásadami dokazovania. 
Zdokumentovanie dôkazov, t. j. presné spisovanie zápisníc, sa robí priebež-
ne s ich vykonávaním, pretože tak sa dosahuje čo najpresnejší záznam z ich 
vykonávania na budúce hodnotenie dôkazov alebo aj na ďalšie vyhľadávanie 
prameňov dôkazov, či vykonávanie dôkazov.

Ad 3) Previerka dôkazov – vykonáva sa súbežne od prvého okamihu 
vykonávania dôkazov, prípadne už od vyhľadávania prameňov dôkazov. Už 
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pri prvom kontakte s dôkazom sa musí preveriť, či dôkaz súvisí s vecou, či 
bude vykonateľný, či je dostatočne hodnoverný. Dôkazy sa preverujú najmä 
ich analýzou, porovnávaním s inými dôkazmi, vykonávaním ďalších proces-
ných úkonov (napr. dve kontroverzné výpovede sa spravidla preverujú kon-
frontáciou). Cieľom previerky dôkazov je zisk predstavy o kvalite, a teda aj 
význame zhromaždených dôkazov.

Ad 4) Hodnotenie dôkazov – je záverečným štádiom dokazovania, aj 
keď osoby vykonávajúce dokazovanie si robia čiastkové úsudky už počas 
predchádzajúcich fáz dokazovania. Hodnotenie dôkazov je postavené naj-
mä na zásade voľného hodnotenia dôkazov. Dôkazy hodnotia s právnou re-
levanciou, prejavujúcou sa v rozhodnutí, orgány činné v trestnom konaní 
a súd. Dôkazy sa hodnotia jednotlivo aj v ich vzájomnom súhrne, pričom sa 
hodnotí najmä stupeň ich hodnovernosti, ale aj ich zákonnosť a prípustnosť, 
ich relevancia na preukázanie určitých okolností. Ide o myšlienkovú činnosť 
orgánov činných v trestnom konaní a súdu, ktorou sa završuje proces doka-
zovania.

13.8 Dôkazné prostriedky

Dôkazný prostriedok je procesný úkon alebo širšie, procesná činnosť, po-
mocou ktorého sa získava dôkaz z prameňa dôkazu. Dôkazné prostriedky 
sú demonštratívne vymenované v druhej vete § 119 ods. 2 TP. Z toho vyplý-
va, že iné ako v Trestnom poriadku výslovne uvedené dôkazné prostriedky, 
ak nie sú upravené osobitným zákonom a neodporujú a ani neobchádzajú 
Trestný poriadok ani iný zákon, sú dôkaznými prostriedkami podľa Trestné-
ho poriadku. Dôkazný prostriedok, ktorý spravidla absentuje pri dokazova-
ní ekonomickej trestnej činnosti, je obhliadka miesta činu.

Ekonomické trestné činy sa dokazujú najmä dôkazným prostriedkom 
výsluchu obvineného, výsluchom svedkov a zaisťovaním listinných dôkazov 
(faktúry, zmluvy, dodacie listy, objednávky, preberacie protokoly), prípad-
ne elektronickými dôkazmi (obsah zaistených nosičov dát, údaje prenášané 
prostredníctvom počítačovej siete a znaleckým dokazovaním, najmä z od-
vetvia účtovníctva a daňovníctva.

Výsluch obvineného (§ 122 a nasl. TP)
Výsluch obvineného vykonáva orgán činný v trestnom konaní alebo súd tak, 
aby zistil podstatné skutočnosti dôležité pre trestné konanie. K výpovedi ani 
k priznaniu nesmie byť obvinený nijakým nezákonným spôsobom donuco-
vaný a pri výsluchu treba rešpektovať jeho osobnosť.
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Pred výsluchom musí byť obvinený poučený: „Ako obvinený máte právo 
vypovedať alebo odoprieť vypovedať. K priznaniu vás nikto nesmie nútiť. Máte 
právo zvoliť si obhajcu. Ak nemáte prostriedky na zaplatenie obhajcu, máte prá-
vo žiadať, aby vám bol obhajca ustanovený. Máte právo žiadať, aby sa obhajca 
zúčastnil na vašom výsluchu a bez jeho prítomnosti nevypovedať.“

Obvineného vzhľadom na konkrétne okolnosti prípadu treba poučiť aj 
o možnosti a podmienkach podmienečného zastavenia trestného stíhania, 
uzavretia zmieru a zastavenia trestného stíhania, o konaní o dohode o vine 
a  treste, ako aj o  podmienkach uloženia trestu prepadnutia majetku, ak 
bude vznesené obvinenie za niektorý z trestných činov uvedených v § 58 
ods. 2 TZ.

Ak je ako obvinený vypočúvaná osoba mladšia ako 18 rokov, orgány čin-
né v trestnom konaní vykonajú výsluch s využitím technických zariadení 
určených na záznam zvuku a obrazu, ak je to primerané vzhľadom na okol-
nosti prípadu, najmä ak je pochybnosť, či je táto osoba schopná pochopiť ob-
sah výsluchu, pričom sa zohľadňujú jej najlepšie záujmy, a ak tomu nebránia 
závažné technické dôvody, ktoré je orgán činný v trestnom konaní povinný 
uviesť v zápisnici.

Pred prvým výsluchom treba vždy zistiť totožnosť obvineného, jeho osob-
né, rodinné, majetkové a zárobkové pomery a predchádzajúce trestné stíha-
nia a tresty, ktoré mu boli uložené. Poučenie uvedené v § 121 ods. 2 TZ sa 
mu prečíta, v prípade potreby ešte aj primerane vysvetlí a obvinený podpi-
som potvrdí, že poučeniu porozumel. Treba ho poučiť aj o ďalších právach 
obvineného uvedených v § 34 ods. 1 až 3 TZ a tiež o podmienkach doručo-
vania písomností a následkoch s tým spojených. Potom treba obvineného 
oboznámiť so skutkom, ktorý sa mu kladie za vinu, a s jeho právnou kvali-
fikáciou.

Obvinenému musí byť daná možnosť podrobne sa k obvineniu vyjad-
riť, najmä súvisle opísať skutočnosti, ktoré sú predmetom obvinenia, uviesť 
skutočnosti, ktoré obvinenie zoslabujú alebo vyvracajú, a ponúknuť o nich 
dôkazy. Obvinenému sa môžu klásť otázky na doplnenie výpovede alebo na 
objasnenie neúplností, nejasností alebo rozporov. Otázky sa musia klásť 
ohľaduplne a zrozumiteľne. Obvinenému sa však nesmú klásť otázky, v kto-
rých je obsiahnuté ako na otázku odpovedať, otázky klamlivé ani otázky, 
ktoré by obsahovali skutočnosti, ktoré sa majú zistiť až z jeho výpovede. 
Otázky nesmú neodôvodnene zasahovať do súkromia vypočúvaného okrem 
zisťovania pohnútky činu.

Obvinenému možno dovoliť, aby skôr, než odpovie, nazrel do svojich 
poznámok.
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Výpoveď obvineného sa do zápisnice zapíše spravidla podľa diktátu vypo-
čúvajúceho v priamej reči a pokiaľ možno doslova.

Výsluch svedka (§ 127 a nasl. TP)
Každý je povinný dostaviť sa na predvolanie orgánov činných v trestnom ko-
naní a súdu a vypovedať ako svedok o tom, čo mu je známe o trestnom čine 
a o páchateľovi alebo o okolnostiach dôležitých pre trestné konanie. Každý 
je povinný napomáhať splneniu tejto povinnosti.

Zákaz výsluchu svedka
Svedok nesmie byť vypočúvaný o okolnostiach, ktoré tvoria utajovanú sku-
točnosť, okrem prípadu, že bol od tejto povinnosti príslušným orgánom 
oslobodený. Oslobodenie možno odoprieť len vtedy, keby bola ohrozená ob-
rana alebo bezpečnosť štátu alebo hrozila iná rovnako vážna škoda; dôvody 
na odopretie oslobodenia treba vždy uviesť. Svedok nesmie byť vypočúvaný 
ani vtedy, keby svojou výpoveďou porušil zákonom alebo medzinárodnou 
zmluvou uloženú alebo uznanú povinnosť mlčanlivosti okrem prípadu, že 
by bol od tejto povinnosti oslobodený príslušným orgánom alebo tým, v kto-
rého záujme má túto povinnosť (advokát, daňový poradca).

Právo svedka odoprieť výpoveď
Právo odoprieť výpoveď ako svedok má príbuzný obvineného v priamom 
rade, jeho súrodenec, osvojiteľ, osvojenec, manžel a druh. Ak je obvinených 
viac a svedok je v uvedenom pomere len k niektorému z nich, má právo odo-
prieť výpoveď ohľadne iných obvinených len vtedy, keď nemožno oddeliť 
výpoveď, ktorá sa ich týka, od výpovede týkajúcej sa obvineného, s ktorým 
je svedok v tomto pomere.

Svedok je oprávnený odoprieť vypovedať, ak by výpoveďou spôsobil ne-
bezpečenstvo trestného stíhania sebe, svojmu príbuznému v priamom rade, 
svojmu súrodencovi, osvojiteľovi, osvojencovi, manželovi alebo druhovi, 
alebo iným osobám v rodinnom alebo obdobnom pomere, ktorých ujmu by 
právom pociťoval ako vlastnú ujmu. Svedok je oprávnený odoprieť vypove-
dať aj vtedy, ak by výpoveďou porušil spovedné tajomstvo alebo tajomstvo 
informácie, ktorá mu bola zverená ústne alebo písomne pod podmienkou 
mlčanlivosti ako osobe poverenej pastoračnou starostlivosťou.
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Rozhodnutie je akt aplikácie práva zo strany príslušného orgánu činného 
v trestnom konaní a súdu, ktorý obsahuje právny názor a autoritatívne rieši 
otázky týkajúce sa skutku, ktorý je predmetom trestného konania, prípadne 
aj ďalšie otázky s ním súvisiace.

Ide o špecifické procesné úkony – individuálne právne akty orgánov čin-
ných v trestnom konaní a súdu, ktoré spravidla majú zákonom presne usta-
novenú formu aj obsah.

14.1 Členenie rozhodnutí

1. Podľa vzťahu k vlastnému predmetu trestného konania:
a) rozhodnutia vo veci samej (meritórne rozhodnutia) sú rozhodnutia, 

ktorými sa trestné konanie končí, t. j. rozhodnutie o trestnom čine, 
jeho páchateľovi, treste alebo ochrannom opatrení (napr. rozsudok, 
trestný rozkaz, uznesenie o zastavení trestného stíhania),

b) ostatné rozhodnutia, ktoré vytvárajú predpoklady pre rozhodnu-
tie vo veci samej alebo uskutočňujú výkon rozhodnutí vo veci samej 
(napr. uznesenie o začatí trestného stíhania, uznesenie o vznesení 
obvinenia).

2. Podľa formy:
a) rozsudok (§ 163 až 175 TP) je najvýznamnejšou formou rozhodnutia, 

rozhoduje sa ním o vine alebo o oslobodení spod obžaloby a o treste,
b) uznesenie (§ 176 až 180 TP) – ide o najrozšírenejšiu formu rozhod-

nutia, ktorou sa rieši široký okruh otázok,
c) trestný rozkaz (§ 353 až 357 TP) je zjednodušenou formou odsudzu-

júceho súdneho rozhodnutia vydávaného samosudcom alebo sudcom 
pre prípravné konanie v osobitnom spôsobe konania,

d) príkaz (§ 181 a § 182 TP) predstavuje osobitnú formu rozhodnutia 
v prípadoch ustanovených Trestným poriadkom, proti ktorému nie je 
prípustný opravný prostriedok,

e) opatrenie (§ 10 ods. 19 TP) je neformálne ústne alebo písomné ro-
zhodnutie organizačnej povahy (napr. predvolanie, súhlas prokurá-
tora na zadržanie podozrivého a pod.),

f) iné rozhodnutia (rozhodnutia sui generis) sú špecifické rozhodnutia, 
kde vzhľadom na ich obsah nevyhovuje forma rozsudku, uznesenia či 
príkazu (napr. obžaloba, návrh dohody o vine a treste).
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Pravidlá pre spôsob rozhodovania v trestnom konaní (§ 162 TP)
•	 Súd rozhoduje rozsudkom, trestným rozkazom alebo príkazom, kde to zá-

kon výslovne ustanovuje; v ostatných prípadoch rozhoduje, ak zákon ne-
ustanovuje niečo iné, uznesením.

•	 Orgány činné v trestnom konaní rozhodujú, ak zákon neustanovuje 
niečo iné, uznesením. Príkazom rozhodujú, kde to zákon výslovne usta-
novuje.

14.2 Rozsudok

Rozsudok je individuálny právny akt, akt aplikácie práva súdom, ktorým sa 
v trestnom konaní rieši elementárna otázka trestného konania, t. j. otázka 
viny obžalovaného, prípadne uloženia trestu či ochranného opatrenia.

Rozsudok sa vyhlasuje „v mene Slovenskej republiky“ a vždy verejne.
Rozsudkom rozhoduje výlučne súd, a to:

a) o uznaní obžalovaného za vinného z trestného činu (§ 284 a nasl. TP),
b) o oslobodení spod obžaloby (§ 285 TP),
c) o schválení dohody o vine a treste (§ 334 ods. 4 TP),
d) o obnove konania, ak ukladá primeraný trest za ostávajúce trestné činy 

(§ 404 ods. 3 TP),
e) odvolací súd o odvolaní (§ 322 ods. 3 TP),
f) dovolací súd (Najvyšší súd SR), ktorý vyslovuje porušenie zákona (§ 386 

ods. 1 TP),
g) krajský súd, ak rozhoduje o uznaní cudzieho rozhodnutia (§ 518 ods. 3 TP).

Obsahové náležitosti rozsudku (§ 163 až 168 TP):
1. Úvodná časť obsahuje označenie súdu a presné označenie obžalovaného.
2. Výroková časť obsahuje výrok o:

– vine,
– treste, prípadne o upustení od potrestania,
– náhrade škody (ak bol riadne a včas uplatnený),
– ochrannom opatrení, ak sa o ňom rozhodlo.

3. Odôvodnenie.
4. Poučenie o opravnom prostriedku.

Osobitne sú upravené formálne a obsahové záležitosti
 − rozsudku, ktorým sa rozhoduje o vine (§ 164 TP),
 − odsudzujúceho rozsudku (§ 165 ods. 1 TP),
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 − oslobodzujúceho rozsudku (§ 165 ods. 2 TP),
 − nového rozsudku vo veci po hoci aj čiastočnom zrušení predchádzajúce-

ho rozsudku (§ 166 TP),
 − rozsudku, ktorým sa ukladá súhrnný trest (§ 167 TP).

Každý rozsudok treba vyhotoviť písomne. Ak sa po vyhlásení rozsudku 
prokurátor aj obvinený vzdali odvolania alebo taký prejav urobili v lehote 
do troch pracovných dní od vyhlásenia rozsudku, môže sa vyhotoviť zjed-
nodušený písomný rozsudok, ktorý neobsahuje odôvodnenie. Rozsudok 
treba písomne vyhotoviť vo väzobných veciach najneskôr do 10 pracovných 
dní, v  ostatných veciach do 30 pracovných dní odo dňa jeho vyhlásenia 
(§ 172 TP).

Rovnopis rozsudku treba doručiť osobám uvedeným v § 173 TP.

14.3 Uznesenie
Uznesenie predstavuje najčastejšiu formu rozhodnutia v trestnom konaní, 
a to z dôvodu, že uznesením rozhodujú okrem súdu aj orgány činné v trest-
nom konaní, a preto, že ide o  formu rozhodnutia, ktorou sa rieši široký 
okruh otázok.

Uznesenie musí obsahovať:
a) označenie orgánu, o ktorého rozhodnutie ide, mená a priezviská osôb, 

ktoré sa na rozhodnutí zúčastnili,
b) dátum a miesto rozhodnutia,
c) výrok uznesenia s uvedením zákonných ustanovení, ktoré boli použité, 

a ak ide o rozhodnutie vo veci samej, aj skutok a jeho právnu kvalifikáciu,
d) odôvodnenie, ak zákon neustanovuje niečo iné,
e) poučenie o opravnom prostriedku.

Na rozdiel od rozsudku má uznesenie menej formálny charakter a nevy-
hlasuje sa v mene republiky.

Vyhlasujú sa len tie uznesenia, ktoré boli urobené:
 − pri úkone vykonávanom za účasti osoby, ktorej sa uznesenie dotýka,
 − na hlavnom pojednávaní,
 − na verejnom zasadnutí,
 − na neverejnom zasadnutí.

Uznesenie treba vyhotoviť v písomnej forme. V zásade sa vyhotovujú 
všetky uznesenia s výnimkou uznesení, ktorými sa upravuje priebeh kona-
nia alebo spôsob vykonania dôkazov alebo ktorými sa nariaďuje alebo pri-
pravuje hlavné pojednávanie alebo zasadnutie súdu. Rovnako netreba vy-



214

EKONOMICKÉ TRESTNÉ ČINY

hotovovať uznesenia, ktoré sú zapísané v plnom znení v zápisnici o úkone, 
okrem prípadu, ak by bolo potrebné rovnopis takého uznesenia doručovať 
niektorej osobe.

Uznesenie sa oznamuje:
•	 osobe, ktorej sa priamo dotýka,
•	 osobe, ktorá naň dala svojím návrhom podnet,
•	 prokurátorovi, ak ide o uznesenie súdu,

a to
– vyhlásením uznesenia v  prítomnosti toho, komu treba uznesenie 

oznámiť alebo
– doručením rovnopisu uznesenia.
Lehota na podanie sťažnosti začína plynúť od oznámenia uznesenia 

(§ 187 ods. 1 TP).

14.4 Trestný rozkaz

Trestný rozkaz je zjednodušenou formou odsudzujúceho rozhodnutia v trest-
nom konaní. Možno ním rozhodnúť o vine, treste, náhrade škody a ochran-
nom opatrení. Subjektom oprávneným na jeho vydanie je samosudca alebo 
sudca pre prípravné konanie.

K vydaniu trestného rozkazu dochádza bez prejednania veci na hlav-
nom pojednávaní, ak skutkový stav je spoľahlivo preukázaný vykonaný-
mi dôkazmi.

Trestný rozkaz má povahu odsudzujúceho rozsudku.

14.4.1 Charakteristika trestného rozkazu
•	 Možno ním rozhodnúť len o vymedzenom okruh trestných činov patria-

cich do príslušnosti samosudcu alebo sudcu pre prípravné konanie voči 
fyzickej osobe a taktiež voči právnickej osobe (§ 237 ods. 3 TP).

•	 Možno ním uložiť iba obmedzené druhy trestov a výmeru trestu (§ 353 
ods. 2 a 3 TP).

•	 Nemožno ho vydať v ustanovených prípadoch (§ 353 ods. 5 TP).
•	 Opravným prostriedkom proti trestnému rozkazu je odpor, ktorého po-

daním sa trestný rozkaz ruší a samosudca (sudca pre prípravné konanie) 
nariadi vo veci hlavné pojednávanie (§ 355 TP).
Trestný rozkaz obsahuje (§ 354 TP):

a) označenie súdu, meno a priezvisko samosudcu, ktorý trestný rozkaz vydal,
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b) dátum a miesto vydania trestného rozkazu,
c) označenie obvineného,
d) výrok o vine a o uloženom treste,
e) výrok o ochrannom opatrení, ak bolo uložené,
f) výrok o náhrade škody, ak bol nárok na jej náhradu riadne uplatnený,
g) poučenie o práve podať odpor.

Trestný rozkaz sa nevyhlasuje, ale sa len vyhotovuje.
Trestný rozkaz sa doručuje obvinenému a ak má obvinený obhajcu, aj 

jeho obhajcovi, ďalej prokurátorovi a poškodenému. Ak má poškodený zá-
konného zástupcu alebo splnomocnenca, doručí sa trestný rozkaz len zá-
konnému zástupcovi alebo splnomocnencovi poškodeného.

Trestný rozkaz sa doručuje do vlastných rúk; náhradné doručenie je 
pri trestnom rozkaze vylúčené (§ 66 ods. 3 TP).

14.5 Príkaz

Predstavuje osobitnú formu rozhodnutia orgánov činných v trestnom ko-
naní a súdu v prípadoch ustanovených Trestným poriadkom, proti ktoré-
mu nie je prípustný opravný prostriedok. Vzhľadom na neprípustnosť 
opravného prostriedku je príkaz ihneď po jeho vydaní právoplatný a vy-
konateľný.

Z hľadiska formy sa písomný príkaz vyžaduje len v prípadoch, keď to 
zákon výslovne ustanovuje (napr. § 95 ods. 3, § 100 ods. 1, § 108 ods. 4 TP). 
V ostatných prípadoch postačuje ústny príkaz (napr. § 91 a § 102 TP).

Písomné vyhotovenie príkazu musí obsahovať odôvodnenie iba vtedy, 
keď to zákon výslovne ustanovuje (§ 181 ods. 2 TP).

Obsahové náležitosti príkazu:
•	 označenie orgánu, o ktorého rozhodnutie ide,
•	 dátum a miesto rozhodnutia,
•	 výrok príkazu s uvedením zákonných ustanovení, ktoré boli použité,
•	 skutok s uvedením právnej kvalifikácie trestného činu, ak z povahy veci 

nevyplýva niečo iné.
Príkazy, ktoré sa používajú v  trestnom konaní, možno rozdeliť do 

troch základných skupín:
1. príkazy, ktorých realizáciou sa zasahuje najmä do osobnej slobody, do-

movej slobody a súkromia osoby [napr. príkaz na zatknutie (§ 73 TP), 
príkaz na domovú prehliadku (§ 100 TP)],
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2. príkazy, prostredníctvom ktorých sa zasahuje do vlastníckeho práva 
[napr. príkaz na odňatie veci (§ 91 TP), príkaz na zaistenie peňažných 
prostriedkov (§ 95 TP)],

3. príkazy, ktorými sa nariaďuje použitie informačno-technických pro-
striedkov a prostriedkov operatívno-pátracej činnosti [napr. príkaz na 
sledovanie osôb a vecí (§ 113 TP), príkaz na použitie agenta (§ 117 TP), 
príkaz na odpočúvanie a záznam telekomunikačnej prevádzky (§ 115 TP)].
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Trestné konanie je zákonom upravený postup orgánov činných v trestnom 
konaní a súdov, ako aj iných osôb zúčastnených na trestnom konaní, ktoré-
ho úlohou je bez dôvodných pochybností zistiť, či bol spáchaný trestný čin 
a ak áno, zistiť jeho páchateľa a uložiť mu podľa zákona trest alebo ochranné 
opatrenie, toto rozhodnutie vykonať, a to za súčasného rešpektovania zá-
kladných práv a slobôd fyzických osôb a právnických osôb a zároveň pôso-
biť na upevňovanie zákonnosti, na predchádzanie a zamedzovanie trestnej 
činnosti a na výchovu občanov.

Trestný poriadok v § 10 ods. 15 charakterizuje trestné konanie jednodu-
cho ako „konanie podľa tohto zákona“.

Samotné trestné konanie sa delí na dve základné časti:
1. Predsúdne konanie

Do tejto časti trestného konania patria tieto štádiá:
•	 postup pred začatím trestného stíhania,
•	 prípravné konanie.

2. Súdne konanie (konanie pred súdom)
Sem zaraďujeme:
• preskúmanie obžaloby alebo predbežné prejednanie obžaloby,
• hlavné pojednávanie,
• konanie o opravných prostriedkoch,
• vykonávacie konanie.

Postup pred začatím trestného stíhania
 − fakultatívne štádium trestného konania,
 − spočíva najmä v prijímaní trestných oznámení alebo iných podnetov,
 − tieto sa následne preveria, preskúmajú a rozhodne sa o ďalšom postupe,
 − v poriadkovej lehote 30 dní od prijatia oznámenia sa uznesením rozhod-

ne o:
•	 odovzdaní [§ 197 písm. a) a b) TP],
•	 odložení [§ 197 písm. c) TP],
•	 odmietnutí [§ 197 písm. d) TP],
•	 začatí trestného stíhania [§ 199 TP].

Prípravné konanie
 − obligatórne štádium trestného konania,
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 − začína vydaním uznesenia o začatí trestného stíhania (§ 199 TP) alebo 
vykonaním zaisťovacieho, neodkladného alebo neopakovateľného úko-
nu (neodkladným je taký úkon, ktorý vzhľadom na nebezpečenstvo jeho 
zmarenia alebo zničenia neznesenie z hľadiska účelu trestného kona-
nia odklad do začatia trestného stíhania, a neopakovateľným je taký úkon, 
ktorý nebude možné v ďalšom konaní už vykonať – napr. zaistenie veci, 
obhliadka miesta činu),

 − o začatí trestného stíhania sa upovedomí oznamovateľ aj poškodený,
 − najneskôr do 48 hodín sa uznesenie doručí aj dozorujúcemu prokurá-

torovi.
Formy vedenia prípravného konania:

 − vyšetrovanie (§ 200 TP),
 − skrátené vyšetrovanie (§ 202 TP).

Rozhodnutia v prípravnom konaní:
•	 postúpenie veci (§ 214 TP),
•	 prerušenie trestného stíhania (§ 228 TP),
•	 zastavenie trestného stíhania (§ 215 TP),
•	 podmienečné zastavenie trestného stíhania (§ 216 TP),
•	 podmienečné zastavenie trestného stíhania spolupracujúceho obvinené-

ho (§ 218 TP),
•	 schválenie zmieru (§ 220 TP),
•	 podanie návrhu na schválenie dohody o vine a treste (§ 232 TP),
•	 podanie obžaloby (§ 234 TP).

Preskúmanie obžaloby alebo predbežné prejednanie obžaloby
 − preskúmanie obžaloby alebo predbežné prejednanie obžaloby je ďalším 

z obligatórnych štádií trestného konania,
 − preskúmanie obžaloby vykonáva samosudca o  prečinoch a  o  zloči-

noch s hornou hranicou trestnej sadzby, ktorá neprevyšuje osem rokov 
(§ 241 TP),

 − obžalobu predbežne prejednáva senát o zločinoch s hornou hranicou 
trestnej sadzby nad osem rokov,

 − v rámci tohto štádia súd preskúmava najmä:
•	 odôvodnenosť podanej obžaloby (nerozhoduje však o vine ani treste),
•	 zákonnosť priebehu prípravného konania,
•	 zákonnosť získaného dôkazného materiálu,
•	 dodržanie práva na obhajobu a iných procesných práv.
Súd ďalej zisťuje, či nie sú dané podmienky na využitie niektorého z od-

klonov, prípadne na uzavretie dohody o vine a treste.
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Po preskúmaní alebo prejednaní súd:
 − nariadi hlavné pojednávanie,
 − odmietne obžalobu a vráti vec prokurátorovi do prípravného konania 

alebo
 − rozhodne jedným zo spôsobov uvedených v § 241 ods. 1, 3 a 6 TP alebo 

§ 244 ods. 1 a 4 TP.

Hlavné pojednávanie
Hlavné pojednávanie je najdôležitejším štádiom trestného konania, na kto-
rom súd rozhoduje o vine obžalovaného a o treste, prípadne o ochrannom 
opatrení a náhrade škody.

Zásady, ktoré sa uplatňujú na hlavnom pojednávaní:
•	 zásada súdneho rozhodovania,
•	 zásada kontradiktórnosti,
•	 zásada rovnosti strán,
•	 zásada ústnosti,
•	 zásada bezprostrednosti,
•	 zásada verejnosti.

Hlavné pojednávanie pozostáva z nasledovných častí:
a) začiatok hlavného pojednávania,
b) dokazovanie,
c) záver,
d) rozhodnutie:

– odsudzujúci alebo oslobodzujúci rozsudok,
– iné rozhodnutie podľa § 279 až 283 TP.

Odvolacie konanie
Odvolacie konanie alebo konanie o opravných prostriedkoch je časťou trest-
ného konania, v ktorom sa preskúmavajú vydané rozhodnutia, proti ktorým 
bol podaný niektorý z opravných prostriedkov.

Rozoznávame opravné prostriedky:
•	 riadne a
•	 mimoriadne.

Vykonávacie konanie
Právoplatné rozhodnutie treba aj vykonať. Vykonateľnosť rozhodnutí upra-
vujú ustanovenia Trestného poriadku upravujúce jednotlivé formy rozhod-
nutí súdov a  orgánov činných v  trestnom konaní. Ustanovenie § 406 TP 
ustanovuje základné pravidlo týkajúce sa výkonu rozhodnutí, a  to, že ro-
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zhodnutie vykonáva ten orgán, ktorý ho vydal. V konaní pred súdom môže 
predseda senátu poveriť úkonmi spojenými s výkonom rozhodnutia vyššie-
ho súdneho úradníka.

Výkon trestov, ochranných opatrení a tiež niektorých iných rozhodnutí 
upravuje Trestný poriadok v § 406 až 468. Špecifiká výkonu niektorých tres-
tov a ochranných opatrení upravujú osobitné právne predpisy.
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Postup pred začatím trestného stíhania je prvým, avšak fakultatívnym štá-
diom trestného konania. Spravidla sa začína podaním trestného oznámenia, 
ktoré sa podáva policajtovi alebo prokurátorovi. Trestné oznámenie môže 
podať tak fyzická osoba, ako aj právnická osoba, záujmové združenie obča-
nov či štátny orgán, a to vo forme písomnej, ústne do zápisnice, telegraficky, 
telefaxom alebo elektronickými prostriedkami podpísané kvalifikovaným 
elektronickým podpisom podľa osobitného zákona [zákon č. 272/2016 Z. z. 
o dôveryhodných službách pre elektronické transakcie na vnútornom trhu 
(zákon o dôveryhodných službách)] alebo bez kvalifikovaného elektronic-
kého podpisu. Trestné oznámenie urobené telegraficky, telefaxom alebo 
elektronickými prostriedkami bez kvalifikovaného elektronického podpisu 
treba potvrdiť písomne alebo ústne do zápisnice do troch pracovných dní.

Trestné konanie však môže začať aj na základe vlastných zistení orgánov 
činných v trestnom konaní, ktoré by sa pri svojej činnosti mali riadiť okrem 
iného zásadami legality a oficiality (§ 2 ods. 5 a 6 TP). Tie im prikazujú ko-
nať z úradnej povinnosti a prokurátorovi je uložená povinnosť stíhať všetky 
trestné činy, o ktorých sa dozvie.

Ak je trestné oznámenie podávané ústne, oznamovateľ sa vypočuje o jeho 
osobných pomeroch, o  tých okolnostiach, za ktorých mal byť čin spácha-
ný, o tom, či disponuje nejakými dôkazmi podporujúcimi jeho tvrdenia. Ak 
má byť oznamovateľ aj poškodeným, policajt alebo prokurátor ho vypočuje 
o tom, či bola spôsobená škoda a ak áno, v akej výške a či žiada, aby sa o jeho 
nároku na náhradu škody rozhodlo v adhéznom konaní.

Oznamovateľ je zároveň poučený o trestnoprávnych dôsledkoch neprav-
divého obvinenia, ktorým sa môže dopustiť trestných činov:

 − krivého obvinenia podľa § 345 TZ,
 − krivej výpovede podľa § 346 TZ,
 − ohovárania podľa § 373 TZ,
 − poškodzovania cudzích práv podľa § 375 TZ.

Ak je to potrebné, prokurátor alebo policajt vypočuje aj osobu, ktorá 
podľa skutočností obsiahnutých v trestnom oznámení (alebo inom podne-
te) mala spáchať trestný čin. Táto osoba má, samozrejme, právo odoprieť 
výpoveď, ak by ňou spôsobila nebezpečenstvo trestného stíhania sebe ale-
bo svojmu príbuznému v priamom rade, svojmu súrodencovi, osvojiteľovi, 
osvojencovi, manželovi alebo druhovi, alebo iným osobám v rodinnom alebo 



222

EKONOMICKÉ TRESTNÉ ČINY

obdobnom pomere, ktorých ujmu by právom pociťovala ako vlastnú ujmu 
(§ 196 ods. 2 TP). Táto osoba má tiež nárok na právnu pomoc.

V prípade potreby doplnenia trestného oznámenia na to, aby mohol pro-
kurátor alebo policajt rozhodnúť niektorým zo spôsobov uvedených v § 197 
ods. 1 alebo 2 TP alebo aby začal trestné stíhanie, môže si tiež vyžiadať pí-
somné podklady.

Okrem výsluchu oznamovateľa, prípadne osoby, ktorá mala podľa ozná-
menia spáchať trestný čin, sa však v tejto fáze trestného konania dokazova-
nie nevykonáva.

16.1 Rozhodnutia

Ustanovenie § 197 TP v odseku 1 a 2 dáva prokurátorovi alebo policajtovi 
niekoľko možností, ako o prijatom trestnom oznámení rozhodnúť. Môže 
trestnú vec:
1. odovzdať

a) orgánu príslušnému na prejednanie priestupku alebo správneho de-
liktu [§ 197 ods. 1 písm. a) TP],

b) inému orgánu na disciplinárne konanie [§ 197 ods. 1 písm. b) TP],
2. odložiť

a) obligatórne, ak je trestné stíhanie neprípustné alebo ak trestnosť činu 
zanikla [§ 197 ods. 1 písm. c) TP],

b) fakultatívne, ak by trestné stíhanie bolo neúčelné podľa § 215 ods. 2 TP 
(§ 197 ods. 2 TP),

3. odmietnuť.
Prokurátor alebo policajt trestnú vec odmietne podľa § 197 ods.  1 

písm. d) TP, ak konanie, ktorého sa trestné oznámenie alebo iný podnet 
týka, nemožno posúdiť ako trestný čin, priestupok, správny delikt alebo 
disciplinárne previnenie.

Uznesenie o niektorom z rozhodnutí podľa § 197 ods. 1 alebo 2 TP sa 
doručuje oznamovateľovi aj poškodenému, ktorí proti nemu môžu podať 
sťažnosť. V prípade, ak uznesenie vydá policajt, najneskôr do 48 hodín ho 
musí doručiť prokurátorovi.

V prípade, ak nie je dôvod na postup podľa § 197 ods. 1 alebo 2 TP, proku-
rátor alebo policajt vydá uznesenie o začatí trestného stíhania (§ 199 TP). Opäť 
treba, aby bolo do 48 hodín doručené prokurátorovi v prípade, ak ho vydal 
policajt. Na rozdiel od predchádzajúcich rozhodnutí sa však uznesenie o zača-
tí trestného stíhania oznamovateľovi a poškodenému spravidla iba oznamuje.
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Na vydanie rozhodnutia podľa § 197 ods. 1 alebo 2 TP, prípadne uznese-
nia o začatí trestného stíhania, Trestný poriadok určuje poriadkovú lehotu 
30 dní odo dňa prijatia trestného oznámenia. Ak je to však možné, rozhod-
nutie treba vydať bez meškania.
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Ustanovenie § 10 ods.  15 TP definuje prípravné konanie ako úsek od za-
čatia trestného stíhania do podania obžaloby, návrhu na schválenie doho-
dy o uznaní viny a prijatí trestu alebo právoplatnosti rozhodnutia orgánu 
činného v trestnom konaní vo veci samej. Prípravné konanie je dôležitým 
štádiom trestného konania, v ktorom sa najmä vyhľadávajú a zabezpečujú 
dôkazy a pripravujú podklady pre ďalšie konanie pred súdom, prípadne pre 
meritórne rozhodnutie, ktorým sa vec ukončí už v prípravnom konaní.

Trestné stíhanie môže začať dvoma spôsobmi. Spravidla je to vydaním 
uznesenia o  začatí trestného stíhania. Vo výnimočných prípadoch môže 
trestné stíhanie začať aj vykonaním zaisťovacieho, neodkladného alebo ne-
opakovateľného úkonu (§ 10 ods. 16 a 17 TP). Aj v tomto prípade je však 
policajt povinný následne bezodkladne vydať uznesenie o začatí trestného 
stíhania.

V § 199 ods. 3 TP sa upravujú náležitosti uznesenia o začatí trestného 
stíhania. Sú nimi:
•	 opis skutku s uvedením miesta, času, prípadne iných okolností, za akých 

k nemu malo dôjsť (tzv. „skutková veta“),
•	 označenie, o aký trestný čin v  tomto skutku ide, a  to jeho zákonným 

pomenovaním a uvedením príslušného ustanovenia Trestného zákona 
(tzv. „právna veta“),

•	 poučenie, že v tomto prípade nie je prípustný opravný prostriedok.
Ďalšími obligatórnymi náležitosťami uznesenia sú označenie orgánu, 

ktorý ho vydal, a tiež čas a miesto vydania. Uznesenie o začatí trestného 
stíhania sa neodôvodňuje.

Ak je už pri vydaní uznesenia o začatí trestného stíhania z  trestného 
oznámenia alebo z iných skutočností známa osoba, ktorá mala trestný čin 
spáchať, spravidla je toto uznesenie spojené s vydaním uznesenia o vznesení 
obvinenia. V opačnom prípade sa vedie tzv. trestné stíhanie vo veci. Uznesenie 
o vznesení obvinenia sa doručuje obvinenému, upovedomuje sa oznamova-
teľ aj poškodený. Ak uznesenie vydal policajt, do 48 hodín je povinný doručiť 
ho prokurátorovi.

Trestný poriadok rozlišuje niekoľko dôvodov, keď napriek tomu, že ziste-
né skutočnosti dostatočne odôvodňujú záver, že trestný čin spáchala určitá 
osoba, nebude voči nej vznesené obvinenie. Tieto dôvody môžeme rozdeliť 
na obligatórne a fakultatívne.
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Obligatórnymi dôvodmi sú:
a) neprípustnosť trestného stíhania (§ 9 TP),
b) absencia súhlasu poškodeného s trestným stíhaním (v prípade splnenia 

podmienok § 211 TP).
Fakultatívnymi dôvodmi sú:

a) neúčelnosť trestného stíhania (§ 215 ods. 2 TP),
b) existencia dôvodov na dočasné odloženie vznesenia obvinenia (§ 205 TP).

Uznesenie o vznesení obvinenia musí podľa § 206 ods. 3 TP obsahovať:
 − presné označenie osoby, voči ktorej sa obvinenie vznáša, tak, aby nemoh-

la byť zamenená s inou osobou,
 − miesto a dátum vydania uznesenia,
 − označenie orgánu, ktorý uznesenie vydal,
 − označenie skutku tak, aby nemohol byť zamenený s iným skutkom,
 − jeho zákonné pomenovanie spolu s uvedením príslušného ustanovenia 

Trestného zákona,
 − odôvodnenie,
 − poučenie o možnosti podať opravný prostriedok – sťažnosť.

Podľa § 27 ods. 4 ZoTZPO štatutárny orgán, zástupca a opatrovník usta-
novený podľa § 27 ods. 7 ZoTZPO (ďalej aj ako „osoba oprávnená konať za 
právnickú osobu“) má v trestnom konaní proti právnickej osobe rovnaké 
práva a povinnosti ako obvinená právnická osoba. Podľa citovaného ustano-
venia má každá fyzická osoba, ktorá zastupuje obvinenú právnickú osobu, 
rovnaké práva a povinnosti ako obvinená právnická osoba bez ohľadu na to, 
aký je titul, z ktorého je zástupcom obvinenej právnickej osoby (zo záko-
na, z rozhodnutia súdu, voľbou právnickej osoby, atď.). Tieto osoby taktiež 
môžu obvinenej právnickej osobe zvoliť obhajcu podľa § 28 ods. 1 ZoTZPO.

Je nevyhnutné si uvedomiť, že zástupca obvinenej právnickej osoby zo-
sobňuje právnickú osobu v trestnom stíhaní, prejavuje jej vôľu a vykonáva za 
takúto osobu procesné úkony a nemá postavenie obhajcu v trestnom stíhaní 
vedenom proti právnickej osobe, pretože obhajca vykonáva formálnu obha-
jobu záujmov svojho klienta, v čom sa významne líši od zástupcu obvinenej 
právnickej osoby.

Per analogiam k § 120 ods. 1 až 4 TP a v spojení s § 27 ods. 4 ZoTZPO, 
ak sa zástupca obvinenej právnickej osoby, ktorý bol riadne a včas predvo-
laný na výsluch alebo iný úkon, bez dostatočného ospravedlnenia nedostaví, 
možno ho na tento úkon aj predviesť.

Pred výsluchom musí byť táto osoba poučená per analogiam k  § 121 
ods. 6 TP v rovnakom rozsahu ako obvinená fyzická osoba. Výsluch takej-
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to osoby musí prebiehať taktiež per analogiam k § 122 až 124 TP, pričom 
samotná zápisnica by obsahovo aj poučeniami mala zodpovedať zápisnici 
o výsluchu obvineného.

Podľa § 27 ods. 6 ZoTZPO za právnickú osobu nemôže konať ten, kto 
bol do trestného konania pribratý ako znalec, tlmočník alebo prekladateľ. 
Za právnickú osobu nemôže konať ani ten, kto je obvineným, poškodeným 
alebo svedkom v tej istej veci; to neplatí, ak ide o  jediného člena orgánu 
právnickej osoby alebo o jedinú fyzickú osobu, ktorá tvorí právnickú osobu.

Podľa § 27 ods. 7 ZoTZPO, ak právnická osoba nemá štatutárny orgán, 
nezvolí si zástupcu podľa odseku 2, ak nie je určená iná osoba v lehote po-
dľa odseku 6, alebo ak právnickej osobe alebo jej zástupcovi preukázateľne 
nemožno doručiť písomnosti, predseda senátu a v prípravnom konaní sud-
ca pre prípravné konanie uznesením ustanoví právnickej osobe opatrovní-
ka spravidla z radov advokátov. Inú osobu ako advokáta možno ustanoviť 
za opatrovníka len s jej súhlasom. Uznesenie o ustanovení opatrovníka sa 
doručuje tomu, kto je ustanovený za opatrovníka a ak to povaha veci ne-
vylučuje, aj právnickej osobe. Proti uzneseniu o ustanovení opatrovníka je 
prípustná sťažnosť.

Ingerencia súdu alebo prokurátora sa vyžaduje len v prípade, ak nemož-
no zabezpečiť konanie v mene právnickej osoby alebo takejto osobe nemož-
no doručovať písomnosti na adrese, ktorú uviedla, a súčasne márne uplynie 
lehota na určenie takejto osoby podľa odseku 6. V tomto prípade sa právnic-
kej osobe ustanoví opatrovník spravidla z radov advokátov, čo však nevylu-
čuje opatrovníctvo aj inou osobou ako advokátom, avšak len za podmienky, 
že s tým táto osoba súhlasí.

Podľa § 28 ods. 1 ZoTZPO právo obvinenej právnickej osoby na zvole-
nie si obhajcu nie je ustanoveniami o zvolenom zástupcovi a opatrovníkovi 
dotknuté. Právo zvoliť si obhajcu má osoba oprávnená konať za právnickú 
osobu. V prvom rade treba zdôrazniť, že obvinená právnická osoba má prá-
vo obhajovať sa sama alebo má právo zvoliť si obhajcu. Právo zvoliť obvine-
nej právnickej osobe obhajcu podľa tohto ustanovenia je oprávnením osoby, 
ktorá môže konať za obvinenú právnickú osobu, t. j. štatutár, zvolený splno-
mocnenec alebo opatrovník. Obhajca právnickej osoby nemôže byť súčasne 
zástupcom právnickej osoby.

Osoba obhajcu sa významne líši od osoby zástupcu obvinenej právnic-
kej osoby v tom, že obhajca vykonáva formálnu obhajobu záujmov svojho 
klienta, zatiaľ čo zástupca obvinenej právnickej osoby zosobňuje právnickú 
osobu v trestnom stíhaní, prejavuje jej vôľu a vykonáva za takúto osobu pro-
cesné úkony. Vo vzťahu k zvoleniu obhajcu právnickej osobe platia všetky 
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ustanovenia Trestného poriadku s výnimkou ustanovení o tzv. povinnej ob-
hajobe, ktorá sa v prípade právnických osôb z povahy veci nepoužije podľa 
§ 28 ods. 2 ZoTZPO. Vzhľadom na skutočnosť, že uvedené ustanovenie ex-
pressis verbis vylučuje iba použitie ustanovení Trestného poriadku o povinnej 
obhajobe, tak znenie § 40 ods. 2 TP o bezplatnej obhajobe sa na obvinenú 
právnickú osobu vzťahuje, t. j. ak obvinená právnická osoba preukáže, že 
nemá dostatočné prostriedky na úhradu trov obhajoby, musí jej byť obhajca 
bez meškania ustanovený.

Prípravné konanie sa vedie vo forme:
a) vyšetrovania,
b) skráteného vyšetrovania.

Ad a) Vyšetrovanie. Podľa § 200 TP sa vyšetrovanie vykonáva o zloči-
noch. O prečinoch sa vykonáva v prípade, ak je obvinený vo väzbe, vo výko-
ne trestu odňatia slobody alebo na pozorovaní v zdravotníckom ústave, ak 
je obvinená právnická osoba, ak ide o trestný čin extrémizmu alebo ak to 
nariadi prokurátor. Rovnako sa vykoná vyšetrovanie, ak treba vykonať vyšet-
rovanie aspoň o jednom z trestných činov toho istého obvineného, aj proti 
všetkým obvineným, ktorých trestné činy súvisia. Vyšetrovanie vykonávajú 
vyšetrovatelia [§ 10 ods. 8 písm. a) a b) TP].

Trestný poriadok ustanovuje lehoty, v rámci ktorých treba skončiť vyšet-
rovanie. Tieto lehoty sú viazané na vznesenie obvinenia. V prípade obzvlášť 
závažných zločinov je to šesť mesiacov odo dňa vznesenia obvinenia, v ostat-
ných prípadoch štyri mesiace. Prekročenie lehôt spolu s dôvodmi je povin-
ný vyšetrovateľ oznámiť prokurátorovi, ktorý následne rozhodne o ďalšom 
postupe.

Ad b) Skrátené vyšetrovanie. Skrátené vyšetrovanie sa podľa § 202 TP 
vykonáva o prečinoch, ak sa podľa § 200 ods. 2 TP nemá vykonať vyšetro-
vanie. Vykonáva ho poverený príslušník Policajného zboru, ak ide o prečin 
s hornou hranicou trestnej sadzby do troch rokov, v ostatných prípadoch ho 
vykonáva vyšetrovateľ. Lehota na jeho skončenie je v § 203 ods. 2 TP ustano-
vená na dva mesiace. Ak nedôjde k skončeniu skráteného vyšetrovania v tej-
to lehote, vyšetrovateľ alebo policajt to oznámi prokurátorovi a ten rozhod-
ne o ďalších úkonoch, prípadne nariadi, aby sa vo veci konalo vyšetrovanie.

Postup, ktorý označujeme ako tzv.  osobitné skrátené vyšetrovanie, 
upravuje § 204 TP. Podľa tohto ustanovenia prokurátor postupuje v  tom 
prípade, keď mu bola odovzdaná osoba pristihnutá pri páchaní alebo bez-
prostredne po spáchaní prečinu s hornou hranicou trestnej sadzby do päť 
rokov. Takúto osobu prokurátor do 48 hodín odovzdá súdu spolu s podanou 
obžalobou.
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Bez ohľadu na to, či sa vo veci vykonáva vyšetrovanie alebo skrátené vy-
šetrovanie, postupuje policajt tak, aby čo najrýchlejšie získal potrebné pod-
klady na objasnenie skutku a zistenie jeho páchateľa. Zväčša koná osobne 
a samostatne, okrem prípadu, keď je potrebný súhlas alebo iné rozhodnutie 
prokurátora alebo sudcu pre prípravné konanie.

Vtedy, keď má policajt za to, že získané podklady sú dostatočné na poda-
nie obžaloby alebo na vydanie iného rozhodnutia, musí obvinenému a jeho 
obhajcovi, rovnako tak aj poškodenému a splnomocnencovi, umožniť pre-
študovať spis. Tieto osoby môžu podať návrh na doplnenie vyšetrovania 
alebo skráteného vyšetrovania. Potom policajt predloží spis prokurátorovi 
spolu s návrhom na podanie obžaloby alebo na vydanie iného rozhodnutia, 
ak vo veci nerozhodol sám podľa § 214 ods. 2 alebo § 215 ods. 4 TP. Postup 
policajta musí byť na žiadosť obvineného, poškodeného alebo zúčastnenej 
osoby preskúmaný prokurátorom, ktorý o výsledku upovedomí žiadateľa.

17.1 Rozhodnutia v prípravnom konaní

1. Postúpenie veci podľa § 214 TP
Prokurátor, alebo ak vo veci nebolo vznesené obvinenie, tak aj policajt, 

postúpi vec inému orgánu, ak nejde o trestný čin, ale o skutok ktorý by mo-
hol byť priestupkom, iným správnym deliktom alebo disciplinárnym previ-
nením. Uznesenie prokurátora o postúpení veci voči konkrétnej osobe tvorí 
prekážku res iudicata.
2. Zastavenie trestného stíhania podľa § 215 TP

Prokurátor, alebo ak vo veci nebolo vznesené obvinenie, tak aj policajt, 
zastaví trestné stíhanie, ak:
a) je nepochybné, že sa nestal skutok, pre ktorý sa vedie trestné stíhanie,
b) nie je tento skutok trestným činom a nie je dôvod na postúpenie veci,
c) je nepochybné, že skutok nespáchal obvinený,
d) je trestné stíhanie neprípustné podľa § 9 TP,
e) obvinený nebol v čase činu pre nepríčetnosť trestne zodpovedný,
f) sa schváli zmier medzi obvineným a poškodeným alebo
g) zanikla trestnosť činu.

Prokurátor môže zastaviť trestné stíhanie, ak by bolo trestné stíhanie 
neúčelné (§ 215 ods. 2 TP) alebo ak ide o tzv. spolupracujúceho obvineného 
(§ 215 ods. 3 TP).

Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania osoby tvorí pre-
kážku veci rozhodnutej.
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3. Podmienečné zastavenie trestného stíhania podľa § 216 TP
Tento inštitút zaraďujeme medzi tzv. odklony v trestnom konaní. Ak sa 

koná o prečine s hornou hranicou trestnej sadzby neprevyšujúcou päť rokov 
a obvinený súhlasí, prokurátor môže podmienečne zastaviť trestné stíhanie. 
Podmienkou je, aby obvinený vyhlásil, že spáchal skutok, za ktorý je stíha-
ný, nahradil škodu alebo uzavrel s poškodeným dohodu, alebo urobil iné 
potrebné opatrenia a prokurátor vzhľadom na všetky okolnosti považuje ta-
kéto rozhodnutie za dostačujúce. Nesmie však ísť o trestný čin, ktorým bola 
spôsobená smrť osoby, korupcie alebo trestný čin verejného činiteľa alebo 
zahraničného verejného činiteľa. V rozhodnutí o podmienečnom zastave-
ní trestného stíhania sa určí skúšobná doba jeden až päť rokov. Uznesenie 
prokurátora o podmienečnom zastavení trestného stíhania osoby tvorí pre-
kážku veci rozhodnutej.
4. Podmienečné zastavenie trestného stíhania spolupracujúceho obvinené-

ho podľa § 218 TP
V prípade, ak ide o osobu tzv. spolupracujúceho obvineného, prokurátor 

môže podmienečne zastaviť trestné stíhanie. Podmienkou je, že nesmie ísť 
o organizátora, návodcu alebo objednávateľa trestného činu, na ktorého ob-
jasnení sa podieľa. Skúšobná doba je dva až desať rokov. Uznesenie proku-
rátora o podmienečnom zastavení trestného stíhania osoby tvorí prekážku 
veci rozhodnutej.
5. Zmier podľa § 220 TP

Zmier je ďalším odklonom v trestnom konaní. Podmienky jeho využitia 
ustanovuje Trestný poriadok veľmi podobne ako pri podmienečnom zasta-
vení trestného stíhania. Rozdielom je trochu odlišná úprava náhrady škody 
a tiež podmienka zloženia finančnej čiastky na účet súdu alebo prokuratúry 
v prospech konkrétneho adresáta (na verejnoprospešné účely). Zmier je ko-
nečné rozhodnutie a má účinky res iudicata.
6. Prerušenie trestného stíhania podľa § 228 TP

Policajt preruší trestné stíhanie, ak sa nezistili skutočnosti, ktoré by odô-
vodňovali vznesenie obvinenia voči určitej osobe. Rovnako trestné stíhanie 
preruší, ak:
a) nemožno pre neprítomnosť obvineného alebo svedka vec náležite objas-

niť,
b) nemožno obvineného pre ťažkú chorobu postaviť pred súd,
c) obvinený pre duševnú chorobu, ktorá nastala až po spáchaní činu, nie je 

schopný chápať zmysel trestného stíhania,
d) obvinený je vydaný do cudziny alebo vyhostený,
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e) Ústavný súd SR alebo Súdny dvor Európskej únie pozastaví účinnosť 
právneho predpisu alebo jeho časti, ktorého použitie je rozhodujúce 
pre konanie alebo rozhodnutie vo veci samej, alebo

f) obvinený je cudzinec alebo osoba bez štátnej príslušnosti a je odo-
vzdaný na vykonanie úkonov do cudziny.

Policajt môže so súhlasom prokurátora prerušiť trestné stíhanie voči 
tzv. spolupracujúcemu obvinenému.

17.2 Obžaloba (§ 234 TP)

Ak to výsledky vyšetrovania alebo skráteného vyšetrovania dostatočne odô-
vodňujú, prokurátor pristúpi k podaniu obžaloby na príslušný súd. Obža-
lobu možno podať iba pre ten skutok, pre ktorý bolo vznesené obvinenie. 
Zmena právneho posúdenia je možná, musí však byť o tom upovedomený 
obvinený. Obžaloba musí obsahovať tieto podstatné náležitosti:
•	 označenie prokurátora, ktorý obžalobu podáva,
•	 dátum a miesto spísania obžaloby,
•	 označenie obvineného tak, aby nemohol byť zamenený s iným obvine-

ným,
•	 obžalobný návrh, ktorý obsahuje:

– označenie skutku tak, aby nemohol byť zamenený s iným skutkom,
– miesto, čas a spôsob spáchania skutku,
– skutočnosti odôvodňujúce použitie určitej trestnej sadzby,
– právna kvalifikácia trestného činu s jeho zákonným pomenovaním 

a uvedením všetkých jeho znakov,
•	 odôvodnenie obžalobného návrhu s opísaním skutkového deja a uvede-

ním dôkazov, ktoré odôvodňujú podanie obžaloby,
•	 obhajobu obvineného a stanovisko prokurátora k nej,
•	 právne úvahy, ktorými sa prokurátor spravoval,
•	 uvedenie dôkazov, ktoré navrhuje vykonať na hlavnom pojednávaní,
•	 zoznam vecných dôkazov,
•	 návrh na uloženie ochranného opatrenia, ak sú splnené zákonné pod-

mienky.

17.3 Konanie o dohode o vine a treste (§ 232 TP)

Ak zistené skutočnosti dostatočne odôvodňujú záver, že sa skutok stal, že 
je trestným činom, že ho spáchal obvinený a ten sa ku skutku priznal, uznal 
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vinu a ostatné dôkazy pravdivosť jeho priznania potvrdzujú, môže prokurá-
tor začať konanie o dohode o vine a treste.

Konanie o dohode o vine a treste môže skončiť viacerými spôsobmi:
a) prokurátor sa s obvineným dohodne o vine aj o treste,
b) dôjde k dohode iba o vine, prokurátor podá obžalobu a v nej uvedie sku-

tok aj s právnou kvalifikáciou a uznaním viny obvineného a v časti o tres-
te a ostatných výrokoch požiada, aby súd vykonal hlavné pojednávanie,

c) dôjde k dohode o vine iba sčasti – prokurátor v tom prípade podá obža-
lobu a v nej uvedie skutok aj s právnou kvalifikáciou a uznaním viny ob-
vineného v tom rozsahu, v akom ju uznal a vo zvyšnej časti požiada, aby 
súd vykonal hlavné pojednávanie,

d) nedohodnú sa ani o vine, ani o treste a prokurátor podá obžalobu.
Dohoda o vine a treste obsahuje náležitosti uvedené v § 232 ods. 7 TP:

 − označenie účastníkov dohody, dátum, miesto a čas jej spísania,
 − opis skutku s uvedením miesta, času, prípadne iných okolností, za kto-

rých k nemu došlo tak, aby skutok nemohol byť zamenený s iným skut-
kom, právnu kvalifikáciu trestného činu, ktorý bol skutkom spáchaný, 
a to aj s uvedením príslušného ustanovenia Trestného zákona,

 − druh, výmeru a spôsob výkonu trestu,
 − rozsah a spôsob náhrady škody, ak bola činom spôsobená,
 − ochranné opatrenie, ak prichádza do úvahy jeho uloženie.
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18.1 Preskúmanie obžaloby

Preskúmanie obžaloby (§ 241 TP) je obligatórne štádium konania pred sú-
dom, keď samosudca preskúma obžalobu podanú pre prečin a pre zločin, 
okrem obzvlášť závažných zločinov, ktorých horná hranica prevyšuje 12 ro-
kov. Účelom preskúmania obžaloby je zistiť, či:
•	 je obžaloba odôvodnená,
•	 prípravné konanie prebehlo v súlade so zákonom,
•	 dôkazný materiál bol získaný zákonným spôsobom,
•	 nie je daná možnosť využitia niektorého z odklonov.

Podľa obžaloby a obsahu spisu následne samosudca rozhodne jedným zo 
spôsobov uvedených v § 241 ods. 1 TP, a teda:
a) postúpi vec:

– príslušnému súdu, ak nie je sám na jej prejednanie príslušný,
– inému orgánu, ak sú tu okolnosti uvedené v § 214 ods. 1 TP,

b) trestné stíhanie zastaví, ak sú tu okolnosti uvedené v § 215 ods. 1 TP,
c) trestné stíhanie môže zastaviť, ak sú tu okolnosti uvedené v § 215 ods. 2 

a 3 TP,
d) trestné stíhanie preruší, ak sú tu okolnosti uvedené v § 228 ods. 2 alebo 

3 alebo § 283 ods. 5 TP,
e) trestné stíhanie podmienečne zastaví podľa § 216 ods. 1 TP,
f) môže podmienečne zastaviť trestné stíhanie spolupracujúceho obvi-

neného podľa § 218 ods. 1 TP,
g) obžalobu odmietne a vráti vec prokurátorovi, ak zistí závažné procesné 

chyby, najmä porušenie práva na obhajobu,
h) rozhodne o účasti záujmového združenia občanov v konaní pred súdom,
i) vydá trestný rozkaz podľa § 353 TP,
j) nariadi hlavné pojednávanie, určí jeho termín a rozsah dokazovania.

Proti uzneseniam podľa § 241 ods. 1 písm. a) až h) TP môžu prokurátor 
aj obvinený podať sťažnosť, ktorá má, ak nejde o prerušenie trestného stíha-
nia, odkladný účinok. Prokurátor môže podať sťažnosť aj proti rozhodnutiu 
podľa § 241 ods. 6 TP.
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18.2 Predbežné prejednanie obžaloby

Senát na verejnom zasadnutí môže predbežne prejednať (§ 243 TP) obža-
lobu pre zločin s hornou hranicou trestnej sadzby viac ako osem rokov, ak 
priamo nenariadi vo veci hlavné pojednávanie. Ide o fakultatívne štádium 
trestného konania. Na neverejnom zasadnutí sa bude obžaloba prejednávať 
v prípade, ak by do úvahy prichádzalo niektoré z rozhodnutí podľa § 244 
ods. 1 písm. a) až i) TP. Predmetom predbežného prejednania obžaloby sú 
rovnaké skutočnosti, ako v prípade preskúmania obžaloby, a teda dôvodnosť 
obžaloby, zákonný priebeh prípravného konania, zákonnosť získaných dô-
kazov.

Rozhodnutia súdu pri predbežnom prejednaní obžaloby sú:
a) postúpenie veci:

– príslušnému súdu, ak nie je sám na jej prejednanie príslušný,
– inému orgánu, ak sú tu okolnosti uvedené v § 214 ods. 1 TP,
– samosudcovi,

b) zastavenie trestného stíhania:
– obligatórne, ak sú tu okolnosti uvedené v § 215 ods. 1 TP,
– fakultatívne, ak sú tu okolnosti uvedené v § 215 ods. 2 alebo 3 alebo 

§ 283 ods. 5 TP,
c) prerušenie trestného stíhania  – ak sú tu okolnosti uvedené v § 228 

ods. 2 alebo 3 alebo § 283 ods. 5 TP,
d) podmienečné zastavenie trestného stíhania spolupracujúceho obvi-

neného podľa § 218 ods. 1 TP,
e) vrátenie veci prokurátorovi na konanie o dohode o vine a treste,
f) odmietnutie obžaloby a jej vrátenie prokurátorovi, ak zistí závažné pro-

cesné chyby, najmä, ak boli porušené ustanovenia zabezpečujúce právo 
obhajoby,

g) rozhodnutie o účasti zástupcu záujmového združenia občanov,
h) nariadenie hlavného pojednávania, určenie jeho termínu a rozsahu 

dokazovania.
Ak je obvinený vo väzbe, súd vždy rozhodne o jej ďalšom trvaní.
Súd je oprávnený posúdiť skutok ako iný trestný čin, než ktorý je uvede-

ný v obžalobe. Musí s tým oboznámiť strany konania a umožniť im navrhnúť 
nové dôkazy.

Proti uzneseniam podľa § 244 ods. 1 písm. a) až h) TP môže prokurátor 
aj obvinený podať sťažnosť, ktorá má, ak nejde o prerušenie trestného stíha-
nia, odkladný účinok.
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Hlavné pojednávanie je najdôležitejšou časťou trestného procesu, ktoré spra-
vidla vyvrcholí vynesením rozsudku, teda rozhodnutím súdu o vine a treste. 
Skladá sa z niekoľkých častí:
1. príprava hlavného pojednávania,
2. začatie hlavného pojednávania,
3. dokazovanie,
4. záver hlavného pojednávania,
5. rozhodnutie.

Ad 1) Príprava hlavného pojednávania je upravená v § 246 až 251 TP. 
Tieto ustanovenia obsahujú úpravu:
•	 inštitútu náhradného sudcu – § 246 TP – ak možno dôvodne predpo-

kladať, že hlavné pojednávanie bude trvať dlhší čas alebo ak sa navrhu-
je výsluch agenta, ohrozeného svedka, chráneného svedka alebo svedka, 
ktorého totožnosť je utajená, a ak sa počíta s využitím technických zaria-
dení na prenos zvuku a obrazu,

•	 nariadenia hlavného pojednávania – § 247 TP – termín hlavného pojed-
návania určí predseda senátu, a to tak, aby obžalovaný od doručenia pred-
volania, a prokurátor a obhajca od upovedomenia mali lehotu na prípravu 
minimálne päť pracovných dní. Lehotu možno skrátiť v prípade, ak s tým 
súhlasia alebo ak obvinený odmietol účasť na hlavnom pojednávaní, alebo 
požiadal, aby sa konalo v jeho neprítomnosti. Ostatné osoby, ktoré sa na 
hlavné pojednávanie predvolávajú alebo sa o ňom upovedomujú, by mali 
mať lehotu na prípravu minimálne tri dni. Uvedené lehoty sa nebudú uplat-
ňovať v prípade tzv. osobitného skráteného vyšetrovania podľa § 204 TP,

•	 zásady verejnosti hlavného pojednávania – § 249 TP – hlavné pojed-
návanie je v zásade verejné. Súd môže vylúčiť verejnosť z celého hlavné-
ho pojednávania alebo z jeho časti vtedy, ak by verejné prejednávanie 
veci ohrozilo tajomstvo chránené osobitným zákonom, verejný poriadok, 
mravnosť alebo bezpečnosť alebo ak to vyžaduje iný dôležitý záujem ob-
žalovaného, poškodeného, jeho blízkych osôb alebo svedkov. Verejnosť 
musí byť vylúčená počas výsluchu agenta a ak ide o ochranu utajovaných 
skutočností. Druhou výnimkou zo zásady verejnosti je prípad odopretia 
vstupu na hlavné pojednávanie jednotlivým osobám (maloletí, osoby ru-
šiace dôstojnosť a pod.).
Podľa § 27 ods. 8 ZoTZPO v neprítomnosti osoby oprávnenej konať za 

právnickú osobu môže súd hlavné pojednávanie vykonať len vtedy, ak vec 
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možno spoľahlivo rozhodnúť a účel trestného konania dosiahnuť aj bez jej 
prítomnosti, a pritom
a) obžaloba bola obvinenej právnickej osobe riadne doručená a  osoba 

oprávnená konať za právnickú osobu bola na hlavné pojednávanie riad-
ne a včas predvolaná,

b) osoba oprávnená konať za právnickú osobu mala možnosť vyjadriť sa 
o skutku, ktorý je predmetom obžaloby pred orgánom činným v trest-
nom konaní, boli dodržané ustanovenia o vyšetrovaní a osoba oprávnená 
konať za právnickú osobu bola upozornená na možnosť preštudovať spis 
a urobiť návrhy na doplnenie vyšetrovania a

c) osoba oprávnená konať za právnickú osobu bola na možnosť vykonať 
hlavné pojednávanie v jej neprítomnosti upozornená.
Uvedené ustanovenie je spoločne s § 29 ZoTZPO jediným špeciálnym 

ustanovením úpravy hlavného pojednávania v zákone o trestnej zodpoved-
nosti právnických osôb, ktoré umožňuje vykonať hlavné pojednávanie bez 
prítomnosti osoby oprávnenej konať v mene právnickej osoby len vo výni-
močných situáciách, ktoré sú vymedzené v  odseku 8 v  analógii k  úprave 
§ 252 ods. 2 TP.

Predpokladom použitia uvedeného ustanovenia je riadne doručenie ob-
žaloby obvinenej právnickej osobe, riadne a včasné predvolanie zástupcu 
právnickej osoby, poučenie zástupcu obvinenej právnickej osoby o možnosti 
vykonať hlavné pojednávanie bez jej prítomnosti.

Ďalšou podmienkou vykonania hlavného pojednávania bez prítomnosti 
zástupcu obvinenej právnickej osoby je skutočnosť, že zástupca obvinenej 
právnickej osoby sa mohol vyjadriť ku skutku v prípravnom konaní, bol pou-
čený o možnosti preštudovať spis a boli dodržané všetky ustanovenia o prie-
behu a vykonávaní vyšetrovania v prípravnom konaní.

Ad 2) Hlavné pojednávanie sa začína tým, že predseda senátu oznámi 
vec, ktorá sa bude prejednávať. Následne zistí, či sú prítomné všetky osoby, 
ktoré boli na hlavné pojednávanie predvolané alebo o ňom upovedomené, 
a zistí ich totožnosť. Ďalej tiež zisťuje, či boli dodržané lehoty na prípravu.

Súd sa následne pýta prokurátora aj obvineného, či nechcú uzavrieť do-
hodu o vine a treste.

Nasleduje prednesenie obžaloby prokurátorom a vyjadrenie obvineného 
alebo jeho obhajcu k obžalobe.

Priestor na vyjadrenie dostane aj poškodený, ktorý sa vyjadrí, či si uplat-
ňuje nárok na náhradu škody a ak áno, v akom rozsahu.

Potom predseda senátu poučí obvineného o jeho právach a umožní mu 
urobiť vyhlásenie o tom, že:
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•	 je nevinný,
•	 je vinný,
•	 nepopiera spáchanie skutku.

Ad 3) Ťažisko hlavného pojednávania spočíva práve v dokazovaní, po-
čas ktorého súd získava podklady na rozhodnutie o vine a teste, prípadne 
o iných výrokoch.

Zásady, ktoré platia pre dokazovanie:
 − zásada prezumpcie neviny,
 − zásada zistenia skutkového stavu bez dôvodných pochybností,
 − vyhľadávacia zásada,
 − zásada kontradiktórnosti,
 − zásada voľného hodnotenia dôkazov,
 − zásada ústnosti,
 − zásada bezprostrednosti.

Zákon neupravuje poradie vykonávaných dôkazov. Jediným pravidlom 
je, že ako prvý sa vykoná výsluch obvineného. Poradie ďalších dôkazov zále-
ží od úvahy predsedu senátu.
•	 Výsluch obvineného – § 258 a nasl. TP.
•	 Výsluch svedka – § 261 a nasl. TP.
•	 Znalecké dokazovanie – § 268 TP.
•	 Listinné dôkazy – § 269 TP.
•	 Vecné dôkazy a dokazovanie zvukovým, obrazovým a obrazovo-zvuko-

vým záznamom – § 270 TP.
Následne zistí predseda senátu, či strany nemajú návrh na doplnenie do-

kazovania. Ak to tak nie je, predseda senátu vyhlási dokazovanie za skončené.
Ak sa v priebehu hlavného pojednávania zistí, že je tu prekážka, pre kto-

rú nemožno vykonať hlavné pojednávanie, alebo sa zistí, že treba doplniť 
dokazovanie, môže predseda senátu odročiť hlavné pojednávanie (§ 277 
TP). Hlavné pojednávanie sa zásadne odročuje na konkrétny termín; iba 
ak to povaha úkonu vyžaduje, odročí sa pojednávanie na neurčito.

Ad 4) Záver hlavného pojednávania spočíva v prednesení záverečných 
rečí a to v tomto poradí:
1. prokurátor,
2. zástupca záujmového združenia občanov v rozsahu uplatneného nároku,
3. poškodený alebo jeho splnomocnenec v rozsahu uplatneného nároku,
4. zúčastnená osoba alebo splnomocnenec v rozsahu uplatneného nároku,
5. obhajca obžalovaného,
6. obžalovaný.
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Výsostným právom iba obžalovaného je aj posledné slovo.
Môže sa stať, že pri záverečných rečiach alebo pri záverečnej porade se-

nátu sa zistí potreba objasniť ešte niektorú skutočnosť. V takom prípade 
predseda senátu uznesením rozhodne o doplnení dokazovania. Po doplnení 
dokazovania treba znova dať priestor na záverečné reči.

Podľa § 29 ods. 1 ZoTZPO v spoločnom konaní sa vypočuje na hlavnom 
pojednávaní a  verejnom zasadnutí najskôr fyzická osoba a  potom osoba 
oprávnená konať za právnickú osobu. Uvedené ustanovenie je vyjadrením 
zásady subsidiarity trestnej zodpovednosti právnických osôb a trestného stí-
hania právnickej osoby v tom, že určuje vzájomný pomer a poradie proces-
ných úkonov vykonávaných na hlavnom pojednávaní a verejnom zasadnutí 
v prípade spoločného konania. Obvinenie právnickej osoby a jej trestné stí-
hanie bude vždy sekundárne v pomere k trestnému stíhaniu fyzickej osoby, 
ktoré by malo byť vždy primárne, čím je daná a odôvodnená aj prioritizácia 
procesných úkonov v spoločných konaniach voči fyzickej osobe a následnosť 
procesných úkonov voči právnickej osobe.

Podľa § 29 ods. 2 ZoTZPO v spoločnom konaní po záverečnej reči pro-
kurátora, zástupcu záujmového združenia občanov, poškodeného, zúčast-
nenej osoby alebo ich splnomocnencoch prehovorí obhajca právnickej 
osoby, osoba oprávnená konať za právnickú osobu, obhajca fyzickej osoby 
a fyzická osoba. Uvedené ustanovenie rieši záväzné poradie záverečných 
rečí vykonávaných na hlavnom pojednávaní v spoločnom konaní proti obvi-
nenej fyzickej osobe a proti obvinenej právnickej osobe, pričom aj v tomto 
prípade platí, že obvinená fyzická osoba bude mať právo záverečnej reči 
ako posledná.

Je nutné zdôrazniť, že vo vzťahu k poslednému slovu obvinenej právnic-
kej osoby a vedeniu hlavného pojednávania platí § 27 ods. 3 ZoTZPO a totiž, 
že právnickú osobu môže v trestnom konaní zastupovať a robiť za ňu úkony 
len jedna osoba. Z uvedeného vyplýva, že aj právo posledného slova obvine-
nej právnickej osoby bude mať len jedna osoba – štatutár podľa § 27 ods. 1 
ZoTZPO alebo zvolený zástupca podľa § 27 ods. 2 ZoTZPO alebo ustanove-
ný opatrovník podľa § 27 ods. 7 ZoTZPO. Aj toto ustanovenie je vyjadrením 
zásady subsidiarity trestného stíhania obvinenej právnickej osoby.

Podľa § 29 ods. 3 ZoTZPO posledné slovo udelí predseda senátu najskôr 
osobe oprávnenej konať za právnickú osobu a potom fyzickej osobe. Uvede-
né ustanovenie rieši záväzné poradie posledného slova v spoločnom konaní 
vedenom proti obvinenej fyzickej osobe a proti obvinenej právnickej osobe 
vykonávaných na hlavnom pojednávaní, pričom aj v tomto prípade platí, že 
obvinená fyzická osoba bude mať právo posledného slova ako posledná.
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Ad 5) Súd môže na hlavnom pojednávaní rozhodnúť iba o skutku, ktorý 
uviedol prokurátor v obžalobnom návrhu. Právnym posúdením tohto skut-
ku však súd viazaný nie je. Súd pri rozhodovaní prihliada iba na tie skutoč-
nosti, ktoré boli prejednané na hlavnom pojednávaní, a svoje rozhodnutie 
opiera len o dôkazy, ktoré boli na ňom vykonané (§ 278 TP).

19.1 Rozhodnutia súdu na hlavnom pojednávaní

A. Rozsudok podľa § 284 TP:
•	 odsudzujúci
•	 oslobodzujúci, ak:

a) nebolo dokázané, že sa skutok stal,
b) skutok nie je trestným činom,
c) nebolo dokázané, že ho spáchal obžalovaný,
d) obžalovaný nie je pre nepríčetnosť trestne zodpovedný,
e) trestnosť činu zanikla alebo
f) prokurátor na hlavnom pojednávaní ustúpil od obžaloby.

B. Zastavenie trestného stíhania podľa § 281 TP:
•	 obligatórne – ak je trestné stíhanie neprípustné podľa § 9 ods. 1 TP,
•	 fakultatívne – ak sú splnené podmienky § 215 ods. 2 alebo 3 TP.

C. Podmienečné zastavenie trestného stíhania podľa § 282 TP:
•	 ak súd zistí, že sú splnené podmienky uvedené v § 216 ods. 1 TP.

D. Podmienečné zastavenie trestného stíhania spolupracujúceho obvinené-
ho podľa § 282 TP:
•	 ak súd zistí, že sú splnené podmienky uvedené v § 218 ods. 1 TP.

E. Zmier a zastavenie trestného stíhania podľa § 282 TP:
•	 ak súd zistí, že sú splnené podmienky uvedené v § 220 TP.

F. Prerušenie trestného stíhania podľa § 283 TP:
•	 obligatórne – ak je tu niektorá z okolností uvedených v § 228 ods. 2, 

§ 241 ods. 3 alebo § 244 ods. 4 TP, ak
a) obžalovanému nie je možné doručiť predvolanie,
b) súd podá návrh na začatie konania pred Ústavným súdom SR,

•	 fakultatívne – ak je tu niektorá z okolností uvedených v § 228 ods. 3 TP.
G. Postúpenie veci podľa § 280 TP:

•	 ak nie je príslušný na prejednanie a rozhodnutie trestného činu v ža-
lovanom skutku,

•	 ak žalovaný skutok nie je trestným činom, ale ide o priestupok alebo 
služobné či disciplinárne previnenie.
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H. Vrátenie veci prokurátorovi podľa § 279 TP:
•	 ak počas hlavného pojednávania vyjde najavo, že obžalovaný spáchal 

ďalší skutok, ktorý je trestným činom, a prokurátor o vrátenie požiada.
Okrem rozsudku majú všetky ostatné rozhodnutia súdu formu uznese-

nia.
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20.1 Verejné zasadnutie

Verejné zasadnutie je forma súdneho rozhodnutia, ktorá sa najviac približu-
je hlavnému pojednávaniu. Na verejnom zasadnutí musia byť prítomní všetci 
členovia senátu a zapisovateľ. Prokurátor sa zúčastní, ak dal podnet na jeho 
konanie alebo sa koná o odvolaní alebo mimoriadnom opravnom prostried-
ku. V zásade musí byť prítomný aj obvinený.

Verejné zasadnutie sa koná v prípadoch, keď to zákon výslovne ustano-
vuje, a to keď ide o:
•	 rozhodovanie o návrhu dohody o vine a treste (§ 331 a nasl. TP),
•	 rozhodovanie o opravných prostriedkoch,
•	 rozhodovanie o niektorých otázkach súvisiacich s trestom (podmienečné 

prepustenie z výkonu trestu odňatia slobody, osvedčenie sa pri uložení 
podmienečného trestu odňatia slobody),

•	 rozhodovanie o ochranných opatreniach, ak sa o nich nerozhodovalo na 
hlavnom pojednávaní a prokurátor to navrhol,

•	 rozhodovanie o detencii,
•	 rozhodovanie o rozsudku, keď bol vrátený odvolacím súdom.

20.2 Neverejné zasadnutie

Na neverejnom zasadnutí sa rozhoduje v tých prípadoch, keď zákon výslov-
ne nepredpisuje, že sa má konať na hlavnom pojednávaní alebo na verejnom 
zasadnutí, a nie je potrebné, aby boli prítomné strany a ani netreba vykonať 
výsluch obvineného alebo svedkov, alebo znalcov. Koná sa iba za prítom-
nosti všetkých členov senátu a zapisovateľa. Samosudca nikdy nevykonáva 
neverejné zasadnutie.

Neverejné zasadnutie sa koná v týchto prípadoch:
•	 rozhodovanie o sťažnostiach,
•	 predbežné prejednanie obžaloby,
•	 rozhodnutia mimo hlavného pojednávania podľa § 290 TP (zastavenie 

trestného stíhania, podmienečné zastavenie trestného stíhania, zmier, 
prerušenie trestného stíhania),

•	 zahladenie odsúdenia (§ 469 a nasl. TP),
•	 amnestia (§ 474 TP),
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•	 niektoré otázky súvisiace s výkonom trestu (upustenie od výkonu trestu – 
§ 413 TP, započítanie väzby a trestu – § 414 TP a iné).
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Odklony predstavujú osobitný postup v trestnom konaní, ktorým sa umož-
ňuje vybaviť vec rýchlejšie a efektívnejšie a spravidla bez nutnosti prejedna-
nia veci na hlavnom pojednávaní. Medzi odklony zaraďujeme:
1. podmienečné zastavenie trestného stíhania,
2. zmier,
3. dohodu o vine a treste,
4. trestný rozkaz.

21.1 Podmienečné zastavenie trestného stíhania (§ 216 a nasl. TP)

Podmienečné zastavenie trestného stíhania je inštitút trestného konania, 
keď sa voči obvinenému zastaví trestné stíhanie iba podmienečne s tým, že 
ak splní uložené povinnosti a obmedzenia, bude voči nemu trestné stíhanie 
zastavené definitívne.

Podmienky:
• ide o prečin s hornou hranicou trestnej sadzby neprevyšujúcou päť rokov,
• obvinený s týmto postupom súhlasí,
• vyhlási, že spáchal skutok, za ktorý je stíhaný,
• nahradil škodu alebo s poškodeným uzavrel dohodu, alebo urobil iné 

opatrenia,
• toto rozhodnutie možno vzhľadom na všetky okolnosti považovať za do-

stačujúce.
Podmienečné zastavenie trestného stíhania nie je možné, ak:

•	 bola trestným činom spôsobená smrť osoby,
•	 ide o niektorý z trestných činov korupcie,
•	 sa vedie trestné stíhanie proti verejnému činiteľovi alebo zahraničnému 

verejnému činiteľovi.
Obvinenému sa určí skúšobná doba jeden až päť rokov. Môžu sa mu tiež 

uložiť primerané povinnosti a obmedzenia. Od obvineného sa vyžaduje, aby 
najmä viedol riadny život a nahradil škodu, ak bola trestným činom spôsobe-
ná. Po uplynutí skúšobnej doby súd alebo prokurátor uznesením rozhodne 
o tom, že obvinený splnil všetky uložené podmienky a osvedčil sa. Takéto 
rozhodnutie má povahu res iudicata. V prípade, ak sa obvinený neosvedčil, 
rozhodnutie o tom, že v trestnom stíhaní sa bude pokračovať, sa môže vydať 
už počas skúšobnej doby. Ak ani po dvoch rokoch po uplynutí skúšobnej 
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doby nie je vydané rozhodnutie bez zavinenia obvineného, platí prezumpcia, 
že sa osvedčil. Voči rozhodnutiu o osvedčení obvineného alebo o pokračova-
ní v trestnom stíhaní má právo podať sťažnosť obvinený aj poškodený.

Podmienečné zastavenie trestného stíhania spolupracujúceho obvi-
neného upravuje § 218 TP. Inštitút je svojím účelom odlišný od § 216 TP. 
Jeho využitie prichádza do úvahy vtedy, ak je vedené trestné stíhanie voči 
tzv. spolupracujúcemu obvinenému, t. j. osobe, ktorá sa významnou mie-
rou podieľala na objasnení korupcie, trestného činu založenia, zosnovania 
a podporovania zločineckej skupiny, trestného činu založenia, zosnovania 
a podporovania teroristickej skupiny alebo zločinu spáchaného organizova-
nou skupinou, zločineckou skupinou alebo teroristickou skupinou alebo na 
zistení alebo usvedčení páchateľa tohto trestného činu a nie je organizáto-
rom, návodcom ani objednávateľom tohto trestného činu. Ak je záujem spo-
ločnosti na odhalení týchto trestných činov väčší, než záujem na potrestaní 
tohto páchateľa, prokurátor voči nemu podmienečne zastaví trestné stíhanie 
a určí skúšobnú dobu dva až desať rokov.

21.2 Zmier (§ 220 a nasl. TP)

Zmier je forma dohody medzi obvineným a poškodeným, ktorá podlieha 
schváleniu prokurátorom alebo súdom. Na to, aby mohlo dôjsť k uzavretiu 
zmieru, je potrebné splnenie určitých podmienok:
•	 ide o prečin s hornou hranicou trestnej sadzby neprevyšujúcou päť rokov,
•	 obvinený aj poškodený s týmto postupom súhlasia,
•	 obvinený vyhlási, že spáchal skutok, za ktorý je stíhaný,
•	 obvinený nahradil škodu,
•	 obvinený zloží na účet súdu alebo v prípravnom konaní na účet proku-

ratúry peňažnú sumu určenú ministerstvu na ochranu a podporu obetí 
trestných činov podľa osobitného zákona, a táto peňažná suma nie je 
zrejme neprimeraná závažnosti spáchaného trestného činu,

•	 toto rozhodnutie možno vzhľadom na všetky okolnosti a tiež majetkové 
pomery obvineného považovať za dostačujúce.
Zmier nemožno schváliť, ak:

•	 bola trestným činom spôsobená smrť osoby,
•	 ide o niektorý z trestných činov korupcie,
•	 sa vedie trestné stíhanie proti verejnému činiteľovi alebo zahraničnému 

verejnému činiteľovi.
Uznesenie o schválení zmieru je konečným rozhodnutím a vytvára pre-

kážku res iudicata.
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21.3 Dohoda o vine a treste (§ 331 a nasl. TP)

Dohoda o vine a treste je úpravou zavedenou do Trestného poriadku po re-
kodifikácii v roku 2006. Konanie o dohode o vine a treste je súčasne osobit-
ným spôsobom konania. Dohodu o vine a treste uzatvára obvinený na jed-
nej strane a prokurátor (alebo aj poškodený) na strane druhej. Podmienky 
uzatvorenia dohody sú upravené v § 232 a nasl. TP. Po tom, ako je dohoda 
uzatvorená, prokurátor ju predloží na schválenie súdu. Predseda senátu ná-
vrh dohody preskúma a rozhodne tak, že:
a) dohodu odmietne, pretože

– boli závažným spôsobom porušené procesné ustanovenia, najmä prá-
vo na obhajobu,

– je zjavne neprimeraná,
b) určí termín verejného zasadnutia.

Na verejnom zasadnutí prednesie prokurátor návrh dohody a potom súd 
kladie otázky obvinenému, ktorých cieľom je zistiť, či obvinený:
1. rozumie podanému návrhu na dohodu o vine a treste,
2. súhlasí, aby sa jeho trestná vec prejednala týmto spôsobom, a teda sa 

vzdáva práva na verejný súdny proces,
3. rozumie podstate skutku, ktorý sa mu kladie za vinu,
4. bol poučený o svojich právach, najmä o práve na obhajobu,
5. rozumel podstate konania o návrhu na dohodu o vine a treste,
6. rozumie právnej kvalifikácii skutku,
7. bol oboznámený s trestnými sadzbami za trestné činy, z ktorých je obvi-

nený,
8. sa dobrovoľne priznal a uznal vinu,
9. súhlasí s navrhovaným trestom, prijíma ho, v ustanovených lehotách sa 

podriadi výkonu trestu a ochrannému opatreniu a nahradí škodu v roz-
sahu dohody,

10. si je vedomý toho, že rozsudok o schválení dohody o vine a treste je prá-
voplatný jeho vyhlásením a nie je voči nemu možné podať riadny opravný 
prostriedok.
Obvinený musí na všetky otázky odpovedať áno, ak čo i len na jednu od-

povie záporne, súd dohodu neschváli.
O dohode môže súd rozhodnúť tak, že:

a) vráti vec prokurátorovi, ak
– niektorá zo strán vyhlási, že s navrhnutou dohodou nesúhlasí,
– súd dohodu neschváli,
– obvinený na niektorú z otázok odpovedal záporne,
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b) preruší verejné zasadnutie na potrebný čas, ak
– dohoda nie je zrejme neprimeraná, ale nepovažuje ju za spravodlivú,

c) návrh dohody schváli, a to potvrdí rozsudkom, proti ktorému nie je prí-
pustné odvolanie.

21.4 Trestný rozkaz (§ 353 a nasl. TP)

Trestný rozkaz je jednou z  foriem rozhodnutia samosudcu. Vydáva sa ex 
cathedra, t. j. bez prejednania veci na hlavnom pojednávaní. Trestný rozkaz 
je súčasne osobitným spôsobom konania. Podmienkou je, že skutkový stav 
je vykonanými dôkazmi spoľahlivo preukázaný. Trestným rozkazom nemož-
no rozhodnúť v konaní proti mladistvému ani proti osobe, ktorá je pozbave-
ná spôsobilosti na právne úkony alebo je jej spôsobilosť obmedzená. Trestný 
rozkaz má vždy povahu odsudzujúceho rozsudku, nemožno ním obžalova-
ného spod obžaloby oslobodiť.

Trestný rozkaz obsahuje:
a) označenie súdu, meno a priezvisko samosudcu, ktorý trestný rozkaz vy-

dal,
b) dátum a miesto vydania trestného rozkazu,
c) označenie obvineného,
d) výrok o vine a o uloženom treste,
e) výrok o ochrannom opatrení, ak bolo uložené,
f) výrok o náhrade škody, ak bol nárok na jej náhradu riadne uplatnený,
g) poučenie o práve podať opravný prostriedok – odpor.

Trestným rozkazom nemožno uložiť akýkoľvek trest, ale iba tie, ktoré sú 
taxatívne vymedzené v § 353 ods. 2 TP. Je to trest:
•	 odňatia slobody maximálne do troch rokov,
•	 zákazu činnosti,
•	 peňažný trest,
•	 prepadnutia veci,
•	 povinnej práce, ak s tým obvinený súhlasí,
•	 domáceho väzenia.

Možno tiež uložiť niektoré z ochranných opatrení.
Riadnym opravným prostriedkom proti trestnému rozkazu je odpor 

(§ 355 TP). Podáva sa na súde, ktorý trestný rozkaz vydal, do ôsmich dní 
odo dňa doručenia. Ak bol podaný odpor, trestný rozkaz sa ruší.
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Vykonávacie konanie je posledným štádiom trestného konania, ktoré spočí-
va v uskutočnení obsahu rozhodnutia. Výkon rozhodnutí je upravený v štvr-
tej časti Trestného poriadku a podrobnejšiu úpravu výkonu jednotlivých 
trestov a ochranných opatrení nájdeme aj v osobitných právnych predpi-
soch.

Ustanovenia o výkone rozhodnutí upravené v § 406 TP obsahujú iba veľ-
mi všeobecnú úpravu. V zásade má rozhodnutie vykonať ten orgán, ktorý ho 
vydal. Ak ide o rozhodnutie súdu, výkon zabezpečuje predseda senátu ale-
bo ním poverený vyšší súdny úradník. Opatrenia týkajúce sa výkonu trestov 
robí predseda senátu, ktorý rozhodol vo veci na prvom stupni.

22.1 Výkon trestov vo vzťahu k fyzickej osobe

Na to, aby sa mohol trest vykonať, musí existovať rozhodnutie, a to odsudzu-
júci rozsudok alebo trestný rozkaz. Toto rozhodnutie musí byť právoplatné 
a vykonateľné. Vykonávacie konanie prebieha ex offo, nie je potrebný žiadny 
návrh ani podnet. V zásade platí, že pokiaľ je rozhodnutie vykonateľné, malo 
by sa vykonať ihneď. Výnimky z tejto zásady sú upravené jednotlivo pri kon-
krétnych druhoch trestov.

22.1.1 Výkon trestu odňatia slobody (§ 407 a nasl. TP)
Konkrétne špecifiká výkonu trestu odňatia slobody upravuje zákon 
č. 475/2005 Z. z. o výkone trestu odňatia slobody. Trest odňatia slobody sa 
v zásade vykoná hneď, ako sa rozhodnutie o jeho výkone stalo vykonateľným. 
Predseda senátu vyzve odsúdeného, aby nastúpil na výkon trestu. Toto usta-
novenie sa nepoužije, ak je obvinený vo väzbe, je mu uložený trest odňatia 
slobody prevyšujúci dva roky alebo existuje obava, že sa bude skrývať alebo 
vyhýbať výkonu trestu. V takom prípade predseda senátu nariadi jeho zadr-
žanie a následné dodanie na výkon trestu.

Odsúdenému môže súd poskytnúť primeranú lehotu, nie dlhšiu ako je-
den mesiac, odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia, a to na ob-
staranie potrebných záležitostí.

Ak bol uložený trest odňatia slobody v trvaní kratšom ako jeden rok, súd 
môže z dôležitých dôvodov povoliť jeho odklad až na tri mesiace.
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Odklad nástupu na výkon trestu odňatia slobody sa povolí aj v prípade, ak 
odsúdený ochorel na takú chorobu, ktorá mu dočasne bráni nastúpiť na vý-
kon trestu a je v ústavnej zdravotnej starostlivosti. Tehotnej žene a matke no-
vonarodeného dieťaťa súd výkon trestu odňatia slobody odloží na jeden rok 
po pôrode. Z rovnakých dôvodov súd výkon trestu odňatia slobody preruší.

Po odpykaní si časti trestu môže súd rozhodnúť o podmienečnom pre-
pustení z výkonu trestu odňatia slobody. O podmienečnom prepustení sa 
koná na návrh prokurátora, riaditeľa ústavu na výkon väzby alebo riaditeľa 
ústavu na výkon trestu odňatia slobody, v ktorom sa trest vykonáva, záujmo-
vého združenia občanov, dôveryhodnej osoby alebo na návrh odsúdeného, 
alebo osoby, ktorá môže za odsúdeného podať odvolanie. K podmienečné-
mu prepusteniu z výkonu trestu odňatia slobody môže dôjsť za:

 − prečin po výkone polovice uloženého trestu,
 − zločin po výkone dvoch tretín uloženého trestu odňatia slobody,
 − obzvlášť závažný zločin po výkone troch štvrtín uloženého trestu.

22.1.2 Výkon trestu povinnej práce (§ 422 TP)
Výkon trestu povinnej práce upravuje zákon č. 528/2005 Z. z. o výkone tres-
tu povinnej práce. V rámci výkonu tohto trestu je odsúdený povinný bez ná-
roku na odmenu vykonať práce v prospech štátu, obce, vyššieho územného 
celku alebo právnickej osoby zaoberajúcej sa verejnoprospešnou činnosťou. 
V zásade sa trest povinnej práce vykonáva v obvode okresného súdu, kde má 
odsúdený bydlisko.

Odklad sa povolí tehotnej žene alebo matke na jeden rok po pôrode. Tiež 
tak osobe, ktorej výkon tohto trestu dočasne znemožňuje jej zdravotný stav, 
a osobe vo výkone trestu odňatia slobody na čas po prepustení z výkonu.

Natrvalo sa od trestu povinnej práce upustí, ak sa na základe lekárskej 
správy preukáže, že odsúdený je trvalo práceneschopný alebo invalidný.

Ak odsúdený nevedie riadny život a neplní uložené povinnosti a obme-
dzenia, na návrh probačného a mediačného úradníka alebo aj bez neho, súd 
rozhodne o tom, že trest povinnej práce alebo jeho zvyšok sa premení na 
trest odňatia slobody, a to tak, že každé dve hodiny nevykonaného trestu 
odňatia slobody sa premenia na jeden deň trestu odňatia slobody.

22.1.3 Výkon trestu domáceho väzenia (§ 435 a nasl. TP)
Odsúdený sa počas výkonu trestu domáceho väzenia zdržiava vo svojom 
obydlí a je povinný podrobiť sa kontrole. Opustiť obydlie môže len so súhla-
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som probačného a mediačného úradníka. V prípade, ak obvinený nedodržia-
va ustanovené obmedzenia, súd môže rozhodnúť o premene na nepodmie-
nečný trest odňatia slobody, a to tak, že deň nevykonaného trestu domáceho 
väzenia sa premení na jeden deň trestu odňatia slobody.

22.1.4 Výkon peňažného trestu (§ 429 a nasl. TP)
Sumu určenú v rozsudku treba uhradiť do 15 dní od vykonateľnosti rozsud-
ku. V opačnom prípade sa pristúpi k vymáhaniu. Súd však môže povoliť vý-
nimku, a to:

 − odklad výkonu peňažného trestu na najviac tri mesiace odo dňa právo-
platnosti rozsudku,

 − splácať peňažný trest po častiach tak, aby bol celý zaplatený najneskôr 
do jedného roka, a ak bol peňažný trest uložený vo vyššej sume ako 
16 590 eur, do dvoch rokov odo dňa, keď rozsudok nadobudol právo-
platnosť.
Súd upustí od výkonu peňažného trestu, ak sa odsúdený stal dlhodobo 

neschopný zaplatiť alebo by tým bola vážne ohrozená výchova a výživa oso-
by, o ktorú je odsúdený povinný sa starať.

Zákon dáva súdu aj možnosť premeniť peňažný trest na trest odňatia 
slobody.

22.1.5 Výkon trestu prepadnutia majetku a výkon trestu prepadnutia  
 veci (§ 423 a nasl. TP)
Trest prepadnutia majetku sa v zásade vzťahuje na celý majetok odsúdené-
ho. Na ten, ktorý nadobudol pred zaistením a aj po ňom. Nevzťahuje sa na 
prostriedky a veci, ktoré sú nevyhnutne potrebné na uspokojenie životných 
potrieb obvineného alebo osoby, voči ktorej má vyživovaciu povinnosť.

Trest prepadnutia veci sa vykoná tak, že rozsudok sa zašle orgánu, ktorý 
vykonáva správu majetku štátu, aby vec prevzal do správy.

22.1.6 Výkon ďalších trestov
 − výkon trestu zákazu činnosti (§ 436 a nasl. TP),
 − výkon trestu zákazu pobytu (§ 434 TP),
 − výkon trestu vyhostenia (§ 441 a nasl. TP),
 − výkon trestu straty čestných titulov a vyznamenaní (§ 439 TP),
 − výkon trestu straty vojenskej a inej hodnosti (§ 440 TP).
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22.2 Výkon trestov vo vzťahu k právnickej osobe

22.2.1 Výkon trestu zrušenia právnickej osoby (§ 30 ZoTZPO)
Podľa § 30 ZoTZPO len čo sa rozsudok, ktorým bol uložený trest zrušenia 
právnickej osoby, stal právoplatným, zašle predseda senátu jeho rovnopis 
tomu, kto vedie obchodný register alebo iný zákonom určený register, zápi-
som v ktorom právnická osoba vzniká.

Zrušenie právnickej osoby je najzávažnejším trestom pre odsúdenú 
právnickú osobu. Na výkon trestu zrušenia právnickej osoby sa použijú aj 
všeobecné ustanovenia podľa § 406 TP a nasl., ktoré upravujú vykonávacie 
konanie.

Trest zrušenia právnickej osoby sa bude vykonávať formou zrušenia práv-
nickej osoby s likvidáciou. Podľa citovaného ustanovenia zákona právnic-
ká osoba vstupuje do likvidácie právoplatnosťou odsudzujúceho rozsudku 
(pripustenie konceptu, aby sa v nadväznosti na trestné rozhodnutie spúšťal 
proces rozhodovania o likvidácii v osobitnom procese mimo trestného ko-
nania, nie je namieste, preto sa účinok vstupu do likvidácie spája už s prá-
voplatnosťou trestného rozsudku).

Vstup do likvidácie v prípade výkonu trestu zrušenia právnickej osoby 
je obligatórny, avšak z logiky veci vyplýva, že tento postup voči odsúdenej 
právnickej osoby sa neuplatní, ak právnická osoba v likvidácii už je, a to 
z toho dôvodu, že do likvidácie vstúpila ešte pred začatím trestného stíhania 
právnickej osoby alebo do likvidácie vstúpila až po začatí trestného stíhania 
v rámci svojho zrušenia.

Aj v prípade, že už odsúdená právnická osoba je v likvidácii, treba zo stra-
ny súdu nariadiť výkon tohto trestu a menovať likvidátora, hoci s prihliadnu-
tím na všetky okolnosti bude pravdepodobný postup ten, že súd potvrdí vo 
funkcii likvidátora už existujúcu osobu. Nič však nebráni súdu, aby vymeno-
val za likvidátora inú osobu namiesto doterajšieho likvidátora.

Podľa § 71 ods. 1 OBZ likvidáciu vykonáva štatutárny orgán ako likvidá-
tor, ak zákon neustanovuje inak alebo spoločenská zmluva, prípadne za-
kladateľská listina alebo stanovy neurčujú inak. Ak štatutárny orgán nie je 
ustanovený alebo nemá ustanoveného žiadneho člena, alebo ak likvidátor 
nie je vymenovaný bez zbytočného odkladu, vymenuje likvidátora súd; oso-
bitný zákon môže ustanoviť, kto je oprávnený navrhnúť súdu vymenovanie 
likvidátora. Súd môže vymenovať za likvidátora niektorého zo spoločníkov 
alebo štatutárny orgán, alebo člena štatutárneho orgánu aj bez jeho súhlasu. 
Súd nevymenuje za likvidátora takú osobu, ktorá podľa osobitného predpisu 
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nemôže túto funkciu vykonávať. Spoločník, štatutárny orgán alebo člen šta-
tutárneho orgánu, ktorého súd vymenoval za likvidátora, sa nemôže vzdať 
funkcie.

Súd zabezpečí výkon rozsudku tak, že právoplatný rozsudok zašle prí-
slušnému orgánu, ktorý vedie register, do ktorého zápisom právnická osoba 
vzniká (napr. registrový súd, Ministerstvo vnútra SR a pod.). Tento orgán 
na podklade rozhodnutia súdu vykoná zápis v príslušnom registri, čím sa 
zabezpečí publicita zrušenia právnickej osoby a jej vstup do likvidácie.

Zákon o trestnej zodpovednosti právnickej osoby neobsahuje komplex-
nú úpravu likvidácie v rámci výkonu trestu zrušenia právnickej osoby.

Samotná likvidácia sa vykoná podľa pravidiel ustanovených osobitnými 
predpismi alebo ak takejto osobitnej právnej úpravy niet, likvidácia sa vyko-
ná podľa ustanovení Obchodného zákonníka.

22.2.2 Výkon trestu zákazu činnosti (§ 31 ods. 1 ZoTZPO)
Podľa § 31 ods. 1 ZoTZPO len čo sa rozsudok, ktorým bol uložený trest zá-
kazu činnosti, stal právoplatným, zašle predseda senátu jeho rovnopis tomu, 
kto vedie obchodný register alebo iný zákonom určený register, zápisom 
v ktorom právnická osoba vzniká, ako aj orgánu, ktorý vydáva oprávnenie 
na výkon tejto činnosti alebo ktorý výkon tejto činnosti eviduje.

Výkon trestu zákazu činnosti upravuje § 31 ZoTZPO. Na výkon trestu 
zákazu činnosti sa použijú aj všeobecné ustanovenia o vykonávacom kona-
ní podľa § 406 TP a všeobecné ustanovenia o výkone trestu zákazu činnosti 
podľa § 436 a nasl. TP.

Podľa § 406 ods. 1 TP výkon rozhodnutia nariaďuje orgán, ktorý rozhod-
nutie vydal. Podľa § 406 ods. 2 TP rozhodnutia súvisiace s výkonom trestov 
a ochranných opatrení robí predseda senátu súdu, ktorý rozhodol v prvom 
stupni, ak nie je ustanovené inak. Podľa § 406 ods. 3 TP opatrenia potrebné 
na výkon trestov a ochranných opatrení robí predseda senátu súdu, ktorý 
rozhodol v prvom stupni, ak nie je ustanovené inak.

Po právoplatnosti rozsudku, ktorým bol právnickej osobe uložený trest 
zákazu činnosti, predseda senátu alebo samosudca zašle rovnopis rozsudku 
tomu, kto vedie obchodný register (vo vzťahu k obchodným spoločnostiam) 
alebo iný zákonom určený register, zápisom v ktorom právnická osoba vzni-
ká (napr. Ministerstvu vnútra SR, ktoré vedie register nadácií, register ob-
čianskych združení, register neinvestičných fondov, register nadácií a pod.).

Podľa § 2 ods. 1 písm. s) zákona č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri 
sa do obchodného registra zapisujú nezahladené tresty uložené zapísanej 
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právnickej osobe a nevykonané tresty postihujúce jej zapísaných právnych 
nástupcov.

Súčasne sa rovnopis takého rozsudku zasiela orgánu, ktorý vydáva opráv-
nenie na výkon tejto činnosti alebo ktorý výkon tejto činnosti eviduje (napr. 
ministerstvu spravodlivosti vo vzťahu k znaleckým ústavom, živnostenské-
mu úradu a pod.).

22.2.3 Výkon trestu zákazu prijímať verejné dotácie alebo subvencie  
 (§ 31 ods. 2 ZoTZPO)
Podľa § 31 ods. 2 ZoTZPO len čo sa rozsudok, ktorým bol uložený trest záka-
zu prijímať verejné dotácie alebo subvencie, stal právoplatným, zašle predse-
da senátu jeho rovnopis tomu, kto vedie obchodný register alebo iný záko-
nom určený register, zápisom v ktorom právnická osoba vzniká.

Vzhľadom na absenciu centrálneho dotačného a subvenčného registra 
bude v praxi problematické sledovať dodržiavanie výkonu tohto trestu od-
súdenou právnickou osobou. Situácia je o to komplikovanejšia, že jednotli-
vé ústredné orgány štátnej správy (Úrad vlády SR a jednotlivé ministerstvá) 
majú vlastné evidencie poskytnutých dotácii a taktiež rôzne legislatívne rám-
ce (napr. zákon č. 434/2010 Z. z. o poskytovaní dotácii v pôsobnosti Minis-
terstva kultúry Slovenskej republiky; zákon č. 525/2010 Z. z. o poskytovaní 
dotácii v pôsobnosti Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, zákon 
č. 524/2010 Z. z. o poskytovaní dotácii v pôsobnosti Úradu vlády Slovenskej 
republiky). Preto je žiaduce, aby predseda senátu informoval všetky dotknuté 
orgány, ktoré môžu poskytovať dotácie a subvencie, o tom, že určitej právnic-
kej osobe bol uložený trest zákazu prijímať dotácie alebo subvencie.

22.2.4 Výkon trestu zákazu prijímať pomoc a podporu poskytovanú  
 z fondov Európskej únie (§ 31 ods. 3 ZoTZPO)
Podľa § 31 ods. 3 ZoTZPO len čo sa rozsudok, ktorým bol uložený trest zá-
kazu prijímať pomoc a podporu poskytovanú z fondov Európskej únie, stal 
právoplatným, zašle predseda senátu jeho rovnopis Úradu vlády SR a tomu, 
kto vedie obchodný register alebo iný zákonom určený register, zápisom 
v ktorom právnická osoba vzniká.

Podľa § 2 ods. 1 písm. s) zákona č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri 
sa do obchodného registra zapisujú nezahladené tresty uložené zapísanej 
právnickej osobe a nevykonané tresty postihujúce jej zapísaných právnych 
nástupcov.
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Úrad vlády SR je notifikovaný z dôvodu, že v rámci tohto ústredného 
orgánu štátnej správy funguje centrálny kontaktný útvar pre OLAF, kto-
rý zodpovedá za Centrálnu databázu vylúčených subjektov (Databáza 
CED). Ide o ďalší podstatný register pre výkon trestu zákazu prijímať po-
moc a podporu poskytovanú z fondov EÚ. Databáza CED je databázou, do 
ktorej inštitúcie EÚ, ako aj orgány alebo subjekty členských štátov EÚ re-
gistrujú tie subjekty, ktoré sa nachádzajú v jednej zo situácií uvedených 
v čl. 106 nariadenia o rozpočtových pravidlách s cieľom zabezpečiť ochra-
nu finančných záujmov EÚ bezpečným zdieľaním informácií o dotknutých 
subjektoch všetkými inštitúciami EÚ a zodpovedajúcim prístupom výkon-
ných orgánov alebo subjektov členských štátov. Kým inštitúcie EÚ majú 
povinnosť napĺňať databázu podľa čl.  106 ods.  1 písm.  a) až f) nariade-
nia o rozpočtových pravidlách, orgány alebo subjekty členských štátov EÚ 
majú povinnosť zasielať prostredníctvom styčného miesta Európskej komi-
sie informácie o osobách, ktoré podliehajú registrácii v CED podľa čl. 106 
ods. 1 písm. e) nariadenia o rozpočtových pravidlách, t. j. boli odsúdené 
právoplatným rozsudkom za podvod, korupciu, zapojenie sa do zločinec-
kej organizácie alebo akejkoľvek inej nezákonnej činnosti poškodzujúcej 
finančné záujmy EÚ.

22.2.5 Výkon trestu zákazu účasti vo verejnom obstarávaní  
 (§ 31 ods. 4 ZoTZPO)
Podľa § 31 ods. 4 ZoTZPO len čo sa rozsudok, ktorým bol uložený trest záka-
zu účasti vo verejnom obstarávaní, stal právoplatným, zašle predseda senátu 
jeho rovnopis Úradu pre verejné obstarávanie a tomu, kto vedie obchodný 
register alebo iný zákonom určený register, zápisom v ktorom právnická 
osoba vzniká (obchodný register a iné). Podľa § 183 zákona č. 343/2015 Z. z. 
o verejnom obstarávaní Úrad pre verejné obstarávanie vedie register osôb so 
zákazom, ktorý je informačným systémom verejnej správy. Register osôb so 
zákazom obsahuje údaje o osobe, ktorej bol konečným rozhodnutím ulože-
ný zákaz účasti vo verejnom obstarávaní, a to:
• identifikačné údaje osoby v rozsahu: obchodné meno alebo názov hospo-

dárskeho subjektu, adresa sídla, miesto podnikania alebo adresa pobytu 
hospodárskeho subjektu, predmet činnosti, právna forma hospodárske-
ho subjektu, identifikačné číslo organizácie, ak bolo pridelené,

• začiatok a koniec doby, na ktorú je zákaz účasti vo verejnom obstarávaní 
uložený,

• porušenie, za ktoré sa uložil zákaz účasti vo verejnom obstarávaní.
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Register osôb so zákazom je verejne prístupný na webovom sídle úradu. 
Úrad vyčiarkne osobu z registra osôb so zákazom deň nasledujúci po dni 
uplynutia doby, na ktorú bol zákaz účasti vo verejnom obstarávaní uložený.

22.2.6 Výkon trestu zverejnenia odsudzujúceho rozsudku (§ 32 ZoTZPO)
Podľa § 32 ods. 1 ZoTZPO len čo sa rozsudok, ktorým bol uložený trest zve-
rejnenia odsudzujúceho rozsudku, stal právoplatným, vyzve predseda se-
nátu odsúdenú právnickú osobu, aby ho na svoje náklady v určenej lehote, 
v určenom rozsahu a určeným spôsobom zverejnila.

Uvedené ustanovenie upravuje výkon trestu zverejnenia odsudzujúceho 
rozsudku, pričom ide o samostatný druh trestu, ktorý má mať najmä defa-
mujúci účinok, čím sa má významne posilniť výchovný účel trestného stíha-
nia. Bol prijatý štandardný mechanizmus, podľa ktorého predseda senátu 
vyzve právnickú osobu, aby zverejnila právoplatný odsudzujúci rozsudok, 
a to v určenej lehote, v určenom rozsahu a určeným spôsobom (určenie tých-
to skutočností bude obsiahnuté už v odsudzujúcom rozsudku, ktorý musí 
byť v tomto smere dostatočne špecifický a konkrétny). V tomto smere súd 
rozhodne:

 − v akej lehote sa má odsudzujúci rozsudok uverejniť,
 − v ktorom periodiku sa má uverejniť (zverejnením odsudzujúceho rozsud-

ku sa má na mysli uverejnenie v tlačených periodikách, na webe právnic-
kej osoby, ak takýto má, a pod.),

 − o  tom, že toto zverejnenie má byť jednorazové alebo má trvať určitú 
dobu,

 − o tom, ktorá časť výroku alebo odôvodnenia sa má zverejniť – aj napriek 
skutočnosti, že za zverejnenie rozsudku zodpovedá odsúdená právnická 
osoba, je potrebné, aby súd presne určil a rozhodol, ktoré presné časti 
rozsudku sa zverejnia, a prípadne pred zverejnením samotného rozsud-
ku urobil opatrenia, ktorými sa zabráni zásahu alebo porušeniu práv tre-
tích osôb v súvislosti so zverejnením tohto rozhodnutia v súvislosti so 
zákonom č. 18/2018 Z. z. na ochranu osobných údajov a so zásahom do 
súkromia podľa Občianskeho zákonníka (osobné údaje fyzických osôb – 
svedkov, poškodených, prejavy osobnej povahy, predmet obchodného, 
daňového alebo bankového tajomstva atď.).
Podľa § 32 ods. 2 ZoTZPO, ak odsúdená právnická osoba bez dostatočné-

ho ospravedlnenia nezverejní rozsudok v určenej lehote, v určenom rozsahu 
alebo určeným spôsobom, súd jej uloží poriadkovú pokutu do 16 500 eur. 
Poriadkovú pokutu možno uložiť aj opakovane, a to až do splnenia ulože-
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nej povinnosti. Na možnosť uloženia poriadkovej pokuty, a to aj opakovane, 
musí byť právnická osoba vopred upozornená.

Podľa § 32 ods. 3 ZoTZPO, ak súd považuje ospravedlnenie odsúdenej 
právnickej osoby podľa odseku 2 za dostatočné, určí novú lehotu na zverej-
nenie odsudzujúceho rozsudku.

Podľa § 32 ods. 4 ZoTZPO proti rozhodnutiu je prípustná sťažnosť, kto-
rá má odkladný účinok.

Náklady spojené so zverejnením odsudzujúceho rozsudku bude znášať 
právnická osoba

22.3 Výkon ochranných opatrení

22.3.1 Výkon ochranného liečenia (§ 445 a nasl. TP)
Ochranné liečenie sa vykonáva v liečebnom ústave alebo v nemocnici pre 
obvinených a odsúdených, ak bolo ochranné liečenie uložené popri treste 
odňatia slobody. Súd môže pred začatím výkonu ochranného liečenia od 
neho upustiť, ak tak navrhne prokurátor, obvinený, jeho zákonný zástupca 
alebo osoba, ktorá by mohla za obvineného v jeho prospech podať odvolanie. 
Rovnako môže od výkonu upustiť, ak obvinený už nastúpil alebo absolvoval 
uloženú liečbu v niektorom zdravotníckom zariadení, na návrh jeho ošetru-
júceho lekára alebo aj bez takého návrhu. Výkon ochranného liečenia skon-
čí, keď sa naplní jeho účel. O prepustení z výkonu rozhodne súd na návrh 
(§ 448 ods. 1 TP) alebo aj bez návrhu.

22.3.2 Výkon ochrannej výchovy (§ 449 a nasl. TP)
Ochranná výchova sa vykonáva ako ochranná ústavná výchova alebo ako 
ochranná rodinná výchova. Trvá, pokým to vyžaduje účel, najviac však do 
19. roku mladistvého. Už pred jej začatím možno od výkonu upustiť, ak okol-
nosti, ktoré boli dôvodom jej uloženia, zanikli.

22.3.3 Výkon ochranného dohľadu (§ 454 a nasl. TP)
Ochranný dohľad sa ukladá spolu s  trestom odňatia slobody. Jeho výkon 
však začína až po prepustení obvineného. Ochranný dohľad vykonáva pro-
bačný a mediačný úradník okresného súdu v obvode, kde má osoba trvalý 
pobyt. Ak zaniknú okolnosti, kvôli ktorým bol uložený, upustí sa od jeho 
výkonu. Inak sa končí vtedy, keď sa dosiahne jeho účel.
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22.3.4 Výkon zhabania veci (§ 461 TP)
Zhabanie veci sa vykoná tak, že rovnopis rozsudku sa zašle orgánu, ktorý 
vykonáva správu majetku štátu v tom obvode, kde má osoba bydlisko alebo 
kde sa vec nachádza, aby vec prevzal do správy.

22.3.5 Výkon detencie (§ 462 a nasl. TP)
Ešte pred skončením výkonu trestu odňatia slobody odsúdeného, ktorý 
znovu spáchal obzvlášť závažný zločin alebo zločin zo sexuálnych motívov, 
môže minister spravodlivosti podať návrh na jeho umiestnenie do detenč-
ného ústavu po výkone trestu odňatia slobody. V iných prípadoch návrh na 
umiestnenie odsúdeného v detenčnom ústave podáva prokurátor alebo ria-
diteľ ústavu na výkon trestu, v ktorom odsúdený vykonáva trest odňatia slo-
body. Najmenej jedenkrát ročne alebo na návrh odsúdeného sa preskúmava, 
či sú stále dané dôvody detencie.





III. PRAKTICKÉ PRÍPADY



258

EKONOMICKÉ TRESTNÉ ČINY

HMOTNOPRÁVNA ČASŤ

1. A. B. bol zamestnaný v spoločnosti Monitor, s. r. o., ktorej sa v posled-
nom roku príliš nedarilo. A. B. už pol roka nedostal výplatu a jeho úspory 
mu vystačili už len na najbližší týždeň. Na pravidelnej pondelkovej porade 
chcel šéfa požiadať o preddavok, ale šéf ho len odbil s tým, že si to nemôže 
dovoliť, pretože spoločnosť je v červených číslach, čo mu aj zdokladoval vý-
pisom z účtu za posledné tri mesiace. Sľúbil mu však, že čoskoro bude nielen 
na výplaty, ale aj na odmenu za vernosť, ktorú spoločnosti v týchto ťažkých 
časoch preukazuje. Šéf ozrejmil A. B. svoju vidinu prosperujúcej budúcnos-
ti spoločnosti tým, že zajtra odchádza na pár dní do zahraničia dohodnúť 
fúziu spoločnosti s veľkou zahraničnou spoločnosťou, ktorá vidí v ich pro-
duktoch enormný potenciál a chce do nich investovať nemalý kapitál. Počas 
šéfovej neprítomnosti mal A. B. hneď v prvý deň odviezť firemné motoro-
vé vozidlo (ďalej len „MV“) v hodnote 30 000 eur do servisu a v ostatnom 
čase sa ďalej venovať spracovaniu objednávok monitorov, ktoré firma vyrába. 
A. B. neuveril sľubom šéfa a v hlave mu skrsol plán, ako si finančne polepšiť. 
Podstata jeho plánu spočívala v tom, že každý deň šéfovej neprítomnosti 
chcel vziať z neuzamknutého skladu dva monitory v hodnote 250 eur, dať 
ich do kufra firemného MV a odviezť ich k sebe domov v úmysle ich neskôr 
predať, pričom firemné MV by odviezol do servisu až deň pred šéfovým prí-
chodom. A. B. postupoval presne podľa svojho plánu avšak v tretí deň jeho 
realizácie cestou domov neopatrným cúvaním nabehol na parkovací stĺpik 
a poškodil zadnú nápravu MV. A. B. ďalší deň hneď ráno opatrne odviezol 
auto do servisu, kde technik po jeho prezretí konštatoval nutnosť výmeny 
nápravy, čo by vyšlo na 3 000 eur. A. B. sa po oznámení tejto informácie 
psychicky zrútil a „vyplakal sa na pleci“ technikovi a povedal mu, v akej ne-
lichotivej situácii sa ocitol. Technikovi prišlo A. B. ľúto, ponúkol sa, že mu 
pomôže sfalšovať určité údaje tak, aby to v poisťovni vyhodnotili ako poist-
nú udalosť krytú PZP. Pomôcť im mal aj bratranec pána A. B., ktorý zhodou 
okolností pracoval práve v  poisťovni, ktorej poistencom bola spoločnosť 
vlastniaca MV. A. B. so všetkým súhlasil a po ohlásení poistnej udalosti aj 
s pomocou bratranca pána A. B. poisťovňa vyplatila poistné plnenie v plnej 
výške škody spoločnosti Monitor, s. r. o.

1. Kvalifikujte konanie jednotlivých osôb. Riešenie odôvodnite.
2. Posúďte otázku súčinnosti osôb na páchaní trestnej činnosti. Rieše-

nie odôvodnite.
3. Vyriešte problematiku pokračovacieho a hromadného trestného činu.
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2. Trestnoprávne kvalifikujte jednotlivé skutky. Riešenie odôvodnite.
a) Obvinený Alojz H. si v reštaurácii prisvojil peňaženku, ktorú vytiahol 

vedľa sediacemu návštevníkovi z vrecka. Obhajoval sa, že neodňal peňa-
ženku priamo poškodenému, ale že ju našiel na schodoch kaviarne, keď 
išiel za poškodeným.

b) Obvinenému Hugovi F. (recepčnému v hoteli) odovzdal hosť nájdenú 
peňaženku s čiastkou 300 eur s tým, aby ju odovzdal tomu, kto sa o ňu 
bude hlásiť. Recepčný si však peniaze ponechal a peňaženku zahodil.

c) Obvinený advokát Florián K. mal v úschove klenotnicu svojej klientky, 
kde boli platinové šperky v hodnote 40 000 eur. Jeho manželka ho na-
hovorila, aby jej tieto šperky požičal na ples podnikateľov. Počas večera 
sa však pokazilo pútko na náramku, ten z ruky skĺzol a obvinenému sa 
ho už nepodarilo nájsť. Náramok bol súdnym znalcom ohodnotený na 
15 000 eur.

d) Obvinený Ignác C. predal Karolovi K. motocykel, prijal peniaze a vložil 
ich do obálky. Druhý deň si všimol, že v obálke je o 300 eur viac, čo je 
možné vysvetliť tým, že sa platca a príjemca prepočítali. Obvinený si pe-
niaze ponechal. Alternatíva: obvinený si ihneď pri prijímaní peňazí vši-
mol, že sa kupujúci pomýlil.

e) Obvinený Klement G. vďaka hre „škrupinky“, ktorú „prevádzkoval“ kaž-
dý deň dve hodiny pri vchode do hlavnej autobusovej stanice, získal za 
tri dni dokopy 260 eur.

3. Spolupráca medzi spoločnosťou ZoStatky, s. r. o., zastúpenou jediným 
konateľom Krištofom N. a spoločnosťou PreBytky, s. r. o., zastúpenou kona-
teľom Róbertom K., prebiehala od roku 2017. Spočívala v poskytovaní pôži-
čiek spoločnosťou ZoStatky, s. r. o., spoločnosti PreBytky, s. r. o., na účely 
financovania jej obchodu, export – import zdravotníckych pomôcok.

Na začiatku roka 2018 bola výška pôžičky 200 000 eur, pričom komuniká-
cia medzi Krištofom N. a Róbertom K. bola pravidelná, úroky z pôžičiek boli 
vyplácané včas, prípadne len s miernym oneskorením. Začiatkom roka 2019 
spoločnosť ZoStatky, s. r. o., celkovo poskytol spoločnosti PreBytky, s. r. o., 
pôžičky vo výške 400 000 eur na základe riadnych písomných zmlúv.

Keďže sa platobná disciplína Róberta K., presnejšie spoločnosti PreBytky, 
s. r. o., značne zhoršila, bolo snahou Krištofa N., aby sa daná pôžička vyrov-
nala. Na stretnutiach medzi Róbertom K. a Krištofom N. boli dohodnuté 
splátkové kalendáre vrátenia pôžičiek, ktoré však neboli dodržané. Z tohto 
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obdobia pochádza aj zmluva o ručení (zo 6. marca 2019), ktorá má fakticky 
povahu uznania záväzku, kde Róbert K. ako konateľ spoločnosti PreBytky, 
s. r. o., uznal dlh spoločnosti ZoStatky, s. r. o., vo výške 400 000 eur a rov-
nako bola spoločnosťou ZoStatky, s. r. o., poskytnutá ďalšia pôžička spoloč-
nosti PreBytky, s. r. o., vo výške 20 000 eur na zabezpečenie dovozu nakúpe-
ného zdravotníckeho materiálu z Číny, z predaja ktorého mali byť uhradené 
dlhy spoločnosti ZoStatky, s. r. o.

Posledné stretnutie Krištofa N. s  Róbertom K. prebehlo 7.  mája 2019 
v advokátskej kancelárií JUDr. Š. Spravodlivého. Rokovali o vrátení pôžičky.

Od 16. mája 2019 bol mobilný telefón Róberta K. vypnutý, pričom sa pá-
novi Krištofovi N. s ním nedarilo spojiť ani iným spôsobom. Krištof N. ne-
skôr zistil, že Róbert K. 10. mája 2019 previedol dva byty v celkovej hodnote 
200 000 eur patriace spoločnosti PreBytky, s. r. o., a de facto tvoriace celý 
majetok spoločnosti, na svojho syna.

1. Trestnoprávne posúďte konanie jednotlivých osôb. Riešenie odôvod-
nite.

2. Ktoré trestnoprávne relevantné informácie treba preukázať na vyvo-
denie trestnoprávnej zodpovednosti?

3. Aké formy podvodného konania upravuje Trestný zákon?

4. Ján A. prišiel za advokátom Marekom B., ktorého služby mu odporučil 
jeho známy Róbert C., a rovno sa ho spýtal, či ako advokát je povinný za-
chovávať mlčanlivosť o tom, čo mu povie, ak bude jeho klientom. Marek B. 
ho uistil, že je to naozaj tak. Ján A. sa potešil a povedal, že má na Mareka 
B. dobré referencie a prešiel k veci. Ján A. má zabalené v alobale v hotovosti 
dva milióny eur a potrebuje, aby mu oficiálne prišli na účet. Vie to Marek B. 
zariadiť?

Marek B. ho uistil, že áno, dohodli sa, že sa opäť stretnú o dva týždne. 
Medzitým bol Marek B. za svojím kamarátom Petrom D., riaditeľom menšej 
banky WashBanka, a. s., a dohodli sa na postupe. Nasledujúci rok Ján A. po-
stupne skupoval štátne dlhopisy malých ostrovných štátov a stredoamericky-
́ch štátov (celkovo 13) cez obchodníka s cennými papiermi Mariána E., a to 
v celkovej hodnote 50 000 eur a po dvoch rokoch postupne prišlo „oficiálne“ 
15 výnosov z týchto dlhopisov, v priemere po 100 000 eur. Doklady vypraco-
val Marián E., ktorý tiež zabezpečil posielanie týchto financií zo zahraničia 
na Jána A. na účet vo WashBanke, a. s. Peter D. dával všetko účtovať Márii 
F., o ktorej vedel, že sa nikdy na nič nepýta. Žiadna z týchto operácií nebo-
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la nikde nahlásená. Celkové náklady na operácie v zahraničí predstavovali 
250 000 eur plus 50 000 eur za nákup dlhopisov. Zvyšných 200 000 eur si 
ako vopred dohodnutú províziu rozdelili Marek B., Peter D., Róbert C. a Ma-
rián E.
Otázka: Subsumujte skutok pod skutkovú podstatu alebo skutkové pod-
staty trestných činov. Odôvodnite, pritom použitie aj osobitných vše-
obecne záväzných právnych predpisov.

1. Trestnoprávne posúďte konanie jednotlivých osôb. Riešenie odôvod-
nite.

2. Ktoré trestnoprávne relevantné informácie treba preukázať na vyvo-
denie trestnoprávnej zodpovednosti?

3. Charakterizujte pojem „škoda“.

5. Právnická osoba NaŠrot, s. r. o., v rámci svojej podnikateľskej činnosti pre-
vádzkovala zberný dvor na výkup zberných surovín. V rámci svojej činnosti 
zamestnanci právnickej osoby NaŠrot, s. r. o., v dňoch 16. až 28. februára 
2020 odkúpili 800 kg medených drôtov z vodičov v hodnote 3 200 eur, kto-
ré boli 14. februára 2020 neoprávnene odvezené z výrobnej haly právnickej 
osoby TuKabel, s. r. o., zamestnancom spoločnosti NaŠrot, s. r. o., Antonom 
B., od ktorého ich následne odkúpil Cyril D., zamestnanec TuKabel, s. r. o. 
Bolo zistené, že právnická osoba NaŠrot, s. r. o., minimálne jedenkrát ročne 
organizovala školenia, okrem iného zamerané aj na prevenciu výkupu krad-
nutých vecí a v trestnom konaní bolo zistené protiprávne konanie len jed-
ného z množstva výkupcov, konkrétne Antona B., ktorý bol navyše už prá-
voplatne odsúdený. Zároveň viacerí zamestnanci právnickej NaŠrot, s. r. o., 
uviedli, že boli školení, aby veci, ktoré vykúpil Anton B., sami nevykupovali 
a z ich výpovedí vyplýva, že sami by tak nespravili, čo možno chápať ako 
v ich prípade dostatočne efektívne preškolenie.

1. Kvalifikujte konanie jednotlivých osôb. Riešenie odôvodnite.
2. Posúďte možnosť vyvodenia trestnej zodpovednosti u jednotlivých 

osôb. Riešenie odôvodnite.
3. Aké trestnoprávne sankcie by bolo možné uložiť jednotlivým osobám? 

Riešenie odôvodnite.
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6. V obchodnej spoločnosti Smeť, s. r. o., podnikajúcej v oblasti prepravova-
nia odpadov, bližšie neurčený zamestnanec v nočných hodinách uložil ob-
sah veľkoobjemového kontajneru s odpadom vrátane nebezpečného odpa-
du umiestneného na vozidle obchodnej spoločnosti, na spevnenú asfaltovú 
plochu na okraji ornej pôdy, pričom z porušených nádob čiastočne vytiekli 
ropné látky a kontaminovali okolie.

Bolo zistené, že právnická osoba bola vedená značne chaoticky, pričom 
išlo o organizovaný chaos, čo najlepšie dokumentuje skutočnosť, že sa ne-
podarilo zistiť totožnosť osoby, ktorá uvádzaný skutok spáchala. Väčšina 
zamestnancov pracovala „načierno“. Prístup ku kľúčom mohol mať ktokoľ-
vek a nebola vedená žiadna kniha jázd. Štatutár právnickej osoby Kamil D. 
nebol schopný určiť, kto a kde bol v deň spáchania skutku. Pri hodnotení 
výpovedí svedkov bolo jednoznačné, že výpovede sú účelové, pretože všetci 
predvolaní svedkovia v rôznej miere porušili svoje povinnosti a v prípade 
úplnej a korektnej výpovede by sa priamo vystavili nebezpečenstvu trestné-
ho stíhania alebo minimálne pracovnoprávneho postihu.

1. Kvalifikujte konanie jednotlivých osôb. Riešenie odôvodnite.
2. Posúďte možnosť vyvodenia trestnej zodpovednosti u jednotlivých 

osôb. Riešenie odôvodnite.
3. Aké trestnoprávne sankcie by bolo možné uložiť jednotlivým oso-

bám? Riešenie odôvodnite.

7. Právnickej osobe DataLab, s. r. o., ktorá podnikala v oblasti poskytovania 
laboratórnych a diagnostických služieb, bolo zistené, že právnická osoba 
prostredníctvom štyroch fyzických osôb, jej zamestnancov, používala bez 
povolenia na štyroch kusoch výpočtovej techniky, umiestnených v  sídle 
právnickej osoby, nelegálne nainštalovaný software.

Bolo zistené, že u právnickej osoby neboli zavedené žiadne opatrenia, 
ktoré sú v obdobných právnických osobách bežné a ktoré možno spravodli-
vo požadovať na zabránenie nelegálnej inštalácie softwaru do jej výpočtovej 
techniky.

1. Kvalifikujte konanie jednotlivých osôb. Riešenie odôvodnite.
2. Posúďte možnosť vyvodenia trestnej zodpovednosti u jednotlivých 

osôb. Riešenie odôvodnite.
3.  Aké trestnoprávne sankcie by bolo možné uložiť jednotlivým oso-

bám? Riešenie odôvodnite.
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8. Milan B. roky pracoval vo veľkosklade áut. Keď ho prepustili, rozhodol 
sa, že zo skladu autá ukradne. Najal si troch mladých mužov, povedal im čo 
chystá, oni súhlasili, dohodli sa, že počkajú na ďalšie inštrukcie. Potom Mi-
lan B. kontaktoval nočného vrátnika vo veľkosklade, oboznámil ho, že v is-
tom čase má iba pozerať na televízor a nič si nevšímať, za čo dostane za-
platené. Skôr, než stihol akciu rozvinúť, sám Milan B. dostal slabší infarkt. 
V nemocnici s akciou oboznámil svojich synov a požiadal ich, aby ho zastú-
pili. Obaja synovia kontaktovali chlapov, ktorých predtým oslovil Milan B., 
a dohodli si podrobnosti o akcii. Oslovili svojho známeho Petra L., ktorý 
sľúbil, že zabezpečí, aby niekto ukradnuté autá odkúpil za 40 % ich ceny. 
Starší z bratov sa v dohodnutý čas stretol s tromi mužmi, prestrihli plot aj 
zámky do skladu, vyradili bezpečnostný systém a odviezli si štyri limuzíny 
v celkovej hodnote 240 000 eur, vrátnik zatiaľ pozeral na reprízu „Smotán-
ky“. Autá dodali Petrovi L., ktorý následne kontaktoval Michala D., ktorý 
autá zobral za dohodnutý zlomok ceny. Lenže celú akciu nasnímala jedna 
zabudnutá bezpečnostná kamera a po ľuďoch zapletených do tohto prípadu 
sa rozbehlo celoštátne pátranie. Dvaja bratia sa schovali u priateľky mladšie-
ho z nich, Márie V. O tom sa dozvedela aj jej sestra Katarína V., ale mlčala.
Subsumujte skutok pod skutkovú podstatu alebo skutkové podstaty 
trestného činu a určite v akom postavení (spolupáchateľ, účastník) sa 
jednotlivé osoby zúčastnili na tomto trestnom čine (na riešenie prípadu 
sa pozrite aj do štvrtej a ôsmej hlavy osobitnej časti Trestného zákona).

1. Kvalifikujte konanie jednotlivých osôb. Riešenie odôvodnite.
2. Posúďte otázku súčinnosti osôb na páchaní trestnej činnosti. Rieše-

nie odôvodnite.
3. Definujte základné rozdiely medzi spolupáchateľstvom a účastníctvom.

9. Adam A. si prostredníctvom darkwebu objednal falošný kryt na bankomat, 
ktorého účelom bolo po nainštalovaní na pravý bankomat zachytiť platob-
nú kartu do falošného otvoru pri výbere hotovosti z bankomatu oprávne-
nou osobou a falošná klávesnica rovnako dokáže zachytiť zadávaný PIN kód. 
V priebehu troch dní umiestnil dané zariadenie na tri rozličné bankomaty 
a neoprávnene získal tri platobné karty, ktoré následne použil na interne-
tové platby v celkovej výške 5 000 eur. Adam A. následne požičal svoje za-
riadenie Borisovi B., ktorý ho chcel nainštalovať na ďalší bankomat, avšak 
vybral si bankomat pri pobočke banky, kde ho pri pokuse o inštaláciu zadr-
žal zamestnanec SBS.
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1. Kvalifikujte konanie jednotlivých osôb. Riešenie odôvodnite.
2. Posúďte otázku súčinnosti osôb na páchaní trestnej činnosti. Rieše-

nie odôvodnite.
3. Rozoberte znaky skutkových podstát relevantných trestných činov.

10. Pri udalosti Biela noc boli v Bratislave v Sade Janka Kráľa umiestnené 
audiovizuálne projekcie spoločnosti Svetielka, s. r. o. Jedna z projekcií bola 
bez povolenia umiestnená na sochu Janka Kráľa. Povolenie nebolo vyda-
né z dôvodu vysokej váhy audiovizuálneho zariadenia a obavy z možného 
poškodenia historickej sochy. Deň po udalosti sa pri odinštalovaní zaria-
denia pod jeho váhou odtrhla hlava sochy. Škoda bola vyčíslená na sumu 
30 000 eur. V rovnaký deň bola v Sade Janka Kráľa zaistená osoba, ktorá 
posprejovala lavičky v parku a spôsobila škodu 50 eur.

1. Kvalifikujte konanie jednotlivých osôb. Riešenie odôvodnite.
2. Posúďte otázku materiálneho korektívu v danom prípade.
3. Rozoberte subjektívnu stránku skutkových podstát relevantných 

trestných činov.

11. Obžalovaný Edgar. B. bol uznaný za vinného zo spáchania zločinu ne-
odvedenia dane a poistného podľa § 277 ods. 1 a 4 TZ účinného v čase spá-
chania skutku, a to na skutkovom základe, že ako konateľ spoločnosti BL-
-XXX, s. r. o., uskutočnil v mesiaci marec 2012 prevod vlastníckeho práva 
k 10 nehnuteľnostiam v katastrálnom území Q. F., obec: B. – m. č. Q. F., 
okres B. 1 medzi spoločnosťami BL-XXX, s.  r. o., a J. and N., s.  r. o., pri 
ktorých v skutočnosti len predstieral ich odplatnosť a ktoré nemali hospo-
dársku podstatu, pričom jediným účelom uskutočnenia týchto prevodov 
bolo v konečnom dôsledku len vylákanie daňovej výhody vo forme uplat-
nenia nadmerného odpočtu na dani z pridanej hodnoty, ktoré vyplynulo 
z daňového priznania dane z pridanej hodnoty spoločnosti BL-XXX, s. r. o., 
za zdaňovacie obdobie mesiaca marec 2012, podaného 24. apríla 2012 na 
Daňový úrad Bratislava, v ktorom daný daňový subjekt pri určovaní daňo-
vej povinnosti na dani z pridanej hodnoty vykázal nadmerný odpočet na 
dani z pridanej hodnoty v celkovej výške 1 987 654 eur; odpočítanie dane 
si uplatnil na základe kúpy skôr uvedených nehnuteľností v zmysle kúpnej 
zmluvy z 19. marca 2012 uzavretej medzi spoločnosťou J. and N., s. r. o., ako 
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predávajúcim a spoločnosťou BL-XXX, s. r. o., ako kupujúcim za v zmluve 
deklarovanú a zámerne umelo navýšenú kúpnu cenu. Nadmerný odpočet 
vo výške 1 987 654 eur bol zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky vypla-
tený na účet spoločnosti BL-XXX, s. r. o., 20. júna 2012. Takýmto konaním 
spoločnosť BL-XXX, s. r. o., získala daňovú výhodu a neoprávnene uplatnila 
nárok na vrátenie nadmerného odpočtu dane z pridanej hodnoty v rozsa-
hu 1 987 654 eur k škode na štátnom rozpočte Slovenskej republiky. Súd 
ohľadom osoby obžalovaného zo spisu zistil, že obžalovaný je ženatý, otec 
jedného maloletého dieťaťa, konateľ obchodnej spoločnosti, doteraz súd-
ne netrestaný a postihnutý v priestupkovom konaní blokovými pokutami 
na úseku porušenia pravidiel cestnej premávky so spáchaním priestupkov 
po teraz prejednávanom skutku. Obžalovaný zo získaných finančných pro-
striedkov po skončení vyšetrovania 10. januára 2018 vrátil na účet Finančné-
ho riaditeľstva SR sumu 1 987 654 eur. Obžalovaný na hlavnom pojednávaní 
k obžalobe vyhlásil, že je vinný, pričom prvostupňový súd jeho vyhlásenie 
prijal.

1. Riešte otázku možnosti aplikácie účinnej ľútosti. Riešenie odôvodnite.
2. Bez ohľadu na odpoveď na otázku č. 1 riešte otázku ukladania dru-

hov trestov (je ich viacero a riešte aj alternatívne možnosti). Riešenie 
odôvodnite.

3. Ako by bolo možné kvalifikovať uvedený skutok v súčasnosti? Rieše-
nie odôvodnite.

12. Jozef A. pracoval na obecnom úrade v Hornej Dolnej na oddelení verej-
ného obstarávania. Od starostu dostal za úlohu zabezpečiť verejné obstará-
vanie na rekonštrukciu školy. V rozpočte obce bolo na rekonštrukciu vyčle-
nených 300 000 eur. Hneď ako mu starosta zadal danú úlohu, stretol sa so 
svojím kamarátom Jánom B., ktorý mal stavebnú firmu PATaMAT, s. r. o. Na 
stretnutí ukázal Jánovi B. návrh podmienok účasti pre uchádzačov pre toto 
verejné obstarávanie. Jednou z podmienok účasti týkajúcou sa finančného 
a ekonomického postavenia bolo preukázanie obratu v oblasti stavebníctva 
vo výške minimálne 600 000 eur za každý z  posledných troch hospodár-
skych rokov. Ján B. povedal Jozefovi A., že jeho firma síce existuje tri roky, 
ale jeho obrat dosahuje maximálne 300 000 eur ročne a požiadal Jozefa A., 
aby nastavil podmienky verejnej súťaže takto a prisľúbil mu, že ak firma 
Jána B. vyhrá toto verejné obstarávanie, štedro sa mu odmení. Dohodli sa 
na provízii 15 000 eur. Následne Ján B. povedal, že jeho firma má udelený 
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nie celkom rozšírený certifikát ISO DELTA a aj ten by mohol byť ustanove-
ný ako požiadavka na uchádzačov súťaže. Jozef A. s tým súhlasil. Verejné 
obstarávanie bolo vyhlásené s požiadavkami, na ktorých sa dohodli. Do ve-
rejného obstarávania sa prihlásili tri spoločnosti, pričom ponuka od firmy 
Jána B. bola na obecný úrad doručená osobne ako prvá. Jozef A. ho však po-
žiadal, aby ju nepodával cez podateľňu, ale aby ju doniesol priamo do jeho 
kancelárie a on zabezpečí, aby bola v podateľni zaevidovaná ako posledná. 
Po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk Jozef A. naozaj zabezpečil, že 
ponuka PATaMAT, s. r. o., bola na podateľni obecného úradu zaevidovaná 
spätne k poslednému dňu lehoty na predkladanie ponúk a s časom, ktorý za-
bezpečil, že sa na danú ponuku hľadelo, akoby bola doručená ako posledná. 
Okrem ponuky od firmy Jána B. boli do súťaže predložené ďalšie dve ponuky. 
Pri verejnom otváraní obálok s ponukami, ktoré sa uskutočnilo na druhý 
deň na obecnom úrade, bol prítomný Jozef A. a ďalší dvaja jeho kamaráti 
ako členovia komisie verejného obstarávateľa a zástupcovia všetkých spo-
ločností, ktoré predložili ponuku. Jozef A. otváral obálky jednotlivých uchá-
dzačov a nahlas čítal ceny, ktoré ponúkli, keďže kritériom vyhodnotenia po-
núk bola najnižšia cena. Ponuka uchádzača A znela na 296 000 eur s DPH, 
druhá ponuka znela na 282 000 eur s DPH. Ponuka firmy Jána B. znela na 
290 000 eur s DPH, Jano však prečítal sumu 280 000 eur s DPH, pretože 
predchádzajúca ponuka bola nižšia. Ostatní členovia komisie verejného ob-
starávateľa si všimli, že Jozef A. prečítal inú sumu, ako bola uvedená v po-
nuke, ale mlčali a ceny, ktoré Jozef A. prečítal, zapísali do zápisnice. Neskôr 
žiadali od Jozefa A. vysvetlenie. Jozef A. následne vymenil list od firmy Jána 
B. tak, že ponuka naozaj znela na 280 000 eur a zákazku získala firma Jána 
B., ale namiesto 15 000 eur si od Jána B. vypýtal 30 000 eur, aby si zabezpe-
čil lojalitu ostatných členov komisie. Tých chcel umlčať víkendom na chate 
s dvoma pozvanými kamarátkami, pričom im len povedal, aby sa na nič ne-
pýtali. Kamaráti si víkend užili a na nič sa nepýtali. V jednom z kamarátov 
sa však o pár dní ozvalo svedomie a išiel podať trestné oznámenie na políciu.

1. Kvalifikujte konanie jednotlivých osôb. Riešenie odôvodnite.
2. Riešte otázku možnosti aplikácie účinnej ľútosti. Riešenie odôvodnite.
3. Rozoberte znaky skutkových podstát relevantných trestných činov.

13. Marián P. sa jedného dňa rozhodol, že svoju nelichotivú finančnú situá-
ciu vyrieši tým, že si vytlačí vlastné peniaze. Vypracoval si plán, pri ktorom 
si zaobstaral kvalitnú tlačiareň a dokonca sa mu podarilo získať od známe-
ho priekupníka Pavla K. 1 000 kusov falošných hologramov na bankovku 
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meny euro. Marián P. vyhotovil 1 000 ks bankoviek v mene euro s nominál-
nou hodnotou 50 eur. Na uvedenie bankoviek do obehu použil troch mu-
žov, ktorí platili falšovanými bankovkami v rôznych malých prevádzkach pri 
platbe vytipovaným starším pokladníčkam, aby znížili riziko odhalenia. Jed-
na z predavačiek však falošnú bankovku odhalila a platiaci jej za „udržanie 
tajomstva“ ponúkol ďalšiu bankovku v hodnote 50 eur, ktorú prijala. Druhý 
deň predavačka mala v úmysle nakúpiť za získané bankovky, ale bola odha-
lená a privolanej polícii ozrejmila, ako sa k bankovkám dostala. Marián P. sa 
o odhalení dozvedel, chcel sa zbaviť dôkazov a plánoval falošné bankovky 
spáliť, avšak omylom spálil pravé bankovky, ktoré nadobudol pri uvádza-
ní do obehu falošných bankoviek. Experti falzifikáty bankoviek vyhodnotili 
stupňom nebezpečnosti „2“, t. j. ako podarený falzifikát.

1. Kvalifikujte konanie jednotlivých osôb. Riešenie odôvodnite.
2. Vysvetlite rozdiely medzi základnou, kvalifikovanou a  privilegova-

nou skutkovou podstatou.
3. Rozoberte znaky skutkových podstát relevantných trestných činov.

14. Ján S. od presne nezistenej doby letných mesiacov roku 2018 do 30. júna 
2020 v drevenej hospodárskej budove na pozemku prislúchajúcemu k ro-
dinnému domu neoprávnene svojpomocne vyhotovil a  prechovával zaria-
denia na výrobu liehu, na ktorých bez povolenia vyrábal lieh, a to najmenej 
v množstve 420,57 litrov ovocného destilátu s objemovým percentom etylal-
koholu od 47,2% do 66,8%, ktoré prechovával vo svojom rodinnom dome. 
Jozef S., syn Jána S., od presne nezistenej doby letných mesiacov roku 2018 
do 30. júna 2020 následne predával predmetný lieh v presne nezistenom 
množstve presne nezisteným osobám.

1. Kvalifikujte konanie jednotlivých osôb. Riešenie odôvodnite.
2. Vysvetlite znak skutkovej podstaty „vo väčšom množstve“.
3. Rozoberte znaky skutkových podstát relevantných trestných činov.

15. Ignác S., vodič osobného motorového vozidla, v ktorom sa nenachádzala 
žiadna iná osoba, bol kontrolovaný pred mestom Sobrance colnou hliadkou 
stanice colného úradu. Počas vykonávania kontroly vnútorných priestorov 
osobného motorového vozidla boli v  priestore zadných sedadiel, v  bato-
žinovom priestore vozidla a v rezerve vozidla nájdené a zaistené cigarety 
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zn. Camel v spotrebiteľskom balení bez platnej slovenskej kontrolnej znám-
ky v celkovom množstve 30 000 kusov. Ich hodnota v maloobchodnej sieti 
na území Slovenskej republiky by predstavovala minimálne 4 500 eur a únik 
na spotrebnej dani z tabakových výrobkov v neprospech Slovenskej republi-
ky 2 820 eur. Ďalej bolo zistené, že Ignác takto už trikrát doviezol cigarety, 
ktoré uskladňoval v garáži rodinného domu a následne odovzdával Kamilo-
vi V., ktorý opatril balenia cigariet falzifikátom slovenskej kontrolnej znám-
ky a zabezpečoval ich predaj konečným spotrebiteľom za cenu 2 eurá za 20 
kusové balenie, pričom zisk z predaja si rozdeľovali.

1. Kvalifikujte konanie Ignáca S. Riešenie odôvodnite.
2. Vysvetlite súbeh trestných činov.
3. Rozoberte znaky skutkových podstát relevantných trestných činov.

16. Karol S., ako živnostník podnikajúci pod obchodným menom Karol Sám, 
v priebehu roku 2018 riadne podnikal, avšak o svojom podnikaní neviedol 
žiadne účtovníctvo a nemá z neho účtovné doklady, čím znemožnil kontrolu 
svojho účtovníctva. Iné podklady slúžiace na kontrolu účtovníctva neviedol, 
lebo nevedel, že ich viesť má.

1. Kvalifikujte konanie Karola S. Riešenie odôvodnite.
2. Charakterizujte znak zavinenie.
3. Charakterizujte znak pohnútka.

17. Milan M. 20. októbra 2019 na daňovom úrade ako štatutárny orgán – ko-
nateľ spoločnosti Taxameter, s. r. o., právnickej osoby identifikovanej pre 
daň z pridanej hodnoty, predložil daňové priznanie k dani z pridanej hod-
noty za obdobie 3. štvrťrok 2019 s deklarovanou vlastnou daňovou povin-
nosťou vo výške 4 214,35 eur, ktorá bola splatná do 25. októbra 2019. Uve-
denú sumu v lehote splatnosti neuhradil aj napriek tomu, že mal prostriedky 
na úhradu priznanej daňovej povinnosti, čím spôsobil štátnemu rozpočtu 
Slovenskej republiky ujmu v celkovej výške 4 214,35 eur.

1. Kvalifikujte konanie Milana M. Riešenie odôvodnite.
2. Malo by vplyv na trestnú zodpovednosť dodatočné zaplatenie splat-

nej dane?
3. Vysvetlite princíp ultima ratio.
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18. Samuel L. ako osoba konajúca za spoločnosť EFirst, s. r. o., v období me-
siacov október 2017, december 2017 a v období od januára 2018 do apríla 
2018 vrátane neodviedol určenému príjemcovi – poisťovni, predpísané po-
istné za zamestnancov v celkovej sume 2 492,97 eur, hoci mal za uvedené 
obdobie dostatok finančných prostriedkov.

1. Kvalifikujte konanie Samuela L. Riešenie odôvodnite.
2. Aký je rozdiel medzi trestným činom skrátenia dane a poistného po-

dľa § 276 TZ a neodvedenia dane a poistného podľa § 277 TZ?
3. Aký je rozdiel medzi trestným činom nezaplatenia dane a poistného 

podľa § 278 TZ a neodvedenia dane a poistného podľa § 277 TZ?

19. Fedor J., ako fyzická osoba podnikajúca ako živnostník pod obchodným 
menom Fedor J., podal na daňovom úrade daňové priznanie k dani z príj-
mov fyzických osôb za zdaňovacie obdobie roku 2018, v  ktorom uviedol 
príjmy vo výške 9 480 eur a výdavky vo výške 3 792 eur. Z rozdielu priznal 
základ dane z príjmov po znížení o nezdaniteľnú časť vo výške 2 043,26 eur 
a vlastnú daňovú povinnosť vo výške 388,21 eur. Následnou daňovou kon-
trolou u obvineného bolo zistené, že zatajil príjmy vyplývajúce v rozhodnom 
období z jeho podnikateľskej činnosti vo výške 51 613,27 eur z dodávateľskej 
faktúry odberateľa XY, spol. s r. o. V skutočnosti dosiahol za rozhodné ob-
dobie príjmy v úhrnnej výške 61 093,27 eur a mal splniť z nich vyplývajúcu 
daňovú povinnosť vo výške 6 964,63 eur. V roku 2017 si obdobných konaním 
fiktívne navýšil výdavky o 6 725 eur.

1. Kvalifikujte konanie Fedora J. Riešenie odôvodnite.
2. Mohol by sa Fedor J. zbaviť trestnej zodpovednosti?
3. Aké sú podmienky zániku trestnosti pri hospodárskych trestných či-

noch.

20. Maroš B. na základe zmluvy o dielo uzavretej 7. októbra 2018 s objedná-
vateľom – spoločnosťou HalaVýchod, zabezpečil výrobu, montáž a dodávku 
prvkov mestského mobiliára pri realizácii projektu – stavby – stavebné úpra-
vy a rekonštrukcia južnej časti Námestia slobody v Humennom, a to parkové 
lavičky, odpadové koše, stojany na bicykle a ochranné mreže ku stromom 
a umiestnil ich na mieste stavebných úprav a rekonštrukcie, hoci vedel, že sú 
zhodné s priemyselnými vzormi, ktorých autormi a vlastníkmi sú iné osoby, 
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ktoré jednotlivé priemyselné vzory majú zapísané a registrované na Úrade 
pre harmonizáciu na vnútornom trhu Európskeho spoločenstva v Alicante, 
čím spoločnosti Dizajn, s. r. o., Trenčín, ktorá je na základe licenčnej zmluvy 
oprávnená tieto priemyselné vzory užívať, zvlášť vyrábať výrobky, v ktorých 
budú stelesnené priemyselné vzory, a tieto výrobky uvádzať na trh a predá-
vať, spôsobil škodu 7 176 eur.

1. Kvalifikujte konanie Maroša B. Riešenie odôvodnite.
2. Charakterizujte objekt trestného činu.
3. Aké tresty môže v danom prípade uložiť súd? Odôvodnite.
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PROCESNOPRÁVNA ČASŤ

1. V období od roku 2013 do konca roka 2017 po vzájomnej predchádzajú-
cej dohode dosiaľ neznámi páchatelia v pozadí spoločnosti Different Voice, 
Inc., registrovanej na Seychellských ostrovoch, ktorá je majoritne vlastnená 
spoločnosťou Nasdaq Forex Services, Zrt., registrovanej v Paname občanmi 
Maďarskej republiky a jej nástupníckej spoločnosti Index Yamamoto, Ltd., 
ktorí bez príslušného povolenia Národnej banky Slovenska na ponúkanie 
finančných produktov v oblasti obchodovania na devízovom trhu, tieto po-
núkali na území Slovenskej republiky, pričom spoločnosť deklarovala, že ta-
kúto licenciu má. Zaregistrovala dosiaľ 180 známych klientov, ktorí násled-
ne na účet spoločnosti vedený v USD v Slovenskej sporiteľni, a. s., previedli 
takto poskytnuté vklady na ďalšie účty, pričom na podklade podpísanej 
zmluvy o zastupovaní pri obchodovaní na devízových trhoch mali byť tieto 
finančné prostriedky alokované na segregovanom účte klientov, použité iba 
na obchodovanie na devízovom trhu, avšak boli využívané na iné účely a ani 
na základe žiadostí klientov im neboli dosiaľ vyplatené, čím spôsobila škodu 
v celkovej výške 1 996 358,19 USD.

1. Voči ktorému subjektu možno vzniesť obvinenie a za aký trestný čin?
2. Kto je poškodený a aký bude procesný postup pri ich zastúpení?
3. Ako by mal postupovať poškodený, ak by chcel svoj nárok na náhradu 

škody zaistiť v trestnom konaní? Aké sú podmienky?
4. Možno uvedených poškodených považovať za obete trestných činov?

2. Podnikateľský subjekt vystupujúci pod menom Ing. Peter Kováč – KOVOD, 
Ovocinárov 10, Šenkvice, zaslal obci Dolný Štál Dohodu o urovnaní z 31. de-
cembra 2018 a Splátkový kalendár z 31. decembra 2018, podľa ktorého obec 
Dolný Štál neuhradila tejto spoločnosti faktúry, a to:

 − faktúru č. 1 vystavenú 1. októbra 2012, splatnú 15. októbra 2012 za pro-
jektové práce stavby skupinový vodovod na sumu 15 534,76 eur,

 − faktúru č. 2 vystavenú 28. augusta 2013, splatnú 11. septembra 2013 za 
práce na stavbe skupinový vodovod, Rozvodná sieť km 1,97700 – km 
2,17221 na sumu 29 855,34 eur,
pričom tieto faktúry neboli vedené v účtovnej evidencii obce Dolný Štál 

a ide o fiktívne faktúry vo výške 45 390,10 eur.

1. Voči ktorému subjektu možno vzniesť  obvinenie a za aký trestný čin?
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2. Kto je poškodený a kto je obeť v tomto prípade?
3. Vznikla poškodenému škoda?

3. Iveta H. ako konateľka spoločnosti EXPORT IMPORT, s. r. o., Humenné, 
v období roku 2018 zrazila svojim zamestnancom zo mzdy finančné pro-
striedky na nemocenské poistenie, starobné poistenie, invalidné poistenie 
a poistenie v nezamestnanosti, avšak uvedené prostriedky v lehote splatnos-
ti neodviedla na účet Sociálnej poisťovne, pobočka Humenné, čím spôsobila 
dlh na poistnom za zamestnancov vo výške najmenej 3 475,82 eur. Zároveň 
v skôr uvedenom období páchateľka zrazila svojim zamestnancom zo mzdy 
finančné prostriedky na verejné zdravotné poistenie, ktoré však v  lehote 
splatnosti neodviedla na účet zdravotnej poisťovne DÔVERA, zdravotnej po-
isťovne Union a Všeobecnej zdravotnej poisťovne, čím spôsobila dlh na po-
istnom na verejné zdravotné poistenie za zamestnancov vo výške najmenej 
6 416,13 eur. Páchateľka taktiež v skôr uvedenom období nezaplatila splatné 
poistné na nemocenské poistenie, starobné poistenie, invalidné poistenie, 
úrazové poistenie, garančné poistenie, poistenie v nezamestnanosti a do re-
zervného fondu solidarity, čím takýmto konaním spôsobila Sociálnej pois-
ťovni dlh na poistnom za zamestnávateľa vo výške najmenej 10 547,71 eur.

1. Voči ktorému subjektu možno vzniesť obvinenie a za aký trestný čin?
2. Kto sú poškodení a aký bude procesný postup pri ich zastúpení?
3. V akom postavení bude zástupca Sociálnej poisťovne a zástupcovia 

zdravotných poisťovní?
4. Aký vplyv má na trestné stíhanie skutočnosť, ak by obžalovaný uhra-

dil celú škodu predtým, než sa súd odoberie na hlavné pojednávanie?

4. Dosiaľ nezistený páchateľ v presne nezistenom čase na nezistenom mieste 
vyhotovil falošnú generálnu plnú moc, v ktorej v rozpore so skutočnosťou 
(s pravou generálnou plnou mocou) mal Ing. Ali Ibn Baba, narodený 3. no-
vembra 1940, bytom gen. Viesta 35, Trenčín, splnomocniť s neobmedzenou 
dobou platnosti Ing. Karima Benzema, narodeného 26. apríla 1950, bytom 
8. mája 166/5, Trenčín, okrem iného, aj na podpisovanie kúpnych zmlúv na 
nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese Trenčín, mesto Trenčín, katastrál-
ne územie Krabica, vedené v katastri nehnuteľností Okresného úradu Tren-
čín, katastrálny odbor, v súčasnosti zapísané na liste vlastníctva č. 1300 ako 
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zastavaná plocha a nádvorie na parcelách reg. C, a to parc. č. 450, výme-
ra 328 m2, parc. č. 156, výmera 1 430 m2, parc. č. 157/1, výmera 5 996 m2, 
parc. č. 157/2, výmera 60 m2, trvalý trávny porast na parc. č. 450/1, výme-
ra 2 728 m2 a stavby polyfunkčný objekt, terasa, súpisné číslo 21 na parcele 
č. 450/2, hala, sklad na parcele č. 456, požiarna nádrž, bazén na parcele 
č. 457/2, pričom následne 17. mája 2019 v Trenčíne na Okresnom úrade, ka-
tastrálnom odbore, osobne páchateľ predložil návrh na urýchlené konanie 
o vklade vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností zaregistrovaný pod 
č. V 1075/19, v ktorom navrhoval na základe Kúpnej zmluvy č. 8011 uzavretej 
8. januára 2019 v Trenčíne medzi predávajúcim Ing. Alim Ibn Babom, zastú-
peným na základe skôr uvedenej generálnej plnej moci osvedčenej 22. júna 
2016 osobou Ing. Karima Benzema a kupujúcim Rashidom Benzemom pre-
vod vlastníckych práv k nehnuteľnostiam, ktoré boli predmetom uvedenej 
plnej moci, čím dosiahol vydanie verejnej listiny – rozhodnutia Okresného 
úradu Trenčín, katastrálneho odboru, z 28. mája 2019, ktorým bol povolený 
takýto vklad do katastra nehnuteľností v hodnote 400 000 eur v prospech 
Rashida Benzema.

1. Kvalifikuje sa uvedené konanie ako trestný čin?
2. Tvorí uznesenie policajta o zastavení trestného stíhania iba vo veci 

prekážku veci rozhodnutej?
3. Možno v tomto prípade zaistiť nárok poškodených v trestnom kona-

ní (prostriedkami trestného práva)?
4. Určite vecnú a miestnu príslušnosť súdu na konanie?

5. Dosiaľ nezistený páchateľ v úmysle získať majetkový prospech doručil 
17.  mája 2019 na Okresný súd v  Trenčíne Návrh na zápis zmeny zapísa-
ných údajov o spoločnosti s ručením obmedzeným do obchodného registra, 
ktorý podložil falošnými listinami, a to Zmluvami o prevode obchodného 
podielu z 13. mája 2019 v Trenčíne, Zápisnicou z rokovania valného zhro-
maždenia a k nej priloženou prezenčnou listinou z 13. mája 2019 v Trenčíne, 
vytvorenými a spísanými bez vedomia a súhlasu Ing. Ali Ibn Babu a Sheha-
rezady Baby ako pôvodných spoločníkov a konateľov spoločnosti Hamam 
Phy sics, s. r. o., so sídlom Nám. sv. Anny 72/20C, Trenčín, IČO: 361582. Na 
ich základe vyššia súdna úradníčka predmetného súdu 5. júna 2019 potvr-
denie pod sp. zn. 1 Re 105/2019 o vykonaní zápisu navrhovaných údajov 
do obchodného registra, na základe ktorého bola v tejto spoločnosti vyko-
naná zmena spoločníkov – 6. júna 2019 bol zapísaný ako jediný spoločník 
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Kuzmič Pavlov, ul. Hurgash 1A, Sofia, Bulharská republika, s výškou vkladu 
6 640 eur, zmena konateľov – 6. júna 2019 bolo zapísané skončenie funk-
cie konateľov Ing. Ibna Ali Babu a Sheharezady Baby, obaja 13. mája 2019, 
zmena obchodného mena spoločnosti – od 6.  júna 2019 na Hamam Phy-
sics, s.  r. o., v  likvidácii, a zmena sídla spoločnosti – od 6.  júna 2019 na 
Estónska 5179/6, Bratislava – mestská časť Podunajské Biskupice, čím bola 
poškodeným – pôvodným spoločníkom – Ing. Ali Ibn Babovi a Sheharezade 
Babe, spôsobená škoda vo výške 1 977 147 eur.

1. Voči ktorému subjektu možno vzniesť obvinenie a za aký trestný čin?
2. Aký je rozdiel medzi obeťou a poškodeným?
3. Možno trestné oznámenie vziať späť?
4. Aký vplyv na trestné stíhanie má skutočnosť, ak by obvinený v bu-

dúcnosti uhradil celú škodu predtým, než sa súd odoberie na hlavné 
pojednávanie?

6. Konateľ spoločnosti Export-Import, s. r. o., so sídlom Estónska 10, Brati-
slava, IČO: 46 4956 111, za zdaňovacie obdobia máj 2016 až september 2016 
neoprávnene zaevidoval do účtovníctva predmetnej spoločnosti fiktívne fak-
túry č.:

 − 10152016, dátum dodania 2016-07-27, základ dane 54 990,00 eur, z toho 
DPH predstavuje 10 998,00 eur,

 − 10132016, dátum dodania 2016-07-21, základ dane 74 219,00 eur, z toho 
DPH predstavuje 14 843,80 eur,

 − 10112016, dátum dodania 2016-07-17, základ dane 67 202,00 eur, z toho 
DPH predstavuje 13 440,40 eur,

 − 10122016, dátum dodania 2016-07-20, základ dane 77 606,00 eur, z toho 
DPH predstavuje 15 521,20 eur,

 − 10142016, dátum dodania 2016-07-23, základ dane 59 889,00 eur, z toho 
DPH predstavuje 11 977,80 eur,

 − 10102016, dátum dodania 2016-07-15, základ dane 13 562,00 eur, z toho 
DPH predstavuje 2 712,40 eur,

 − 10092016, dátum dodania 2016-07-14, základ dane 37 216,00 eur, z toho 
DPH predstavuje 7 443,20 eur,

 − 10082016, dátum dodania 2016-07-09, základ dane 34 766,00 eur, z toho 
DPH predstavuje 6 953,20 eur,

 − 10062016, dátum dodania 2016-07-02, základ dane 67 203,00 eur, z toho 
DPH predstavuje 13 440,60 eur,
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 − 10072016, dátum dodania 2016-07-08, základ dane 46 989,00 eur, z toho 
DPH predstavuje 93 97,80 eur,

 − 10052016, dátum dodania 2016-05-29, základ dane 71 216,00 eur, z toho 
DPH predstavuje 14 243,20 eureur

 − 10042016, dátum dodania 2016-05-29, základ dane 26 204,00 eur, z toho 
DPH predstavuje 5 240,80 eur,

 − 10022016, dátum dodania 2016-05-20, základ dane 14 616,00 eur, z toho 
DPH predstavuje 2 923,20 eur,

 − 10012016, dátum dodania 2016-05-18, základ dane 94 512,00 eur, z toho 
DPH predstavuje 18 902,40 eur,

 − 10032016, dátum dodania 2016-05-26, základ dane 69 405,00 eur, z toho 
DPH predstavuje 13 881,00 eur,
od dodávateľa Stavebniny a kamenivo, s. r. o., Riazanská 5, Bratislava, 

IČO: 45 728 123 a následne 18. decembra 2016 boli na Daňovom úrade Brati-
slava podané daňové priznania spoločnosti Export-Import, s. r. o., za zdaňo-
vacie obdobia máj 2016 až september 2016, na základe ktorých bolo uplatne-
né odpočítanie dane z pridanej hodnoty aj z predmetných fiktívnych faktúr 
č. : 10152016, 10132016, 10112016, 10122016, 10142016, 10102016, 10092016, 
10082016, 10062016, 10072016, 10052016, 10042016, 10022016, 10012016, 
10032016 od dodávateľa Stavebniny a kamenivo, s. r. o., Riazanská 5, Bra-
tislava, IČO: 45 728 123, spolu v sume 809 595 eur, z toho DPH predstavuje 
161 919 eur.

1. Voči ktorému subjektu možno vzniesť obvinenie a za aký trestný čin?
2. Možno započítať neoprávnený prospech získaný trestným činom do 

škody, resp. jej výšky?
3. Aký bude postup orgánov činných v trestnom konaní, ak sa dozvedia, 

že v tej istej veci, voči tomu istému subjektu, taktiež prebieha neu-
končené daňové konanie (daňová kontrola)?

4. Aký vplyv má na trestné stíhanie skutočnosť, ak by obvinený v bu-
dúcnosti uhradil celú škodu predtým, než sa súd odoberie na hlavné 
pojednávanie.

7. Ing. Ján Gróf pracujúci ako vedúci ekonomického oddelenia spoločnosti 
Finančné služby, s. r. o., (ďalej len „FS“) so sídlom Vajnorská 18, Bratislava, 
uzatvoril v sídle FS:
• 23. septembra 2013 so spoločnosťou FS Zmluvu o úvere č. 811762 (za-

mestnanecký úver), ktorej kapitálovú výšku navyšoval uzatváraním na-
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sledujúcich dodatkov (dodatok č.  1 zo 14.  januára 2014, dodatok č. 2 
z 13. februára 2014, dodatok č. 3 z 10. marca 2014, dodatok č. 4 z 24. aprí-
la 2014, dodatok č. 5 z 13. mája 2014 a dodatok č. 6 z 21. mája 2014) až 
do celkovej výšky 292 000 eur poukazovaného na osobný bankový účet 
Ing. Jána Grófa vedeného v Tatra banke, a. s., č. ú. 2617228039, pričom 
podmienkou na jeho poskytnutie bolo zabezpečenie pohľadávky Zálož-
nými zmluvami z 21. mája 2014 uzatvorenými medzi záložným veriteľom 
FS a nasledujúcimi záložcami: Evou Malou, rod. Veľkou, Ing. Martinou 
Pravou, rod. Ľavou, a Ing. Janou Grófovou, rod. Malou, na predmet zá-
lohu, a to nehnuteľnosti v podielovom spoluvlastníctve záložcov vede-
ných na LV č. 158 v kat. úz. Komárno, rodinný dom, súp. č. 18, na p. č. 27 
a pozemky p. č. 1827 a p. č. 828, vedených Okresným úradom Komárno, 
katastrálnym odborom, na povolenom vklade do katastra nehnuteľností 
z 19. júna 2014 pod č. V-3435/14;

• 17. septembra 2014 so spoločnosťou FS Zmluvu o úvere č. 848261 (za-
mestnanecký úver), na základe ktorej spoločnosť FS poskytla Ing.  Já-
novi Grófovi úver v  celkovej výške 300 000 eur, pričom časť sumy vo 
výške 291 485,09 eur bola vysporiadaná pohľadávka zo Zmluvy o úvere 
č. 811762 a istina vo výške 8 514,91 eur bola 23. septembra 2014 poukáza-
ná na účet Ing. Jána Grófa vedeného v Tatra banke, a. s., č. ú. 2617228039, 
pričom podmienkou na jeho poskytnutie bolo zabezpečenie pohľadávky 
Záložnými zmluvami zo 17. septembra 2014 uzatvorenými medzi zálož-
ným veriteľom FS a nasledujúcimi záložcami: Evou Malou, rod. Veľkou, 
Ing. Martinou Pravou, rod. Ľavou, a Ing. Janou Grófovou, rod. Malou, na 
predmet zálohu, a to nehnuteľnosti v podielovom spoluvlastníctve zálož-
cov Ing. Jána Grófa st. a Kataríny Grófovej, rod. Poddanou, na predmet 
zálohu, a  to nehnuteľnosť v bezpodielovom spoluvlastníctve záložcov 
vedených na LV č. 158 v kat. úz. Komárno, rodinný dom, súp. č. 18 na 
p. č. 27 a pozemky p. č. 1827 a p. č. 828, vedených Okresným úradom Ko-
márno, katastrálnym odborom, na povolenom vklade do katastra nehnu-
teľností z 20. októbra 2014 pod č: V-6667/14,
pričom znaleckým dokazovaním bolo konštatované, že podpisy jed-

notlivých záložcov nachádzajúcich sa na jednotlivých záložných zmluvách 
z 21. mája 2014 a 17. septembra 2014 nie sú pravými podpismi menovaných 
záložcov, čím spôsobil škodu v celkovej výške 300 000 eur.

1. Voči ktorému subjektu možno vzniesť obvinenie a za aký trestný čin?
2. Kto je poškodeným v tomto prípade, aké má práva v tomto prípade?
3. Voči akým výrokom rozsudku môže poškodený podať odvolanie?
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4. Z pohľadu zabezpečenia vecí a informácií dôležitých pre trestné stí-
hanie, ktoré inštitúty by sa pravdepodobne použili?

8. V dňoch 24. marca 2014 až 24. novembra 2014 podal konateľ spoločnos-
ti Terra Slovakia, s. r. o., so sídlom Košická 37, Bratislava, IČO: 44 456 310, 
na Daňovom úrade v Bratislave riadne daňové priznania k dani z pridanej 
hodnoty za zdaňovacie obdobia február 2014 až október 2014, kde vyká-
zal vlastnú daňovú povinnosť celkovo vo výške 8 048,57 eur, pričom do vý-
počtu predmetnej dane započítal daň z pridanej hodnoty z fiktívne prija-
tých tovarov a služieb fakturovaných daňovými dokladmi v celkovej sume 
1 419 670,95 eur, čím skrátil daň ku škode štátneho rozpočtu Slovenskej re-
publiky v zastúpení Daňového úradu Bratislava so sídlom Ševčenkova 32, 
Bratislava, vo veľkom rozsahu, a to vo výške 237 308,15 eur.

1. Ktorému subjektu možno vzniesť obvinenie a za aký trestný čin?
2. Kto je poškodeným v tomto prípade, aké má práva v tomto prípade?
3. Kto a za akých okolností môže vykonať zadržanie?

9. Ing. Aurel Brunovský, narodený 24. februára 1983 v Ubli, trvale bytom Ubľa, 
Osiková 3213/20, ako konateľ a spoločník spoločnosti Sáčik a Sáčik, s. r. o., Hl-
boká cesta 42, Ubľa, IČO: 86 332, v období od 30. apríla 2016 do 27. apríla 2018, 
na presne nezistených miestach prostredníctvom elektronického bankovníc-
tva a použitím platobných kariet č. 45441733001123456 a č. 5584455578910, 
ktoré boli vydané k Business účtu č. SK68 0900 0000 0050 1234 5678 pat-
riacemu spoločnosti Sáčik a Sáčik, s. r. o., vykonával úhrady na hazardné 
hry, stávkovanie a lotérie v prospech účtov Tipsport SK, a. s., Unibet Lon-
don GB, MOTO GB, INTERNET GB v celkovej výške 529 755,22 eur, teda 
z účtu spoločnosti Sáčik a Sáčik, s. r. o., na vlastné účely, čím došlo ku škode 
529 755,22 eur; v tejto sume sú zahrnuté aj bankové poplatky za vykonáva-
nie úhrad na hazardné hry, stávkovanie a lotérie.

1. Voči ktorému subjektu možno vzniesť obvinenie a za aký trestný čin?
2. Kto je poškodeným v tomto prípade, aké má práva v tomto prípade?
3. Sformulujte v tejto veci výrok súdu o náhrade škody.
4. Z pohľadu dokazovania, ktoré dôkazné prostriedky by sa pravdepo-

dobne použili?
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10. Osoba Leopold H. 13. apríla 2019 v presne nezistenom čase okolo pri-
bližne 14:30 hod. v priestoroch šatne v potravinách Billa v Bytči na ulici 
Hrabovská cesta odcudzil z peňaženky poškodeného platobnú kartu, zatiaľ 
nezisteného čísla, vydanú na meno poškodeného bankou UnicreditBank, 
s ktorou následne vykonal 13. apríla 2019 na rôznych miestach najmenej 
tieto transakcie: o 14:29 hod. v HM Tesco, Hrabovská cesta, platbu 0,45 eur, 
o 14:35 hod. v predajni občerstvenia Papas v Ružomberku sumu 3,50 eur, 
o 16:10  hod. na čerpacej stanici Shell Žilinská cesta, Ružomberok sumu 
3,50 eur, o 17:03 hod. na čerpacej stanici Shell Bystrická cesta, Ružomberok 
sumu 10,45 eur, o 16:53 hod. v prevádzke CBA sumu 16,53 eur, o 16:54 hod. 
sumu 11,10 eur a 16:55 hod. sumu 5,96 eur, čím spôsobil poškodenému ško-
du vo výške najmenej 51,49 eur.
1. Ktorému subjektu možno vzniesť obvinenie a za aký trestný čin?
2. Kto je poškodeným v tomto prípade, aké ma práva v tomto prípade?
3. Voči akým výrokom rozsudku môže poškodený podať odvolanie?
4. Z pohľadu zabezpečenia veci a informácii dôležitých pre trestné stí-

hanie, ktoré inštitúty by sa pravdepodobne použili.

11. Vedúci zamestnanec subjektu Polia Slovenskej republiky, š. p., so síd-
lom Námestie SNP 8, Banská Bystrica 975 66, Odštepný závod Dunajská 
streda, so sídlom Miestneho priemyslu 569, Dunajská streda 029 01, IČO: 
36 038 351, od októbra 2018 do 19. marca 2019 naskladnil do expedičného 
skladu v Patinciach zemiaky vypestované v rámci hospodárskej činnosti za-
mestnávateľa, a to:

 − najmenej 6 ton – zemiaky 1. triedy,
 − najmenej 4 tony – zemiaky 2. triedy

spolu v hodnote najmenej 40 600 eur bez jeho zaevidovania do majetku 
poškodeného, prevzaté ako pracovné povinnosti vyplývajúce z popisu práce 
uvedeného v pracovnej zmluve uzavretej 1. apríla 1987 v znení neskorších 
dodatkov ako zmluvne prevzaté povinnosti aj dohody o hmotnej zodpoved-
nosti z 21. októbra 2014 a svojmu zamestnávateľovi spôsobil škodu vo výške 
40 600 eur.
1. Voči ktorému subjektu možno vzniesť obvinenie a za aký trestný čin?
2. Kto je poškodeným v tomto prípade, aké má práva v tomto prípade?
3. Môže v tomto prípade rozhodnúť súd trestným rozkazom?
4. Aký je rozdiel medzi domovou prehliadkou a vstupom do obydlia?
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12. Dosiaľ neznámy páchateľ 27. apríla 2019 v presne nezistenom čase pri-
bližne okolo 00:30 hod. na ulici Nešporova v Žiline nezisteným spôsobom 
zapálil osobné motorové vozidlo VOLKSWAGEN VW 7L TOUAREG BAC/SG, 
modrá metalíza, EČ: ZA466ID, VIN: WVGZZZ7LZ4D078109, čím bolo v dô-
sledku vzniknutého požiaru značne poškodené, a to najmä v prednej časti 
vozidla, čím spôsobil majiteľovi vozidla škodu vo výške 5 000 eur. Trestné 
stíhanie bolo začaté obhliadkou miesta činu podľa § 154 TP.

1. Voči ktorému subjektu možno vzniesť obvinenie a za aký trestný čin?
2. Aký bude procesný postup orgánov činných v trestnom konaní, ak sa 

nepodarí obviniť konkrétnu osobu?
3. Akým spôsobom bolo v tomto prípade začaté trestné stíhanie?
4. Ako by sa zmenila kvalifikácia, ak by z dokazovania vyplynulo, že to 

auto podpálil sám poškodený?

13. Nezistený páchateľ v presne nezistenom čase a na presne nezistenom 
mieste vyrobil nezistený počet falzifikátov nominálnej hodnoty 100 eur, in-
dikatív EUA0100 P00015b, ktoré boli následne v nezistenom čase a na ne-
zistenom mieste dané do obehu, z ktorých 1 ks, sériové číslo P32855062708, 
bol v presne nezistený deň v Slovenskej sporiteľni, a. s., Tomášikova 48, Bra-
tislava, pobočka Krivá, Mláka 9/9, zadržaný a následne zaslaný na expertíz-
ne skúmanie do Národnej banky Slovenska, kde bolo zistené, že skúmané 
parametre podľa konštatovania v Odbornom posudku Národnej banky Slo-
venska č. NCC-2019/1284 z 8. apríla 2019 nezodpovedajú parametrom plat-
nej eurobankovky a ide o podarený falzifikát so stupňom kvality „3“.

1. Voči ktorému subjektu možno vzniesť obvinenie a za aký trestný čin?
2. Určite poškodeného v tomto prípade.
3. Akú povahu bude mať odborný posudok Národnej banky Slovenska?
4. Aké zásady použijete pre postup orgánov činných v trestnom konaní 

v tomto prípade?

14. Ján Kováč vylákal od Ing. Jozefa Hliníka v presne nezistenom období 
najmenej však od októbra 2014 do februára 2015 celkovú sumu 463 000 eur, 
ktorú mu poškodený odovzdal v hotovosti v rôznych sumách na rôznych 
miestach v Bratislave a tieto finančné prostriedky mal Ján Kováč použiť na 
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nákup rôznych obrazov od galérie Fine Art, Ltd., 24 Park, Londýn, Veľká 
Británia, pre poškodeného buď ako jeho osobné vlastníctvo, alebo na účely 
ich ďalšieho predaja, kde si mali následne Ján Kováč a poškodený zisk z ná-
sledného predaja obrazov pomerne deliť rôznymi vopred dohodnutými po-
mermi, pričom už v čase preberania finančných prostriedkov od poško-
deného vedel, že predmetné obrazy pre poškodeného nezakúpi a peniaze 
mu nevráti, čo následne aj spravil a pri preberaní finančných prostriedkov 
od poškodeného ho uvádzal do omylu tvrdeniami o nákupe predmetných 
obrazov od galérie Fine Art, Ltd., ako aj tvrdeniami o ich následnom pre-
daji, čo však nebola pravda, pretože tieto obrazy nikdy pre poškodeného 
nezakúpil.

1. Voči ktorému subjektu možno vzniesť obvinenie a za aký trestný čin?
2. Aký bude procesný postup orgánov činných v trestnom konaní, ak 

zistia, že o rovnakom skutku obvineného už rozhodol cudzozemský 
(britský) súd?

3. Nájdite v Trestnom poriadku aspoň tri príklady ustanovení, ktorými 
sa uplatňujú zásada bezprostrednosti a zásada ústnosti.

4. Akým spôsobom by sa v tomto prípade mohlo skončiť prípravné ko-
nanie?

15. Patrik Danihel tým, že ako fyzická osoba bez pravidelného legálneho 
zdroja príjmu a bez živnostenského oprávnenia a s cieľom získať majetkový 
prospech si v období od konca mesiaca január 2017 do konca roka 2018 mal 
zadovážiť rôzny tovar pochádzajúci z trestnej činnosti s cieľom jeho násled-
ného predaja tretím osobám predstierajúc jeho legálny pôvod, pričom pri 
jeho nadobúdaní – hlavne od osoby Jozefa Sojku, t. č. ÚVTOS Hrnčiarovce 
nad Parnou – si mal byť plne vedomý toho, že tovar pochádza z krádeží vyko-
naných v obchodných prevádzkach hlavne na území Rakúskej republiky. To-
var mal kupovať za vopred dohodnutú cenu, a to hotovostnou platbou, k to-
varu mal požadovať od predávajúceho účelové vystavenie faktúry, pričom 
tento si po kúpe s cieľom zatajiť jeho existenciu a tiež s cieľom eliminovať 
možnosti zaistenia v trestnom konaní, mal ukrývať vo svojej nehnuteľnos-
ti – ul. 1. mája 174/74, Plavecký Štvrtok, kam si mal tovar nechávať doviezť 
vo viacerých dodávkach s cieľom eliminovania akéhokoľvek podozrenia zo 
strany štátnych orgánov, ale aj svojho okolia a takto mal získať tovar:
1. 842 párov topánok zn. Nike v hodnote 85 000 eur, ktoré boli odcudzené 

firme Schuhe und Schuhe, Parndorf, Rakúska republika, 9. januára 2017, 
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a ktoré mal zakúpiť bezprostredne po ich odcudzení 9. januára 2017 od 
Jozefa Sojku za sumu 14 000 eur,

2. 20 kusov zváračskej techniky zn. Stihl v hodnote 104 480 eur, ktoré boli 
odcudzené firme Metalholz, Rakúska republika, 2. februára 2017, a ktoré 
mal zakúpiť bezprostredne po ich odcudzení od Jozefa Sojku za sumu 
18 000 eur,

3. elektrické náradie a  príslušenstvo v  hodnote 164 000 eur, ktoré boli 
odcudzené firme Stihl, Rakúska republika, 16. apríla 2017, a ktoré mal 
zakúpiť bezprostredne po ich odcudzení od Jozefa Sojku za sumu 
30 000 eur,

4. 736 párov topánok zn. Adidas a 554 kusov batohov zn. Adidas v celkovej 
hodnote 160 400 eur, ktoré boli odcudzené firme Exclusive Sportartikel, 
Parndorf, Rakúska republika, 30. mája 2017, ktoré zakúpil bezprostredne 
po ich odcudzení od Jozefa Sojku za sumu 25 000 eur až 30 000 eur.

1. Voči ktorému subjektu možno vzniesť obvinenie a za aký trestný čin?
2. Aký bude procesný postup orgánov činných v trestnom konaní, ak sa 

nepodarí obviniť konkrétnu osobu?
3. Je možné odovzdať trestné stíhanie do Rakúskej republiky a akým 

spôsobom?
4. Akým spôsobom sa budú zabezpečovať dôkazy z Rakúskej republiky?

16. Dosiaľ nezistení páchatelia vystupujúci v mene spoločnosti BETON, a. s., 
v presne nezistenom čase, niekedy od roku 1999 do súčasnosti, odčerpali 
finančné prostriedky spoločnosti tým, že:

 − pravdepodobne v období od roku 1999 do roku 2017 bez právneho dô-
vodu uhrádzali spoločnosti Panama Holding AG faktúry vystavené za 
poskytovanie poradenských služieb – manažérske služby, poradenstvo 
v oblasti daní a účtovníctva, podpora marketingu, pomoc pri personál-
nej správe, pomoc v oblasti predaja a služieb zákazníkom, a to napriek 
tomu, že tieto služby spoločnosti BETON, a. s., poskytnuté neboli a tým-
to konaním mala byť spôsobená škoda vo výške 4 762 148,27 eur,

 − v súvislosti so vzniknutou škodou pri dodávke cementu spoločnosťou 
BETON, a. s., pre odberateľa spoločnosť MALTA GmbH & Co KG, ktorá 
vznikla v roku 2011, v dôsledku prepravy betónu v znečistených cister-
nách prepravcu – spoločnosti AUTOBETON, s. r. o., napriek tomu, že ju 
nespôsobili a táto povinnosť im z ničoho nevyplývala, v roku 2012 uhra-
dili škodu vo výške cca 2 milióny eur,
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 − v  období roka 2011 až do súčasnosti z  obchodných vzťahov s  ďalšími 
dcérskymi spoločnosťami koncernu Panama Holding AG, ktorých pred-
metom boli dodávky betónu, následne vystavovali právne nepodložené 
dobropisy pre dané dcérske spoločnosti koncernu Panama Holding AG, 
čím vznikla škoda vo výške minimálne 317 489,40 eur, čím porušili po-
vinnosť vyplývajúcu im z § 194 ods. 5 OBZ, pretože funkciu nevykonávali 
s odbornou starostlivosťou a v súlade so záujmami spoločnosti a všet-
kých jej akcionárov

1. Voči ktorému subjektu možno vzniesť obvinenie a za aký trestný čin?
2. Aké práva by mal oznamovateľ tohto trestného činu – zamestnanec 

spoločnosti?
3. Aké zásady trestného stíhania sa budú aplikovať v tomto prípade?
4. Z pohľadu dokazovania, ktoré dôkazné prostriedky by sa pravdepo-

dobne použili?

17. Dňa 21. augusta 2017 na presne nezistenom mieste vo Veľkom Krtíši 
uzavrel Ján Kováč s bankou Tatrabanka, a. s., Zmluvu o spotrebiteľskom 
úvere a Zmluvu o revolvingovom spotrebiteľskom úvere a vydaní kreditnej 
karty a Rámcovú zmluvu o poskytovaní platobných služieb na meno dlžníka 
Ján Hraško a na meno spoludlžníka Katarína Hrašková, pričom aby bol úver 
poskytnutý, mal predložiť ich osobné údaje, kde na podklade týchto údajov 
bol úver vo výške 28 000 eur schválený a mal byť uhrádzaný v 96 mesačných 
splátkach, pričom k uzatvoreniu predmetnej zmluvy došlo bez vedomia a sú-
hlasu Jána Hraška, toho času nebohého, a Kataríny Hraškovej, a došlo k ško-
de banky Tatrabanka, a. s., vo výške najmenej 28 000 eur.

1. Voči ktorému subjektu možno vzniesť obvinenie a za aký trestný čin?
2. Aký bude procesný postup orgánov činných v trestnom konaní, ak sa 

nepodarí obviniť konkrétnu osobu?
3. Vysvetlite obvyklú mieru opatrnosti, ktorú skoncipovala judikatúra, 

a uveďte, v súvislosti s akým trestným činom sa uvádza?
4. Z pohľadu dokazovania, ktoré dôkazné prostriedky by sa pravdepo-

dobne použili?

18. Osoba oprávnená konať za spoločnosť SU-LAN LI, s. r. o., so sídlom Mlie-
karenská 28, Bratislava, v období od júla 2015 do januára 2018 vrátane s cie-
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ľom optimalizácie daňovej povinnosti z predajov osobných motorových vo-
zidiel nadobúdala pre spoločnosť SU-LAN LI, s. r. o., použité aj nové osobné 
motorové vozidlá z iných členských štátov Európskej únie prostredníctvom 
účelovo vytvorených spoločností v tuzemsku: Mea SUNG SANG, spol. s r. o., 
so sídlom Panská 18, Bratislava 811 01, SIXTH AVENUE,  s.  r.  o., so síd-
lom Klincová 2136/35, Bratislava, Big Slovakia, s. r. o., so sídlom Klincová 
2136/35, Bratislava, GAMO, s. r. o., so sídlom Klincová 2136/35, Bratislava 
a JOGA, s. r. o., so sídlom Klincová 2136/35, Bratislava, ktoré vykonávali iba 
fakturačne ekonomické činnosti s minimálnou alebo zápornou maržou pri 
započítaní nákladov súvisiacich s dovozom osobných motorových vozidiel, 
pričom reálne boli tieto spoločnosti riadené z kancelárskych priestorov spo-
ločnosti SU-LAN LI, s. r. o., a za obdobie od júla 2015 do januára 2018 vráta-
ne nadobudla pre spoločnosť SU-LAN LI, s. r. o., prostredníctvom týchto spo-
ločnosti z iných členských štátov Európskej únie prevažne použité osobné 
motorové vozidlá v hodnote základu dane 18 858 818,94 eur bez DPH. Tieto 
účelové spoločnosti riadne nepodávali daňové priznania z dane z pridanej 
hodnoty a nepriznali žiadne nadobudnutie tovarov z iných členských štátov 
Európskej únie, boli nekontaktné a všetky zanikli, čím celkove za zdaňova-
cie obdobie od júla 2015 až do januára 2018 vrátane skrátili daň z pridanej 
hodnoty spolu v rozsahu 3 771 763,79 eur.

1. Voči ktorému subjektu možno vzniesť obvinenie a za aký trestný čin?
2. Aký bude procesný postup orgánov činných v trestnom konaní, ak 

sú uvedené spoločnosti nekontaktné a treba voči nim robiť procesné 
úkony?

3. Sformulujte výrok a skutkovú vetu uznesenia o vznesení obvinenia 
k tejto prípadovej štúdii.

4. Z pohľadu zaistenia veci a informácií dôležitých pre trestné stíhanie, 
ktoré inštitúty by ste použili?

19. Dosiaľ neznámy páchateľ 20. februára 2017 v Dunajskej Strede dosiaľ 
nezisteným spôsobom zneužil osobné údaje Ing. Manuela Mayera, trvale 
bytom Štefániková 8, Fiľakovo, a bez jeho vedomia a súhlasu vystupujúc pod 
menom Manuel Mayer v postavení dlžníka uzavrel s veriteľom Cofidis, a. s., 
Hlavné námestie 12, Snina, Zmluvu o spotrebiteľskom úvere č. 7550505256, 
na základe ktorej mu bola poskytnutá pôžička bez overenia totožnosti dlž-
níka a overenia pravosti dokladov o príjme vo výške 10 000 eur, ktorú sa 
zaviazal splatiť v  celkovej výške 18 179,64 eur v  pravidelných mesačných 
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splátkach vo výške 168,33 eur po dobu 108 mesiacov, pričom ani jednu zo 
zmluvne dojednaných splátok do dnešného dňa neuhradil, čím takýmto ko-
naním spôsobil spoločnosti Cofidis, a. s., škodu vo výške 18 179,64 eur.

1. Voči ktorému subjektu možno vzniesť obvinenie a za aký trestný čin?
2. Sformulujte výrok a skutkovú vetu vrátane dôvodov pre zastavenie 

trestného stíhania v prípravnom konaní.
3. Kto je poškodený v tomto prípade a aké má práva?
4. Aké prostriedky operatívno-pátracej činnosti podľa Trestného po-

riadku by ste v tomto prípade pravdepodobne použili?

20. Neznámy páchateľ v Senici na ulici Popradská 16 v dobe od 28. mája 
2017 do 2. augusta 2017 ako zamestnanec spoločnosti Import Export, s. r. o., 
Košice, zneužil jemu zamestnávateľom sprístupnené kontaktné údaje, ob-
chodné podmienky, kvalitu predaja, overenosť a  potenciálnu predajnosť 
jednotlivých dodávaných druhov tovarov, najoptimalnejších európskych 
dodávateľov daného originálneho, vysokokvalitného a  v  bežnom predaji 
nedostupného segmentu, kódy jednotlivých druhov tovaru u jednotlivých 
dodávateľov, údaje o  výške nákupných cien jednotlivých druhov tovarov 
vrátane zliav poskytnutých týmito dodávateľmi, údaje o zákazníkoch, kto-
rých oznamovateľ Import Export, s. r. o., získal vyhľadávaním a následným 
kontaktovaním, a údaje o úspešnosti predaja jednotlivých druhov tovaru, 
teda informácie verejne neprístupné, ktoré majú hospodársku hodnotu 
a ich vyzradením nepovolanej osobe došlo 21. septembra 2018 k založeniu 
obchodnej spoločnosti Export Import, s. r. o., Košice, a to s rovnakým až 
totožným vzhľadom internetovej stránky s ponukou predaja jednotlivých 
druhov tovarov, kvality a overenosti tovarov, značiek dodávateľov, cenou 
a sortimentom tovaru na internetovom obchode, čím dochádza k strate ob-
jemu obchodov oznamovateľa a následne k predpokladanej škode vo výške 
najmenej 2 660 eur.

1. Voči ktorému subjektu možno vzniesť obvinenie a za aký trestný čin?
2. Bude v tomto prípade niekto zúčastnenou osobou a s akými právami?
3. Kto je poškodeným v tomto prípade a aké má práva?
4. Možno v tomto prípade použiť informačno-technické prostriedky? 

Ak áno, ktoré inštitúty by sa pravdepodobne použili?
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