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ÚVOD

Korupcia ako známy a všeobecne negatívne vnímaný fenomén má v modernej 
spoločnosti rôznorodé formy. Okrem tej podoby, ktorej médiá, zákony a orgány 
činné v trestnom konaní venujú najväčšiu pozornosť, a ktorú skúma právna veda, 
korupcia a jej rôzne formy sú tiež predmetom záujmu ekonómie, sociológie, psy-
chológie, politológie a iných vedných disciplín. Tie prinášajú aj také rozlišovania 
a delenia korupcie, ktoré právna veda nepozná.

Osobitne sa tak napríklad rozoznáva tzv. legislatívna korupcia – korupcia 
v zmysle prijímania takých zákonov, aby si nimi zákonodarca (rozhodujúca poli-
tická sila) zabezpečil podporu voličov, a tým znovuzvolenie.1 V rovnakom kontex-
te sa môže hovoriť aj o tzv. volebnej korupcii – predvolebných sľuboch a ich (ne)
napĺňaní, s cieľom úspechu vo voľbách na najrôznejších úrovniach. Zabúdať však 
nemožno ani na možnú „politickú korupciu“ – a to aj v podobe dojednávania 
povolebnej spolupráce a „rozdeľovania“ funkcií a úradov. Nie všetky naznačené 
podoby sú pritom otvorene pranierované či považované za nemorálne, alebo do-
konca za protiprávne. 

Zrejme najčastejšie sa však na verejnosti skloňuje trestnoprávne postihovaná, 
tzv. byrokratická korupcia, ktorá sa vykladá ako ovplyvňovanie riadneho výko-
nu povinností vo vzťahu medzi principálom a agentom, konkrétne zväčša medzi 
verejnou mocou a jej vykonávateľmi, pričom toto ovplyvňovanie má negatívny 
dopad na riadny chod (byrokratického) aparátu, na fungovanie (verejnej) moci 
a na fungovanie spoločnosti v najširšom zmysle slova. Aj v takto užšie vymedze-
nom (trestnoprávnom) chápaní korupcie však vyvstávajú viaceré otázky – na-
príklad, či musí ísť vždy o výkon verejnej moci (táto požiadavka sa dnes opúšťa  
a hovorí sa o záležitostiach verejného záujmu), alebo či historicky možno hovoriť 
o korupcii až od dôb vzniku „byrokratického aparátu“. Napríklad Buchan má za 
to, že až moderný štát s jeho byrokratickým aparátom priniesol odčlenenie verej-
ných a súkromných záujmov, aby bolo zrejmé, čo je korupcia.2 

Predstava o neexistencii korupcie v predmodernom období však zrejme ne-
bude správna – veď už stredovekí sudcovia skladali sudcovské sľuby, ktorými sa 

1 JAIN, Arvind K. Models of Corruption. In JAIN, Arvind K. (ed.). Economics of Corruption. New 
York : Springer, 1998, s. 23.

2 BUCHAN, Bruce – HILL, Lisa. An intellectual history of political corruption. Houndmills : Pal-
grave Macmillan, 2003, s. 170 – 173.
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zaväzovali k nekorumpovateľnosti.3 A obdobné platí aj pre dejiny viac „demokra-
ticky“ spravovaných antických útvarov v starovekom Grécku, kde občania boli ne-
pochybne vystavovaní riziku korupcie, keď bežne zastávali verejné funkcie v rámci 
zákonodarnej, výkonnej aj súdnej moci.4 

Bližšie preskúmanie rôznorodých historických, ale aj súčasných podôb korup-
cie,5 a to v rovine interdisciplinárnej, pritom však geograficky primárne s dôra-
zom na štáty strednej a východnej Európy s ich špecifickou skúsenosťou rokov 
1948 – 1989,6 bude naším cieľom v tomto zborníku. Nateraz má pritom ísť „iba“ 
o východisko a predpolie pre ďalší výskum v tejto oblasti, ktorý má byť zameraný 
na identifikovanie možností efektívnejšieho boja proti korupcii – či už za využi-
tia zahraničných skúseností, ale tiež za využitia interdisciplinárnych poznatkov7 
z iných vedných odborov, ktorých predstavitelia majú zastúpenie už v tomto úvod-
nom kolektívnom diele. 

V Bratislave, 6. december 2017

 Tomáš Gábriš, zostavovateľ

3 Už v dekréte kráľa Žigmunda Luxemburského z 8. marca 1435 nachádzame v článku 1 for-
mulu sľubu, ktorý mali skladať všetci svetskí aj cirkevní sudcovia: „Ja,..., sľubujem pred Bohom 
a Svätou Božou Matkou, Pannou Máriou, všetkými Svätými a Božími vyvolenými, že budem 
súdiť spravodlivo a čestne podľa svojich najlepších schopností, neovplyvnený žiadnou odmenou, 
intervenciou, láskou ani nenávisťou, tak ako to má byť podľa Božej spravodlivosti, každého kto 
sa predo mňa dostaví bez ohľadu na osobu, nerozlišujúc medzi bohatým a chudobným. Tak mi 
pomáhaj Boh a Blahoslavená Panna Mária a toto drevo životodarného kríža nášho Pána, Ježi-
ša Krista.“ BAK, János M. – ENGEL, Pál – SWEENEY, James Ross. The Laws of the Medieval 
Kingdom of Hungary 1301 – 1457. Salt Lake City : Charles Schlacks, 1992, s. 64. 

4 Porovnaj BUCHAN – HILL, ref. 2, s. 9 – 45.
5 Pozri tiež ŠOLTÉS, Peter – VÖRÖS, László a kol.: Korupcia. Bratislava : VEDA, 2016.
6 OLTEANU, Tina. Korupcia – dedičstvo štátneho socializmu? In Forum historiae, roč. 5, 2011, 

č. 2. Dostupné na internete: http://forumhistoriae.sk/documents/10180/12406/olteanu.pdf (na-
vštívené 25. 11. 2017). Porovnaj HOLMES, Leslie. Political Corruption in Central and Eastern 
Europe. In BULL, Martin J. – NEWELL, James L. (eds.). Corruption in Contemporary Politics. 
Houndmills : Palgrave Macmillan, 2003, s. 196 – 199.

7 Jeden zo svetových expertov na problematiku korupcie, Graf Lambsdorf, operuje napríklad 
s interdisciplinárnymi návrhmi, ako sú: zvyšovanie transakčných nákladov korupcie; certifiká-
cia subjektov, ktoré sa zaviažu k antikorupčnému boju a vzdaniu sa korupčných praktík; zne-
istenie možnosti recipročného plnenia medzi stranami korupčného vzťahu a iné. Z právneho 
hľadiska potom navrhuje, okrem represie, pracovať osobitne na úprave prevencie a transparent-
nosti, ale tiež právneho zvyšovania rizika a neistoty pre účastníkov korupčného správania. Pozri 
LAMBSDORFF, Johann Graf. The Institutional Economics of Corruption and Reform : Theory, 
Evidence, and Policy. Cambridge : Cambridge University Press, 2007, s. xiii–xiv.
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ZOZNAM SKRATIEK A ZNAČIEK

ČR Česká republika

ESĽP Európsky súd pre ľudské práva

EÚ Európska únia

MS SR Ministerstvo spravodlivosti SR

MV SR Ministerstvo vnútra SR

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

OSP Občiansky súdny poriadok č. 99/1963 Zb.

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

SP zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) 
v znení neskorších predpisov

SR Slovenská republika

SZ zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom 
poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov

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

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

ZP Zákonník práce č. 311/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov
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MEDZI SPOLOČNOSŤOU A PRÁVOM

Jarmila Chovancová

Abstrakt
Cieľom príspevku je analýza sudcovskej filozofie, jej dôležitosti a preplete-

nosti s osobnou skúsenosťou, a tiež poukázať na dôležitosť filozofie pre sudcov-
ské rozhodovanie, ktoré pomáha sudcovi uvedomiť si postavenie práva v spo-
ločnosti a jeho úlohu.

Kľúčové slová:  spoločnosť, právo, filozofia, spoločenská zmena, demokracia, 
sloboda, zodpovednosť, ľudské práva 

Abstract
The aim of the article is the analyze of judge´s philosophy and his contact 

with personal experiences. Ambition of article is to show important of philoso-
phy for judges decisions helps judge to understand place of law in society. 

Keywords:  society, law, philosophy, social change, democracy, freedom, respon-
sibility, human rights

V súčasnosti sme svedkami veľkých spoločenských zmien. Žijeme v období, 
kedy naša spoločnosť rieši vážne problémy týkajúce sa hľadania európskej iden-
tity alebo spornej diskusie ohľadom migračnej krízy. Uvedená situácia kladie 
na právo a súdnictvo obrovskú zodpovednosť nielen voči politikom, ale aj k sa-
motnej demokracii vyjadrenej vo vláde práva, princípoch právneho štátu či 
ľudských práv. Ako konštatoval Norberto Bobbio,1 žijeme v dobe ľudských práv. 
Naša doba je jednoznačne dobou práv, ktoré sú ideou našich čias, ale aj jedinou 
politickou ideou, a zároveň aj morálnou ideou univerzálneho prejavu.

Univerzálny rozmer ľudských práv nemožno človeku odňať, je atribútom 
ľudskej existencie.

Základným prvkom modernej demokracie je skutočná ochrana všeobecno-
-právnych ľudských práv, bez nich by sme ani nemohli hovoriť o demokracii.

Nemôžeme však hovoriť o absolútnosti ľudských práv, pretože rozsah práv 
jednotlivca limitujú práva iných, ako aj potreby spoločnosti. V každom práv-
nom systéme nájdeme klauzuly na vyváženie práv jednotlivca voči spoločnosti. 

1 BOBBIO, Norberto. The Age of Rights. Cameron : Allan, 1996.
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Ľudské práva sú prirodzenými právami, ktoré predchádzajú štát a nemali by sa 
obetovať na oltár štátu.

Základnou črtou demokracie je, že rozsah a obmedzenia ľudských práv sa 
odvodzujú zo spoločného zdroja. Ale aj tieto obmedzenia majú, samozrejme, 
svoje obmedzenia a primeranú vyváženosť, o ktorú sa majú starať a chrániť sud-
covia.

Alfou a omegou základných ľudských práv je dôstojnosť, ktorá predstavuje 
prameň, z ktorého sú odvodené ostatné ľudské práva.

Ľudská dôstojnosť predpokladá, že sú zaručené minimálne podmienky tak 
fyzickej, ako aj duševnej existencie.

Právo na ľudskú dôstojnosť sa nemôže porušovať bez primeraného (spra-
vodlivého) procesu. Cestičky spravodlivosti nám ukazujú potrebu dobrej filo-
zofie, aj dnes platí Fichteho názor: „Aký človek – taká filozofia“. Je preto dôležité, 
aby aj sudca mal dobrú filozofiu a pochopil dôležitosť filozofického diskurzu.

Čo môže poskytnúť filozofický diskurz právu, konkrétne napríklad sudcovi?
Filozofický diskurz pomáha sudcovi pri hľadaní pravdy, ako aj pochopiť ob-

medzenie ľudskej mysle a zložitosti ľudského spolunažívania.
Veľmi pekne to vyjadruje Aharon Barak2 v sudcovskej filozofii, keď hovorí: 

„Pomocou dobrej filozofie sudca lepšie pochopí úlohu práva v spoločnosti a úlohu 
sudcu v rámci práva. Nikto nemôže dokázať veľa iba pomocou dobrej filozofie, bez 
nej sa však nemôže dokázať nič“.

Aharon Barak si pri štúdiu práva veľmi jasne uvedomuje dôležitosť štúdia aj 
iných vedných disciplín, ako napríklad ekonómie, sociológie, politológie. Uve-
domuje si, že každá z týchto vedných disciplín obsahuje kúsok pravdy. Ľudská 
skúsenosť sa však nedá vtesnať do jednej právnej teórie.

Jasne o tom svedčia aj slová E. Pattersona,3 ktorý konštatoval: „Môj eklekti-
cizmus v právnej teórii sa zakladá čiastočne na viere v toleranciu, čiastočne na 
viere v pluralizmus a čiastočne na zotrvačnosti zvyku“.

Skúmanie všetkých teórií, ktorým prisudzujeme primeraný význam, je po-
dľa viacerých teoretikov predpokladom pochopenia práva, ale aj úlohy sudcu. 
Môžeme konštatovať, že právo je prostriedkom, prostredníctvom ktorého usku-
točňujeme spoločenské ciele. Keďže neexistuje jednotné stanovisko ohľadom 

2 BARAK, Aharon. Sudca v demokracii. Bratislava : Kalligram, 2016, s. 170.
3 PATTERSON, Edwin. Jurisprudence: Men and Ideals of Law. Brooklyn: Foundation Press, 1953, 

s. 556.
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obsahu spoločenského cieľa, je preto potrebné hľadať vyváženosť medzi rôzny-
mi teóriami. A našou úlohou je zaujať stanovisko k týmto otázkam, pretože je 
potrebné nájsť vyváženosť medzi nimi, ktoré im pomôžu ako nástroj na reali-
záciu súdnej úlohy.

Súčasný stav nám ukazuje, že medzi akademikmi zaoberajúcimi sa filozo-
fiou práva a množstvom sudcov sa vytvorila medzera, ktorá sa stále rozširuje. 
Je potrebné, aby sme tomu zabránili a snažili sa o jej zúženie, pretože sudcovia 
potrebujú teóriu práva a teórie práva potrebujú sudcov.

Sudca je pri svojom rozhodovaní vystavený voľbe riešenia súdneho sporu, 
pričom má k dispozícii uváženie a musí sa snažiť o optimálne riešenie. Ako ho 
nájde? V tomto smere dôležitú úlohu zohráva sudcovská filozofia, ktorú má kaž-
dý sudca. Ide o systém nezáväzných úvah, ktorými sa riadi pri svojom uvážení, 
ktorá je podrobená verejnej kritike.

Aharon Barak však zdôrazňuje potrebu rozlišovať medzi sudcovskou filozo-
fiou a právnou politikou.4 Sudcovská filozofia predstavuje systém úvah, ktorý 
sudca uplatňuje vo svojom uvážení pri riešení ťažkých prípadoch. Právna po-
litika predstavuje princípy, spoločenské ciele a štandardy, ktoré sú obsiahnuté 
v norme, ktorá je použitá napríklad v ochrane ľudskej dôstojnosti. Kým právna 
politika sa mení od prípadu k prípadu, sudcovská filozofia je všadeprítomnou 
a všezahŕňujúcou filozofiou, ktorú sudca využíva pri výbere medzi právnymi 
alternatívami. Sudcovská filozofia je úzko prepojená s osobnou skúsenosťou 
sudcu, kde má svoje miesto vzdelanie a osobnostné vlastnosti. Každý sudca má 
konkrétnu životnú skúsenosť, ktorá má vplyv na postoj k životu, a tým aj na 
jeho postoj k právu.

Ako som uviedla, osobná skúsenosť sudcu má vplyv na oblasť jeho sudcov-
ského uváženia, ale v rámci rozsahu rozumnosti. Je to evidentné najmä v prí-
padoch, v ktorých má právny problém viac ako jedno právne riešenie. Profesor 
Paul Freund5 konštatuje, že „najdôležitejšia vec na sudcovi je jeho filozofia, a ak 
je pre neho nebezpečné mať nejakú, je to v každom prípade menej nebezpečné, ako 
sebaklam, že nemá žiadnu“.

V jadre sudcovskej filozofie je vlastne zakódovaný postoj sudcu k jeho vlast-
nej sudcovskej úlohe. Jeho postoj k sudcovskej úlohe totiž vplýva na spôsob, 

4 BARAK, Aharon. Sudca v demokracii. Bratislava : Kalligram, 2016.
5 FREUND, Paul. Social Justice and the Law. In BRANDT, Richard B. (ed.). Social Justice. New 

Jersey: Englewood Cliffs, 1962, s. 93.
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akým vykladá zákon, a na spôsob, akým je ochotný rozvíjať právo. Význam sud-
covskej úlohy a jeho vnímanie vychádza najavo iba vtedy, ak má sudca uváženie.
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KORUPCIA – PRÁVNE VEDOMIE A MORÁLKA

Iveta Fedorovičová

Abstrakt
Korupcia je nielen v postsocialistických krajinách východnej Európy hodno-

tená ako nanajvýš závažný negatívny spoločenský jav s nedoziernym dopadom 
tak na štát, spoločnosť, ako aj na samotného občana. Autorka sa vo svojom 
príspevku zamýšľa nad daným fenoménom zo širších hľadísk, s akcentom na 
právne vedomie, morálku, ale aj etiku v demokratickom právnom štáte a spo-
ločnosti, nevynímajúc tiež problematiku behaviorálneho prístupu ku skúmaniu 
zločineckého správania sa v konkrétnych korupčných situáciách.

Kľúčové slová:  korupcia, štát, spoločnosť, právo, politika, právne vedomie,  
morálka, etika

Abstract
Corruption is considered to be one of the most serious negative social phe-

nomenons with an unimaginable impact on the state as well as on the citizen 
itself not only in the postsocialist countries of Eastern Europe. In her contribu-
tion, the author considers the phenomenon from a broader perspective, with 
emphasis on legal consciousness, morality, but also on ethics in a democratic 
state and society, noting also the issue of a behavioral approach to investigating 
criminal behavior in specific corruptive situations.

Keywords:  corruption, state, society, law, politics, legal consciousness, morality,  
ethics

Zámerne, hneď v úvode svojho príspevku, by som chcela zvýrazniť to, čo 
v podstate všetci dobre vieme, že korupcia nie je novodobým fenoménom.

Je spojená so vznikom spoločnosti ako takej a faktom je, že sprevádza jej 
vývoj dodnes. Táto konštatácia znie znepokojujúco, ba možno povedať, že až 
odpudzujúco.

Historický exkurz dejinami ľudstva jasne naznačuje, že pohľad na korupciu 
sa menil v závislosti od ekonomických, spoločenských, politických a mnohých 
ďalších faktorov podmieňujúcich život v spoločnosti.
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V posledných rokoch je korupcia vnímaná ako určitá hrozba pre demokra-
tický, ekonomický, politický a spoločenský vývoj, verejnú aj súkromnú sféru, zá-
kladné práva a slobody. Som preto jednoznačne presvedčená o tom, že absencia 
sústavného úsilia o jej elimináciu, resp. aspoň minimalizáciu na únosnú mieru 
by viedla k spoločensko-politickým deformáciám, k oslabeniu dôvery občanov 
v právny štát, k zmenám v hodnotovom rebríčku, a napokon aj k morálnemu 
rozvratu.

Niekedy mám pocit, že táto doba už nastala. A to aj napriek opatreniam, kto-
ré sa v danej sfére už realizovali a každodenne sa v rôznych rovinách realizujú.

Preto sa pýtam: „Kde sme urobili chyby? Prečo sa významné rozhodnutia 
v jednotlivých oblastiach spoločenského života uskutočňujú na základe motívov 
vyvolaných víziou osobného prospechu? Ako ďalej?“

Bohužiaľ, korupcia sa stala súčasťou každodenného života, a to tak v kraji-
nách chudobných, ako aj bohatých. Aj keď podľa mnohých autorov je jednou 
z najväčších príčin korupcie chudoba a je preukázané, že vzťah medzi korup-
ciou a životnou úrovňou je vzťahom vzájomne sa podmieňujúcim (t. j. korupcia 
je tým menšia, o čo je vyššia životná úroveň, a naopak), nemožno sa s týmto 
názorom úplne stotožniť.

Je to aj o niečom inom. O charaktere, cti, morálnej a etickej vyspelosti kaž-
dého z nás, pričom je podľa môjho názoru úplne jedno, či sme bohatí alebo 
chudobní.

Treba otvorene povedať, že korupcia v našich – rýdzo slovenských podmien-
kach – zasahuje do všetkých oblastí fungovania spoločnosti a dosahuje až takú 
úroveň, že by sme ju pokojne mohli označiť aj za systémovú poruchu.

V daných súvislostiach len pripomeniem, že Transparency International na 
základe Indexu vnímania korupcie (Coruption Perception Index – CPI)1 od roku 
1995 každoročne zostavuje rebríček krajín z hľadiska vnímanej miery korupcie 
v nich, v rámci ktorého naša republika zaujíma nezávideniahodné miesta a je 
vnímaná, resp. považovaná za krajinu s relatívne vysokou mierou korupcie.

O čom to svedčí? Zrejme o tom, že korupcia sa v našej spoločnosti začína 
stávať prevládajúcim javom. Ako sa bežne medzi ľuďmi hovorí: „Bez vánku sa 
ani lístok nepohne“, na čo nás, okrem iného, médiá takmer každodenne upo-
zorňujú.

1 Bližšie pozri internetovú stránku www.Transparency.sk/CPI (navštívené 5. 12. 2017).
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Tento, sústavne sa rozmáhajúci jav by som preto označila za určitý signál, 
resp. indikátor toho, že v relácii štát – spoločnosť nie je asi niečo v poriadku...

V intenciách uvedeného sa domnievam, že nemusím (zvlášť na tomto fóre) 
zvýrazňovať skutočnosť, že základným špecifikom tohto vzťahu v  demokra-
tickom právnom štáte by mala byť priorita práv človeka, občana a občianskej 
spoločnosti pred štátom, pričom táto by sa mala rozvíjať ako určitá protiváha 
a kontrola politickej moci. 

V súvislosti s obsahovým naplnením tohto príspevku som sa preto začala 
zamýšľať nad mnohými otázkami, problémami a vzťahovými reláciami medzi 
nimi, až som sama dospela k záveru, že ich komplexné riešenie vôbec nie je 
jednoduché a vyžadovalo by dlhodobejší výskum s akcentovaním systémového 
prístupu.2 Pre potreby príspevku a naplnenie cieľov, ktoré som si zadala, som 
sa preto oprela v krátkosti len o také inštitúty, ako sú právny štát a demokracia, 
právo, politika – trestná politika, právne vedomie, morálka a etika.

Kolegyne, kolegovia, len taký štát, v ktorom vládne právo, pričom politic-
ká moc sa uskutočňuje na základe práva a v jeho rámci, možno považovať za 
právny štát.

V podstate týmto obmedzením vlastnej moci štát na druhej strane vytvára 
a snaží sa garantovať určitú autonómnu sféru slobody občanov a spoločnosti, 
do ktorej nezasahuje mocenským donútením, čím na svojom území fakticky 
umožňuje koexistenciu slobodných a rovnoprávnych indivíduí. A práve tým sa 
právny štát odlišuje od všetkých foriem mocenských, autoritatívnych režimov, 
v ktorých je realizácia moci metódami a prostriedkami, ktoré používa, pone-
chaná na vôli či svojvôli nositeľov moci.

Vzhľadom na úzku previazanosť právneho štátu a demokracie možno za 
protipól právneho štátu, pochopiteľne s určitou toleranciou, považovať všetky 
formy vlády a štátne režimy, v ktorých sa moc neodvodzuje zdola (od občanov), 
ale zhora, od nezávislej a právom neobmedzenej moci (legibus solutus). Takýto 
štát však nezabezpečuje slobodu občanov a občianskej spoločnosti, ale naopak –  
nekontrolovanú a ničím neobmedzenú slobodu svojho rozhodovania.3

2 K tomu pozri napr. KNAPP, Viktor – GERLOCH, Aleš. Vědecké metody poznání práva. In 
Studie a informace, 1983, roč. 17, s. 82 – 90.

3 Pozri napr. OTTOVÁ, Eva. Právny štát a totalitný štát. In Acta Facultatis Iuridicae Universitatis 
Comenianae, 2005, Tomus 23, s. 87.
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Od rozdelenia Československej republiky, t. j. takmer dvadsaťpäť rokov buduje-
me v našich podmienkach právny štát, prehlbujeme demokraciu a kladieme dôraz 
na občiansku spoločnosť.

Aj napriek tejto skutočnosti si dovolím poznamenať, že aj keď sa v skôr naznače-
ných súvislostiach a vzájomných vzťahoch medzi týmito inštitútmi v praktickej rovi-
ne mnoho zmenilo, tieto však ešte stále nemožno považovať za príliš pevné.

Domnievam sa, že práve preto je v tomto období (kedy už môžeme postupne 
bilancovať a vyvodzovať určité závery) potrebné posilniť význam práva s poukazom 
na jeho úlohy v štáte a spoločnosti, a zároveň vylepšiť komplexnosť právnej regulácie 
s akcentom nielen na obsahovú kvalitu práva, ale predovšetkým na jeho aspoň urči-
tú stabilitu, pretože sústavné novelizácie právnych predpisov, často aj novoprijatých 
(trestné právo nevynímajúc), výrazným spôsobom podkopávajú jeden z najvýznam-
nejších postulátov právneho štátu – právnu istotu, ktorú naša občianska spoločnosť 
vníma nanajvýš citlivo.

Osobne za veľmi dôležité považujem a prikláňam sa k názorom mnohých na-
šich odborníkov, či už z oblasti teórie štátu a práva, alebo právnej filozofie, že právo 
ako prejav vôle, ako výsledok politických rozhodnutí by nemalo byť len politickou 
kategóriou, ale predovšetkým hodnotovou kategóriou, s inkorporovanou ideou spra-
vodlivosti poskytujúcou právu v spoločnosti určitú váhu a rešpekt.4

Z hľadiska právnej filozofie ma zaujal, a teda v daných súvislostiach odporúčam 
preštudovať si článok J. Chovancovej,5 zameriavajúci sa na stav chápania základných 
zásad právneho myslenia 20. storočia, prezentovanom H. L. A. Hartom (ktorý je spá-
janý s novou etapou rozvoja právneho pozitivizmu v tomto storočí) a L. L. Fullerom 
(sústreďujúcim pozornosť predovšetkým na dobrý spoločenský poriadok a primera-
ne fungujúce spoločenské inštitúcie).

Právo a politika ako zložky spoločenskej nadstavby medzi sebou úzko súvisia, 
vzájomne korelujú.

Politika ako výslednica činnosti štátu, v  závislosti od jeho ekonomicko-spolo-
čenského vývoja, rozvoja spololočenského systému a potrieb spoločnosti, zákonite 
podlieha zmenám, najmä čo do foriem, metód a konkrétnych prostriedkov zaruču-
júcich na území štátu komplexný systém ochrany spoločenských záujmov, na ktoré 
sa samotný štát zaviazal.

Súčasná etapa vývoja nášho štátu poskytuje dnes možnosť obzrieť sa späť a zaobe-
rať sa súbežne aj politikou boja so zločinnosťou, inak povedané – trestnou politikou 

4 Tamže, s. 95.
5 CHOVANCOVÁ, Jarmila. Vízia filozofie v treťom tisícročí. In Acta Facultatis Iuridicae Universitatis 

Comenianae, 2005, Tomus 23, s. 45 – 51.
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ako špecifickou zložkou demokratického právneho štátu, a súčasne neoddeliteľ-
nou súčasťou všeobecnej politiky formulujúcej ciele a prostriedky spoločenskej 
kontroly kriminality prostredníctvom trestného práva, ktoré z hľadiska vnútro-
štátneho je de facto obsahom trestného zákonodarstva navonok – či už z aspek-
tu jeho tvorby, alebo aplikácie – prezentovaného trestnoprávnymi normami tak 
hmotnoprávneho, ako aj procesnoprávneho charakteru.

Naša trestná poitika v priebehu takmer štvrťstoročia prešla zložitým vývo-
jom, pričom môžem konštatovať, že na zodpovedné a adekvátne hodnotenie 
hybných síl ovplyvňujúcich jej odraz v  tak zložitom systéme opatrení zame-
raných na ochranu našej spoločnosti pred trestnou a inou protispoločenskou 
činnosťou by mi zrejme nepostačila len retrospektívna štatistická metóda, ale 
ani priestor venovaný tomuto príspevku.

Možno však zhrnúť, že vývoj trestnej politiky, neopomínajúc ani jej nad-
národný charakter, vykazuje závažné zmeny bezprostredne súvisiace s charak-
terom postihovaných negatívnych spoločenských javov – vrátane korupcie,6 
a takisto s vývojom postupne získavaných teoretických a praktických poznatkov 
o ich podstate a etiológii.7

6 Aspoň pre ilustráciu považujem za potrebné uviesť, že spoločenská závažnosť korupcie sa pre-
javuje najmä v tom, že čoraz častejšie sa táto stáva prostriedkom páchania iných, závažných 
trestných činov. Aj keď pojem korupcie nemáme v našom Trestnom zákone definovaný, slúži 
aspoň ako názov tretieho dielu ôsmej hlavy Osobitnej časti Trestného zákona, v rámci ktorého 
sú určité konania definované ako trestné. Ide o trestné činy prijímania úplatku, podplácania, 
nepriamej korupcie a po novele Trestného zákona v roku 2011 aj volebnej korupcie. Korup-
cia ako jednoznačne širší pojem je tak vo verejnom, ako aj súkromnom sektore charakterizo-
vaná: prijímaním úplatku (tzv. pasívna korupcia – osoba sa nechá podplácať); podplácaním  
(tzv. aktívna korupcia – osoba podpláca); nepriamou korupciou (spočívajúcou jednak v pri-
jímaní úplatku osobou ďalej pôsobiacou na inú osobu, aby táto podplácajúcej osobe poskytla 
určité výhody spočívajúce v porušení svojich povinností vyplývajúcich zo zamestnania, po-
stavenia alebo funkcie, a takisto v podplácaní takejto, na iného pôsobiacej osoby) a volebnou 
korupciou (t.j. poskytovaním úplatku voličom alebo prijatie úplatku voličmi).

7 K otázkam a problémom trestnej politiky porovnaj napr. ROMŽA, Sergej (ed.). Trestná poli-
tika štátu – história, súčasnosť a erspektívy: Zborník vedeckých príspevkov z interdisciplinárnej 
celoštátnej vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou, konanej dňa 4. – 5. 11. 2015, orga-
nizovanej Katedrou trestného práva Právnickej fakulty Univerzity Pavla Šafárika v Košiciach. 
Košice : UPJŠ, 2014, 338 s.; takisto aj ČIČKÁNOVÁ, Daniela (ed.)... (et al). Trestná politika 
štátu a zodpovednosť právnických osôb. Sekcia trestné prvo: Zborník príspevkov z medzinárodnej 
vedeckej konferencie Bratislavské právnické fórum 2013, konanej dňa 10. – 11. 10. 2013. Brati-
slava : Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, 2013, 247 s. 
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Žijeme v dobe prudkého rozvoja jednotlivých vied o človeku a spoločnosti, 
ktorý poskytuje čoraz širší diapazón poznatkov ovplyvňujúcich aj konkrétne 
prístupy ku skúmaniu ľudských zločineckých aktivít.

Myslím si, že behaviorálny prístup8 ku skúmaniu správania sa ľudí v kon-
krétnych situáciách, t. j. aj v situáciách korupčného charakteru9 – s využitím 
multidisciplinárnych poznatkov jednotlivých vied – by mohol priniesť celkom 
zaujímavé poznatky, ktoré by do poznania korupčnej kriminality mohli vniesť 
aj trochu iný rozmer, samozrejme, pri súbežnom skúmaní príčin, podmienok 
a faktorov podmieňujúcich tento druh kriminality (z kriminologického hľadis-
ka),10 ako aj ich konkrétnych spôsobov páchania a utajovania (kriminalistické-
ho hľadiska).

Právne vedomie ako integrálna súčasť spoločenského vedomia v sebe za-
hŕňa značne širokú škálu ideí, od názorov na nevyhnutnosť právnej regulácie 
rozsiahlych oblastí ľudského správania sa, cez mieru znalosti platného práva, 
až k názorom na to, aké by právo malo byť. Teoreticky možno teda s určitým 
zjednodušením vyčleniť dve, medzi sebou úzko súvisiace zložky právneho ve-
domia – jednak znalosť práva (čiže súhrn názorov de lege lata)11 a hodnotenie 

8 „Behaviorálna jurisprudencia je jedným z najvýznamnejších smerov nemarxistickej právnej vedy 
rozvíjajúcej sa po 2. svetovej vojne najmä  v USA, prezentujúci sa multidisciplinárnym prístupom 
k právu, zjednocujúcim hľadiská najmä sociológie a psychológie práva, metodologicky sa vynaču-
júci snahou dospieť k empiricky verifikovateľným poznatkom, ktoré sú získavané prostredníctvom 
najrôznejších vied o ľudskom správaní sa. Empirickým skúmaním správania sa členov zákono-
darných zborov, sudcov, pracovníkov exekutívy, policajtov a pod. sa snaží objasniť proces tvorby 
a aplikácie práva a vysledovať rôzne sociálne-psycholologické a individuálne-psychologické fakto-
ry, ktoré ju ovplyvňujú. Obdobne je skúmaná aj efektivita právnych noriem, príčiny porušovania 
práva, akceptácia práva a pod. Objektom tohto skúmania nie je teda právo ako súhrn právnych 
noriem, ale to, čo ľudia v daných – sociálne vymedzených roliach – v určitých charakteristických 
rozhodovacích procesoch, tradične označovaných za právne, skutočne robia. Dôraz sa teda nekla-
die na normatívny materiál, ale na konanie ľudí, ktorí sú spätí s právnym životom spoločnosti.“ 
Bližšie pozri MADAR, Zdeněk a kol. Právnický slovník. 1. díl. A – O. Praha : Panorama, 1988, 
s. 52 – 53.

9 „Korupčnou situáciou možno rozumieť stav, počas ktorého dochádza ku korupčnému konaniu.“ 
K tomuto pojmu, ako aj k ďalším, ako sú napríklad kriminalita, korupčná situácia v podmien-
kach PZ, policajná korupcia, ako aj samostatný pojem korupcie, porovnaj ĎURČO, Peter a kol. 
Bezpečnostno – právna terminológia. Bratislava : Akademia PZ v Bratislave, 2007, s. 76.

10 Pozri napr. FEDOROVIČOVÁ, Iveta. Príčiny, podmienky a faktory trestnej činnosti. In TU-
RAYOVÁ, Ivetta a kol. Vybrané kapitoly z kriminológie. Učebné texty Právnickej fakulty UK. 
Bratislava : Vydavateľské oddelenie Právnickej fakulty Univerzity Komenského, 1991, s. 22 – 33.

11  „Právne vedomie zahŕňa predovšetkým znalosti o platnom, t. j. pozitívnom práve, ktoré je späté 
so štátom a závisí od štátu. Sú to znalosti a predstavy o platných právnych normách, ich tvorbe, 
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práva (čiže súhrn názorov de lege ferenda).12 Treba pripomenúť, že výsledkom, 
resp. produktom pozitívneho hodnotenia práva (t. j. vysokej miery zhody medzi 
názormi de lege lata a de lege ferenda) je akceptácia práva.

Úroveň právneho vedomia, a to tak v jeho znalostnej, ako aj hodnotiacej 
zložke, sa stáva dôležitým faktorom ovplyvňujúcim stupeň tvorby a realizácie 
práva v spoločnosti, ako aj mieru zákonnosti v nej.13

Zároveň považujem za potrebné zvýrazniť, že pre praktické uskutočňovanie 
a zachovávanie práva má zásadný význam aj úroveň individuálneho právne-
ho vedomia každého jednotlivca, pretože samotné právo sa do života pretvára 
najmä prostredníctvom utvárania právnych vzťahov, kde individuálne ľudské 
konanie, resp. zdržanie sa právom zakázaného konania je nevyhnutné.

Preto, ak vo všeobecnej rovine vychádzam z predpokladu, že od úrovne 
právneho vedomia14 každého z nás (popri iných prvkoch, resp. komponentoch 
spoločenského vedomia, ako aj ďalších okolnostiach) závisí do určitej miery 
pravdepodobnosť páchania trestnej činnosti, vrátane tej korupčnej, potom je 
zrejmé, že pozitívne zmeny v právnom vedomí človeka (t. j. odstránenie me-
dzier a rôznych deformácií v tomto vedomí) sa môžu výraznejším spôsobom 
odraziť, okrem iného, predovšetkým v kvantite kriminality. Jednoducho pove-
dané, myslím si, že ľudia (či už vo verejnom, alebo súkromnom sektore) s roz-
vinutým právnym vedomím, s vysokou právnou uvedomelosťou by prakticky 
nemali vlastné záujmy, potreby či konkrétne situácie, do ktorých sa dostali – 
riešiť cestou trestnej varianty správania sa.

aplikácii a realizácii, o tom, čo je právne a čo protiprávne, ako aj o tom, aké správanie je právom 
dovolené a vynutiteľné štátnou mocou.“ K tomu pozri DOJČÁK, Pavol a kol. Teória štátu a prá-
va. Bratislava : Obzor, 1977, s. 204.

12 „Právne vedomie predstavuje aj hodnotiace (oceňujúce) názory ľudí na platné právo z hľadiska 
kritérií jeho spravodlivosti, ďalej názory na to, čo a ako by sa prípadne malo regulovať pomocou 
práva, aké potreby a hodnoty by malo právo zabezpečovať. Ide teda o hodnotenie práva ako dob-
rého či zlého, vrátane postulátov na to, aké by malo byť z hľadiska sociálnych záujmov, cieľov či 
uznávaných hodnôt.“ Tamže, s. 204.

13 Porovnaj MADAR, Zdeněk a kol., ref. 8, s. 113.
14 Poznanie stavu právneho vedomia ako mnohorozmerného fenoménu nie je a nikdy nebolo jed-

noduchou záležitosťou. Medzi empirické prístupy zisťovania stavu právneho vedomia možno 
zaradiť výskumy právneho vedomia, a to aj vo vzťahu ku kriminalite a jej jednotlivým druhom, 
formou skúmania verejnej mienky. Aj keď tieto výskumy nemožno považovať za jediný zdroj 
poznatkov o stave právneho vedomia, stávajú sa nevyhnutnými, pretože na ich základe možno 
určovať, ale aj korigovať trestno-politické zámery, ako aj spôsoby ich dosahovania.
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Jednoznačne by sa k nej mali postaviť rozhodne, alebo sa aspoň nejakým 
spôsobom snažiť vzniknutému pokušeniu ubrániť.

Bohužiať, nie vždy je tomu tak, čím sa dostávam aj do morálnej a etickej 
roviny, pretože som presvedčená o tom, že právne vedomie by zaručene malo 
v sebe obsiahnuť aj určitý morálny aspekt.

Morálku možno charakterizovať ako súhrn pravidiel správania sa, vyjad-
rujúci v danej spoločnosti chápanie dobra a zla; toho čo je alebo nie je čestné, 
spravodlivé alebo naopak nespravodlivé; je vyjadrením hodnotového systému 
danej spoločnosti aj jednotlivca.15

Aj napriek skutočnosti, že tieto normy nie sú právne záväzné a štátom vy-
nútiteľné, do správania každého z nás by mali byť zakomponované prednostne. 

V intenciách uvedeného, ako aj témy príspevku, by iste zaujímavé výsledky 
mohla v duchu behaviorálneho prístupu priniesť realizácia výskumu správania 
sa v korupčných situáciách, so špecifickým zameraním práve na tie skupiny 
ľudí, u ktorých je predpoklad nadpriemerného až vysokého právneho vedomia  
(t. j. policajti, prokurátori, sudcovia a advokáti), keďže korupcia preniká aj do 
ich radov a myslím si, že pred touto skutočnosťou by sme v demokratickom 
právnom štáte naozaj nemali zatvárať oči.

Pozitívne hodnotím v týchto súvislostiach a v ďalšom považujem za pod-
netnú aj panelovú diskusiu na tému etika v právnických povolaniach, ktorá sa za 
účasti prof. Molitorisa z Washingtonu a ďalších kolegov z prokuratúry, advoká-
cie a radov učiteľov právnej etiky uskutočnila 23. novembra 2017 v priestoroch 
Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave.

Na záver by som azda len zvýraznila jednu z myšlienok, ktorá tu odznela 
a doteraz mi akosi rezonuje v pamäti: „Nezabúdajme nikdy na svoju profesio-
nálnu zodpovednosť“.
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KORUPCIA – RODINNÉ STRIEBRO SOCIALIZMU?

Nina Garajová

Abstrakt 
V predloženej práci venujem pozornosť okolnostiam, ktoré poskytol preras-

taniu korupcie v jej systémovej podobe socialistický režim. Prostredníctvom 
komparatívnej metódy predstavujem formy korupcie, ako bola vnímaná spo-
ločnosťou v porovnaní s dneškom. Na záver poukazujem na najcitlivejšie oblasti, 
ktoré podmieňujú pretrvávanie až prehlbovanie korupcie.

Kľúčové slová:  korupcia, politická korupcia, byrokratická korupcia, klienteliz-
mus, korupčná klíma, verejná mienka, socializmus

Abstract 
In the submitted paper I pay attention to circumstances that the socialist 

regime provided for corrruption to grow in its systematic form. Through the 
comparative method I present forms of corruption as perceived by society com-
pared to today. At the end I point to the most sensitive areas, which condition 
persistence, even deepening corruption.

Keywords:  corruption, political corruption, bureaucratic corruption, clien-
telism, corrupt climate, public opinion, socialism 

Úvod
Každá etapa vývoja spoločnosti vykazuje určité špecifiká organizácie spolo-

čenských vzťahov tak v súkromnej sfére, ako aj v rámci výkonu verejnej moci. 
Ani jedna z týchto oblastí však nezostala úplne „čistá“ a viac či menej bola in-
fikovaná nečestnými, prospechárskymi formami prejavu ľudí – korupciou. Aj 
napriek značnému všestrannému pokroku sme dodnes neboli úspešní v snahe 
o elimináciu korupcie, tá sa totiž prispôsobila pomerom dnešnej doby, „zmo-
dernizovala sa“.

Mnohé prejavy správania sa, ktoré sa pod pojmom korupcia skrývajú, sú 
dnes predmetom výskumu rôznych vedných disciplín a filozofických smerov, 
čoho výstupom je veľké množstvo produkovaných definícií a  typológií. Naj-
širšie vymedzenia uvádzajú delenie napríklad podľa oblasti výskytu korup-
cie na dve základné skupiny, medzi ktoré patrí: 1. nižšia úradnícka korupcia,  
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2. tunelovanie realizované štátnymi zamestnancami.1 Obe z uvedených majú 
ďalšie podskupiny, ktoré sa podľa situácie, aktuálnych možností a v rôznych 
pomeroch navzájom kombinujú a dopĺňajú. Z najčastejšie zmieňovaných treba 
spomenúť aspoň: úplatkárstvo; klientelizmus; rodinkárstvo a kupovanie úradov, 
titulov, sociálneho statusu a mocenského postavenia.2 

Okolnosti, v rámci ktorých došlo k výskytu korupčného správania, považu-
jem za významný prameň poznania, ktorý nám lepšie pomôže uchopiť pojem 
korupcia a pracovať tak s teoretickými poznatkami efektívnejšie. V rámci tejto 
práce sa tak primárne zameriavam na zázemie, ktoré socialistický režim pripra-
vil realizácii tzv. politickej a byrokratickej korupcii v ich najširšom ponímaní. 

Bližšie sa pozrieme na základné princípy fungovania minulého režimu z po-
hľadu nastavenia politiky a ekonomiky, a do systému zakomponovaných klien-
telistických sietí fungujúcich dodnes. Popri klientelizme sa tiež pozastavíme pri 
problematike „darov“ a možnosti ich začlenenia pod korupciu vzhľadom na 
vysokú legitimizáciu tohto konania.

S témou korupcie je veľmi úzko previazaná morálka, ktorej analýzu spolu 
s pochopením hĺbky zakonzervovania istých kultúrnych vzorcov považujem 
za rozhodujúce faktory pre správne nastavenie protikorupčných mechanizmov. 
V poslednej časti práce sa tak s prihliadnutím na všetky zistenia pokúsim o for-
muláciu odporúčaní, ktoré by so značnou mierou optimizmu mohli predstavo-
vať spúšťače ako prekonávať vžité, so súčasným formovaním nového, morálnej-
šieho nastavenia systému.

Charakteristika 
Korupcia, vnímaná ako jeden z najväčších problémov súčasnosti, je jav prí-

tomný už od najjednoduchších foriem organizácie spoločnosti.3 Možno ju  

1 Iné prístupy vymedzenia korupcie za kritérium považujú: 1. priamosť dopadu na občana,  
2. úroveň organizácie, 3. náhodnosť výskytu, 4. prítomnosť krádeže verejného majetku, 5. vzťah 
korumpovaného a korumpujúceho, 6. formy a mieru reciprocity, 7. vzťah elity a masy, 8. mo-
tiváciu korumpujúceho, 9. motiváciu korumpovaného. Viac pozri v SIČÁKOVÁ-BEBLAVÁ, 
Emília – BEBLAVÝ, Miroslav. Prístupy k definovaniu korupcie. In Sociológia, roč. XXXIX,  
č. 4, 2007, s. 333. Dostupné na internete: https://www.sav.sk/journals/uploads/02031240Bebla-
va%20-%20Beblavy.pdf (navštívené 5. 12. 2017). 

2 VÖRÖS, László. Korupcia: Podoby jedného košatého fenoménu a možnosti jeho historického 
skúmania. In ŠOLTÉS, Peter – VÖRÖS, László a kol. (ed.). Korupcia. Bratislava : Veda, 2015,  
s. 29 – 30.

3 BALÁŽ, Pavol – JALČ, Adrián. Spoločensko-právna ochrana pred korupciou. Bratislava : VEDA, 
2006, s. 15.
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charakterizovať rýchlou adaptáciou na aktuálne pomery, tendenciou prispôso-
bovať formy aj mieru výskytu možnostiam v danom prostredí, a tiež rozmani-
tosťou vnímania tohto javu zo strany medzinárodného spoločenstva, právnikov, 
politikov, ekonómov, ako aj každého jednotlivca. Jej súbežný vývoj so samotnou 
spoločnosťou jej teda poskytuje osobitné postavenie spomedzi ostatných závaž-
ných skutočností ohrozujúcich spoločnosť.

Aby sme však mohli preniknúť hlbšie k podstate tohto fenoménu, je po-
trebné vždy zohľadniť historický kontext, vyspelosť, ako aj špecifické danosti 
spoločenstva, v rámci ktorého môžeme považovať za účelnejšie charakterizovať 
korupciu prostredníctvom obsahu4 jej foriem. 

To, čo sa každému z nás spája s pojmom korupcia, je podmienené skúse-
nosťami, ktoré sme my, ako aj generácie pred nami nadobudli. Práve proces 
primárnej socializácie, výchova a prostredie, v ktorom vyrastáme, predstavujú 
formulujúce faktory, ktoré v nás zhmotňujú predstavy o tom, čo je správne a čo 
správne nie je. „V tomto zmysle je tak korupcia legitimizovanou formou skúsenos-
tí ľudí v prostredí, kde korupcia je bežnou súčasťou života.“5 Ak sa zameriame 
v rámci nášho skúmania na postsocialistické krajiny,6 konkrétne na Slovenskú 
republiku, s využitím komparatívnej metódy môžeme sledovať vývoj, respektíve 
ustálenosť niektorých korupčných foriem, mieru ich výskytu a nastoliť tak tézu, 
že minulý politický režim sa značne podpísal na rozsahu frekvencie korupcie 
dnes; možno tak hovoriť o kultúrnom prežitku. Naxera toto správanie označuje 
za kultúrne omeškanie, ktoré vysvetľuje ako neschopnosť spoločenstva rýchlo sa 
prispôsobiť novým spoločenským hodnotám; v stave dezorganizácie sa tak pri-
jímajú už zažité kultúrne vzorce vo forme neformálnych pravidiel správania sa, 
ktoré v novom režime paralelne existujú popri nových oficiálnych pravidlách.7 

4 TITTLOVÁ, Marcela. Korupcia. Bratislava : Wolters Kluwer, 2015, s. 15.
5 VAŠEČKA, Michal. Sociologické aspekty korupcie. Bratislava : ADIN, 2007, s. 13. Dostupné na 

internete: http://transparency.sk/wp-content/uploads/2010/01/sociologicke_aspekty_korup-
cie.pdf (navštívené 5. 12. 2017).

6 Termín postsocialistické odkazuje na spoločnú minulosť, kultúrne predpoklady krajín bývalého 
socialistického bloku, ktoré sa v súčasnosti vyznačujú určitými zdieľanými charakteristikami, 
napríklad aj zvýšenou mierou vnímania korupcie spoločnosťou oproti ostatným európskym 
štátom. KARKLINKS, Rasma. The system made me do it: Corruption in Post-Communist Socie-
ties. New York : M.E. Sharpe, Inc., 2005, s. 15 – 16. Dostupné na internete: https://books.google.
sk/books?id=UD9qHM5XDc0C&pg=PR3&hl=sk&source=gbs_selected_pages&cad=3#v=o-
nepage&q&f=false (navštívené 5. 12. 2017).

7 NAXERA, Vladimír. Korupce v komunistickém režimu a v průběhu postkomunistické transfor-
mace. Brno : Doplněk, 2015, s. 34.
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Pre komplexnejšie pochopenie a účinnejšie formulovanie protikorupčných 
stratégií do budúcna sa tak najprv musíme pozrieť na zdroj vzniku a príčinu 
rozšírenia8 daných korupčných foriem, ktoré pri dlhodobejšom fungovaní 
a nesankcionovaní zo strany štátu zapúšťajú korene čoraz hlbšie, tým pádom 
sa boj proti nim stáva čím ďalej, tým viac komplikovaný.9 Na výraznom zako-
renení korupčných tendencií v období socializmu sa podieľal práve politický 
režim a inštitúcie vnútri neho umožňujúce, často až podporujúce takéto formy 
konania.

S postupom času môžeme sledovať vývoj, či už pri formulácii skutkovej pod-
staty trestného činu korupcie, alebo pri premene povahy inštitúcií, pribúdanie 
korupčných príležitostí a, samozrejme, istú zmenu vo verejnej mienke, na kto-
rej sa v posledných rokoch značne podpísala aj globalizácia a snaha o riešenie 
určitých problémov na európskej úrovni. 

Korupcia za socializmu 
Ako bolo uvedené skôr, korupciu je vždy nutné skúmať v konkrétnom kon-

texte s prihliadnutím na špecifickú štruktúru spoločenských vzťahov. Považu-
jem teda za nevyhnutné priblíženie aspoň najzákladnejších čŕt režimu, ktorý 
značnou mierou prispel k inštitucionalizácii korupcie a niektorých jej foriem.

Socialistický režim, založený na systéme vlády jednej politickej strany, vyka-
zoval osobitosti, ktoré v značnom rozsahu umožňovali rozmach nemorálnych 
praktík predovšetkým hlavným predstaviteľom režimu. Medzi najdôležitejšie 
princípy nadvlády strany môžeme zaradiť – odmietavý postoj k akejkoľvek kon-
trole vnútri strany, využívanie práva ako nástroja politiky (čím bola umožnená 
diskreditácia potencionálnej opozície), odmietanie klasickej teórie deľby moci,10 
odlišné nazeranie na princíp legality, hierarchizácia sociálnych pozícii v rám-
ci celého systému spojená so zámerom centralizácie moci, rovnosť11 chápaná 
v zmysle „všetci sme si rovní, no niektorí rovnejší.“12 

8 VAŠEČKA, Michal, ref. 5, s. 7.
9 S prihliadnutím na tému práce bude reč najmä o politickej a byrokratickej korupcii, presnejšie 

o straníckej patronáži a klientelizme.
10 Formálne síce existovala, fakticky však bola všetka moc sústredená v rukách strany. 
11 Členovia Komunistickej strany mali zvýhodnené postavenie oproti nečlenom, t. j. mali politic-

ký a sociálny kapitál. NAXERA, Vladimír, ref. 7, s. 77.
12 LUKNÁR, Miloš. Kráľ Oravy. Bratislava : Práca, 1990, s. 7.
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Z ekonomického hľadiska korupcii dopomohol systém založený na princípe 
kolektívneho vlastníctva výrobných prostriedkov, na absencii konkurenčného 
trhu a rovnostárstve,13 ktorý sa stal inkubátorom korupčných príležitostí. Štát, 
ktorý mal monopolné postavenie na riadenie hospodárstva,14 úplne znemožnil 
akúkoľvek kontrolu zo strany verejnosti, logicky teda aj prístup na trh novým 
subjektom, čoho následkom bol postupný úpadok hospodárstva. Nedostatok 
základného tovaru, ako aj dopyt po novom – kapitalistickom, bol príčinou roz-
prúdenia korupčných tendencií u ľudí, keďže jedinou možnou cestou ako si 

„prilepšiť“ bola sieť známych, cez ktorých „vybaviť“ niečo, za istú protislužbu, sa 
postupne stalo nepísaným pravidlom, racionálnou voľbou v situácii nedostat-
ku.15 Právny podklad takýmto klientelistickým vzťahom poskytol inštitút za-
kotvený v Občianskom zákonníku – občianska výpomoc,16 upravujúci zmluvné 
vzťahy medzi občanmi.17 Skutková podstata občianskej výpomoci bola formu-
lovaná veľmi široko, čím sa umožnilo subsumovať pod tento inštitút takmer 
každé konanie.

Politická korupcia
Tieto dva aspekty, politický režim a ekonomika, podmienili typológiu ko-

rupcie za socializmu asi najvýraznejšie, pričom jej hlavnými formami prejavu 
sa stali stranícka patronáž a klientelizmus. 

Stranícku patronáž v tom zmysle, ako ju chápe Weber,18 by sme mohli vy-
medziť ako obsadzovanie dôležitých pozícií spoľahlivými jedincami, ktorí do-
konca ani nemusia oplývať potrebnou kvalifikáciou, stačí ak predstavujú záruku 

13 NAXERA, Vladimír, ref. 7, s. 77 – 79.
14 Smer hospodárskej politiky štátu bol určovaný Radou vzájomnej hospodárskej pomoci s cen-

trom v Moskve, teda fakticky v rukách ZSSR.
15 DŽAMBAZOVIČ, Roman. Názory verejnosti na korupciu: Je na Slovensku korupčná klíma? 

In ŠOLTÉS, Peter – VÖRÖS, László a kol. (ed.). Korupcia. Bratislava : Veda, 2015, s. 429.
16 Ak občan pre iného občana na jeho žiadosť vykoná nejakú prácu, poskytne mu pôžičku alebo 

mu inak vypomôže, ide o občiansku výpomoc. Poskytnutie občianskej výpomoci musí byť 
v súlade s pravidlami socialistického spolužitia – § 384 ods. 1 a 2 zákona č. 40/1964 Zb. Ob-
čianskeho zákonníka. 

17 GÁBRIŠ, Tomáš. Posilňovanie roly štátu a verejného práva v Československu v rokoch 1948 –  
1989. In BOBEK, Michal – MOLEK, Pavel – ŠIMÍČEK, Vojtěch (ed.). Komunistické právo 
v Československu. Kapitoly z dějin bezpráví. Brno : Mezinárodní politologický ústav, Masaryko-
va univerzita, 2009, s. 162. Dostupné na internete: http://www.komunistickepravo.cz/kapito-
ly/05_145-166_komunistickepravo-cz_Gabris_Posilnovanie-statu.pdf (navštívené 5. 12. 2017).

18 NAXERA, Vladimír, ref. 7, s. 64 – 69.
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stability a kontinuity politiky presadzovanej reprezentantmi vládnucej politic-
kej strany. Takéto podmienky tak podnecujú vznik sietí vzťahov, kde sa elity 
navzájom kryjú, a rozmach klientelizmu a nepotizmu (rodinkárstva). Pri obsa-
dzovaní hral vedúcu úlohu politický kapitál osoby, spolu so sociálnym,19 teda 
príslušnosť ku komunistickej strane a pôvod boli dôležitejšie ako osobnostné 
a morálne predpoklady. Neprístupnosť k funkciám alebo určitým povolaniam 
bez vlastníctva politického kapitálu tak prispela k utváraniu celých klanov le-
károv, sudcov, úradníkov, ktorých výber sa obmedzoval väčšinou len na úzky 
okruh rodiny, prípadne známych.20 Toto obsadzovanie funkcií na základe lojali-
ty vlastne znamenalo vytváranie šancí pre potomstvo, ktoré už tým, že sa narodí 
do rodiny vlastniacej politický kapitál, má otvorené možnosti, dokonca ani nie 
je nútené priamo podplácať.21

Klientelistické vzťahy medzi jedincami zmenou režimu nezanikli, ale vo for-
me kultúrneho kapitálu sa preniesli do poprevratového stavu. Nový spoločenský 
poriadok bol tak tvorený prevažne tými istými osobami, ktoré stále disponovali 
určitým vplyvom,22 čo sa napríklad prejavilo v prednostnom práve privatizovať –  
tým sa ich politický kapitál premenil na ekonomický kapitál.23 Výraznú zme-
nu však môžeme rozpoznať v náraste možností korumpovať, ktorá bola daná 
pluralizáciou moci dovtedy sústredenej v jedných rukách. K premene povahy 
politických strán prispel aj citeľný tlak spoločnosti uvedomujúcej si prítom-
nosť korupčného správania. V snahe získať politickú moc strany už od prevratu 
zahrňujú korupciu ako jeden z nosných bodov do svojich vyhlásení, prejavov 
a politických programov. 

„Všade vo svete politici ,poznajú svoju cenu´ a nepredajú sa za zlacnený vy-
rezávaný nábytok či zopár poľovačiek a bezplatných pitiek. Naši mocipáni to 

19 Ľuďom vlastniacim kapitál bolo umožnené obrovské obohatenie sa na úkor zvyšku spoločnosti –  
ako prejav faktickej nerovnosti v spoločnosti, ktorá sama seba označovala za rovnú. DŽAM-
BAZOVIČ, Roman, ref. 15, s. 430.

20 Za kritérium úspechu boli považované známosti, nie vedomosti, čo je stále badateľné v súčasnej 
slovenskej spoločnosti. Tamže, s. 442.

21 Súčasná personálna politika štátu, konkrétne obsadzovanie miest vo verejnom sektore bez 
riadneho výberového konania dostalo legálny rámec, aj napriek tomu je protekcia naprieč ce-
lým verejným sektorom prítomná aj v nelegálnych formách. SIČÁKOVÁ-BEBLAVÁ, Emília –  
ŠÍPOŠ, Gabriel. Korupcia a protikorupčná politika na Slovensku (1995-2012). In ŠOLTÉS,  
Peter – VÖRÖS, László a kol. (ed.). Korupcia. Bratislava : Veda, 2015, s. 475 – 477.

22 VAŠEČKA, Michal, ref. 5, s. 23.
23 NAXERA, Vladimír, ref. 7,  s. 147.
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všetko zrejme nepovažovali za korupciu, ale za bežnú súčasť socialistického spô-
sobu života, za čosi, čo im právom patrí, za čo sa nemusia hanbiť pred zákonom 
ani pred spoločnosťou.“24 

Byrokratická korupcia
Korupcia bola tolerovaná do tej miery, pokým neohrozovala záujmy strany. 

Aj na najvyšších pozíciách sa ale za toleranciu voči korupcii platilo oddanos-
ťou strane. Ak zohľadníme množstvo korupčných transakcií, môžeme hovoriť 
o prerastení korupcie celým systémom, dokonca o etatizácii korupcie v socia-
listickom režime. Niektorí autori tu zmieňujú až hraničný stav, pre ktorý sa 
vžil názov state capture.25 Takáto korupcia sa v rámci zaradenia označuje ako 
systémová korupcia,26 režim s ňou teda počítal, dokonca bola až predpokladom 
fungovania režimu, ktorý bol nastavený tak, že jedincov podnecoval ku korupč-
nému správaniu – platy boli malé, produkty a služby nedostatkové. K získaniu 
určitého životného štandardu bola spoločnosť nútená utvárať si siete známych, 
prípadne využívať rodinné väzby, teda tento sociálny kapitál umožňoval sprí-
stupnenie „podpultových“ produktov, kvalitnejšie vyšetrenie lekárom, vybave-
nie povolení, prijatie na vysokú školu. Drobná korupcia sa udomácnila natoľko, 
že sa postupne stala tak konvenčnou, že už prestala vzbudzovať pohoršenie, 
stala sa úplne bežnou súčasťou každodenného života.27 Takéto správanie teda 
ani nemôžeme označiť za deviantné, lebo aj správanie nie v súlade s platnými 
normami môže predstavovať reakciu na určitý podnet, stáva sa tak konvenč-
ným,28 najmä ak je prítomné na celospoločenskej úrovni. Pomery doby výstiž-
ne charakterizuje dobové príslovie „kto neokráda štát, okráda svoju vlastnú 
rodinu.“

Drobná korupcia sa najvýraznejšie pretavila po prevrate do nového reži-
mu v podobe neformálnych akceptovaných noriem – korupčných noriem, pro-
stredníctvom ktorých môžeme vnímať prítomnú korupčnú klímu práve v takých  

24 LUKNÁR, Miloš, ref. 12, s. 101.
25 Pojem state capture prvýkrát použila Svetová banka v roku 2000 a používa sa na označenie štátu, 

kde rozhodujúci vplyv patrí súkromným osobám, prípadne veľkým finančným skupinám, ktoré 
štát zneužívajú vo svoj prospech.

26 Klientelistické siete  sú samozrejmou súčasťou štátneho aparátu, inštitúcie a politika bez nich už 
nemôžu ani fungovať. AUGUSTÍN, Pavol. Korupcia. Bratislava : Akadémia Policajného zboru, 
2008, s. 15.

27 NAXERA, Vladimír, ref. 7, s. 92 – 99.
28 VAŠEČKA, Michal, ref. 5, s. 7.
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formách správania, ktoré boli typické pre minulý režim. Ide hlavne o posky-
tovanie úplatkov v peňažnej forme alebo vo forme „darov“,29 ktoré je omnoho 
problematickejšie klasifikovať ako korupčné správanie. V neoliberálnej demok-
racii by však vo verejnej sfére takéto dary nemali mať miesto, keďže na rozdiel 
od súkromnej sféry tu môže vzniknúť požiadavka reciprocity zo strany daru-
júceho.30 V porovnaní s inými krajinami menšia časť spoločnosti31 považuje 
darovanie bonboniéry alebo fľaše za problematické, práve naopak v určitých 
situáciách sa priamo vyžaduje a nenaplnenie očakávania v prípade neposkyt-
nutia tejto „pozornosti“ často vedie k pohoršeniu zo strany potencionálneho 
korumpovaného, prípadne spoločnosti. Z množstva situácii, pre ktoré je po-
skytovanie takýchto „pozorností“ príznačné, by som spomenula „poďakovanie“ 
lekárovi, farárovi, prípadne učiteľovi. V takýchto prípadoch je povaha konania 
ťažšie zistiteľná, keďže nám do popredia vstupuje aj subjektívny faktor, t. j. mo-
tivácia. Korumpujúca osoba sa tu môže brániť tým, že jej úmysel bol „bona 
fide“, že čin sa neviazal na nutnú reciprocitu, teda, išlo o prejav vďaky. Práve 
skôr spomenuté osoby predstavovali v období socializmu veľké autority, čím 
sa vysvetľuje inštitucionalizovanie korupčného správania. Dôkazom rozšírenia 
korupčných noriem v týchto prípadoch je aj fakt, že korumpované osoby ne-
musia ani požiadať o poskytnutie určitej formy výhody od korumpujúcich, pre 
tých je to totiž samozrejmosť.32 

Verejná mienka
Rozhodujúcim faktorom formovania verejnej mienky a miery rozšírenosti 

korupčných noriem predstavuje, okrem zažitých vzorcov správania sa, rozsah 
dostupných informácií o reálnom stave v spoločnosti a možnosť rôznorodosti 
názorov.33 Túto stránku mala v plnom rozsahu v rukách komunistická stra-
na. Pomocou autorít na čele strany a svojím zákonným zakotvením oplývala 
monopolom prístupu k médiám, a tým pádom úplne zamedzila prezentovaniu  

29 Pri rozlíšení medzi darom a úplatkom sú dôležitými aspektmi úkonu: jeho utajenosť/verejnosť; 
postavenie toho, komu sa platí; a očakávanie/neočakávanie protihodnoty zo strany toho, kto 
platí. ZEMANOVIČOVÁ, Daniela – BEBLAVÁ, Emília. Krajinka rovných a rovnejších? Brati-
slava : Kalligram, 2003, s. 24 – 26.

30 Tamže, s. 24.
31 NAXERA, Vladimír, ref. 7, s. 10.
32 Tamže, s. 125.
33 Režim striktne popieral prítomnosť korupcie v spoločnosti; ak sa aj nejaká kauza dostala na 

povrch, považovalo sa to len za zlyhanie jednotlivca. DŽAMBAZOVIČ, Roman, ref. 15, s. 431.
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názorov inými subjektmi. Miera informovanosti verejnosti závisela od vôle 
strany, ktorá práve prostredníctvom médií usmerňovala verejnú mienku podľa 
svojej aktuálnej potreby. 

Vtedajšia spoločnosť považovala korupčné správanie za skutočne v súlade 
s dovtedy uznávanými hodnotami, najmä vďaka vtedy všadeprítomnej „dvojitej 
realite“. Táto dvojitá realita vychádza najmä z rozporu presadzovanej ideológie 
a reality, ako aj prísneho diferencovania na verejné a súkromné. Diferencovanie 
si našlo svoje miesto aj v rámci morálky socialistického jedinca; prejavovalo sa 
to nezhodou v tom, čo človek hovoril, a tým, čo si v skutočnosti myslel. Z toho 
môžeme odvodiť, že presvedčenie o korupcii existovať aj mohlo.34 

V tejto súvislosti môžeme poukázať na prejav prokurátora Ladislava Han-
nikera, ktorý sa v rámci vyšetrovania kauzy Stanislav Babinský vyjadril: „Upo-
zorňovali sme naše najvyššie stranícke orgány na časté porušovanie zákonnosti, 
korupciu a mamonárstvo v spoločnosti. Naše varovania nebrali vážne, odmietali 
vziať na vedomie, že prípad Babinský35 nie je izolovaný jav, ale jeden z príznakov 
chorobného stavu systému.“36 

Treba ale upozorniť, že vnímanie korupcie bolo a je rozdielne u elít a u zvy-
šku spoločnosti. Kým elity za problematickejšiu považujú byrokratickú korup-
ciu, obyvateľstvo, naopak, vníma ako závažnejší problém politickú korupciu. Tu 
sa nám nastoľujú otázky: Ktorá z týchto dvoch foriem je vlastne nebezpečnejšia? 
A ktorá je vlastne tým spúšťačom? Vo všeobecnosti sa môžeme prikloniť k vzá-
jomnej interakcii, ide teda o obojsmerný vzťah ovplyvňovania.37 

Ak zhodnotíme súčasný stav vnímania korupcie, môžeme vyzdvihnúť naj-
mä značný posun v právnom povedomí spoločnosti, ktorá čím ďalej, tým viac 
kladie nároky na skvalitnenie procesu výučby a s tým súvisiace morálne for-
movanie jedincov. Dnešná demokratická spoločnosť čoraz častejšie poukazuje 
na problémy, prípadne nedostatky, vníma možnosť zmeny toho, čo bolo dosiaľ 
tolerované. Absencia kritiky či pomenovania je podmienkou zakorenenia, pre-
trvávania až stupňovania problému, preto s narastajúcou škálou rôznych názo-
rov a vzájomnou spoluprácou vieme identifikovať problém a formovať verejnú 

34 NAXERA, Vladimír, ref. 7, s. 55.
35 Kauza Stanislav Babinský je ukážkovým príkladom, na ktorom sa dá demonštrovať celé po-

zadie korupčných procesov, utváranie klientelistických väzieb a previazanosť naprieč celým 
systémom. Zároveň ide o jeden z mála úspešne vyriešených prípadov. 

36 LUKNÁR, Miloš, ref. 12, s. 6 – 7.
37 NAXERA, Vladimír, ref. 7,  s. 60.
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mienku. Tá má totiž obrovskú moc, prostredníctvom ktorej je možné určovať 
hranicu medzi konaním akceptovaným a už neakceptovaným.38 Takto sa sprá-
vanie predtým prijateľné stáva už viac neprijateľným a naopak. Poukázať na to 
možno aj rozdielnym nahliadaním na identifikáciu niektorých prejavov korupč-
ného konania medzi generáciami navzájom. 

Odhaľovanie a s tým súvisiaca medializácia veľkých korupčných káuz v sebe 
skrýva aj svoj negatívny aspekt, môže totiž navodiť pocit častosti a všadeprítom-
nosti korupcie, teda vyvolať u ľudí myšlienky typu „keď môžu oni, môžem aj ja.“ 
V tomto ponímaní korupcia vedie k podkopávaniu demokratického zriadenia. 
Zneužitie úradu verejným činiteľom je zároveň zneužitím dôvery občanov, čo 
vedie k zníženiu legitimity moci.39 

Základným predpokladom, aby sme mohli dôverovať systému, je poznať 
zákonitosti, podľa ktorých funguje systém, podľa čoho druhí konajú.40 Na ta-
kýchto pravidlách je postavená aj koncepcia materiálneho právneho štátu a ko-
rupčné konanie predstavuje výrazné narušenie jeho základných princípov, čoho 
dôsledkom je znížená dôvera zo strany spoločnosti. Ak sú ľudia nedôverčiví, či 
už voči štátu, alebo zvyšku spoločnosti, môže to v nich vyvolať tendencie k ne-
čestnému zmýšľaniu, otvára sa tak priestor pre korupčné konanie,41 najmä ak 
počet odsúdených prípadov sa výrazne líši od počtu spoločnosťou vnímaných 
prípadov.

Odhaľovaním negatívneho prestávame vnímať to pozitívne, slabne naša 
dôvera v ľudskú hodnotu ako takú, v schopnosti a zainteresovanosť druhých. 
Z tejto perspektívy poskytujeme úplatok ako motivačný faktor, veď „keď mu 
dám tých pár eur, tak sa posnaží.“ S podceňovaním druhých môže byť prepo-
jené aj podceňovanie samých seba. Cítime sa nedostatočne ocenení v dnešnom 
uponáhľanom svete, čo v nás vzbudzuje pocity bezmocnosti, veď ja ako „jeden 
z miliónu“ nemám predsa kapacitu na zlepšenie toho, čo nefunguje. V príčinnej 
súvislosti môžeme tieto psychologické faktory uviesť ako jednu z príčin nízkej 
občianskej angažovanosti.42

38 TITTLOVÁ, Marcela, ref. 4, s. 22.
39 NAXERA, Vladimír, ref. 7,  s. 17.
40 VAŠEČKA, Michal, ref. 5, s. 21.
41 Tamže, s. 16.
42 NAXERA, Vladimír, ref. 7, s. 116.
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Ako to je dnes
Veľmi frekventovanou otázkou v súčasnosti je: „Zmenila sa korupčná klíma 

po roku 1989?“ Nejednotnosť názorov na samotný pojem korupcie spolu s ťaž-
kosťou zmerať korupčnú klímu nám bráni s určitosťou odpovedať. 

Vo všeobecnosti sa rozlišujú dva základné prístupy určenia miery korup-
cie v spoločnosti: úzke vymedzenie prostredníctvom právnych noriem a širšie, 
ktorého ťažisko spočíva v prieskume verejnej mienky. Legislatívne vymedzenie 
na základe ustanovení Trestného zákona je síce významný, pomerne objektívny 
prameň, z ktorého sa dá vyčítať, aké správanie v danom období spoločnosť po-
važuje za nežiaduce, jeho nedostatok však spočíva v obmedzení sa výlučne na 
počet stíhaných, prípadne odsúdených prípadov.43 Čisto normatívnym vyme-
dzením korupcie by sme tiež riskovali, že nie každé konanie poškodzujúce ve-
rejný záujem a vykazujúce znaky korupčného jednania by sa zaň považovalo,44 
právne predpisy je teda treba ponímať ako jeden zo zdrojov, nie však za výlučný 
zdroj; prikláňam sa tak k širšiemu vymedzeniu korupcie.45

Pozitívum širšieho prístupu spočíva najmä v predpoklade, že dokáže obsiah-
nuť väčšie spektrum okolností z pohľadu spoločnosti nežiaducich, identifiká-
cia problémových oblastí výskytu je tak jednoduchšia. Podmienkou správneho 
použitia tejto koncepcie je ale aj počítať s tým, že verejná mienka je dynamická 
kategória, spoločnosť tak môže v rôznom čase pod pojmom korupcia rozumieť 
rôzne aktivity.46 Prieskumy verejnej mienky sú každoročne realizované organi-
záciou Transparency International, ktorých výsledkom je tzv. Corruption Per-
ception Index (CPI)47 – Index vnímania korupcie, na základe ktorého dochádza 
k porovnaniu s inými krajinami, prípadne s predchádzajúcim stavom. 

43 SIČÁKOVÁ-BEBLAVÁ, Emília – ŠÍPOŠ, Gabriel, ref. 21, s. 466.
44 Príkladom by mohlo byť vypustenie trestného činu podplácania z Trestného zákona v roku 

1995. TITTLOVÁ, Marcela, ref. 4, s.15.
45 Ďalšími argumentmi v neprospech čisto normatívneho vymedzenia korupcie sú: nedokonalosť 

právneho poriadku; neschopnosť zákonodarcu rýchlo reagovať na zmeny vzhľadom na schop-
nosť korupcie rýchlo sa adaptovať na aktuálne pomery; skúsenosti z minulosti, ktoré nám po-
tvrdili, že legalizovať sa dá aj to najnemorálnejšie konanie; z hľadiska historického zasa konanie, 
ktoré nebujnelo, nepotrebovalo právnu reguláciu, z čoho nám vyplýva, že užšie vymedzenie je 
podmienené širším.

46 SIČÁKOVÁ-BEBLAVÁ, Emília – ŠÍPOŠ, Gabriel, ref. 21, s. 466.
47 V poslednom meraní Slovensko skončilo na 54. mieste zo 176 krajín, v rámci Európskej únie  

7. od konca. Nameraná hodnota CPI bola 51. Dostupné na internete: https://www.transparency.
org/news/feature/corruption_perceptions_index_2016 (navštívené 5. 12. 2017).
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Zavádzajúcim, čo neuniká ani kritikom tohto prístupu, sa nám môže javiť 
fakt, že ľudia síce uvádzajú korupciu ako veľmi vážny problém súčasnosti – vi-
dia ju všade okolo seba, no na druhej strane na otázku, či oni boli adresátom 
alebo iniciovali podobné konanie, zväčša uvádzajú presný opak. Nakoľko teda 
ľudia naozaj odsudzujú korupciu? Práve touto skutočnosťou môžeme podložiť 
myšlienku, že ľudia vnímajú svoje vlastné konanie ako ospravedlniteľné, v súla-
de so spoločenskými normami aj v prípade zjavného poškodzovania verejného 
záujmu. Jedinec totiž spontánne inklinuje ku správaniu, ktoré vníma v prostredí, 
v akom vyrastal, oproti tomu, ktoré je morálne a správnejšie; môžeme to ozna-
čiť za pretrvávajúcu „dvojitú morálku“ ľudí.48 Nejasné pravidlá nového režimu, 
nedostatok rešpektu voči právu a slabá morálna zodpovednosť49 tvorili predpo-
klady pretrvania vžitých hodnôt, korupčné konanie tak zostalo zachované, len 
sa prispôsobilo filozofii nového politického režimu. Hodnoty, spôsoby a prak-
tiky sú zväčša hlboko zakorenené a v prípade, že spoločnosť nie je dostatočne 
vyspelá, nestotožňuje sa s novou filozofickou koncepciou, ani ten najdemokra-
tickejšie nastavený systém nebude fungovať správne. Prítomné napätie medzi 
dedičstvom socialistického vývoja a novými demokratickými ideálmi možno 
považovať za charakteristické znaky prostredia, v ktorom sa rozvinuli korupčné 
formy typické pre slovenské prostredie.50 

Podstatný nárast vnímania rozšírenosti korupcie vedie mnohých autorov 
k záveru, že v súčasnosti je korupcia ešte väčšia.51 V prípade, že to tak aj je, treba 
ale pripomenúť zmenu verejnej mienky, ktorá je dnes omnoho citlivejšia najmä 
na veľké politické kauzy, o ktorých za socializmu verejnosť nemal kto informo-
vať, a istú zmenu konaní, ktoré sa subsumujú pod pojem korupcia. Niektoré 
javy začali byť označované ako korupčné až v demokratických podmienkach.52 
Z tohto hľadiska ide o určitú nepresnosť na základe verejnej mienky porovnávať 
dve v základoch rozdielne filozofické koncepcie režimov. 

48 Nezanedbateľným faktorom je, samozrejme, aj ľudská prirodzenosť schyľovať sa ku konaniu, 
ktoré je výhodnejšie, no vzhľadom na vyššiu mieru výskytu v porovnaní s väčšinou európskych 
krajín tu nesporne zohráva rolu aj v prostredí prítomná korupčná klíma. 

49 NAXERA, Vladimír, ref. 7, s. 115 – 121.
50 VAŠEČKA, Michal, ref. 5, s. 22.
51 Zástancovia tejto tézy zdôrazňujú najmä nárast objemu korupčných transakcií. NAXERA, Vla-

dimír, ref. 7, s. 113.
52 Tamže.
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Na otázku z úvodu tohto príspevku o korupčnej klíme môžeme teda uviesť, 
že stále je prítomná, ale s určitými korekciami v jednotlivých oblastiach.53 Po 
roku 1989 prišlo k transformácii verejnej sféry, s premenou povahy trhu nie-
ktoré formy správania prestali vzbudzovať obavy a už nie sú ohniskom korup-
cie vzhľadom na poskytovanie služieb a tovaru trhom. Správne nastavený trh 
a vyrovnanie ponuky a dopytu54 je tak jedným z predpokladov prosperujúcej 
spoločnosti. Premena je vnímateľná aj v zmene formy úplatkov z predtým frek-
ventovanejších naturálií na finančné protiplnenie.55 

Pretrvávajúcim problémom, ktorý je pozostatkom predchádzajúceho re-
žimu, zostala najmä politická a byrokratická korupcia vo forme klientelizmu. 
V rámci politickej korupcie treba spomenúť hlavne pochybné financovanie po-
litických strán; vyššie spomenuté obsadzovanie miest v rámci verejnej sféry na 
základe politickej spoľahlivosti, prípadne konexií; verejné obstarávanie a zne-
užitie právomocí na vlastné obohatenie.56 Pri byrokratickej korupcii nám do 
popredia vystupujú oblasti ako zdravotníctvo, školstvo, štátna správa a iné. 

Záver – riešenia? 
Potlačenie korupcie a vyššia transparentnosť verejnej sféry je už dlho pred-

metom mnohých protikorupčných stratégií vlády57 a iných inštitúcií. Proble-
matickým faktorom obmedzenia korupcie je ale otázna vôľa politikov skutočne 
zaviesť funkčné progresívne nastavenia. Konkrétne kroky sú podmienené mie-
rou negatívneho hodnotenia zo strany spoločnosti.58 Vysoká intenzita vníma-
nia korupcie však automaticky ešte nemusí znamenať rovnakú angažovanosť 
občanov pri jej potláčaní,59 čo je problémom aj súčasnej slovenskej spoločnosti.

Absencia konkrétnych príkladov vyvodenia zodpovednosti v občanoch 
vzbudzuje pocit zbytočnosti angažovať sa na potláčaní korupcie a páchateľov 
to naopak povzbudzuje k pokračovaniu v páchaní trestného činu korupcie.60 

53 SIČÁKOVÁ-BEBLAVÁ, Emília – ŠÍPOŠ, Gabriel, ref. 21, s. 466.
54 Tamže, s. 472 – 473.
55 Tamže, s. 477.
56 Tamže, s. 475.
57 Pozitívne hodnotím „protischránkový zákon“, ktorý zabezpečuje verejnosti prístup k informá-

ciám o spoločnostiach, s ktorými štát obchoduje (zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov 
verejného sektora v znení neskorších predpisov).

58 SIČÁKOVÁ-BEBLAVÁ, Emília – ŠÍPOŠ, Gabriel, ref. 21, s. 483.
59 DŽAMBAZOVIČ, Roman, ref. 15, s. 434.
60 V rámci výskumu na univerzite Colombia Law School bola formulovaná téza, že páchatelia 



35

Uvedené tak ohrozuje právny štát zvnútra, otázna je vymožiteľnosť práva, kle-
sá právna istota, dôvera voči štátnym inštitúciám, s čím v príčinnej súvislosti 
zaznamenávame nízky počet oficiálnych sťažností.61 Sme ale naozaj ľahostajní 
voči korupcii? V prípade veľkej, politickej korupcie určite nie, čoho príkladom 
je napríklad aj vysoká účasť občanov na protestoch a dovolávanie sa vyvodenia 
politickej zodpovednosti.62 

Zavedenie účinných a nezávislých kontrolných mechanizmov by mohlo 
predstavovať riešenie aspoň zvýšenej možnosti odhaľovania. Pozitívne tu hod-
notím vznik inštitúcií zameraných na informovanie verejnosti a možnosti hláse-
nia konkrétnych prípadov. Stále nedoriešeným problémom ale zostáva ochrana 
oznamovateľov, ktorí sa hlásením konkrétneho prípadu vystavujú riziku, či im 
bude umožnené opätovné zaradenie sa do spoločnosti bez vyvodenia následkov 
v rámci ich osobného alebo pracovného života. Oznámenie je tak vecou občian-
skej statočnosti a nie samozrejmosťou bez možnej ujmy. 

Prevenciu, najmä politiku vzdelávania vnímam ako základný nástroj for-
movania vyspelosti spoločnosti, čo sa, samozrejme, odráža aj na zrelosti po-
litickej kultúry a ochoty skutočne uplatňovať protikorupčné mechanizmy. Po-
trebný konsenzus spoločnosti na vykročenie od zaužívaných zvykov však nie 
je možné dosiahnuť z večera do rána, len formálnou zmenou zákonov. Nutné 
je akceptovať, že prvé skúsenosti dieťaťa s hodnotami sa odrazia v konkrétnych 
konaniach človeka počas dospelosti. Výchova a edukácia sú cieľové oblasti, na 
ktoré by sme sa mali aj pri tejto téme zamerať. Zmena sa musí ujať už v prvot-
ných fázach socializácie, kde je nevyhnutné pristupovať ku každému dieťaťu ako 
k jedinečnej osobnosti, rozvíjať jeho schopnosti, rešpekt voči druhým a pestovať 
presvedčenie o vlastnej hodnote. Upevňovať morálne hodnoty dieťaťa, o ktoré 
sa pri rozhodnutiach v dospelosti môže oprieť. 

trestných činov preferujú schému, kde výška trestu je nejasná, ale počet odsúdených prípadov 
je známy. Nastavenie takejto politiky represie má tak oveľa menší odstrašujúci efekt, ako keby 
to fungovalo naopak. Práve uvedená schéma je aj prípadom slovenskej spoločnosti, kde je zná-
my počet odsúdených za trestný čin korupcie, čoho následkom, najmä v spojitosti s nízkym 
počtom odsúdených, je pocit bezpečnosti páchateľov správať sa nežiaducim spôsobom. HAR-
REL, Alon – SEGAL, Uzi. Criminal Law and Behavioral Law and Economics: Observations on 
Neglected Role of Uncertainity in Dettering Crime. Columbia Law School, Center for Law and 
Economic Studies, 1999. Dostupné na internete: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?ab-
stract_id=141876 (navštívené 5. 12. 2017).

61 DŽAMBAZOVIČ, Roman, ref. 15, s. 447.
62 Problémom je „nedotknuteľnosť“ politikov.
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Ak je korupcia vnímaná naprieč celým systémom, potrebná je systémová 
zmena, transparentnosť a nepretržitá kontrola.
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„TAK AKO TO POTREBUJETE?!“: (NE)EXISTENCIA 
KORUPCIE PRI STANOVOVANÍ HODNOTY VECÍ, 

MAJETKU ČI PRÁV ZNALCAMI

Ladislav Križan1

Abstrakt
Autor sa pokúša priblížiť súčasný stav výkonu znaleckej činnosti týkajúci sa 

(ne)existencie korupcie pri stanovovaní hodnoty vecí, majetku či práv znalcami 
najmä z pohľadu mýtov a faktov. 

Kľúčové slová:  korupcia; znalec; verejný záujem; verejný statok; súd; Minister-
stvo spravodlivosti; Ministerstvo vnútra; Generálna prokuratú-
ra; Ministerstvo školstva, vedy výskumu a športu 

Abstract
Author attempts to outline the current state of performance done by expert 

witnesses including (non)existence of corruption during evaluation of things, 
property and rights in the view of the myths and facts.

Keywords:  corruption; expert witness (professional witness or judicial expert); 
evaluation; public interest; public good; court; Ministry of Justice; 
Ministry of Interior; General Prosecution; Ministry of Education, 
Science, Research and Sport

Súd, idea spravodlivosti a „znalecké rozsudky“ 
Pred krátkym časom počas inauguračnej prednášky v oblasti ústavného prá-

va bola prezentovaná na slovenskej akademickej pôde viacvrstvová idea o súd-
nej moci a moci sudcov na Slovensku,2 lebo na konci je vždy súd.3 Je dobré, 
že stále sa viac a viac hovorí v súvislosti s hľadaním spravodlivosti na súdoch  
o právnych princípoch, ktoré majú aj v rozhodnutiach našich súdov „vystrčiť 
rožky“.4 O tejto výzve pre našu súdnu prax, ktorá upachtene po roku 1989  

1 Autor bol od 15. apríla 2012 do 7. septembra 2015 riaditeľom odboru znaleckej, tlmočníckej  
a prekladateľskej činnosti Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky. 

2 SVÁK, Ján. Súdna moc a moc sudcov na Slovensku. Bratislava : Eurokódex, 2011.  ISBN 978-80-
89447-955-88. 

3 BRÖSTL, Alexander. Na konci je súd. Bratislava : Kalligram, 2015.  ISBN 978-80-8101-908-1. 
4 Tamže, s. 129 a nasl. 
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popri večnom nápade množiacich sa exekúcii nie vždy stíha čítať „krásnu” práv-
nickú literatúru, napísal Jozef Prusák už pred viac ako 15 rokmi nasledujúce: 

„Spôsob, ako Dworkin vypĺňa medzeru v pozitivizme, dôraz aký kladie na sud-
covské právo a sudcovskú interpretáciu práva a faktov, však svedčia o návrate  
k zdrojom a záverom sociologickej jurisprudencie a právneho realizmu.”5 

Je však v moci sudcov dnes v čoraz rýchlejšom a technologicky zložitejšom 
svete postmodernej spoločnosti nájsť a interpretovať fakty a odlíšiť ich pri do-
kazovaní od púhych tvrdení?! Odlíšiť šamanstvo titulovaných odpredu aj odza-
du zabalené v rétorickom pozlátku od vedy medzinárodnej úrovne pri stále sa 
rozmáhajúcom počte vedných odborov a informačnej asymetrii?

Na menej formálnych, no o to intelektuálnejšie a názorovo slobodnejších 
prestížnych diskusných fórach bola aj v tomto kontexte nastolená otázka, či sú 
naše zemepisné šírky tie, kde nad touto súdnou mocou a mocou sudcov domi-
nuje de facto ešte ďalšia moc – moc znalcov,6 ktorá sa následne má prejavovať  
v „justičnom alibizme“, „hypertrofii znaleckých posudkov“ a „inflácii znalecké-
ho dokazovania“. Znalecké posudky sa v niektorých prípadoch menia na „zna-
lecké rozsudky“. Z týchto dôvodov je pravdepodobne iba prirodzeným vývojom 
fakt, že o tom, akú majú znalci pri nepopierateľne rastúcej moci pri rozhodo-
vaní súdnych sporov s často miliónovými ekonomickými konotáciami rastúcu 
zodpovednosť (trestnoprávnu a administratívnoprávnu, ale aj súkromnopráv-
nu vrátane zodpovednosti za škodu), sa začína veľmi kvalifikovane pojednávať 
aj u nás.7 

Keďže medzinárodná literatúra o nielen právnej úprave v oblasti znaleckej 
činnosti,8 ale aj o verejnej politike v  tejto oblasti je u nás skôr verejne málo 
dostupná a pomaly sa rozvíjajúca a stále sa obsahovo skvalitňujúca slovenská 

5 PRUSÁK, Jozef. Princípy v právnej teórii a právnej praxi. In BOGUSZAK, Jiří et al. Pravní 
principy. Rechtsprinzipien. Principles of law. Pelhřimov : Vydavatelství 999, 1999, s. 43.  

6 MAREŠ, Miroslav. Proč je ČR státem soudních znalců? Dostupné na internete: http://jinepravo.
blogspot.sk/2008/04/pro-je-r-sttem-soudnch-znalc.html

7 CSACH, Kristián.  Zodpovednosť znalcov v komparatívnom a kolíznoprávnom kontexte (Štúdia 
o zodpovednosti za škodu spôsobenú nesprávnou informáciou). Košice : UPJŠ, 2009.  ISBN 978-
80-7097-784-2. Dostupné aj na internete: http://www.upjs.sk/public/media/1084/zbornik_8.
pdf resp. CSACH, Kristián et al. Profesijná zodpovednosť Zodpovednosť za škodu spôsobenú pri 
výkone vybraných činností s akcentom na europeizáciu deliktuálneho práva. Košice : UPJŠ, 2011.  
ISBN 978-80-7097-891-7. Dostupné aj na internete: http://www.upjs.sk/public/media/1084/
Zbornik_27.pdf 

8 Z novších českých prác (z dôvodu spoločnej minulosti štátu, právnej úpravy, ako aj financo-
vania) pozri napríklad KŘISTEK, Lukáš. Znalectví. Praha : Wolters Kluwer ČR, 2013, 332 s. 
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spisba je v poslednom období v pomaly sa rozširujúcom rozsahu,9 pred časom 
sme ponúkli náš osobný názor na tému z hľadiska hodnotového poňatia znalcov 
ako nie príslušníkov intelektuálnej prostitúcie, ale práve naopak – ako duchov-
ných aristokratov liahnúcich sa na univerzitách.10 

Kto to vlastne znalec je, aký je dôvod existencie inštitútu znalca a jeho čin-
nosti aj v práve, aké je postavenie znalca v našej spoločnosti a ako by to mohla/
mala právna úprava zmeniť, je dlhoročná diskusia. Slovenská republika je od  
1. mája 2004 už 10 rokov členom EÚ a nemalé zmeny v EÚ, ako aj v SR sa museli 
dotknúť aj znaleckej, tlmočníckej a prekladateľskej činnosti (ďalej len „ZTPČ“). 
Najneskôr od 1. septembra 2004, kedy nadobudol účinnosť nový zákon  
č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch v znení neskorších 
predpisov (ďalej ako „ZZTP“), prišlo aj k zásadnej zmene právnej úpravy ZTPČ. 

Sama znalecká a tlmočnícka obec v SR, ktorú dnes tvorí približne 10 znalec-
kých ústavov, 100 znaleckých organizácií a 2 800 znalcov, ktorí sú fyzické osoby, 
pozná asi najlepšie nielen svoju moc, ale aj nemoc(i). Tieto môžu mať podobu 
drobných detských chorôb, ale aj rakoviny lesknúcej sa platinou už dnes medi-
álne legendárnych sitiek.11 

ISBN 978-80-7478-042-4 alebo ŠEVČÍK, Peter – ULRICH, Ladislav. Znalecké právo. Praha :  
C. H. Beck, 2015, 374 s. ISBN 978-80-7400-539-8.

9 Pozri z novších prác napríklad KUBICA, Milan – KARDOŠ, Peter – JAKUBEC, Miroslav. Zna-
lectvo. Bratislava : Iura Edition, 2013 ISBN 978-80-8078-663-2 a KUBICA, Milan – KARDOŠ, 
Peter – JAKUBEC, Miroslav. Riadenie hodnoty podniku. Zbierka príkladov. 2. vyd. Bratislava :  
Wolters Kluwer, 2014. ISBN 978-80-816á-141-7, resp. historický prvý komentár k  zákonu 
o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch DANKOVČIK, Ján – RAJNIČOVÁ KNAPÍKOVÁ, 
Alexandra. Zákon o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch. Komentár. Bratislava : Wolters Klu-
wer, 2014. ISBN 978-80-8168-121-9.

10 KRIŽAN, Ladislav – KOVAČIKOVÁ, Barbora. Moc a nemoci znalcov: o boji duchovnej aris-
tokracie proti intelektuálnej prostitúcii, v ktorom sa nedá vyhrať, no nesmie sa prestať.  In ČO-
REJOVÁ, Andrea – SIEGLOVÁ, Ingrid – ŽIDÓ, Marián (zost.). Vybrané problémy znaleckej 
teórie a praxe v ekonomických znaleckých odboroch. 6.medzinárodný vedecký seminár. Bratislava 
: Žilinská univerzita v Žiline v EDIS – vydavateľstve ŽUŽ, 2013, s. 53 – 58 a KRIŽAN, Ladislav. 
Od pomoci k službe a späť?!: vyvrátenie mýtov o znalcoch faktami znamená víziu budúcnosti 
pochádzajúcu z evidence - based policy. In Magister Officiorum, 2014, č. 2, s. 18 – 26, s. 53 – 58. 

11 V tomto prípade čelia obžalobe z obzvlášť závažného zločinu porušenia povinností pri sprá-
ve cudzieho majetku spáchaného formou spolupáchateľstva bývalý vedúci služobného úradu 
Správy štátnych hmotných rezerv (SŠHR) Jozef L., exriaditeľ odboru mobilizačných rezerv  
a pohotovostných zásob SŠHR Ján K. a znalec z oblasti strojárstva Ondrej B., ktorý je zároveň 
obžalovaný aj z prečinu nepravdivého znaleckého posudku, tlmočníckeho úkonu a preklada-
teľského úkonu. Podľa obžaloby v prípade predaja platinových sitiek obžalovaní nenakladali 
s majetkom štátu s maximálnou hospodárnosťou. Naopak, namiesto toho účelovo pribrali do 
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Znalecká mytológia
Znalecká mytológia vraví, že z roka na rok je situácia v ZTPČ horšia a horšia. 

To spôsobuje kontinuálny úbytok osôb zapísaných v zozname ich dobrovoľ-
ným a slobodným rozhodnutím požiadať MS SR o vyčiarknutie zo zoznamu, čo 
má spôsobovať nedostatok znalcov, súdne prieťahy a podlamuje princíp spra-
vodlivosti u súdov. Najčastejšie sa ako dôvody uvádzajú v (post)konferenčných 
diskusiách to, že príjmy zo ZTPČ osôb zapísaných v zozname sú stále nižšie  
a nižšie, že štát dlhodobo kriminalizuje znalcov trestnými stíhaniami, ktoré ini-
ciujú účelovými podnetmi úkonmi ZTPČ najmä v trestnom konaní dotknuté 
osoby, prípadne, že MS SR dlhodobo šikanuje znalcov správnymi konaniami,  
v ktorých znalcom udeľuje veľmi časté drakonické sankcie vrátane vyčiarknutia.

Hlavný a najdlhodobejší mýtus najmä medzi znalcami je ten, že zoznam 
vedený MS SR každý rok dobrovoľne opúšťa viac znalcov, ako je do neho na-
miesto nich dobrovoľne zapísaných. Faktom je, že po roku 2007, kedy začali 
stovky až tisíce správnych konaní v prípade neúčasti, resp. neúspechu znalca na 
odbornej skúške, a ktoré končili niekoľko mesiacov, resp. rokov neskôr právo-
platným rozhodnutím MS SR, resp. súdu o vyčiarknutí zo zoznamu znalcov, je 
situácia stabilizovaná. Dovtedajšia prax, keď znalcov vymenúval pre jednotlivé 
odbory minister spravodlivosti alebo predseda krajského súdu v rozsahu, v kto-
rom ho minister spravodlivosti na to poveril, sa prijatím ZZTP zmenila. Prišlo  
k presunu a centralizáci ZTPČ na MS SR. Zoznamy znalcov, ktoré viedli krajské 
súdy, v obvode ktorých mal znalec trvalé bydlisko, boli zrušené bez náhrady  
a zoznam začalo viesť výlučne MS SR. Každému znalcovi bola, okrem iného, 
známa povinnosť preukázať splnenie povinnosti úspešne vykonať odbornú 

konania znalca z odboru strojárstvo. Ten podľa výsledkov policajného vyšetrovania stanovil 
všeobecnú hodnotu platinových sitiek na 81 720 eur. K nízkej hodnote dospel tak, že sa v zna-
leckom posudku z 29. marca 2011 nezaoberal tým, že sitká sú z drahých kovov, a to s obsahom 
90 až 95 % platiny a 5 až 10 % ródia. Pri elektronickej aukcii z júla 2011 tak boli podhodnote-
né. Slovenská republika zastúpená Správou štátnych hmotných rezerv uzavrela potom kúpnu 
zmluvu s bratislavskou spoločnosťou v hodnote 667 656 eur. Reálna hodnota platinových sitiek 
však podľa polície na trhu predstavovala najmenej 2 895 490 eur. Sitká, ktoré Správa štátnych 
hmotných rezerv ponúkala v elektronickej aukcii v júli 2011, obsahovali 92 % platiny a 8 % 
ródia. Gram platiny stál v tom čase približne 38 eur a gram ródia 43 eur. Cena za gram zliatiny 
tak bola 38,50 eura. Štát však za gram zliatiny dostal 10,60 eura, čo je asi štvrtina z trhovej ceny. 
V decembri 2017 naplánované záverečné reči, očakávané už na troch predchádzajúcich pojed-
návaniach, ktoré sa pre bombovú hrozbu, zlý zdravotný stav advokáta jedného z obžalovaných 
a nestihnutie si naštudovať spisový materiál jeho nástupcom, stále neuskutočnili. 
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skúšku v zmysle § 34 ods. 3 písm. b) a nasledujúcich ustanovení ZZTP. Organi-
zácia odborných skúšok pre tisíce znalcov v desiatkach odborov bola extrémne 
náročná pre všetkých. Stovky až tisíce správnych konaní v prípade neúčasti, 
resp. neúspechu znalca na odbornej skúške končiace rozhodnutiami MS SR  
o vyčiarknutí zo zoznamu znalcov od septembra 2007, boli následne predme-
tom rozkladov, ktoré mali odkladný účinok. 

Od vzniku samostatného odboru majúceho na starosti ZTPČ na MS SR  
v roku 2012 dokonca počet znalcov v takmer všetkých odvetviach a odbo-
roch, ktoré majú oprávnenie stanovať hodnotu vecí, majetku či práv (ide najmä  
o odbor Stavebníctvo a odvetvie Odhad hodnoty nehnuteľností, resp. odbory 
Ekonómia a manažment alebo Ekonomika a riadenie podnikov), rastie. Toto 
neznamená, že za osoby vyčiarknuté zo zoznamu sú do zoznamu zapisované 
osoby s identickým profilom vrátane skúseností a praxe v príslušnom odbore 
ZTPČ, publikačných výstupov a ich kvality. 

Ďalší mýtus je, že každý rok dobrovoľne opúšťajú zoznam znalci najmä preto, 
že príjmy zo ZTPČ osôb zapísaných v zozname sú stále nižšie a nižšie. Toto tvr-
denie vyvracia vývoj súčtu príjmov všetkých znalcov - fyzických osôb deklaro-
vaných za príslušné zdaňovacie obdobie z agregovaných riadkov nimi podaných 
daňových priznaní – DPFO typ B zo VI. oddielu, tabuľky č. 1, riadok č. 7, ktoré 
sú uvedené v tabuľke vrátane vybraných makroekonomických ukazovateľov. 

Rok Reálny HDP 
na obyvateľa – 
tempo rastu 
(percentuálna 
zmena oproti 
predchádzajúce-
mu obdobiu)

Hrubý dlh  
verejnej správy 
(% HDP k ap-
rílu príslušného 
roka podľa 
Eurostatu 
pre potreby 
ústavného 
zákona  
o dlhovej brzde)

Deficit 
rozpočtu 
verejnej 
správy

Príjmy všetkých 
znalcov – fyzických 
osôb deklarované za 
zdaňovacie obdobie 
z agregovaných 
riadkov daňových 
priznaní k DPFO 
typ B zo VI. Oddielu, 
tabuľky č. 1, riadok  
č. 7 v eurách 

Výdavky všetkých 
znalcov – fyzických 
osôb deklarované za 
zdaňovacie obdobie 
z agregovaných 
riadkov daňových 
priznaní k DPFO 
typ B zo VI. Oddielu, 
tabuľky č. 1, riadok  
č. 7 v euro

2004 25 636 400,12 14 627 096,59

2005 28 994 237,21 11 228 946,65

2006 28 741 317,07
MV SR – 7 923 649

13 337 008,07

2007 28 867 376,51 14 299 574,18

2008 27,9 - 8,0 27 823 293,07 14 531 859,68
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Rok Reálny HDP 
na obyvateľa – 
tempo rastu 
(percentuálna 
zmena oproti 
predchádzajúce-
mu obdobiu)

Hrubý dlh  
verejnej správy 
(% HDP k ap-
rílu príslušného 
roka podľa 
Eurostatu 
pre potreby 
ústavného 
zákona  
o dlhovej brzde)

Deficit 
rozpočtu 
verejnej 
správy

Príjmy všetkých 
znalcov – fyzických 
osôb deklarované za 
zdaňovacie obdobie 
z agregovaných 
riadkov daňových 
priznaní k DPFO 
typ B zo VI. Oddielu, 
tabuľky č. 1, riadok  
č. 7 v eurách 

Výdavky všetkých 
znalcov – fyzických 
osôb deklarované za 
zdaňovacie obdobie 
z agregovaných 
riadkov daňových 
priznaní k DPFO 
typ B zo VI. Oddielu, 
tabuľky č. 1, riadok  
č. 7 v euro

2009 24 678 965,11
MV SR –  
14 921 882
súdy – 668 234

13 590 839,02

2010 30 171 561,31
MV SR –  
12 249 418
súdy – 3 206 919

15 398 814,07

2011 3,2 43,6 -4,8 26 472 659,89 14 422 916,70

2012 1,6 52,7 -4,5 27 251 124,52 15 766 709,68

Zdroje: Eurostat, ŠÚ SR, MS SR, MF SR, MV SR, FR SR, Rada pre rozpočtovú 
zodpovednosť

Tento druh príjmov zo znaleckej činnosti podľa § 6 ods. 2 písm. c) zákona 
č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov v rokoch 2011 
a 2012 ukazuje, na rozdiel od úspor v takmer všetkých ostatných sektoroch pri 
nevyhnutnej konsolidácii verejných financií, nárast. Zjednodušené vysvetlenie 
subjektívneho negatívneho vnímania situácie znalcami pri súčasnom objektív-
nom náraste daňovo-odvodového zaťaženia po roku 2012, najmä o tom, že re-
álne príjmy osôb zapísaných v zozname sú nižšie, je nasledujúce – mierne sa 
zvyšujúci, resp. podobný objem celkových výdavkov sa delí medziročne medzi 
odbory a medzi stále väčší a väčší počet v zozname zapísaných osôb pri ich sú-
časne stále rastúcom najmä odvodovom zaťažení najmä od roku 2012.

Je správne podotknúť, že tieto údaje zahŕňajú aj príjmy znalcov – fyzických 
osôb od zadávateľov nenapojených na rozpočet verejnej správy. Takisto správne 
je však podotknúť, že tieto sumy nezahŕňajú rozhodne nezanedbateľné príjmy 
zo ZTPČ viac ako 100 právnických osôb – znaleckých ústavov a znaleckých or-
ganizácii, ktoré by ich skutočne nemalou mierou zvýšili. Dôvodom sú mnohé, 
pracovníkmi MV SR vedené, správne konania, no najmä však celá predsúdna 
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fáza trestného konania, ktorú navyše z dôkaznej stránky zabezpečuje na náklady 
štátu v rozsahu takmer 10 miliónov euro ročne tzv. továreň na znalecké dokazo-
vanie existujúca v rámci MV SR – Kriminalisticko-expertízny ústav Policajného 
zboru. MV SR, ktoré, okrem nákladov naň, uhradilo v roku 2006 za znalečné 
7 923 649 eur, uhradilo už v roku 2009 takmer 2x! viac – až 14 921 882 eur  
a v roku 2010 to bolo 12 249 418 eur. Pozitívne zmeny vo veľmi negatívnej 
platobnej disciplíne súdov za znalečné, resp. tlmočné v tomto období priniesol, 
na rozdiel od roku 2009, kedy to bolo približne 668 234 eur, rok 2010, kedy  
z rozpočtu verejnej správy MS SR poskytlo súdom a tie uhradili na znalečné  
3 206 919 eur, t. j. cca 6x! viac. Dnes je (aj pre komplexnosť s touto problemati-
kou súvisiacich vzťahov) najmä rečníckou otázkou, či a ako sa zvýšené celkovo 
znalcom vyplatené znalečné, ktoré zahŕňalo najmä u súdov aj úhradu sčasti 
rokmi nahromadených dlhov (2010), premieta do výsledkov objasňovania ve-
rejnoprávnych deliktov z pohľadu kvality ich preukazovania, resp. dokazovania 
vďaka zvýšeným nákladom na ZTPČ. 

Podľa § 13 ods. 5 zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády  
a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov (ďalej ako 

„kompetenčný zákon“) ministerstvo spravodlivosti zabezpečuje ZTPČ.
Zabezpečovať ZTPČ nie je synonymum slovného spojenia riadiť ZTPČ. 

Rozhodovacie právomoci, či je vhodné (potrebné, resp. nevyhnutné) pribrať 
znalca do konania vedeného súdom alebo iným orgánom verejnej moci vrátane 
následného autoritatívneho rozhodnutia o celkovej výške znalcovi priznaného 
znalečného (vrátane prípadného krátenia ním žiadaného znalečného a termí-
nu úhrady) je totiž autonómne rozhodnutie súdu alebo iných orgánov verejnej 
moci. V nich toto rozhodnutie ovplyvňuje najmä približne 1500 vyšetrovateľov, 
ale aj približne 1200 sudcov, resp. 1000 vyšších súdnych úradníkov z približne 
70 súdov, ktoré sú samostatnými právnickými osobami, ktoré sú ako rozpočtové 
organizácie napojené na MS SR. MS SR síce vedie zoznam znalcov, no znalci 
sa slobodne rozhodujú, či v ňom zotrvajú, na čo má jeden z kľúčových vplyvov 
správanie sa zadávateľov, ktorými sú aj súdy a iné orgány verejnej moci vrátane 
ich platobnej disciplíny pri uhrádzaní nákladov za ZTPČ. 

Často zdôrazňovaný mýtus je, že enormná zodpovednosť znalcov, ktorá 
nezodpovedá ich finančnému ohodnoteniu, sa prejavuje tým, že štát dlho-
dobo kriminalizuje znalcov trestnými stíhaniami, ktoré iniciujú účelovými 
podnetmi úkonmi ZTPČ najmä v trestnom konaní dotknuté osoby a MS SR  
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zároveň dlhodobo šikanuje znalcov správnymi konaniami, v ktorých znal-
com udeľuje veľmi časté drakonické sankcie vrátane vyčiarknutia. 

Fakty trestného práva z oblasti ZTPČ – t. j. počty podozrivých, obvinených, 
obžalovaných a právoplatne odsúdených znalcov preukazujú opak. Generálna 
prokuratúra SR eviduje v období od 1. januára 2006, kedy nadobudol účinnosť 
Trestný zákon, po súčasnosť 114 vecí, v ktorých bolo podané trestné oznámenie 
pre § 347 TZ – t. j. trestný čin nepravdivého znaleckého posudku, tlmočníc-
keho úkonu a prekladateľskéko úkonu. Faktom ostáva, že vznesené obvinenie 
pre trestný čin nepravdivého znaleckého posudku, tlmočníckeho úkonu a pre-
kladateľskéko úkonu pre § 347 TZ bolo celkovo 15 páchateľom, z ktorých boli  
5 obžalovaní a iba jeden právoplatne odsúdený. Udialo sa tak na Okresnom 
súde Bratislava 1, kedy bol v roku 2011 právoplatne odsúdený znalec schvá-
lením dohody o vine a treste podľa § 334 TP (číslo spisu 02005811). Tvrdenie, 
že v SR je korupcia takmer bez trestu nielen vo veciach, ktoré sa akýmkoľvek 
spôsobom týkajú niečoho spoločensky významnejšieho, posilnila Transparency 
International Slovensko aj v oblasti ZTPČ, keď v auguste 2014 predstavila svoju 
analýzu súdnych rozhodnutí vo veciach korupcie (§ 328 až 336a TZ), pričom vo 
vzorke nebol žiaden znalec, tlmočník alebo prekladateľ. Analýza 635 súdnych 
rozhodnutí Špecializovaného trestného súdu vo veciach korupcie (§ 328 až 336a 
TZ) za roky 2012 až 2014 priniesla ďalšie dôležité fakty – vo vzorke nebol žiadny 
ani len obvinený znalec, a znalec zároveň nikde nezohrával substantívnu či kon-
troverznú rolu v procese dokazovania korupcie.12 Jedným z dôvodov môže byť, 
že približne 75 % vecí končí dohodou o vine a treste alebo trestným rozkazom, 
takže o procese dokazovania vieme len málo. Vzhľadom na tieto skutočnos-
ti, a že minimálne za obdobie od mája 2012 do januára 2015 sa nerealizovalo 
žiadne doručovanie akéhokoľvek obvinenenia ZTP policajtmi MS SR v zmysle  
§ 206 ods. 1 TP, resp. iba jedného rovnopisu výroku rozsudku MS SR predsedom 
senátu, ktorým sa ZTP právoplatne uložil trest zákazu výkonu činnosti v zmysle  
§ 436 TP, možno povedať nasledujúce zjednodušené vysvetlenie – trestná čin-
nosť vrátane korupcie v oblasti ZTPČ 1. alebo aktuálne neexistuje, 2. alebo sa 
aktuálne nevyšetruje (netrestá), 3. alebo sa aktuálne neeviduje a neinformuje 
MS SR.

Tvrdenie, že zodpovednosť sa vyvodzuje voči znalcom v správnom práve,  
a to tým, že MS SR dlhodobo šikanuje znalcov správnymi konaniami, v ktorých 

12 Výnimkou bol prípad, v ktorom starosta predal obecný majetok pod cenu stanovenú znalcom. 
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znalcom udeľuje veľmi časté drakonické sankcie vrátane vyčiarknutia, je takisto 
nepravdivé. Za posledné roky MS SR vyčiarklo na základe správneho konania 
pár osôb ročne a peňažné pokuty zaplatené znalcami v roku 2012 boli 5 440 eur  
a 6 450 eur v roku 2013. Naopak, reálnym a najlepším príkladom doby, v kto-
rej existujú v rozpore s európskymi princípmi dobrej správy procesné práva 
znalcov bez ich vyvažujúcich povinností je fakt, že od 1. septembra 2004 do  
9. júna 2014 mohla znaleckú činnosť vykonávať aj fyzická osoba, ktorá sa povin-
nosti preukázať splnenie povinnosti úspešne vykonať odbornú skúšku v zmysle 
§ 34 ods. 3 písm. b) a nasledujúcich ustanovení ZZTP šikanóznym výkonom 
svojich práv vo vzťahu nie k MS SR, ale k celej znaleckej obci skoro 10! rokov 
vyhýbala. Hoci bola na odbornú skúšku na základe rozsudku Krajského súdu 
v Bratislave z 1. apríla 2009, sp. zn. 2 S 175/107 dvakrát riadne pozvaná, vždy 
sa krátko pred termínom konania oboch skúšok z účasti na nich zo zdravot-
ných dôvodov ospravedlnila za skutočností, ktorých vierohodnosť spochybnil 
rozsudok Krajského súdu v Bratislave zo 16. januára 2013, sp. zn. 2S/20/12-58,  
ako aj Najvyšší súd Slovenskej republiky vo svojom rozsudku zo 6. mája 2014, 
sp. zn. 3 Sžo 42/2013, ktorý nadobudol právoplatnosť 9. júna 2014. Až tento 
rozsudok vec, v ktorej nikdy nebolo sporné, že osoba odbornú skúšku úspeš-
ne nikdy neabsolvovala, právoplatne ukončil potom, ako boli rozhodnutia  
MS SR o jej vyčiarknutí zo zoznamu znalcov po podaní rozkladu znalcom, kto-
rý malo odkladný účinok, predmetom znalcom inciovaného súdneho sporu  
o zákonnosť rozhodnutia. Záverečná fáza totiž priniesla žalobu znalca podanú 
na krajský súd, v ktorej znalec súd žiadal, okrem iného, o odklad vykonateľnosti  
v čase podania žaloby už právoplatného a vykonaného rozhodnutia podľa  
§ 250c ods. 1 OSP, čomu uznesením krajský súd, proti ktorému nebolo možné 
podať odvolanie, vyhovel a odložil vykonateľnosť v čase vydania tohto uznese-
nia už právoplatného a vykonaného! rozhodnutia o vyčiarknutí až do právo-
platnosti rozhodnutia súdu vo veci samej, ktorá nasledovala približne 2,5 roka 
potom. 

Kvalite diskusie o budúcnosti znalectva pomôžu fakty a súvislosti späté  
s nimi a ukryté nielen v znaleckých denníkoch 

V súčasnosti je osoba zapísaná v zozname znalcov, tlmočníkov a prekla-
dateľov povinná viesť o svojich úkonoch denník. Znalec, tlmočník alebo pre-
kladateľ zasiela najneskôr do jedného mesiaca po skončení každého kalendár-
neho polroka ministerstvu výpis z denníka o počte vypracovaných úkonov.  
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Komplexná analýza obsahu doručených výpisov za roky 2012 až 2015 uká-
zala, že napríklad počet znalcov z odboru Ekonómia a manažment, ktorý je 
asi najviac spätý s ohodnocovaním, okrem odvetvia Odhad hodnoty nehnu-
teľností odboru Stavebníctvo, nielenže neklesá alebo je nedostatočný, ale 
práve naopak – stúpa, a zároveň podstatná časť zo zapísaných podľa doruče-
ných výpisov nezhotovuje vôbec žiadne alebo iba veľmi málo úkonov znaleckej 
činnosti! Konkrétne za 1. polrok roku 2015 až 47 znalcov nezhotovilo žiadny 
úkon!, 23 znalcov iba 1 úkon, 12 znalcov iba 2 úkony, 12 znalcov iba 3 úkony,  
3 znalci iba 4 úkony a 7 znalcov iba 5 úkonov znaleckej činnosti – t. j. viac ako 
100 znalcov (významná časť z celkového počtu zapísaných) vykonalo menej ako 
5 úkonov!, čo sú na účely rozdelenia početnosti v kontexte možných prieťahov 
pri zhotovovaní úkonov znaleckej činnosti v odbore Ekonómia a manažment 
a ich odstraňovania veľmi zaujímavé fakty pri poznaní, že niektorí znalci zho-
tovili 35, 50, resp. celkovo maximálne až 108 úkonov za tých istých 6 mesiacov. 
O tom, že počet úkonov vzhľadom na ich komplexnosť a rôznorodý rozsah nie 
je jediným optimálnym, vhodným a správnym ukazovateľom výkonnosti znalca 
na druhej strane svedčia viaceré zverejnené faktúry MV SR. Z celkovo viac ako 
milióna eur celkových nákladov MV SR za odbor Ekonómia a manažment bolo 
za jeden úkon vypracovaný znalcom – fyzickou osobou uhradených aj niekoľko 
desiatok tisíc eur (predpokladá sa tak veľmi veľký počet odpracovaných ho-
dín) v predsúdnej fáze trestného konania, pričom tieto faktúry sú komukoľvek 
na analýzu dostupné spôsobom umožňujúcim hromadný prístup zdarma aj na 
webe.13 Analýza je potrebná nielen z kvantitatívneho, ale aj kvalitatívneho hľa-
diska z dôvodu, že jeden a ten istý úkon znaleckej činnosti býva často zaradený 
medzi viacero odvetví tohto istého odboru vrátane odvetvia, ktoré sa týka sta-
novenia odhodu veci, majetku či práv. 

Dôležitým vstupom do analýzy môže byť veľká následná finančná kontrola 
(ďalej len „NFK“) na všetkých súdoch SR za rok 2013 iniciovaná MS SR. Bola 
zameraná na znalečné, resp. tlmočné vyplatené súdmi v roku 2013. Zahŕňala 
približne 70 súdov, 2100 súdnych spisov vrátane osobitného prieskumu spi-
sov, kde MS SR, teda štát, museli zaplatiť v roku 2013 za prieťahy judikované  
ÚS SR sťažovateľom finančné zadosťučinenie. Zovšeobnené výsledky následnej 
finančnej kontroly, ktorá zahŕňala zber najdôležitejších údajov od vôbec vzniku  

13 Viac na webovom sídle MV SR, ktoré umožňuje vyhľadávania aj cez označenie tovaru, resp. 
služby, ale aj IČO dodávateľa.  
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potreby vykonať znalecké dokazovanie (niekedy aj pred rokom 2010) až do 
vyplatenia znalečného v roku 2013 potvrdila, že v drvivej väčšine prípadov, kto-
rých následkom bolo zaplatiť sťažovateľom za prieťahy judikované ÚS SR, znalci 
vôbec neboli ustanovení, resp. vykonali úkony ZTPČ zovšeobecnene povedané 
riadne a včas – t. j. tvrdenie verejnej ochrankyne práv z jej správy z roku 2012 
sa v kontexte tejto časti rozhodovacej praxe ÚS SR nepotvrdilo. Toto tvrdenie 
zároveň neznamená, že v iných prípadoch, ktoré (ešte) neboli predmetom ko-
nania ÚS SR a/alebo zároveň predmetom NFK, to tak nebolo. Práve naopak, 
často znalcami zdôrazňované mýty o krátení znalečného súdmi sa štatisticky 
NFK nepotvrdili. Naopak, znalcom bolo takmer automaticky súdmi priznávané 
znalečné v nimi požadovanej výške vrátane tzv. odmien znalcov za „prípravu na 
pojednávanie štúdiom vlastného posudku“, čo je v rozpore napríklad s rozhod-
nutím Najvyššieho súdu SR vedeného pod sp. zn. 9 So 36/2012.

V oblasti znaleckej činnosti je potrebné zvýšiť kvalitu vecnej diskusie najmä 
v súdnom konaní s akcentom na princíp spravodlivosti. O budúcnosti znaleckej 
činnosti v SR má rozhodnúť analyzovanie viacvariantných riešení problémov  
a popísania ich výhod a rizík aj vzhľadom na porovnanie so zahraničnou práv-
nou úpravou, organizáciou a financovaním, a v nadväznosti na prebiehajúcu 
rekodifikáciu civilného práva, plánované zmeny trestného práva či elektronizá-
ciu justície aj vzhľadom na fakt, že len z rozpočtov MS SR, MV SR a Generálnej 
prokuratúry SR na ňu ide približne 25 miliónov eur ročne (vrátane nákladov na 
činnosť Kriminalisticko-expertízneho ústavu Policajného zboru). Ako skrátiť 
čas, a zároveň zvýšiť kvalitu znaleckého dokazovania s cieľom dosahovať ním re-
produkovateľné a opakovateľné výsledky s využitím aktuálnych vedeckých po-
znatkov a dostupných vedeckých metód najmä v prípadoch, keď znalca priberie 
do trestného konania súd alebo iný orgán verejnej moci, znížiť celkové výdavky 
rozpočtu verejnej správy vynakladané na znalečné, a zároveň zefektívniť výkon 
štátneho dohľadu nad znalcami najmä z pohľadu hospodárenia s prostriedkami 
rozpočtu verejnej správy vzhľadom na uhradené znalečné v súlade so zásadami 
hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti vrátane trestnoprávnej, správ-
noprávnej a civilnoprávnej zodpovednosti znalcov, sú preto dôležité otázky, kto-
ré by právna veda mohla a mala ignorovať menej ako doteraz. 



49

Zoznam použitej literatúry:

BRÖSTL, Alexander. Na konci je súd. Bratislava : Kalligram, 2015.

CSACH, Kristián et al. Profesijná zodpovednosť Zodpovednosť za škodu spôso-
benú pri výkone vybraných činností s akcentom na europeizáciu deliktuálneho 
práva. Košice : UPJŠ, 2011.

CSACH, Kristián. Zodpovednosť znalcov v komparatívnom a kolíznoprávnom 
kontexte (Štúdia o zodpovednosti za škodu spôsobenú nesprávnou informá-
ciou). Košice : UPJŠ, 2009.

DANKOVČIK, Ján – RAJNIČOVÁ KNAPÍKOVÁ, Alexandra. Zákon o znalcoch, 
tlmočníkoch a prekladateľoch. Komentár. Bratislava : Wolters Kluwer, 2014.

KRIŽAN, Ladislav – KOVAČIKOVÁ, Barbora. Moc a nemoci znalcov: o boji 
duchovnej aristokracie proti intelektuálnej prostitúcii, v ktorom sa nedá vy-
hrať, no nesmie sa prestať. In ČOREJOVÁ, Andrea – SIEGLOVÁ, Ingrid –  
ŽIDÓ, Marián (zost.). Vybrané problémy znaleckej teórie a praxe v ekono-
mických znaleckých odboroch. 6.medzinárodný vedecký seminár. Bratislava : 
Žilinská univerzita v Žiline v EDIS – vydavateľstve ŽUŽ, 2013.

KRIŽAN, Ladislav. Od pomoci k službe a späť?!: vyvrátenie mýtov o znalcoch 
faktami znamená víziu budúcnosti pochádzajúcu z evidence – based policy. 
In Magister Officiorum, 2014, č. 2, s. 18 – 26, s. 53 – 58.

KŘISTEK, Lukáš. Znalectví. Praha : Wolters Kluwer ČR, 2013.

KUBICA, Milan – KARDOŠ, Peter – JAKUBEC, Miroslav. Riadenie hodnoty 
podniku. Zbierka príkladov. 2., doplnené a prepracované vydanie. Bratislava :  
Wolters Kluwer, 2014.

KUBICA, Milan – KARDOŠ, Peter – JAKUBEC, Miroslav. Znalectvo. Bratislava :  
Iura Edition, 2013.

MAREŠ, Miroslav. Proč je ČR státem soudních znalců? 30.04.2008. Dostupné 
na internete: http://jinepravo.blogspot.sk/2008/04/pro-je-r-sttem-soudnch-

-znalc.html

PRUSÁK, Jozef. Princípy v právnej teórii a právnej praxi. In BOGUSZAK, Jiří 
et al. Pravní principy. Rechtsprinzipien. Principles of law. Pelhřimov : Vyda-
vatelství 999, 1999.



50

KORUPCIA INTERDISCIPLINÁRNE

SVÁK, Ján. Súdna moc a moc sudcov na Slovensku. Bratislava : Eurokódex, 2011.

ŠEVČÍK, Peter – ULRICH, Ladislav. Znalecké právo. Praha : C.H. Beck, 2015.

Kontaktné údaje:

Mgr. Ladislav Križan, PhD.
ladislav.krizan@flaw.uniba.sk 
Katedra teórie práva a sociálnych vied
Právnická fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave, 
Šafárikovo nám. č. 6,
810 00 Bratislava
Slovenská republika



51

DAR OBCI  
„ZA VYDANIE STAVEBNÉHO POVOLENIA“

Rastislav Munk

Abstrakt
Článok sa venuje v Slovenskej republike spoločensky rozšírenému fenomé-

nu, akým je poskytnutie finančného daru obci na jej rozvoj za vydanie staveb-
ného povolenia. Článok rozoberá možnosti darovania finančných prostriedkov 
zo strany žiadateľa o stavebné povolenie, ktorým môže byť fyzická osoba alebo 
právnická osoba, pričom sa zameriava najmä na skutočnosť, že darca poskytuje 
obci dar jednorázovo práve v čase, keď prebieha na obci konanie o vydanie sta-
vebného povolenia darcu. Autor v článku hodnotí právnu úpravu možností pri-
jatia finančného daru zo strany obce ako samosprávneho celku. Autor sa ďalej 
zameriava na trestnoprávne aspekty prijatia finančného daru obcou. V závere sa 
autor pokúša komplexne zhrnúť problematiku finančných darov poskytnutých 
obci v priamej súvislosti so stavebným konaním prebiehajúcim na obci a v pria-
mej súvislosti s vydaním stavebného povolenia.

Kľúčové slová: obec, dar, stavebné povolenie, korupcia

Abstract
The article deals with a socially widespread phenomenon in the Slovak Re-

public, such as providing a financial donation to the municipality for its devel-
opment for issuing a building permit. The article discusses the possibility of 
donating funds to the applicant for a building permit, which may be a natural 
person or a legal entity, focusing in particular on the fact that the donor pro-
vides the municipality with a one-time gift at the time when the donor build-
ing permit procedure is under way. The author reviews the legal regulation of 
the possibility of receiving a financial donation by the municipality, as a self-
governing unit. The author also focuses on the criminal aspects of accepting  
a financial donation by the municipality. In conclusion, the author tries to com-
prehensively summarize the issue of financial donations provided to the munic-
ipality in direct connection with the construction proceedings running on the 
municipality and in direct connection with the issuance of the building permit.

Keywords: community, gift, building permit, corruption
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Úvod
Obec je samosprávny, správny a územný celok. Obec je právnickou osobou, 

ktorá na svojom území vykonáva správu verejných záležitostí, a túto činnosť je 
povinná vykonávať vo verejnom záujme.

V rámci výkonu svojich činností obec vykonáva aj pôsobnosť stavebného 
úradu, a tým koná a rozhoduje vo všetkých stavebných konaniach nevyníma-
júc konanie o vydanie stavebného povolenia. Podľa § 117 SZ je obec stavebným 
úradom. Pri výkone činností stavebného úradu vykonáva obec všetky činnosti 
stavebného úradu nie ako výkon samosprávnych činností, ale ako prenesený 
výkon štátnej správy.

V Slovenskej republike v ostatnom období bolo medializovaných viacero 
prípadov, keď starostovia obce, ako jej štatutárni zástupcovia v momente, keď 
obec vykonávala prenesený výkon štátnej správy v pozícii stavebného úradu, 
žiadali pre seba finančné prostriedky za to, aby v rámci konania o vydanie sta-
vebného povolenia žiadateľovi stavebné povolenie vydali. Vo viacerých prípa-
doch boli starostovia obcí za takéto konanie uznaní vinnými zo spáchania trest-
ného činu prijímania úplatku podľa § 328 a nasl. TZ.

Na rozdiel od tohto konania starostov obce, ktorí pri výkone prenesené-
ho výkonu štátnej správy žiadali a žiadajú finančné prostriedky pre seba ako 
fyzickú osobu, existuje aj množstvo prípadov, keď starostovia obce žiadajú 
a v mnohých prípadoch aj získajú finančné prostriedky od žiadateľa o vydanie 
stavebného povolenia pre obec ako právnickú osobu. Podmienkou poskytnutia 
finančných prostriedkov obci, takisto ako v prvom prípade, je vydanie stavebné-
ho povolenia. Starostovia obce odôvodňujú takéto finančné prostriedky, ktoré 
získavajú pre obec, ako finančné prostriedky, ktoré budú použité na rozvoj obce. 
Starostovia obce toto svoje konanie prezentujú ako svoju šikovnosť, ako získať 
finančné prostriedky pre obec.

V mnohých obciach sú takto získané finančné prostriedky z darov ľahko 
zistiteľné, pretože obce na svojich webových sídlach uvádzajú informácie o všet-
kých finančných daroch, ktoré boli obci poskytnuté. Pri podrobnejšom skú-
maní a porovnávaní údajov o poskytnutých finančných daroch obci s údajmi 
o vydaných stavebných povoleniach možno jednoduchým spôsobom zistiť, že 
zoznam finančných darcov poskytnutých obci v mnohých prípadoch korešpon-
duje s osobami, ktoré žiadali o vydanie stavebného povolenia v danej obci.
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Vzhľadom na skutočnosť, že darca finančných prostriedkov obci tieto po-
skytne len jeden jediný raz, a to práve v čase prebiehajúceho stavebného konania 
na danej obci, naskytá sa otázka, či v tomto prípade ide naozaj o bezúčelový dar, 
respektíve o dobrovoľný dar obci na jej rozvoj? Rovnako sa naskytá otázka, či 
takýto dar finančných prostriedkov obci z iniciatívy starostu obce nemôže byť 
tiež naplnením skutkovej podstaty trestného činu prijímania úplatku.

Dar obci „za vydanie stavebného povolenia“
Pri predmete skúmania uvedených otázok je potrebné sa vysporiadať s dvo-

mi rozhodujúcimi skutočnosťami, z ktorých bude možné vyvodiť komplexný 
záver na položené otázky. Prvou čiastkovou otázkou, ktorú je potrebné vyriešiť, 
je otázka financovania obce, a teda skutočnosť, či je vôbec možné, aby obec zís-
kavala finančné prostriedky z darov fyzických osôb alebo z darov právnických 
osôb. Druhou čiastkovou otázkou, ktorú je potrebné vyriešiť, je otázka, či je 
z pohľadu trestnoprávnej zodpovednosti za spáchanie trestného činu prijímania 
úplatu rozhodujúce, pre koho žiada alebo prijíma starosta obce úplatok, a teda 
skutočnosť, či má na trestnoprávnu zodpovednosť vplyv, že starosta obce nezís-
kava za vydanie stavebného povolenia finančný prospech pre seba samého, ale 
získava finančný prospech pre obec ako právnickú osobu.

Aktuálnosť a hlavne rozšírenosť tejto problematiky koniec koncov potvr-
dzuje aj dôvodová správa k zákonu č. 447/2015 Z. z. o miestnom poplatku za 
rozvoj v znení neskorších predpisov, podľa ktorej nie je zriedkavosťou, že tento 
problém sa rieši už dnes, nejde však o oficiálne a už vôbec nie o transparentné 
formy riešenia. Navyše, niekedy sa objavuje nátlak na podnikateľov, ktorý nie 
je vždy v súlade s právnym poriadkom, zásadami výkonu verejnej správy, resp. 
základnou slušnosťou. Takéto „riešenie“ spôsobuje podnikateľom výdavky, kto-
rých výška sa nie vždy dá vopred aspoň približne odhadnúť. Navyše, náklady 
sú často ešte vyššie, spočívajúce v umelom predlžovaní stavebného konania, 
kým príslušná obec, resp. mesto ako stavebný úrad nedosiahne svoje. Vzhľa-
dom na takúto situáciu asi nie je potrebné podrobne sa zmieňovať o tom, že 
situácia, ktorá je v tejto oblasti dnes, generuje aj korupčné konanie a celú oblasť 
developingu stavia do značne neprehľadného svetla až „polosvetla“. Je preto 
vo všeobecnom záujme, verejnom aj podnikateľskom, aby daná oblasť dostala 
aspoň rámcovú právnu úpravu, ktorá ustanoví základné pravidlá pre zavedenie 
takéhoto finančného nástroja pre samosprávu, pravidlá jeho správy, vybera-
nia a platenia. Navyše, obce, ktoré sa rozhodnú daný poplatok zaviesť, budú  
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nútené vypracovať základnú „ekonomiku“ územia, ktoré bude určené na za-
stavanie a dostanú tak prehľad o tom, čo môžu ponúkať, resp. očakávať a aké 
následky to môže vyvolať.1

Miestny poplatok za rozvoj
Ešte pred tým, ako podrobíme skúmaniu skôr uvedené otázky, na tomto 

mieste je potrebné upriamiť pozornosť na zákon č. 447/2015 Z. z. o miestnom 
poplatku za rozvoj v znení neskorších predpisov (ďalej ako „zákon o miestnom 
poplatku za rozvoj“), ktorého účelom, okrem iného, bolo reagovať aj na korupč-
né správanie starostov obcí vykonávajúcich stavebné konania. Základným cie-
ľom zákona o miestnom poplatku bolo ustanoviť do samosprávnej pôsobnosti 
obcí finančný nástroj, ktorý si každá obec zavedie na základe dobrovoľnosti 
vlastným všeobecne záväzným nariadením, pričom:
a) tento nástroj mal mať príjmovú funkciu – teda tam, kde sa predpokladá sta-

vebný rozvoj, bude na základe všeobecne záväzného nariadenia ustanovený 
a na základe takto ustanovených pravidiel bude tento poplatok vyberaný, 
pričom bude príjmom obce;

b) tento nástroj mal mať rozvojovú funkciu – teda tam, kde vznikne na zákla-
de stavebného rozvoja územia potreba vybudovania sociálnej a technickej 
infraštruktúry, bude tento poplatok slúžiť ako zdroj (jeden zo zdrojov) na 
vybudovanie tejto infraštruktúry;

c) tento nástroj mal mať protikorupčnú funkciu – vylúči alebo aspoň podstatne 
obmedzí ochotu zúčastnených strán „dohodnúť sa“ na rôznych plneniach, 
ktoré súvisia alebo aj nesúvisia s výstavbou v obciach, a ustanoví jasné pra-
vidlá, z ktorých sa budú dať predvídať náklady stavebníka.2

Ak z uvedeného zhrnieme základné stanovené ciele zákona o miestnom po-
platku za rozvoj, tak mal plniť tri základné funkcie, a to príjmovú, rozvojovú 
a protikorupčnú funkciu.

Zákon o miestnom poplatku za rozvoj nadobudol účinnosť 1. novembra 
2016, t. j. už pred rokom, čo je v tejto oblasti dostatočný čas na to, aby bolo 
možné hodnotiť, aké výsledky zákon o miestnom poplatku za rozvoj dosiahol, 
a či sa mu podarilo splniť ciele, ktoré mal stanovené.

1 Dôvodová správa – všeobecná časť k zákonu o miestnom poplatku za rozvoj.
2 Dôvodová správa – všeobecná časť k zákonu o miestnom poplatku za rozvoj.
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Ak chceme hodnotiť v celku vplyv zákona o miestnom poplatku za rozvoj, 
je potrebné hodnotiť jeho čiastkové ciele.

V prvom rade, zákon o miestnom poplatku za rozvoj mal plniť príjmovú 
funkciu. Ak mám hodnotiť, či bola splnená táto funkcia zákona o miestnom 
poplatku za rozvoj, z môjho pohľadu bola príjmová funkcia za rozvoj splnená 
len veľmi okrajovo. Dovolím si uviesť, že pravidlá výberu miestneho poplatku 
za rozvoj sú diskriminačné a neplnia dostatočne príjmovú funkciu, keďže zákon 
o miestnom poplatku za rozvoj ustanovil, že obec môže všeobecne záväzným 
nariadením ustanoviť výšku miestneho poplatku za rozvoj v rozpätí od 5 eur 
do 35 eur za 1 m2.3 Na tomto mieste je najvhodnejšie uviesť konkrétny príklad. 

Pokiaľ som porovnával obce v okolí Bratislavy, tak tieto obce prežívajú sta-
vebný boom, a každá z okolitých obcí Bratislavy má ustanovenú maximálnu 
výšku miestneho poplatku za rozvoj (alebo pri hornej hranici), t. j. vo výške od 
25 eur do 35 eur za 1 m2, pričom je však potrebné uviesť, že v týchto obciach ide 
o pomerne husto zasídlené časti, a zároveň pri jednoduchom rovinatom reliéfe 
zemského povrchu. Preto pre tieto obce miestny poplatok za rozvoj plní bohatú 
a veľmi významnú príjmovú funkciu.

Naproti tomu však obce na severe Slovenska, ako napríklad obec Oravská 
Lesná alebo obec Zázrivá majú minimálnu výstavbu, a preto je starosta obce vô-
bec rád, ak niekto nový má záujem v týchto obciach stavať. Z uvedeného dôvodu 
nebol v týchto obciach ustanovený absolútne žiadny miestny poplatok za rozvoj, 
keďže zákon o miestnom poplatku za rozvoj ustanovuje obciam možnosť a nie 
povinnosť ustanoviť tento poplatok za rozvoj.4 Dôležité je zdôrazniť, že v tých-
to oblastiach nejde o veľmi husto zasídlené časti, a zároveň ide o náročný terén 
zemského povrchu, pričom je tiež potrebné spomenúť každoročné problémy 
s množstvom snehu či záplav. Preto pre tieto obce miestny poplatok za rozvoj 
neplní absolútne žiadnu príjmovú funkciu, pričom vzhľadom na náročnejšie 
podmienky zabezpečenia úloh, ktoré majú byť z tohto poplatku zabezpečova-
né,5 by sa žiadalo, aby tieto obce mali vyšší príjem z miestneho poplatku za 
rozvoj ako obce v okolí Bratislavy.

3 Ustanovenie § 7 ods. 1 zákona o miestnom poplatku za rozvoj. Sadzba poplatku za rozvoj je od 
3 eur do 35 eur za každý, aj začatý m2 podlahovej plochy nadzemnej časti stavby. 

4 Ustanovenie § 2 zákona o miestnom poplatku za rozvoj; poplatok za rozvoj môže ustanoviť 
obec na svojom území, v jej jednotlivej časti alebo v jednotlivom katastrálnom území všeobecne 
záväzným nariadením.

5  Ustanovenie § 11 ods. 2 zákona o miestnom poplatku za rozvoj. Výnos z poplatku za rozvoj 
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V druhom rade, zákon o miestnom poplatku za rozvoj mal plniť rozvojovú 
funkciu. V tejto súvislosti je potrebné zhodnotiť, že, samozrejme, každý príjem 
pre obec je príjmom, ktorý môže napomôcť rozvoju obce, a preto ak obec mala 
nejaký príjem z miestneho poplatku za rozvoj a v zmysle zákona o miestnom 
poplatku za rozvoj ho použila na len zákonom taxatívne vymedzené účely, tak 
splnil svoju rozvojovú funkciu. Opätovne však zdôrazňujem, že tomu tak nie je 
vo všetkých obciach v Slovenskej republike, pretože mnohé obce nemajú usta-
novený vôbec žiadny miestny poplatok za rozvoj, a preto v týchto obciach nepl-
ní ani žiadnu rozvojovú funkciu.

V treťom rade, zákon o miestnom poplatku za rozvoj mal plniť protikorupč-
nú funkciu. Vzhľadom na túto funkciu je potrebné zhodnotiť, že túto funkciu 
zákon o miestnom poplatku za rozvoj neplní, resp. plní ju len v minimálnom 
rozsahu, a to z dvoch dôvodov. Prvým dôvodom je, že v obciach v Slovenskej re-
publike, z ktorých mnohé obce nemajú ustanovený vôbec žiadny miestny popla-
tok za rozvoj, neplní vôbec žiadnu protikorupčnú funkciu. Druhým dôvodom 
je, že miestny poplatok za rozvoj bol prijatý ako jednorazový poplatok, na ktorý 
má obec v zmysle zákona a v zmysle prijatého všeobecne záväzného nariadenia 
právny nárok, nijako však tento miestny poplatok za rozvoj nezasahuje do vôle, 
pohnútky či samotného korupčného správania starostov obcí. Vo vzťahu k sta-
rostom obcí a ich pohnútkam alebo samotnému korupčnému správaniu neplní 
ani žiadnu preventívnu funkciu, ako ani žiadnu represívnu funkciu.

S ohľadom na skôr uvedené skutočnosti si dovolím tvrdiť, že zákon o miest-
nom poplatku za rozvoj ani zďaleka nesplnil stanovené ciele a neplní funkcie, 
ktoré si zákonodarca ustanovil, a preto v mnohých obciach naďalej pokračuje 
nastolený trend dobrovoľných darov na rozvoj obce za vydanie stavebného po-
volenia.

V závere však dopĺňam, že aj napriek uvedenému nemožno uprieť snahu 
a dobrý úmysel zákonodarcu, ale na to, aby zákon o miestnom poplatku za 
rozvoj splnil svoje stanovené ciele a nastolené funkcie, bolo by potrebné prijať 
novelizáciu tohto zákona, ktorou by sa upravil tak, aby bol aplikovateľný a pre 

sa použije na úhradu kapitálových výdavkov súvisiacich so stavbou vrátane vysporiadania po-
zemku na tento účel: a) zariadenia starostlivosti o deti, b) slúžiacou na poskytovanie sociálnych, 
športových a kultúrnych služieb, c) sociálneho bývania, d) školského zariadenia a zariadenia 
slúžiaceho na praktické vyučovanie, e) zdravotníckeho zariadenia, f) verejne prístupného par-
ku, úpravou verejnej zelene, g) miestnej komunikácie, parkovacích plôch, verejného osvetlenia 
a technickej infraštruktúry.
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obce prospešný v podmienkach celého územia Slovenskej republiky. Je potreb-
né sa pokúsiť zabezpečiť, aby pri ustanovovaní výšky miestneho poplatku za 
rozvoj, nedochádzalo len k svojvôli rozhodnutia obecného zastupiteľstva, ale 
aby sa brali do úvahy aj prirodzené podmienky daného územia. Za zmienku 
tiež stojí zabezpečenie solidárneho systému, že každá obec by mala povinnosť 
ustanoviť miestny poplatok za rozvoj vo výške podľa konkrétneho vypočítaného 
koeficientu vzhľadom na lokalitu, pričom by išlo o príjem všetkých obcí v Slo-
venskej republike, a následne by sa tieto finančné prostriedky prerozdelili me-
dzi jednotlivé obce podľa potreby, a to tiež vzhľadom na konkrétny vypočítaný 
koeficient vzhľadom na danú lokalitu.

Skúmanie základných otázok
Prvou čiastkovou otázkou, ktoré je potrebné vyriešiť, je otázka financovania 

obce, a teda skutočnosť, či je vôbec možné, aby obec získavala finančné pros-
triedky z darov fyzických osôb alebo z darov právnických osôb.

Základným predpokladom, z ktorého je potrebné vychádzať, je predpoklad, 
že obec je subjektom verejnej správy, a preto financovanie obce musí byť v sú-
lade s právnymi predpismi. Obec je orgánom verejnej správy, ktorého základné 
právne postavenie upravuje zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 
neskorších predpisov (ďalej ako „zákon o obecnom zriadení“). Zákon o obec-
nom zriadení je základným právnym predpisom pre obce, upravuje všetky zá-
kladné práva a povinnosti obce, a tiež financovanie obce. Podľa § 7 ods. 1 záko-
na o obecnom zriadení, obec financuje svoje potreby predovšetkým z vlastných 
príjmov, dotácií zo štátneho rozpočtu a z ďalších zdrojov.6 Zákon o obecnom 
zriadení tak ustanovuje, že obec môže byť financovaná z vlastných príjmov, do-
tácií zo štátneho rozpočtu a z ďalších zdrojov, pričom ďalej však už nešpecifikuje, 
čo môže byť vlastným príjmom alebo ďalším zdrojom.

V nadväznosti na zákon o obecnom zriadení rozpočet obce, rozpočtové 
procesy a finančné vzťahy medzi rozpočtom obce a štátnym rozpočtom upra-
vuje zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy 
v znení neskorších predpisov (ďalej ako „zákon o rozpočtových pravidlách“). 
Zákon o rozpočtových pravidlách, okrem iného, tiež upravuje príjmy rozpočtu 
obce a výdavky rozpočtu obce. Podľa § 5 ods. 1 písm. e) zákona o rozpočto-
vých pravidlách príjmom rozpočtu obce sú dary a výnosy dobrovoľných zbierok  

6 § 7 ods. 1 zákona o obecnom zriadení.
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v prospech obce.7 Z citovaného ustanovenia je zrejmé, že príjmom obce môže 
byť aj dar, pričom podmienky získania daru nie sú nijako bližšie špecifikované, 
a tak možno prijať záver, že môže ísť buď o dar akejkoľvek fyzickej osoby, alebo 
môže ísť o dar akejkoľvek právnickej osoby. Je potrebné dodať, že zákon o roz-
počtových pravidlách považuje dary za vlastné zdroje obce. Podľa § 5 ods. 3  
zákona o rozpočtových pravidlá o použití vlastných príjmov rozpočtu obce roz-
hoduje obec samostatne. To neplatí pri dare, ak darca určí účel, na ktorý sa majú 
darované prostriedky použiť.8

S ohľadom na všetky skôr uvedené skutočnosti možno jednoznačne prijať 
záver, že obec ako orgán verejnej správy môže v rámci svojho financovania 
ako vlastný zdroj prijať akýkoľvek finančný dar (a dokonca aj iný ako finančný 
dar, napríklad naturálne plnenie) od akejkoľvek fyzickej osoby alebo akejkoľvek 
právnickej osoby.

Druhou čiastkovou otázkou, ktorú je potrebné vyriešiť, je otázka, či je z po-
hľadu trestnoprávnej zodpovednosti za spáchanie trestného činu prijímania 
úplatu rozhodujúce, pre koho žiada alebo prijíma starosta obce úplatok, a teda 
skutočnosť, či má na trestnoprávnu zodpovednosť vplyv konanie starostu obce, 
že nezískava za vydanie stavebného povolenia finančný prospech pre seba sa-
mého, ale získava finančný prospech pre obec ako právnickú osobu.

Základná skutková podstata trestného činu prijímania úplatku, o ktorej 
možno pri uvedenom konaní uvažovať, je zakotvená v § 328 ods. 1 TZ, podľa 
ktorého: „Kto priamo alebo cez sprostredkovateľa pre seba alebo pre inú osobu 
prijme, žiada alebo si dá sľúbiť úplatok, aby konal alebo sa zdržal konania tak, že 
poruší svoje povinnosti vyplývajúce zo zamestnania, povolania, postavenia alebo 
funkcie, potrestá sa odňatím slobody na dva roky až päť rokov“.9

Prvou podstatnou skutočnosťou k naplneniu skutkovej podstaty trestného 
činu prijímania úplatku je, že musí ísť o vec všeobecného záujmu, a že musí 
ísť o obstaranie veci všeobecného záujmu, čo v súvislosti s vydaním stavebné-
ho povolenia je bez pochybnosti splnené. Druhou podstatnou skutočnosťou 
v rámci skutkovej podstaty je, že páchateľ priamo alebo cez sprostredkovateľa 
pre seba alebo pre inú osobu prijme alebo dá si sľúbiť úplatok. Toto nám dáva už 
aj odpoveď na položenú otázky, a síce, že z pohľadu trestnej zodpovednosti za 

7 § 5 ods. 1 písm. e) zákona o rozpočtových pravidlách.
8 § 5 ods. 3 zákona o rozpočtových pravidlách.
9 § 328 ods. 1 Trestného zákona.
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spáchanie trestného činu prijímania úplatku starostom obce nie je rozhodujúce, 
či starosta obce žiada alebo prijíma finančné prostriedky za vydanie stavebného 
povolenia od žiadateľa o stavebné povolenie pre seba, aby tak zabezpečil sebe 
majetkový prospech, alebo pre obec, ktorej je štatutárnym orgánom, aby tak 
zabezpečil finančné prostriedky pre rozvoj obce.

Záver
V nadväznosti na skúmanú problematiku možno prijať záver, že obec 

v zmysle platnej legislatívy môže prijať finančné prostriedky ako dar od akej-
koľvek fyzickej osoby alebo právnickej osoby. Prijatie finančných prostriedkov 
obcou ako dar je zaradené do vlastných príjmov obce.

Zároveň v nadväznosti na skúmanú problematiku možno v závere tiež kon-
štatovať, že z hľadiska trestnoprávnej zodpovednosti za spáchanie trestného 
činu prijímania úplatku starostom obce nie je rozhodujúce, či starosta obce 
žiada alebo prijíma finančné prostriedky za vydanie stavebného povolenia od 
žiadateľa o stavebné povolenie pre seba, aby tak zabezpečil sebe majetkový pro-
spech, alebo pre obec, ktorej je štatutárnym orgánom, aby tak zabezpečil finanč-
né prostriedky pre rozvoj obce.

Vzhľadom na uvedené skutočnosti môže byť každé prijatie finančných pros-
triedkov v podobe daru od fyzickej osoby alebo právnickej osoby obcou v čase 
obcou vedeného stavebného konania o vydanie stavebného povolenia podozri-
vé z hľadiska trestnoprávnej zodpovednosti.

Zákon o miestnom poplatku za rozvoj nesplnil svoj cieľ a neplní svoje stano-
vené funkcie, pokiaľ hodnotíme jeho uplatňovanie na celom území Slovenskej 
republiky, a nielen v lokalitách, kde je obrovský stavebný rozvoj. Napriek to-
muto konštatovaniu však nemožno odoprieť dobrý úmysel zákonu o miestnom 
poplatku za rozvoj a po jeho úpravách a novelizácii by tento zákon mohol plniť 
svoje stanovené ciele a mohol by byť aj dobrým nástrojom v snahe o odstráne-
nie korupcie v stavebných konaniach. Dovolím si jednak upriamiť pozornosť 
na v článku prezentované návrhy na úpravu zákona o miestnom poplatku za 
rozvoj a jednak by bolo potrebné prijať ďalšie úpravy vo vzťahu k trestnoprávnej 
zodpovednosti, čo momentálne úplne absentuje.
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PODPLÁCANIE V NEKALEJ SÚŤAŽI1

Peter Lukáčka

Abstrakt
Príspevok sa zameriava na skúmanie podmienok generálnej klauzuly ne-

kalej súťaže a jej aplikáciu v podmienkach hospodárskej súťaže Slovenskej re-
publiky s osobitným zreteľom na identifikáciu hraničných kritérií podplácania 
ako osobitnej skutkovej podstaty nekalej súťaže. Príspevok analyzuje odlišnosti 
medzi súkromnoprávnym a verejnoprávnym sankcionovaním podplácania. 

Kľúčové slová:  hospodárska súťaž, právo proti nekalej súťaži, generálna klauzu-
la nekalej súťaže, podplácanie v nekalej súťaži

Abstract
The paper focuses on examining the terms of the general unfair competition 

clause and its application under the conditions of competition in the Slovak 
Republic, with particular reference to the identification of specific bribery cri-
teria as a special case of unfair competition. The paper analyzes the differences 
between private and public bribery sanctioning.

Keywords:  competition, law against unfair competition, general clause of unfair 
competition, bribery in unfair competition

Úvod
Hospodársku súťaž ako významný prvok a súčasť trhovej ekonomiky je 

v podmienkach Slovenskej republiky nevyhnutné rozvíjať a podporovať. Bolo 
by žiaduce a vhodné, aby dosiahnutie týchto cieľov skutočne podporovali aj 
subjekty zúčastňujúce sa na hospodárskej súťaži (t. j. súťažitelia), no dosiahnutie 
tejto méty v plnom rozsahu nie je príliš reálne. Tento záver je možné podpo-
riť viacerými logickými úvahami, no azda ako najvýznamnejší argument, kto-
rý odôvodňuje faktický nezáujem súťažiteľov o rozvoj hospodárskej súťaže, je 
ten, že z jej rozvoja profitujú primárne subjekty, ktoré sú adresátmi tejto súťaže,  
t. j. tí, o ktorých priazeň (v širšom zmysle slova) súťažia súťažitelia, a pre samot-
ných súťažiteľov jej rozvoj znamená v podstate potrebu realizácie permanentného  

1 Článok bol spracovaný ako výstup v rámci riešenia projektu VEGA-1/0907/16 s názvom „Práv-
na ochrana účastníkov ekonomicko-právnych vzťahov s akcentom na trestnoprávnu ochranu ve-
riteľov“.
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rozvoja a inovácie, ktoré sú spojené spravidla s investíciami, ktoré odčerpávajú 
prostriedky z „kapsy“ súťažiteľov. Práve tieto skutočnosti pravdepodobne mo-
tivujú súťažiteľov k tomu, aby investovali svoj čas, peniaze a iné prostriedky do 
aktivít, ktorých cieľom je obmedzovať alebo narúšať princípy riadnej a nielen 
z pohľadu spotrebiteľov žiadanej hospodárskej súťaže. Toto konanie súťažiteľov 
sa zákonodarca snaží postihovať a jeho vzniku zamedzovať viacerými nástrojmi 
právnej úpravy, ktoré sa prejavujú tak vo verejnom, ako aj v súkromnom práve.

Generálna klauzula nekalej súťaže
Záujem chrániť hospodársku súťaž v podmienkach Slovenskej republiky je 

deklarovaný v čl. 55 ods. 2 Ústavy SR: „Slovenská republika chráni a podporuje 
hospodársku súťaž.“ Tento cieľ je následne premietnutý do viacerých právnych 
predpisov, a to verejnoprávneho, ako aj súkromnoprávneho charakteru. V sú-
vislosti s právnymi normami ochrany hospodárskej súťaže je potrebné podo-
tknúť, že síce majú rovnaký predmet ochrany, nie je však medzi nimi vzťah 
vzájomnej podmienenosti. To znamená, že určité konanie môže byť nedovole-
ným z pohľadu verejného práva reprezentovaného napríklad zákonom o ochra-
ne hospodárskej súťaže, ale to neznamená, že to isté konanie bude spĺňať aj 
podmienky generálnej klauzuly nekalej súťaže. Tento záver potvrdil aj Najvyšší  
súd SR, ktorý uvádza: „Nedovolené obmedzenie hospodárskej súťaže, konštatované  
v rozhodnutí správneho orgánu, automaticky neznamená, že išlo aj o nekalosúťaž-
né konanie vymedzené v ustanovení § 44 ods. 1 OBZ. Pre naplnenie pojmových 
znakov nekalosúťažného konania je nevyhnutné, aby medzi rôznymi súťažiteľmi 
bol aj vzájomný súťažný vzťah.“2

V tomto príspevku sa zameriavame na súkromnoprávne nástroje ochrany 
hospodárskej súťaže, ktorých právna úprava sa nachádza v § 44 až 55 OBZ,  
a to v rámci ustanovení o nekalej súťaži.

Jedným z hlavných predpokladov toho, aby určité konanie mohlo byť kva-
lifikované ako osobitná skutková podstata nekalej súťaže, je to, aby toto kona-
nie zároveň napĺňalo všetky znaky generálnej klauzuly3 nekalej súťaže, ktorá 
je definovaná v § 44 ods. 1 OBZ ako „konanie v hospodárskej súťaži, ktoré je  
v rozpore s dobrými mravmi súťaže a je spôsobilé privodiť ujmu iným súťažiteľom 
alebo spotrebiteľom.“ Z uvedeného je zrejmé, že generálna klauzula ustanovuje 

2 Rozsudok Najvyššieho súdu SR z 1. novembra 2008, sp. zn. 1 Obdo V 19/2007.
3 K vymedzeniu pojmu generálna klauzula bližšie pozri ZÁVADOVÁ, Dominika. Generálne 

klauzuly v procese aplikácie práva. In Právny obzor, 98, 2015 č. 4, s. 338 – 353. 
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tri podmienky, ktoré musia byť kumulatívne splnené tak, aby určité konanie 
mohlo byť identifikované ako nekalosúťažné. 

Prvou z týchto podmienok je to, že musí ísť o konanie v hospodárskej súťaži 
ako základný predpoklad nekalosúťažného konania. Pojem hospodárska súťaž 
však nie je v právnom poriadku SR legálne definovaný, a to aj napriek tomu, že 
nepochybne ide o takpovediac základný kameň všetkých úvah o problémoch 
spojených s nekalou súťažou a takisto aj s ochranou hospodárskej súťaže per se. 
S uvedeným pojmom pracujú, okrem už spomínaného Obchodného zákonníka, 
aj viaceré právne predpisy, ktoré ho de facto používajú ako pojem po obsahovej 
stránke jasný a jednoznačný.4 

V rámci štúdia dostupnej spisby je možné nadobudnúť dojem, že tento po-
jem je jednoznačný a nie je potrebné mu venovať osobitnú pozornosť a jeho ob-
sah je akoby daný, resp. prezumovaný. Je možné sa stretnúť aj s názormi, že: „...
vzhľadom na mnohorakosť možných situácií vyskytujúcich sa vo vzťahoch medzi 
podnikateľmi navzájom alebo voči spotrebiteľom, ako aj voči štátnym orgánom 
a ďalším subjektom vyskytujúcim sa na trhu, bolo by kontraproduktívne tento 
pojem kategorizovať.“5 Tento názor je možné podporiť v tom zmysle, že obsah 
pojmu hospodárska súťaž by nemal byť striktne obmedzovaný, resp. zviazaný 
definíciami, ale zároveň je potrebné dodať, že jeho základný rámec by mal byť 
jednoznačne uchopiteľný a zrozumiteľný. Logickou úvahou je možné dospieť 
k záveru, že bez poznania obsahu a významu pojmu hospodárska súťaž by bolo 
problematické identifikovať, čo je predmetom jej ochrany. V rámci snahy o vy-
medzenie tohto pojmu však nie je vhodné hľadať zámienku na ustanovenie jeho 
príliš striktných kritérií, ktoré budú viesť v tejto oblasti k určitým reštrikciám, 
ale skôr je potrebné túto pozornosť zamerať na vymedzenie základného priesto-
ru na aplikáciu a realizáciu právnych noriem smerujúcich k ochrane hospo-
dárskej súťaže v podmienkach SR. Súhlasím s Vozárom, ktorý „upozorňuje, že 
výklad by nemal byť až taký intenzívny, že pojem konanie v hospodárskej súťaži 
sa stane len formálnym ustanovením v zákone, a preto by sme sa nemali usilovať 

4 Ustanovenie § 1 zákona č. 136/2001 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže v znení neskorších 
predpisov: „Účelom tohto zákona je ochrana hospodárskej súťaže (ďalej len „súťaž“) pred jej 
obmedzovaním, ako aj vytváranie podmienok na jej ďalší rozvoj v prospech spotrebiteľov a úpra-
va právomoci a pôsobnosti Protimonopolného úradu Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“) pri 
dohľade nad dodržiavaním ustanovení tohto zákona.“ Podľa § 250 ods. 1 TZ: „Kto zneužije účasť 
na hospodárskej súťaži tým, že...“ a pod.

5 MORAVČÍKOVÁ, Andrea. In PATAKYOVÁ, Mária a kol. Obchodný zákonník. Komentár.  
5. vyd. Bratislava : C. H. Beck, 2016, s. 180.
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subsumovať pod tento pojem konania, ktoré možno vyriešiť inými právnymi 
prostriedkami a hraničné prípady by sa mali posudzovať veľmi starostlivo.“6

V  tomto duchu je možné súhlasiť s názorom Skály,7 ktorý vníma hospo-
dársku súťaž ako súťaženie dvoch alebo viacerých osôb o zákazníka a odbyt 
tovarov alebo výkonov. Obdobne tento pojem vníma aj Knap, ktorý uvádza, že 
hospodársku súťaž je možné vymedziť ako „... súperenie dvoch alebo viacerých 
hospodárskych subjektov na tej istej strane trhových vzťahov – ponuky či dopytu 
o dosiahnutie hospodárskeho výsledku spočívajúceho v uskutočnení výmeny vý-
robkov alebo služieb s tými istými potenciálnymi účastníkmi trhu, a to také súpe-
renie, ktoré vzájomne ovplyvňuje hospodársku činnosť týchto subjektov a vytvára 
na strane druhých potenciálnych účastníkov trhových vzťahov objektívnu možnosť 
voľby medzi rôznymi súťažnými ponukami či dopytmi.“8 

Domnievam sa, že práve vnímanie tohto pojmu ako súťaženie určitých sub-
jektov o umiestnenie svojich tovarov9 na trhu spĺňa základný predpoklad na 
jednoznačnú identifikáciu jeho obsahu na jednej strane, a na druhej strane je 
toto vymedzenie dostatočne všeobecné na to, aby bolo možné pod neho sub-
sumovať široký okruh vzťahov, ku ktorým v trhovej ekonomike medzi súťaži-
teľmi dochádza, a na ktorých riadnom fungovaní má záujem každá rozvinutá 
ekonomika. 

Druhým významným pojmom pri vymedzovaní generálnej klauzuly nekalej 
súťaže je inštitút dobrých mravov súťaže. Tak ako v prvom prípade pri vyme-
dzovaní pojmu hospodárska súťaž je možné naraziť na určitú mieru neistoty 
aj pri snahe o hľadanie obsahu pojmu dobrých mravov súťaže. Rovnako ako 
v prvom prípade, právny poriadok SR neobsahuje identifikáciu jednoznačných 
kritérií, ktorých splnenie by bolo možné pri vymedzovaní dobrých mravov 
súťaže vyžadovať. Ide o špecifický pojem pre súťažné právo a nie je možné 
ho zamieňať s pojmom dobrých mravov, ktorého výskyt je primárne spojený s 
normami občianskeho práva.10 Snahu o bližšiu identifikáciu dobrých mravov 

6 VOZÁR, Jozef. Právo proti nekalej súťaži. Bratislava : VEDA, 2013, s. 87.
7 SKÁLA, Karel. Nekalá soutěž. Praha : Praetor, 1928, s. 1.
8 KNAP, Karel. Právo hospodářské soutěže. Praha : Orbis, 1973, s. 14.
9 Pojem tovar je potrebné vnímať v kontexte § 3 ods. 2 zákona č. 136/2001 Z. z. o ochrane  

hospodárskej súťaže v znení neskorších predpisov tak, že tovarom sa rozumejú výrobky, vý-
kony, práce a služby.

10 Napríklad podľa § 3 ods. 1 OZ: „Výkon práv a povinností vyplývajúcich z občianskoprávnych 
vzťahov nesmie bez právneho dôvodu zasahovať do práv a oprávnených záujmov iných a nesmie 
byť v rozpore s dobrými mravmi.“ Podľa § 39 OZ: „Neplatný je právny úkon, ktorý svojím obsa-
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je možné identifikovať aj v rozhodovacej činnosti súdov,11 aj tu však platí, že 
ide o definovanie dobrých mravov v duchu, v akom s týmto pojmom narábajú 
právne predpisy občianskeho práva. V tomto zmysle je možné vnímať aj definí-
ciu konania v rozpore s dobrými mravmi, v zmysle ktorej sa za takéto konanie 
považuje „najmä konanie, ktoré je v rozpore so vžitými tradíciami a ktoré vykazu-
je zjavné znaky diskriminácie alebo vybočenia z pravidiel morálky uznávanej pri 
predaji výrobku a poskytovaní služby, alebo môže privodiť ujmu spotrebiteľovi pri 
nedodržaní dobromyseľnosti, čestnosti, zvyklosti a praxe, využíva najmä omyl, lesť, 
vyhrážku, výraznú nerovnosť zmluvných strán a porušovanie zmluvnej slobody.“12  
Domnievam sa, že táto definícia konania v rozpore s dobrými mravmi však 
nie je príliš relevantná pre jej aplikáciu a potreby definovania dobrých mravov 
súťaže, keďže síce ide o pojem s rovnakým slovným základom, ale v celkovom 
kontexte charakteru a zamerania súťažného práva podstatne odlišný. Pojem sú-
ťaž významne mení obsahové prvky dobrých mravov. Domnievam sa, že tieto 
rozdiely medzi obsahom dobrých mravov a dobrých mravov súťaže je možné 
do istej miery prirovnať aj k rozdielom medzi záväzkovými vzťahmi, ktorých 
režim je podriadený Občianskemu zákonníku, a tými, na ktoré sa vzťahuje re-
žim Obchodného zákonníka. Toto prirovnanie však, samozrejme, nie je možné 
interpretovať na základe jednotlivých podmienok určujúcich ten alebo onen 
režim záväzkového vzťahu, a to minimálne z dôvodu, že v súťažnom práve plní 
významnú úlohu aj spotrebiteľ, ktorý však ako subjekt práv a povinností v ob-
vyklých obchodných záväzkových vzťahoch upravených treťou časťou Obchod-
ného zákonníka ustupuje skôr do úzadia, resp. jeho výskyt v týchto vzťahoch 

hom alebo účelom odporuje zákonu alebo ho obchádza alebo sa prieči dobrým mravom.“ Podľa 
§ 564 OZ: „Ak je čas plnenia ponechaný na vôli dlžníka, určí ho na návrh veriteľa súd podľa 
okolností prípadu tak, aby to bolo v súlade s dobrými mravmi.“  a pod. 

11 Napríklad v zmysle rozsudku Krajského súdu v Banskej Bystrici z 28. augusta 2008, sp. zn. 
16 Co 152/2008: „Občiansky zákonník ani iný predpis nedefinuje pojem dobré mravy. Teória  
a súdna prax však zhodne považujú dobré mravy za všeobecne uznávané pravidlá morálky, ktoré 
predstavujú fundamentálny hodnotový poriadok spoločnosti a zákonodarca ich považuje za tak 
významné, že ich pomocou odkazu v právnej norme včleňuje do občianskeho práva. Z toho vyplý-
va, že tieto morálne pravidlá majú objektívnu povahu, a preto akékoľvek súhlasné, a teda subjek-
tívne motivované vyhlásenie zmluvných strán nie je smerodajné v tom, či nimi uzavretá zmluva 
je v súlade s dobrými mravmi alebo nie.“ V zmysle rozsudku Najvyššieho súdu ČR z 12. januára 
2012, sp. zn. 21 Cdo 3201/2010: „Dobrými mravy se rozumí souhrn společenských, kulturních  
a mravních norem, jež v historickém vývoji osvědčují jistou neměnnost, vystihují podstatné histo-
rické tendence, jsou sdíleny rozhodující částí společnosti a mají povahu norem základních.“ a pod.

12 Ustanovenie § 4 ods. 8 zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa.
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by mal byť skôr zriedkavý. Uvedeným prirovnaním som skôr chcel poukázať na 
významnú odlišnosť medzi oboma (z hľadiska jazykového) podobnými pojma-
mi. Vzhľadom na uvedené je možné dospieť k záveru, že tým prvkom, ktorým 
sa oba uvedené pojmy zásadne odlišujú, je priestor, v ktorom by malo dochádzať 
k ich realizácii. V prípade dobrých mravov ide o pojem, ku ktorého naplneniu 
dochádza spravidla vo vzťahoch realizujúcich sa v intenciách právnej úpravy 
noriem občianskeho práva, čo sa prejavuje aj v samotnej povahe týchto vzťa-
hov, pričom v prípade dobrých mravov súťaže ide o pojem, ktorého existencia, 
a takisto aj naplnenie obsahovej stránky je bytostne spätá s jeho realizáciou  
v hospodárskej súťaži. V  tomto zmysle je možné vnímať v  rámci identifiká-
cie nekalosúťažného konania aj určitú podmienenosť a  jednoznačnú spätosť  
hospodárskej súťaže a dobrých mravov súťaže, ktoré tvoria v prípade posudzo-
vania splnenia podmienok generálnej klauzuly de facto určitú spojenú a vzá-
jomne podmienenú podstatu. 

V rámci hľadania odpovede na otázku vymedzenia dobrých mravov súťa-
že je možné súhlasiť s názorom Vrchního soudu v Olomouci, ktorý vo vzťahu  
k tomuto pojmu uviedol: „Vzhledem k tomu, že zákon výslovně nedefinuje pojem 
dobrým mravů soutěže, lze tak pod ním rozumět určité všeobecné (v hospodářské 
soutěži platné) mimoprávní či etické zásady a normy, které jsou kladeny na všech-
ny, kteří se v dané hospodářské oblasti projevují – vyvíjí svou činnost za účelem 
dosažení určitého prospěchu, které vymezují, co v dané hospodářské oblasti lze 
považovat za poctivé, slušné, sledující vlastní prospěch, avšak nepoškozující ji-
ného. Dobré mravy soutěže jsou tak spíše měřítkem etického hodnocení konkrét-
ních situací a jejich souladu s obecně uznávanými pravidly slušného a poctivého 
jednání.“13 Domnievam sa, že toto merítko (kritérium) etického hodnotenia 
konkrétnych situácii a ich súlad so všeobecne uznávanými pravidlami sluš-
ného a poctivého konania je potrebné vnímať v kontexte súťaže konkrétnych 
súťažiteľov a nie len v rovine všeobecných požiadaviek slušného a spravodlivého 
konania. V uvedenom zmysle je možné vnímať aj závery Najvyššieho súdu ČR, 
ktorý uvádza: „Pro zjištění, zda jednání žalovaného mohlo vůbec naplňovat obec-
nou skutkovou podstatu nekalé soutěže, musel odvolací soud podrobně zkoumat, 
zda byla splněna podmínka rozporu s dobrými mravy soutěže (nikoli rozporu 
s dobrými mravy obecně). Protože jde o otázku právní, nikoli skutkovou, řeší ji 

13 Rozsudok Vrchního soudu v Olomouci z 2. mája 2012, sp. zn. 7 Cmo 338/2011.
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soudy podle svého mravního a právního, zákonům odpovídajícího přesvědčení, 
nikoli znalci.“14

Snahu o vymedzenie pojmu dobré mravy súťaže je možné identifikovať aj 
v podmienkach Najvyššieho súdu SR, ktorý tento pojem vymedzuje ako „pra-
vidlá a zvyklosti, ktoré sa dodržiavajú v konkurenčnom prostredí a ktoré aj samot-
ní súťažitelia považujú za zodpovedajúce podnikateľskej korektnosti.“15 

Pri vymedzovaní dobrých mravov súťaže sa teda neubránime nevyhnutnosti 
jeho posudzovania podľa podmienok konkrétneho prípadu a v tomto smere 
plní zásadnú funkciu orgán, ktorý posudzuje daný prípad, s tým, že určité kona-
nie môže spĺňať podmienky rozporu s dobrými mravmi, no toto konanie nemu-
sí byť v rozpore s dobrými mravmi súťaže. Zlocha v tejto súvislosti uvádza, že: 

„Sudca v zmysle zásady iura novit curia musí v konkrétnom prípade aplikovať § 44 
OBZ, ktoré odkazuje na dobré mravy, prostredníctvom posudzovania skutkových 
okolností jednotlivého prípadu.“16 Nie zriedkavo môže byť konanie súťažiteľa 
v hospodárskej súťaži v rozpore s dobrými mravmi, keďže v rámci „boja“ o trh 
a o umiestnenie tovarov dochádza k tomu, že ak je jeden zo súťažiteľov úspešný, 
tak iný je neúspešný a spravidla stráca svoje príjmy, čo sa de facto môže preja-
viť v obmedzení výroby, úbytku zamestnancov (strate príjmu živiteľa rodiny), 
a môže to viesť aj k celkovému donúteniu určitého súťažiteľa k ukončeniu svojho 
podnikania, čo by mohlo byť v širšom zmysle považované za konanie, ktoré je 
v rozpore s dobrými mravmi, no z pohľadu súťažného práva je takéto konanie 
zvyčajné a do istej miery aj žiaduce, pretože z takéhoto súboja by mal mať v ko-
nečnom dôsledku profit subjekt, ktorému sú dané tovary určené. 

Podplácanie v nekalej súťaži
Systematika právnej ochrany hospodárskej súťaže pred nekalou súťažou je 

realizovaná prostredníctvom osobitného vzťahu medzi všeobecným vymedze-
ním nekalej súťaže reprezentovaným tzv. generálnou klauzulou nekalej súťaže 
(ktorej podmienky boli v skoršom texte analyzované) a osobitnými skutkový-
mi podstatami nekalej súťaže.17 Generálna klauzula nekalej súťaže plní najmä 

14 Rozsudok Najvyššieho súdu SR z 29. apríla 2008, sp. zn. 32 Cdo 139/2008.
15 Rozsudok Najvyššieho súdu SR z 29. júla 1994, sp. zn Obo 180/94.
16 ZLOCHA, Ľubomír. Pojem dobré mravy v kontexte generálnej klauzuly nekalej súťaže. In Práv-

ny obzor, 98, č. 4, s. 363.
17 Podľa § 44 ods. 2 OBZ: „Nekalou súťažou podľa odseku 1 je najmä: a) klamlivá reklama,  

b) klamlivé označovanie tovaru a služieb, c) vyvolávanie nebezpečenstva zámeny, d) parazitova-
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funkciu dostatočne všeobecného právneho rámca pre identifikáciu určitého ko-
nania ako nekalosúťažného a vo vzťahu k jednotlivým skutkovým podstatám 
nekalej súťaže plní zároveň funkciu všeobecnej normy, ktorej podmienky je 
nevyhnutné skúmať aj pri posudzovaní nekalosúťažného konania podľa jed-
notlivých skutkových podstát nekalej súťaže. Pritom platí, že všetky podmienky 
generálnej klauzuly nekalej súťaže musia byť splnené aj pri konaniach, ktoré by 
mohli byť posudzované v rámci osobitných ustanovení § 44 ods. 2 OBZ, a zá-
roveň, že generálna klauzula vytvára širší právny rámec nekalej súťaže, ktorého 
dôsledkom môže byť to, že síce určité konanie nebude napĺňať znaky osobitnej 
skutkovej podstaty nekalej súťaže, ale môže byť vyhodnotené ako nekalosúťažné, 
a to v prípade, ak spĺňa podmienky generálnej klauzuly. Strémy v tejto súvislosti 
uvádza, že: „Môžeme hovoriť o tzv. sudcovských, nepomenovaných skutkových 
podstatách alebo o iných formách nekalej súťaže, ktoré vznikajú predovšetkým 
judikatúrnym rozvedením pojmu ,dobré mravy súťaže´ pri aplikácii na konkrétne 
skutkové prípady.“18

Uvedený vzťah generálnej klauzuly teda rovnako platí aj pre podmienky 
podplácania ako osobitnej skutkovej podstaty nekalosúťažného konania. Oso-
bitosťou tejto skutkovej podstaty je to, že jej obsah do istej miery koreluje s ob-
sahom trestného činu podplácania, ktorého skutková podstata je vymedzená  
v § 332 ods. 1 TZ, a takisto aj trestného činu prijímania úplatku, ktorého skut-
ková podstata je vymedzená v § 328 ods. 1 TZ. Skutková podstata podplácania 
je svojím vymedzením pomerne blízka uvedeným trestným činom. Je však zrej-
mé, že minimálne v rovine postihu je potrebné jednoznačne odlišovať medzi 
oboma druhmi pre spoločnosť nežiaduceho správania. A priori by bolo možné 
uviesť, že v zmysle zásady ultima ratio by malo byť v rámci trestného práva 
postihované len to najzávažnejšie protispoločenské správanie a v tomto duchu 
by bolo možné uvažovať aj pri rozlišovaní medzi postihovaním konania podľa 
noriem trestného alebo súkromného práva. Domnievam sa, že tento princíp,  
t. j. postihovať závažnejšie konanie podľa trestného práva a menej závažné podľa 
noriem práva súkromného je pre jednoznačné určenie rámcov odlíšenia oboch 
nežiaducich konaní nedostatočné, a to najmä z dôvodu, že aj v nekalej súťaži 
môže vzniknúť škoda, resp. byť poskytnutý alebo prijatý úplatok, ktorý z hľadiska  

nie na povesti podniku, výrobkov alebo služieb iného súťažiteľa, e) podplácanie, f) zľahčovanie,  
g) porušenie obchodného tajomstva, h) ohrozovanie zdravia spotrebiteľov a životného prostredia.“

18 STRÉMY, Jana. Generálna klauzula nekalej súťaže s akcentom na ochranu spotrebiteľa. In Prá-
vo, obchod, ekonomika. Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, 2017, s. 130. 
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jeho hodnoty predstavuje značnú sumu. Takisto neobstojí ako odlišujúce krité-
rium, že podplácaným subjektom v prípade trestnoprávneho postihu musí byť 
osoba, ktorá vykonáva verejnú funkciu, keďže ani Trestný zákon neustanovuje 
túto podmienku. To znamená, že odlišujúce kritérium medzi postihmi v rámci 
trestného a súkromného práva je pri podplácaní potrebné hľadať v iných sú-
vislostiach. Toto kritérium je potrebné identifikovať z hľadiska motivácie kona-
nia konajúcej osoby; priestoru, v ktorom sa realizuje; a tiež v rovine špecifických 
vlastností konajúcej osoby. Podplácanie upravené a postihované v Obchodnom 
zákonníku sa môže realizovať len rámci priestoru hospodárskej súťaže, to zna-
mená, že v prípade konania, ktoré by síce bolo z hľadiska jeho obsahu nežiadu-
cim konaním a konajúci subjekt by ho poskytoval inému za to, že bude konať 
ním požadovaným spôsobom, čím získa určitú výhodu oproti ostatným, pri-
čom toto konanie by nebolo realizované v hospodárskej súťaži, by nemohlo 
dôjsť k jeho postihu podľa noriem nekalej súťaže. Obdobný názor prezentuje 
aj Kubinec, ktorý uvádza: „Podmienkou naplnenia tejto skutkovej podstaty bude 
existencia súťažného vzťahu medzi aspoň dvoma súťažiteľmi, v rámci ktorého 
jeden súťažiteľ priamo (v rámci priameho kontaktu) alebo nepriamo (napr. pros-
tredníctvom sprostredkovateľa) ponúkne, sľúbi alebo poskytne akýkoľvek prospech 
niektorej z kvalifikovaného okruhu osôb spriaznených s druhým súťažiteľom, pri-
čom cieľom podplácajúceho súťažiteľa je dosiahnuť na úkor ostatných súťažiteľov 
pre seba alebo iného súťažiteľa prednosť alebo inú (neoprávnenú) výhodu v rámci 
hospodárskej súťaže.“19

Významná odlišnosť medzi trestnoprávnou a súkromnoprávnou úpravou 
podplácania a jeho postihom tiež spočíva v osobitých nárokoch kladených na 
identifikáciu subjektov korupcie (podplácajúci a podplácaný) v nekalej súťaži. 
Podplácania podľa § 49 OBZ sa môže dopustiť len súťažiteľ, teda subjekt, ktorý 
sa zúčastňuje na hospodárskej súťaži, pričom nie je rozhodujúce, či tento sub-
jekt zároveň je alebo nie je aj podnikateľom.20 Vzhľadom na skutočnosť, že 
najmä v prípade právnických osôb koná v ich mene osoba s vlastnou právnou 
subjektivitou (napr. fyzická osoba v postavení štatutárneho orgánu), zaväzujú 
tieto úkony právnickú osobu, a to aj v rozsahu znášania negatívnych násled-
kov spojených s podplácaním, ktoré sa môžu prejaviť v uplatňovaní právnych  

19 MAMOJKA, Mojmír a kol. Obchodný zákonník. Veľký komentár. 1 zväzok. Bratislava : EURO-
KODEX, 2016, s. 151. 

20 K problematike spotrebiteľa ako podplácajúceho subjektu bližšie pozri VOZÁR, Jozef. Právo 
proti nekalej súťaži. Bratislava : VEDA, 2013, s. 197.
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prostriedkov ochrany proti nekalej súťaži (§53 OBZ). V tejto súvislosti je po-
trebné upozorniť, že súťažiteľ bude znášať negatívne následky podplácania prav-
depodobne aj v prípade, ak konajúcou osobou bude len „radový“ zamestnanec 
a vedenie právnickej osoby mu k nekalosúťažnému konaniu neudelilo pokyn 
a nerealizovalo sa ani s vedomím vedenia právnickej osoby. 

Takisto je špecifický aj subjekt, ktorému je určitá výhoda (úplatok) zo stra-
ny podplácajúceho poskytnutá. Touto osobou môže byť len člen štatutárneho 
alebo iného orgánu iného súťažiteľa (konateľ, člen predstavenstva, spoločník vo 
verejnej obchodnej spoločnosti a pod.) alebo osoba v pracovnom alebo inom 
obdobnom pomere k inému súťažiteľovi. 

Vymedzenie okruhu subjektov, ktoré môžu byť podplácané, sa zdá ako po-
merne jednoznačné. Isté pochybnosti však môže vyvolať otázka určenia osôb 
v pracovnom alebo inom obdobnom pomere. Je však možné ustáliť, že pod 
tento pojem je možné subsumovať tzv. dohody o prácach vykonávaných mimo 
pracovného pomeru, upravených v § 223 a nasl. ZP, a to:
a) dohoda o vykonaní práce, 
b) dohoda o pracovnej činnosti, 
c) dohoda o brigádnickej práci študentov. 

Zo skôre uvedeného jednoznačne vyplývajú osobitné požiadavky na súťa-
žiteľov, aby aktívne zabezpečovali aj určitú odbornú úroveň osôb, ktoré by sa 
mohli dopustiť nekalosúťažného konania, keďže pre vznik zodpovednosti sú-
ťažiteľa sa nevyžaduje zavinenie konajúcej osoby a ani jej vedomosť o tom, že 
svojím konaní napĺňa znaky skutkovej podstaty podplácania v nekalej súťaži. 
Tento prvok je podľa mojej mienky dôležitý, keďže sa praktiky nekalej súťaže re-
alizujú spravidla medzi podnikateľmi, a vzhľadom na absenciu verejnoprávneho 
prvku medzi zúčastnenými subjektami môžu tieto osoby vnímať svoje konanie 
v intenciách zmluvnej slobody a možností súkromného práva bez toho, aby si 
uvedomovali, že toto ich konanie môže byť zakázané a aj sankcionované. 

Záver 
Nekalá súťaž je nežiaducou externalitou hospodárskej súťaže, prostred-

níctvom ktorej sa súťažitelia snažia získať určitý prospech, resp. výhodu opro-
ti iným súťažiteľom nekalým postupom. Jej zisťovanie a dokazovanie je však 
pomerne problematické, keďže sa realizuje spravidla v podmienkach vzťa-
hov medzi podnikateľmi, ktorí z týchto nekalých praktík profitujú, a tiež aj  
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z dôvodu, že v rovine súkromného práva absentuje možnosť realizovať operatív-
ne činnosti, ktoré sú k dispozícii orgánom činným v trestnom konaní. Zriedka-
vosť odhaľovania nekalej súťaže, osobitne podplácania v nekalej súťaži, je mož-
né odvodzovať aj z počtu súdnych rozhodnutí dovolacieho súdu v danej oblasti, 
ktorý je minimálny. 

V príspevku som sa snažil identifikovať podmienky vymedzujúce nekalo-
súťažné konanie s osobitným zreteľom na podplácanie, ktorých preukazovanie 
zaťažuje v konkrétnom prípade osoby, ktorých práva boli nekalou súťažou po-
rušené alebo ohrozené s tým, že rozhodujúcu úlohu pri ich posudzovaní zo-
hráva konajúci sudca, ktorý by mal zvážiť v intenciách princípov nekalej súťaže, 
či došlo k naplneniu podmienok nekalosúťažného charakteru alebo nie. Príliš 
horlivá snaha o ustanovenie jednoznačných, resp. striktných znakov nekalej 
súťaže by v konečnom dôsledku mohla zmariť postihovanie týchto nežiaducich 
konaní súťažiteľov, a tým aj ohroziť fungovanie hospodárskej súťaže ako takej. 
Zároveň sa však domnievam, že vzhľadom na neustály vývoj v oblasti realizácie 
nekalosúťažných praktík je vhodné uvažovať aj o zmenách právnej úpravy, ktoré 
by zjednodušili proces preukazovania nekalosúťažného konania. 
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„IVÁNKU, KAMARÁDE, MŮŽEŠ MLUVIT?“  
ALEBO O KORUPCII A PORUŠOVANÍ INTEGRITY 

ŠPORTU V PODMIENKACH SR A ČR

Ladislav Križan

Abstrakt
Odkedy Srbská republika hostila 15. marca 2012 v Belehrade XII. konfe-

renciu ministrov Rady Európy zodpovedných za oblasť športu, ktorá sa ko-
nala v kooperácií s tzv. EPAS, uplynulo 5 rokov. EPAS je jedna z rozšírených 
čiastkových zmlúv Rady Európy, konkrétne v oblasti športu, ktorá umožňuje 
niektorým štátom Rady Európy plus ďalším signatárom zmluvy angažovať sa 
v osobitných aktivitách spoločného záujmu so súhlasom ostatných členov Rady 
Európy. Autor sa predkladanom príspevku pokúša priblížiť na konferencii pre 
neskorší vývoj prezentovanú kľúčovú štúdiu uskutočniteľnosti týkajúcu sa pod-
pory integrite športu bojom proti ovplyvňovaniu výsledkov zápasov a následnú 
diskusiu, ktorá viedla až k Dohovoru Rady Európy o manipulácii športových 
súťaží z 18. septembra 2014. Ten po 3! rokoch 30. novembra 2017 predložilo 
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ako nele-
gislatívny všeobecný materiál do medzirezortného pripomienkového konania 
pod značkou LP/2017/8801 s jeho predpokladanou ratifikáciou Slovenskou 
republikou v roku 2018. 

Kľúčové slová:  Dohovor Rady Európy o manipulácii športových súťaží, kon-
ferencia ministrov, Rada Európy, EPAS, GRECO, Európska 
únia, Eurojust, Europol, IOC, UEFA, SFZ, šport, futbal, špor-
tové stretnutie, ovplyvňovanie výsledkov, stávkovanie/tipova-
nie, korupcia, match fixing, koncepcia, medzinárodný dohovor, 
odporúčanie, monitorovací systém, Ministerstvo školstva, vedy 
výskumu a športu SR, Ministerstvo vnútra SR, Generálna pro-
kuratúra SR, Ministerstvo spravodlivosti SR

1 Pozri celý materiál na:  https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2017/880 (navští-
vené 5. 12. 2017).
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Abstract
Republic of Serbia hosted on the 15th March 2012 in Belgrade the 12th Con-

ference of Ministers of Council of Europe responsible for Sport, in cooperation 
with EPAS – Enlarged Partial Agreement on Sport Council of Europe which was 
5 years ago. EPAS is one of the enlarged partial agreements of Council of Europe, 
concrete in area of sport, which enable some states of Council of Europe and 
some others who has signed it, to be active in special area of common interest 
with approval of other states of Council of Europe. In the presented article, the 
author attempts to introduce the Conference agenda important especially for 
future key Feasibility study regarding manipulation of sports competition and 
match-fixing, approved by resolution number 1, followed up by 5 years discus-
sion leading to Council of Europe Convention on the Manipulation of Sports 
Competitions (19. XI. 2014). Convention was after 3! years sent by Ministry of 
Education, Science, Research and Sport of the Slovak Republic into interminis-
terial discussion with estimated ratification in 2018. 

Keywords:  Council of Europe Convention on the Manipulation of Sports 
Competitions, Conference of Ministers, Council of Europe, EPAS, 
GRECO, European Union, Eurojust, Europol, IOC, UEFA, SFA, 
sport, football, sport match, match fixing, betting, corruption, strat-
egy, international convention, Standing committee, paneuropean 
cooperation, Ministry of Education, Science, Research and Sport, 
Ministry of Interior, General Prosecution, Ministry of Justice 

Úvod alebo o športe v tipovacej pasci 
Posledné obdobie dobrej povesti športu na celom svete nepraje. Najlepším 

príkladom je príbeh Lancea Armstronga, ktorý sa stal tragédiou pre tých, čo 
mu roky verili. Po rokoch sála z neho už najmä chlad vinníka bez ľútosti nad 
obeťami, z ktorých hlavnou je jeho šport – cyklistika.

Ako veľmi môžu poškodiť Armstrongove lži zatiaľ tak veľmi sympatický 
príbeh aj nášho Petra Sagana a jeho úspechy? Nórski športovci to dobre vedia  
a dobrovoľne si preto prednedávnom zdvojnásobili sankcie za doping, pretože 
negatívna generalizácia vie byť úžasne nespravodlivá. Práve k nevinným. 

Platí to aj o večnej diskusii o korupcii v športe. 
Pospolitý ľud z celého sveta však práve vďaka nej verí tvrdeniu, že rozho-

dovanie o miestach konaní olympijských hier, ale aj futbalových majstrovstiev 
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sveta 2018 či 2022 bolo, je a bude výlučne geopolitickou hrou, o výsledku ktorej 
rozhodujú hrubé fauly. Po minulých aférach pánov prsteňov z Medzinárodného 
olympijského výboru či Blatterovej FIFA netreba ani Qatargate.

Validné a reliabilné dáta by sa zišli aj do diskusie o korupcii vo svetovom 
futbale, ktorý je veľmi často ohadzovaný blatom najmä z bulvárnych médií. Ne-
mecký prípad Flankengott a jeho tvár, kriminálny komisár z Bochumu Fried-
helm Althans, sú totiž dôkazom, že podozrenia zo spáchania trestnej činnosti 
pri ovplyvňovaní výsledkov 32 zápasov v nemeckých! futbalových súťažiach 
medializovaných v novembri 2009, ktoré sa týkali nakoniec až 351 podozrivých 
a do vyšetrovania bolo zapojených viac ako 25 štátov sveta, sa dajú úspešne 
ukončiť okrem senzačného odhalenia bulváru a následných tlačových konfe-
rencii aj odsudzujúcim rozsudkom.

Podpora integrite športu bojom proti ovplyvňovaniu výsledkov zápasov: 
od štúdie uskutočniteľnosti z roku 2012, následnou diskusiou, až k Doho-
voru Rady Európy o manipulácii športových súťaží s jeho predpokladanou 
ratifikáciou Slovenskou republikou v roku 2018 

Rada Európy riadi činnosť týkajúcu sa športu prostredníctvom Európskeho 
kultúrneho dohovoru.2 Sleduje svoj primárny cieľ spätý s ľudskými právami  
a v športe plní dvojakú stratégiu na udržanie čestnosti a čistoty v ňom. 

Prvým cieľom je najmä propagovanie tzv. športu pre všetkých ako prostried-
ku zlepšenia kvality života, uľahčenia sociálnej integrácie a prispenia k sociálnej 
súdržnosti osobitne medzi mladými ľuďmi (Charta o športe pre všetkých3 
prijatá v roku 1975, resp. Kódex športovej etiky z roku 1992).

Druhým cieľom je ochrana športu pred nebezpečenstvami, ktorým v súčas-
nosti šport čelí, a to pred:
a) násilím a neviazanosťou divákov na športových podujatiach,
b) dopingom a
c) ovplyvňovaním výsledkov športových stretnutí (tzv. match fixing).

2 Európsky kultúrny dohovor bol dojednaný v Paríži 19. decembra 1954 a jeho znenie bolo 
oznámené v Zbierke zákonov pod č. 290/1990 Zb. Dostupné na internete (stránky Rady Eu-
rópy): http://conventions.coe.int/Treaty/Commun/QueVoulezVous.asp?NT=018&CM=8&D-
F=23/05/2012&CL=ENG (navštívené 5. 12. 2017).

3 Dostupné na internete: http://www.coe.int/t/dg4/sport/Resources/texts/spchart2_en.asp#To-
pOfPage (navštívené 5. 12. 2017).
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Z hľadiska dôležitosti právnych aktov Rady Európy v oblasti športu podľa 
ich právnej záväznosti upravujú uvedenú problematiku [v bodoch a) a b)] na-
sledujúce právne dokumenty: 
1. Európsky dohovor o násilí a neviazanosti divákov počas športových 

podujatí, a najmä na futbalových zápasoch, ktorý bol uzavretý 19. augus-
ta 1985 v Štrasburgu. Dohovor nadobudol platnosť 1. novembra 1985, pre 
Slovenskú republiku nadobudol platnosť 1. júla 1993 (publikovaný pod  
č. 295/1993 Z. z.).
Dôležitú funkciu pri praktickom uplatňovaní tohto dohovoru plní jeho Stály 
výbor, ktorý monitoruje dodržiavanie jeho opatrení a vydáva k jeho aplikácii 
praktické odporúčania, konkrétne najmä: 
a) Odporúčanie Rec (1999) 1 o usporiadateľskej službe;
b) Odporúčanie Rec (1999) 2 o odstránení oplotenia na štadiónoch;
c) Odporúčanie Rec (2001) 6 Výboru ministrov členským štátom o pred-

chádzaní rasizmu, xenofóbii a rasovej neznášanlivosti v športe;
d) Odporúčanie Rec (1989) 1 o usmerneniach pre predaj vstupeniek;
e) Odporúčanie Rec (2002) 1 o usmerneniach pre predaj vstupeniek na 

medzinárodných futbalových zápasoch;
f) Odporúčanie Rec (2003) 1 o úlohe sociálnych a vzdelávacích opatrení 

pri predchádzaní násiliu v športe a o príručke o predchádzaní násiliu 
v športe;

g) Odporúčanie Rec (2008) 1 o kontrolnom zozname opatrení, ktoré majú 
prijať usporiadatelia profesionálnych športových podujatí a orgány ve-
rejnej moci;

h) Odporúčanie Rec (2008) 2 o využívaní hosťujúcich usporiadateľov;
i) Odporúčanie Rec (2008) 3 o používaní pyrotechniky na športových pod-

ujatiach;
j) Odporúčanie Rec (2009) 1 o využívaní verejných priestranstiev na sle-

dovanie veľkých športových podujatí;
k) Odporúčanie Rec (2011) 1 o školení bezpečnostných technikov, pra-

covníkov dohľadu a usporiadateľov (safety officer, supervisor and safety 
steward training).

2. Dohovor proti dopingu, ktorý bol uzavretý 16. novembra 1989 v Štrasbur-
gu, nadobudol platnosť 1. marca 1990, pre Slovenskú republiku nadobudol 
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platnosť 1. júlom 1993 (publikovaný pod č. 262/1993 Z. z.). Dňa 12. sep-
tembra 2002 bol otvorený na podpis Dodatkový protokol k Dohovoru proti 
dopingu, ktorý nadobudol platnosť 1. apríla 2004 a pre Slovenskú republiku 
je účinný od 1. mája 2005.

Za dohľad nad implementáciou dohovoru je zodpovedná Monitorovacia 
skupina. Spolu s Európskou komisiou a členskými štátmi EÚ pomohla Rada 
Európy založiť Svetovú antidopingovú agentúru (WADA), má zastúpenie aj  
v jej vedení a aktívne prispieva k jej politike. 

Vypracovanie Svetového antidopingového kódexu4 s jeho rozličnými nor-
mami je príkladom úzkej spolupráce medzi Radou Európy a WADA, pričom 
Dohovor proti dopingu Rady Európy poslúžil aj ako základ na vypracovanie 
dohovoru UNESCO.5 Túto agendu pokrýva v tejto oblasti Antidopingová 
agentúra SR, ktorej status bol po jej dlhoročnej existencii rozhodnutím minis-
terstva ako príspevkovej organizácii zvýšený jej zriadením priamo zo zákona 
od 1. januára 2016. 

Za ďalšie dôležité dokumenty Rady Európy v oblasti športu možno označiť 
tzv. Európsku chartu o športe prijatú 24. septembra 1992 a revidovanú v roku 
2001. V máji 2007 bol na základe Rezolúcie prijatej Výborom ministrov Rady 
Európy vytvorený tzv. EPAS (Enlarged Partial Agreement on Sport), ktorého čle-
nom je iba časť krajín Rady Európy. Slovenská republika zatiaľ nie je členom 
EPAS-u.

Problematika špekulatívneho ovplyvňovania výsledkov športových stretnu-
tí dosiaľ nebola upravená v žiadnom medzinárodnom dohovore Rady Euró-
py a ani v inom dohovore. Dlhodobým predmetom sporu bolo hľadanie opti-
málneho právneho rámca, resp. nástroja pre efektívny boj s týmto negatívnym 
javom, ktorý významne deformuje šport a jeho základné princípy. Do úvahy 
pripadalo riešenie formou samostatnej konvencie obdobnej ako pri dopingu, 
dodatkový protokol k dohovoru proti korupcii alebo regulácia formou nezá-
väzných odporúčaní Výboru ministrov Rady Európy, prípadne iného orgánu 
Rady Európy pre oblasť športu.

4 Dostupné na internete: http://www.antidoping.sk/?antidoping-ADA-SR=%3E-kodex&ada=20 
(navštívené 5. 12. 2017).

5 Medzinárodný dohovor proti dopingu v športe podpísaný 19. októbra 2005 v Paríži (publiko-
vaný pod č. 347/2007 Z. z.).
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Zlom, podľa nášho názoru, nastal v dňoch 13. až 16. marca 2012, keď sa 
uskutočnila v Belehrade (Srbská republika) XII. konferencia ministrov Rady 
Európy zodpovedných za oblasť športu, ktorej organizátorom bola Rada Európy 
spoločne s Ministerstvom mládeže a športu Srbskej republiky. Rokovanie mi-
nistrov zodpovedných za šport členských krajín Rady Európy je pravidelným 
fórom, na ktorom sa stretávajú nominovaní ministri, prípadne nimi poverení 
zástupcovia členských štátov Rady Európy prioritne zodpovední vo svojej kraji-
ne za oblasť športu vo verejnej správe. Cieľom rokovaní je rozpracovať aktuálnu 
agendu Rady Európy v oblasti športu a dohodnúť sa na spoločnom postupe pre 
ďalšie obdobie. Po úvodných obligátnych úvodných bodoch programu (priví-
tanie a otvorenie konferencie za účasti ministrov, úvodné prejavy, schválenie 
programu, voľba predsedov a podpredsedov konferencie) sa konferencia posu-
nula k hlavným častiam programu, pričom prvá časť sa týkala práve podpory 
integrite športu bojom proti ovplyvňovaniu výsledkov stretnutí. 

Zásadnú prezentáciu k téme mal Friedhelm Althans, prvý hlavný kriminál-
ny komisár z nemeckého Bochumu, ktorý vyšetroval prípad ovplyvňovania vý-
sledkov zápasov v Nemecku, ktorý bol mediálne známy ako Flankengott. Ten je 
podrobne rozobraný aj prostredníctvom rozsudku Krajinského súdu v Bochu-
me z 19. mája 2011, sp. zn. 12 KLs 35 Js 141/10-16/11 v časopise Der Kriminalist, 
č. 11/2011, s. 3 až 9. Zásadné tvrdenia z jeho vystúpenia hovorili, že podozrenia 
zo spáchania trestnej činnosti pri ovplyvňovaní výsledkov 32 zápasov v nemec-
kých! futbalových súťažiach medializované v novembri 2009, sa týkali nakoniec 
až 351 podozrivých, z ktorých 19 malo postavenie organizátorov, resp. lídrov 
trestnej činnosti (z 351 podozrivých boli 3 podozriví aj v SR) a do vyšetrovania 
bolo zapojených viac ako 25 štátov sveta. 

K úlohe rôznych monitorovacích, tzv. early-warning systémov športových 
federácií, ktoré sledujú on-line priebeh stávkovania na športové podujatia vo 
svete, a ich cieľom je poukázať v reálnom čase na nezvyčajné fakty pri stávko-
vaní na konkrétne podujatia, sa vyjadril veľmi skepticky. Jeho priame vyjadre-
nie, že nemajú žiadnu dôkaznú silu a sú využívané veľmi taktickým spôsobom 
páchateľmi trestnej činnosti, ktorí sa k nim v reálnom čase vedia získať prístup, 
je veľmi alarmujúce. Toto tvrdenie potvrdzujú aj doterajšie poznatky o úspeš-
nosti takéhoto nástroja UEFA, ktorý nielenže nezaznamenal trestnú činnosť 
odhalenú iným spôsobom, ale od svojho vzniku zásadným spôsobom neprispel  
k odhaleniu rozsiahlejšej trestnej činnosti, o možnej existencii ktorej niet  
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pochýb. V závere svojho vystúpenia vyzval na urgentné konanie proti tomuto 
fenoménu, pričom jednoznačne kvalifikoval ovplyvňovanie výsledkov zápasov 
na medzinárodnej úrovni ako organizovanú kriminalitu.

Jean-Francois Vilotte, prezident francúzskej verejnej autority regulujúcej 
stávkovanie, okrem logickej politickej podpory prijatia Konvencie Rady Euró-
py o boji proti ovplyvňovaniu výsledkov zápasov, ktorú prezentuje Francúzsko, 
zdôraznil ďalšie dve idey. Prvou je limitovanie stávok na konkrétne športové 
podujatia aj verejnou autoritou, nielen reguláciou športovým hnutím, ktoré sa 
cez FIFA, resp. UEFA snaží získať kontrolu nad udeľovaním práv na stávkovanie 
na nimi organizované podujatia. Druhou je transnacionálnosť problému exis-
tenciou jeho kruciálnych častí v Ázii. Aj z monitorovacích správ UEFA vyplýva, 
že značná časť podozrivých stávok na európske športové podujatia sa uskutoč-
ňuje práve z Ázie, čo významne komplikuje akékoľvek kroky.

Phillippe De Koster z Belgicka, generálny prokurátor a viceprezident Fi-
nančnej vyšetrovacej jednotky Belgicka, bol spolu s Drago Kosom, predchádza-
júcim vysokým predstaviteľom v rámci čiastkovej zmluvy Rady Európy známej 
ako tzv. GRECO (Group of States against Corruption z roku 1999) a sekretariá-
tom EPAS-u, tvorcom tzv. štúdie uskutočniteľnosti k možnému medzinárodné-
mu právnemu nástroju na podporu integrity športu bojom proti ovplyvňovaniu 
výsledkov zápasov. Táto štúdia majúca viac ako 20 strán vychádzala z odporú-
čania Výboru ministrov Rady Európy z 28. septembra 2011 [Recommendation 
CM/Rec(2011)10 of the Committee of Ministers to member states on promo-
tion of the integrity of sport against manipulation of results, notably match-fi-
xing6 - adopted by the Committee of Ministers on 28 September 2011 at the 
1122nd meeting of the Ministers’ Deputies] a jej hlavným cieľom bolo posúdiť 
relevanciu možného právneho nástroja vo forme záväznej konvencie Rady Eu-
rópy alebo iba vo forme nezáväzných odporúčaní. 

Niekoľko faktov z tejto štúdie uskutočniteľnosti: 
a) Nárast príjmov legálneho stávkového priemyslu za roky 2000 až 2010 stú-

pol z 6,5 miliardy na 19 miliárd, pričom okrem tohto faktu sa odhaduje, že  
cca ⅓ z celkového svetového trhu je ilegálna. 

6 Dostupné na internete: https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?Ref=CM/Rec(2011)10&Language=la-
nEnglish&Site=CM&BackColorInternet=C3C3C3&BackColorIntranet=EDB021&BackColor-
Logged=F5D383 (navštívené 5. 12. 2017).
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b) Bonusy, resp. výhry tipujúcich sú nižšie ako rozpočty športových organizá-
cií, a tie sú nižšie ako príjmy stávkového priemyslu. 

c) Nárast rôznych foriem tipovania, ktoré sú zavádzané bez predchádzajúcich 
konzultácií so športovým hnutím (napr. tipovanie na žltú kartu, prvý rohový 
kop a pod.), zvyšuje možnosť ovplyvňovania stávok. 

d) Asi jedna tretina celého stávkového trhu funguje ilegálne, čo podporuje zá-
ujem organizovaného zločinu. 

Korupcia v športe je na pomedzí súkromného práva a verejného práva. 
Šport je vecou verejného záujmu, preto podplácanie v športe je potrebné posu-
dzovať ako trestný čin korupcie. Ako problémy vnímal dokument, ktorý je viac 
analytickým materiálom mapujúcim súčasný stav ako štúdiou uskutočniteľnosti, 
nasledujúce: 
a) legislatívne medzery (hoci všeobecná právna úprava korupcie pokrýva aj 

šport); 
b) efektivitu Eurojustu a Interpolu, ktorú limituje národná právna úprava a si-

tuácia; 
c) paralelnú existenciu iniciatív so snahou zmeniť stávajúci stav vo veci (EÚ-RE, 

národné lotérie – biznis operátori, IOC, FIFA, UEFA atď.);
d) kooperáciu komponentov z verejných autorít (u nás najmä sekcia štátnej sta-

rostlivosti o šport Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR; Minis-
terstva financií SR; Ministerstva spravodlivosti SR; Generálnej prokuratúry 
SR; čiastočne aj Tipos, a.s.). 

K úlohe EPAS-u v procese poznamenáva, že ten by mohol byť potenciálnym 
lídrom cez zakomponovanie tejto úlohy do jeho štatútu pri súhlase jeho sig-
natárov, no takisto aj cez vytvorenie platformy, ako je napríklad Stála komisia 
pri násilí divákov, resp. Monitorovacia skupina pri dopingu, je to ale otázkou 
financií. EPAS momentálne nimi nedisponuje a počet jeho členských krajín 
platiacich každoročné príspevky sa rokmi skôr znižuje.

Prijatie prípadnej Konvencie Rady Európy by malo pomôcť vyjasniť určité 
princípy týkajúce sa ponuky športových stávok vrátane právneho stavu v tej-

-ktorej krajine z nasledujúceho pohľadu: 
a) štátny monopol,
b) trh s obmedzeným počtom subjektov s domácou licenciou,
c) trh s možnosťou prístupu subjektov s licenciou z inej krajiny,
d) totálny zákaz. 
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Identifikovanie regulačnej autority v krajine a popis jej právomocí vzhľa-
dom na štátne donútenie by mali zároveň umožniť reálnu koordinačnú čin-
nosť v tejto oblasti medzinárodne. Prijatie prípadnej Konvencie Rady Európy by 
umožnilo efektívnu harmonizáciu procesov cez ich delegáciu na Stálu komisiu 
prípadnej Konvencie Rady Európy, napríklad možná činnosť operátora v jednej 
krajine by bola podmienená neexistenciou trestu v druhej, resp. inej krajine. 

Na existenciu špeciálnej skutkovej podstaty trestného činu tzv. športové-
ho podvodu bol osobný názor pána De Kostera skôr negatívny, preferuje ideu 
upchávať „legislatívne diery” v existujúcich trestných kódexoch. Existencia prí-
padnej Konvencie Rady Európy s presne definovanými cieľmi by bola ním po-
važovaná za vhodný nástroj na výzvu konkrétnemu štátu vykonať konkrétne 
opatrenia.

Rozdielnu implementáciu v rozdielnych štátoch by mal efektívne riešiť tzv. 
follow-up mechanizmus zabezpečujúci koordinovanú časovú implementáciu 
medzinárodných štandardov.

Z obsahu dokumentu je potrebné zdôrazniť potrebu kritéria komplexnej 
odbornosti, ktorú by pri prijatí prípadnej Konvencie Rady Európy z pohľadu 
vytvorenia Stálej komisie mal spĺňať (aj) slovenský zástupca v nej. Zástupca(o-
via) SR by mali byť synergicky kompetentní vo veciach verejnej politiky v športe  
a stávkovaní a z neho plynúcich aj trestnoprávnych súvislostí z pohľadu aj (nad)
národnej právnej úpravy. 

V závere rokovania zarezonovalo vystúpenie prezidenta UEFA Michela Pla-
tiniho,7 ktorý poukázal na to, že autonómia športu nie je prekážkou pri boji  
s match fixingom, ktorý je potrebné oveľa prísnejšie kriminalizovať. Vo Francúz-
sku bola prijatá nová právna úprava, ktorá zabezpečuje, že organizátor športové-
ho podujatia musí dať súhlas na to, aby bolo možné ním organizované podujatie 
zaradiť do tipovania. Organizátor športového podujatia teda disponuje právom 
udeliť súhlas stávkovému operátorovi, aby podujatie využil komerčne v rámci 
stávkového priemyslu. Michel Platini tiež vyslovil výzvu adresovanú všetkým 
predstaviteľom verejnej moci spočívajúcu v tom, aby nepripustili názor, že auto-
nómia športu je prekážkou pre zásah, resp. intervenciu zo strany verejnej moci: 

„Let us not accept the idea, which I have heard suggested, that the autonomy of 
sport is an obstacle to intervention by public authorities. This is simply not true!”

7 Dostupné na internete: http://www.coe.int/t/dg4/epas/resources/2012/MSL_12/Speech%20
Platini%20Belgrade%20v3_EN.pdf (navštívené 5. 12. 2017).
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Na záver rokovania boli schválené texty viacerých rezolúcií, ktoré sú do-
stupné na stránke Rady Európy.8 Z nich treba vyzdvihnúť najmä rezolúciu 
č. 1, ktorá dal EPAS v spolupráci s GRECO, CDPC, Moneyval, Economic Cri-
me Division a v kooperácií s EÚ mandát na začatie negociácií o možnej novej 
medzinárodnej konvencii, ktorej predmetom by bolo ovplyvňovanie výsled-
kov súťaženia v športe, a ktorá by mala vytvoriť vhodný právny rámec pre boj  
s týmto fenoménom. Stalo sa napriek tomu, že štúdia uskutočniteľnosti bola pri 
analýze výhod a nevýhod právne záväzného nástroja, ktorým by mohla byť nová 
Konvencia Rady Európy, odborným materiálom, ktorý nepreferoval ani jednu 
z možností. Otázka otvorenia, demonopolizácie národných trhov, resp. harmo-
nizácie celého hazardného trhu v EÚ nebola témou štúdie, ktorá bola v tomto 
smere takisto neutrálna. K vytvoreniu analogickej organizácie, ako je WADA 
v oblasti dopingu, sa dokument staval v roku 2012 ako k predčasnej iniciatíve. 

Odvtedy uplynulo 5 rokov. Sepp Blatter ani Michel Platini po škandáloch 
už nie sú čelnými predstaviteľmi svetového, resp. európskeho futbalu. V Českej 
republike po väzbe prezident tamojšej FAČR Miroslav Pelta v júni 2017 rezig-
noval, bývalá námestníčka ministerstva zodpovedná za šport, FAČR aj on čelia 
trestnému stíhaniu. Zneužitie právomocí úradnej osoby, zjednanie výhody pri 
zadaní verejnej zákazky a porušenie povinnosti pri správe cudzieho majetku. 

Reálnym výsledkom je však aj to, že Dohovor Rady Európy o manipulácii 
športových súťaží 30. novembra 2017 predložilo Ministerstvo školstva, vedy, vý-
skumu a športu SR ako nelegislatívny všeobecný materiál do medzirezortného 
pripomienkového konania pod značkou LP/2017/880.9 

Prípadným podpísaním Dohovoru s výhradou ratifikácie Slovenská repub-
lika vyjadrí svoju vôľu spolupracovať s vládami iných krajín, športovými hnu-
tiami a organizáciami, ktoré sú zapojené do športu a športových stávok v boji 
proti manipulácii športových súťaží, tak na národnej, ako aj na medzinárodnej 
úrovni, čo je dobrá správa. 

Závery alebo futbal ako okoloidúca obeť
Žiaľ, korupcia a podplácanie sú súčasťou každej spoločnosti. Neexistuje dô-

vod, aby si vyhýbali práve športu, skôr práve naopak.

8 Dostupné na internete: http://www.coe.int/t/dg4/epas/resources/2012/MSL_12/final_resolu-
tion_en.pdf (navštívené 5. 12. 2017).

9 Pozri celý materiál na:  https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2017/880 (navští-
vené 5. 12. 2017).
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Existenciu čiernych fondov, podplácanie rozhodcov, nelegálne odmeny hrá-
čom u nás konštatoval vo svojich rozhodnutiach už pred rokom 1989 aj Najvyšší 
súd SSR.10

Ako prvý musel trestný čin korupcie v podmienkach slovenskej najvyššej 
súťaže vo futbale po roku 1989 právoplatne ukončiť a odsúdiť zaň jeho pácha-
teľov až súd inej krajiny. V roku 2007 totiž Najvyšší súd ČR odmietol dovolanie 
z korupcie obvineného českého rozhodcu, ktorý za „70 litrov kvalitného české-
ho vína“ ovplyvnil výsledok zápasu FK Dukla Banská Bystrica – FK Matador 
Púchov na jeseň roku 2003.11 Pre poriadok aj voči kriticky skôr spomínaným 
predstaviteľom Českej republiky je potrebné povedať, že v tom čase bol “ma-
jiteľom” banskobystrického klubu súčasný prezident SFZ Ján Kováčik. Viaceré 
ďalšie konania začínajú byť trestne stíhané, aj keď nie ešte všetky právoplatne, už 
aj v našich slovenských podmienkach.12 Slovenský futbalový zväz vytvoril po 
UEFA regulácii funkciu tzv. integrity officera. Koná sa a je potrebné konať ďalej. 

A koná sa (dokonca radikálne) aj vo svete práva. Po prvotnom veľmi opa-
trnom stanovisku Európskej komisie k aktivitám Rady Európy týkajúcim sa 
idey existencie Dohovoru, ktorá sa dá stručne zhrnúť – „what should be tackled 
at which level“ (čo by sa malo riešiť na akej úrovni) – a jej deklarácii, že v prí-
pade prijatia konvencie Rady Európy by mandát na účasť EÚ v nej podliehal  

10 Porovnaj s ERDÉLYSZKY, T. Trestná činnosť v telovýchovných jednotách. In Socialistické súd-
nictvo, roč. 32, 1980, č. 10, s. 17 – 21.

11 Pozri podrobne uznesenie Najvyššieho súdu ČR z 11. apríla 2007, sp. zn. 8 Tdo 396/2007  
a následne aj uznesenie Ústavného súdu ČR zo 16. decembra 2008, sp. zn. II.ÚS 1932/07. Veľkú 
korupčný škandál v Čechách z roku 2004 približuje zrozumiteľne beletria FELT, Karel. Český 
fotbal: skandální odhalení. Praha : Ottovo Nakladatelství, 2004. Tieto prípady korupcie a pod-
plácania českých futbalových rozhodcov a funkcionárov potvrdil aj Ústavný súd ČR, ktorý ich 
ústavné sťažnosti vždy odmietol ako neopodstatnené a definitívne potvrdil ich vinu v daných ve-
ciach. Pozri napr. uznesenie Ústavného súdu ČR z 12. mája 2009, sp. zn. I. ÚS 161/08; uznesenie 
Ústavného súdu ČR z 30. júla 2009, sp. zn. IV. ÚS 128/08; alebo uznesenie Ústavného súdu ČR  
z 18. decembra 2008, sp. zn. III.ÚS 442/08.

12 Porovnaj napr. s odsudzujúcim rozsudkom Špeciálneho súdu SR v prípadoch korupcie býva-
lého vysokého funkcionára Slovenského futbalového zväzu Vladimíra W., zaoberajúceho sa, 
okrem iného, aj prestupmi na matrike SFZ, ktorému 7. apríla 2009 udelil za korupciu trest od-
ňatia slobody na tri roky a štyri mesiace nepodmienečne v prvej nápravno-výchovnej skupine,  
a tiež peňažný trest vo výške 2 000 eur. Na osem mesiacov podmienečne odsúdil 12. januára 
2010 sudca Špecializovaného trestného súdu v Banskej Bystrici prezidenta TJ Družstevník Če-
ľadice 37-ročného Martina H. Uznal ho za vinného z prečinu podplácania, pretože dal úplatok 
132,78 eur (4 000 Sk) za „dobrý výsledok“ jednému z trojice arbitrov, ktorí 10. mája 2008 roz-
hodovali futbalový zápas Čeľadice – Nová Ves nad Žitavou. 
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predchádzajúcemu súhlasu EÚ danej jej členskými štátmi v oficiálnej procedúre, 
ktorá ešte v oblasti športu nikdy nebola zrealizovaná, znenie Dohovoru počíta  
s EÚ ako podpisujúcim subjektom13! Ako veľa to vypovedá o význame potlá-
čania korupcie v tejto sfére spoločnosti v rámci priestoru nielen EÚ?!

Súťažiť na celosvetovom ihrisku bez existencie pravidiel, ktoré by boli sku-
točnými zbraňami práva, s online rýchlym súperom, je ako hrať o jedného me-
nej a proti súperovi, ktorého dvanástym hráčom je rozhodca. Najmä ak rastú 
geometrickým radom online stávky nie na konečný výsledok športového sú-
ťaženia. A hrá sa tempom, ktoré sa zrýchľuje ku koncu zápasu. Či sa dajú za  
20 minút pred koncom ešte streliť štyri góly, ak je stav 0:0, môže, resp. bude 
závisieť už aj od v tom čase ponúkaného kurzu.

Preč sú časy, keď u nás na začiatku 20. storočia naháňali ulicami Prahy roz-
zúrení diváci hráčov vlastného družstva, ktorí mali nehrať naplno, okrem iného, 
za pracovné miesto u mäsiara sponzorujúceho súpera.14 Časy, keď majiteľ klu-
bu prišiel po zápase na druhom konci republiky do šatne tešiaceho sa družstva, 
ktoré práve zvíťazilo a vynadal mu, že nebudú prémie, lebo natipoval opačne. 
Takisto aj brutálne zbitie šéfa komisie rozhodcov Igora Šramku v roku 2006, 
ktorý nedávno zomrel. Vplyvom najprv existencie Rozhodcovského súdu SFZ 
a následne Komory SFZ pre riešenie sporov je menej nesplatených dlhov, a tým 
aj rizika. Vďaka projektu SFZ futbalnet.sk, ale aj Transparency International Slo-
vensko máme viac spracovaných dát aj o našom futbale. 

Boje o zostup či titul majstra tu boli vždy. Rakovinou nie je patologizácia 
športového súťaženia, ale patologizácia stávkovania na z pohľadu konečné-
ho športového výsledku nepodstatné ukazovatele. Futbal ako hra sa tak stáva 
okoloidúcou obeťou tragických ľudských príbehov. Srbský hráč, jeho albánsky 
hráčsky agent, hráčov švajčiarsky klub, celoeurópska pohárová súťaž, japonskí 

13 Pozri s. 14 Dohovoru Rady Európy o manipulácii športových súťaží, ktorý 30. novembra 
2017 predložilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ako nele-
gislatívny všeobecný materiál do medzirezortného pripomienkového konania pod značkou 
LP/2017/880. 

14 Písal sa vtedy rok 1903. Viac v ZÁPOTOCKÝ, Vladimír. Temné stíny fotbalu. Brno : Computer 
Press, 2009, s. 4. Pozri aj SKRAMLÍK, Pavel. Zákony fotbalové džungle. Praha : Eminent, 1998 
alebo FELT, Karel. Český fotbal: skandální odhalení. Praha : Ottovo nakladatelství, 2005. Le-
gendárne je divadelné predstavenie Čtvrtníčka a Lábusa na základe odposluchov telefonických 
rozhovorov českých futbalových funkcionárov v súvislosti s match-fixingom, ktorý sa dostal aj 
do názvu tohto článku – pozri celé texty odposluchov, resp. hry napríklad v ČTVRTNÍČEK, 
Petr a kol. Krev, pot a skluzy. Praha : Nakladatelství X.Y.Z., 2006.
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tipujúci, malajzijský bookmaker sídliaci na Cypre a singapurský tipovací gang 
prinášajú celosvetový problém organizovanej kriminality. Live. A ten má hneď 
niekoľko kľúčových premenných.

Prvou je nárast príjmov legálneho stávkového priemyslu zapríčinený rozvo-
jom informačných technológií.

Druhou je nárast rôznych tipov (napríklad tipovanie na žltú kartu, prvý ro-
hový kop a pod.), ktoré zvyšujú možnosť ovplyvňovania stávok bez dosahu na 
konečný výsledok, na ktorom je v prvom rade zainteresované futbalové hnutie.

Treťou sú legislatívne medzery a náročnosť koordinácie stále ešte paralelne 
existujúcich viacerých iniciatív so snahou zmeniť stav vecí, či už zo strany EÚ, 
Rady Európy, FIFA, UEFA, alebo stávkových operátorov vrátane ich kooperácie 
s verejnými autoritami.

Poslednou je politicky a fiškálne momentálne extrémne citlivá otázka demo-
nopolizácie a následného otvorenia veľmi rôznorodých národných trhov, resp. 
harmonizácie celého hazardného trhu nielen v Únii. Tri aktuálne podania na 
Ústavnom súde SR súvisiace so slovenskou vnútroštátnou reguláciou prístupu 
k internetu s cieľom zamedziť stávkovať cez web svetovým operátorom, ktorí  
u nás nemajú licencie, je najlepším dôkazom existencie problému. 

Naša futbalová reprezentácia hrá počas zápasov na domácej pôde v sne-
hobielych dresoch. Nutnosť primaľovávať nielen na dresy, ale najmä na luxus-
né biele župany čierne prúžky, na Slovensku zatiaľ najmä v prípade Vladimíra 
Wänkeho, povesti futbalu strašne škodí. 

Najmä kvôli dobrovoľníkom a divákom, ktorí žijú preň a nie z neho.
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EFFECTIVENESS OF EUROPEAN COUNTRIES´  
LAWS AND REGULATIONS DEALING  

WITH MATCH-FIXING1

Tomáš Gábriš – Peter Dedík – Jakub Čavoj

Abstract
The paper introduces outcomes of a research project conducted by the Slo-

vak Football Association with support of UEFA, called „Effectiveness of Euro-
pean Countries´ Laws and Regulations Dealing with Match-fixing“, aiming to 
uncover the latest trends and best practices in the fight against match-fixing in 
legal systems of UEFA member associations. UEFA associations’ countries are 

´generally working towards introducing specific crimes on sports corruption 
and sports manipulation. However, the importance of actual investigative prac-
tice is of equal importance. The paper summarizes the best practices identified 
and proposes solutions for legislators, as well as for the UEFA officials.

Keywords: match-fixing, corruption, UEFA, soccer

Abstrakt
Príspevok sumarizuje výsledky výskumného projektu Slovenského futbalo-

vého zväzu, ktorý podporila aj UEFA, pod názvom „Efektivita právnych úprav 
boja proti manipulovaniu zápasov v krajinách UEFA”. Cieľom bolo identifikovať 
najnovšie trendy a najlepšie skúsenosti s bojom proti korupcii v športe v kraji-
nách, ktorých národné futbalové zväzy sú združené v UEFA. Všetky uvedené 
štáty pritom vo všeobecnosti zavádzajú nové právne úpravy osobitných skut-
kových podstát trestných činov korupcie a manipulácie športových výsledkov. 
Vyšetrovacia prax je však minimálne rovnako dôležitou. Príspevok predkladá 
najlepšie skúsenosti a navrhuje riešenia pre zákonodarcov, ako aj pre funkcio-
nárov UEFA.

Kľúčové slová: manipulovanie zápasov, korupcia, UEFA, futbal 

1 This paper is a partial outcome of a UEFA-supported grant project called „Effectiveness of 
European Countries´ Laws and Regulations Dealing with Match-fixing“, solved by the Slovak 
Football Association in 2016/2017.
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Introduction 
The issue of sports competitions manipulation (hereinafter referred to as 

“match-fixing” has enjoyed unprecedented interest lately. From among all the 
examples it is sufficient to mention the Olympic Movement Code on the Pre-
vention of the Manipulation of Competitions2), the Council of Europe (here-
inafter referred to as “CoE”) Convention on the Manipulation of Sports Compe-
titions (or “The Macolin Convention”3), a related INTERPOL-IOC Handbook 
on Protecting Sport from Competition Manipulation,4 a handbook on inves-
tigating cases of match-fixing (called Resource Guide on Good Practices in the 
investigation of Match-Fixing) issued by the United Nations,5 or establish-
ment of a specialized unit for investigating corruption in sport within the Eu-
ropol. These international and multinational efforts are naturally also reflected 
at the national level – in recent years, one can thus witness a stream of new 
legislation, particularly at the level of criminal law, introducing the offence of 
corruption in sport. This process can be observed in many European (not only 
EU) countries. This trend is not passed over in silence by international sports 
and especially football movement either. For example, the Court of Arbitra-
tion for Sport (CAS) has on several occasions addressed the issue of penalizing 

2 Available at: https://stillmed.olympic.org/Documents/Commissions_PDFfiles/Ethics/olym-
pic_movement_code_on_the_prevention_of_the_manipulation_of_competitions-2015-en.
pdf (accessed on 31. 10. 2017).

3 Available at: https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMConten-
t?documentId=09000016801cdd7e (accessed on 31. 10. 2017). In regard to this Convention,  
a conference to support the implementation of the Convention was held on 20 and 21 Sep-
tember 2016 in Strasbourg. The COE Convention was as of 31.10.2016 signed by 28 countries 
and ratified by two countries (Portugal and Norway). The entry into force of the Convention 
requires at least five ratifications, three of which must be ratification by the members of the 
COE. Despite the fact that to date this Convention has not come into effect so far, a number 
of Member States of the COE have already taken some steps to implement the provisions of 
the Convention in their domestic law, and also to strengthen the prevention, investigation and 
effective sanctioning of the manipulation of sports competitions. Some risk for the future of the 
Convention however seems to represent the current sceptical view of the EU.

4 Available at: https://stillmed.olympic.org/media/Document%20Library/OlympicOrg/IOC/
What-We-Do/Protecting-CleanAthletes/Betting/Education-Awareness-raising/Interpol-IOC-
-Handbook -on-Protecting-Sport-from-Competition-Manipulation.pdf # _ga = 1.77910100.19
32352419.1430747329 (accessed on 31. 10. 2017).

5 Available at: https://www.unodc.org/documents/corruption/Publications/2016/V1602591-RE-
SOURCE_GUIDE_ON_GOOD_PRACTICES_IN_THE_INVESTIGATION_OF_MATCH-
-FIXING.pdf (accessed on 31. 10. 2017).
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match-fixing, as well as the procedure of investigation of such a misdeed at the 
level of national associations. CAS even proposed a principle under which the 
internal sporting regulations should not insist on a proof of guilt beyond rea-
sonable doubt as it is the case in criminal law, since the sports authorities do 
not have such investigative capacities as the state authorities have, and should 
instead be inclined rather to the standard of proof used in civil proceedings – in 
the common law terminology called the “balance of probabilities”, “preponder-
ance of evidence”, or “comfortable satisfaction”.6 In one of the most recent CAS 
decisions, namely in an award of July 2016 (in the KS Skenderbeu case) CAS 
additionally recognized the evidentiary force of the BFDS (Betting Fraud De-
tection System), being a useful and widely used tool of evidence. BFDS, estab-
lished in 2009, uses algorithms and mathematical models to compare calculated 
odds with actual bookmakers’ odds to determine whether the odds in a specific 
minute or time period are irregular. Currently about 2,000 UEFA competitions 
matches are monitored per season, plus further 30,000 member associations’ 
matches covering the top two divisions and cup competitions in each country. 
Its objective is to identify irregular betting behaviour, both pre-match and in-
game (live), in the core betting markets, and it covers all the major European 
and Asian bookmakers.7

UEFA is also aware of the rapid evolution in the area of manipulation of 
sports competitions. This is reflected mainly in the UEFA Resolution on integ-
rity,8 but UEFA was also addressing these issues within its UEFA Research 
Grant scheme, namely having supported the Slovak Football Association´s re-
search project on match-fixing (in 2016/2017), the outcomes of which are sum-
marized in this paper.

6 See in particular the case of Pobeda (FK Pobeda et al. V. UEFA (CAS 2009/A/1920)), and the-
rein mentioned previous decisions of CAS. On subsequent decisions see: http://www.asser.nl/
SportsLaw/Blog/post/the-cas-jurisprudence-on-match-fixing-in-football-what-can-we-learn-
-from-the-turkish-cases-part-1-by-thalia-diathesopoulou (accessed on 31. 10. 2017);  http://
www.asser.nl/SportsLaw/Blog/post/the-cas-jurisprudence-on-match-fixing-in-football-what-
-can-we-learn-from-the-turkish-cases-part- 2-the-procedural-aspects-by-thallium diatheso-
poulou (accessed on 31. 10. 2017).

7 NICHOLSON, Paul. CAS dismisses Skenderbeu appeal with key decision in battle against 
match-fixers. Available at: http://www.insideworldfootball.com/2016/07/07/cas-dismisses-
-skenderbeu-appeal-key-decision-battle-match-fixers/ (accessed on 31. 10. 2017).

8 Available at: http://www.uefa.org/MultimediaFiles/Download/uefaorg/MatchFi-
xPrev/02/07/89/27/2078927_DOWNLOAD.pdf (accessed on 31. 10. 2017).
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The research undertaken by the Slovak Football Association pursued the 
primary goal of updating the information on national situation of match-fi-
xing within UEFA member associations. This update was thereby executed not 
only at the level of EU Member States where a similar survey was conducted in 
2012,9 but also at the level of other countries whose national football associa-
tions are members of UEFA.

For this purpose, a questionnaire has been prepared with 32 questions, 
which has been sent to the employees of national football associations (UEFA 
members) entrusted with the matters of sports integrity (“Integrity Offic-
ers”). The questionnaire was focused on questions of fact (the relevance of the  
problem of match-fixing in each respective State), but also on questions of law 
(regulation of match-fixing at the level of criminal code, the act on sport or 
the gambling act, as well as at the level of internal regulations of the respective 
national football association), and on forensic issues – on the practice of inves-
tigation of match-fixing, and cooperation with various interest groups (stake-
holders), namely police, prosecution, sports associations, bookmakers, betting 
providers and regulators, and other competent state authorities.

Although UEFA brings together 55 football associations, to integrity offic-
ers of which the research team has sent the questionnaire, out of this number, 
only 20 associations filled out the questionnaire at least partially, by the end 
of October 2016. 10 Hence, only information from approximately one third 
of UEFA members was collected. With some additional help from UEFA, four 
more questionnaires11 were handed in. Still, it was clear that it would be nec-
essary to use other sources of information – collected through personal visits 
combined with desk research, using especially the data from reports published 
within a series of five workshops12 organized for the CoE Members, being 
a part of a CoE funded project called Keep Crime Out of Sport13 (KCOOS). 
Within these workshops, national experts shared experience and best practices 

9 Available at: http://ec.europa.eu/sport/library/studies/study-sports-fraud-final-version_en.pdf 
(accessed on 31. 10. 2017).

10 Norway, Denmark, Northern Ireland, Sweden, Finland, Austria, Switzerland, Germany, Malta, 
Lithuania, Turkey, Hungary, Italy, Luxembourg, Montenegro, the Czech Republic, Slovakia, 
Romania, Ukraine and the Russian Federation.

11 Estonia, Azerbaijan, Latvia, Israel
12 Available at: http://pjp-eu.coe.int/en/web/crime-out-sport/regional-seminars (accessed on  

31. 10. 2017).
13 Available at: http://pjp-eu.coe.int/en/web/crime-out-sport (accessed on 31. 10. 2017).



91

within the fight against match-fixing (our research team member, being at the 
same time an expert working for the Slovak Football Association, attended the 
workshops on 25 and 26 October 2016 in Bucharest and on 8 and 9 November 
in Athens). 

Based on the combination of the questionnaires evaluation, KCOOS reports 
and other desk research outcomes, and last-but-not-least personal meetings 
and evaluation of interviews performed with selected experts from selected 
most inspirational countries, a final report with a number of recommenda-
tions and proposals (as summarized below) was drafted and handed in to UEFA 
by the 31 March 2017.

1. Integrity Officers Questionnaire and Evaluation 

In the questionnaire sent out to integrity officers from the UEFA member 
associations, research team has focused on a number of basic questions, in order 
to assess the current situation of match-fixing in respective countries.14 Some 
of the most interesting responses collected were the following:

14 Did your country sign the Council of Europe Convention on the Manipulation of Sports Com-
petitions („Convention“)? (23 responses)

 Have any changes to your national legislation or situation in match-fixing in general taken place 
in your country since the 2012 KEA report? Please see your country´s profile (if applicable) un-
der: http://ec.europa.eu/sport/library/studies/study-sports-fraud-final-version_en.pdf  
(24 responses)

 If your answer to the previous question was „yes“, please indicate what legislation changes have 
been made. (24 responses)

 Which internal regulations of your NA take the match-fixing problem into account? (23 res-
ponses)

 How much do these match-fixing regulations correspond with the UEFA Resolution: European 
football united for the integrity of the game? You can find it at:

 h t t p : / / w w w. u e f a . o r g / M u l t i m e d i a F i l e s / D o w n l o a d / u e f a o r g / M a t c h F i x -
Prev/02/07/89/27/2078927_DOWNLOAD.pdf (24 responses)

 Does the match-fixing problem in your country have a growing trend or is there a steady situ-
ation? (24 responses)

 (Decrease was reported in Switzerland, Turkey, Latvia, Israel and Italy.)
 Do you think that awareness campaigns or codes of conduct help in fighting the match-fixing? 

(24 responses)
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Hungary: „The lesson was learnt by the cheaters. They know how to avoid to 
be suspicious. Instead of using official/licensed channels they started to use illegal 
way for earning money. The betting enterprisers want to earn money... they do not 
have a code of ethic... “

Turkey: „The international aspects of it. The betting operators must be regu-
lated, and some part of the income generated by the betting industry should be 
used for prevention and education purposes. There should be strict betting ban on 
the amateur competitions and all type of youth matches.“

Austria: „Without the support of the authorities, you have little chances for the 
ministry of justice and the judges, there sometimes are more relevant issues than 
sports fraud - no victim is damaged physically, just financial loss of the betting 
industry, they argue.“

Finland: „1. The lax attitude of clubs when recruiting players and building 
of the team i.e. the national composition of players in key areas of the pitch,  

 How would you evaluate the cooperation with law enforcement authorities in the investigation 
of match-fixing in your country? (24 responses)

 (The cooperation is considered perfect in Finland, Azerbaijan and Lithuania.)
 Has the cooperation with the stakeholders (law enforcement, betting operators, etc.) improved 

lately due to the national legislation changes, Convention or due to any other reasons? (20 res-
ponses)  

 Can you assess the potential influence of the Convention on the fight against match-fixing in 
your country? If your country already signed the Convention, please, assess its actual influence 
on the fight against match fixing in your country. (23 responses)

 From your point of view as an Integrity Officer, would you prefer a more detailed legally bin-
ding international regulation on match-fixing, going beyond the Convention?  (24 responses)   

 How many suspected matches (cases for potential investigation) have been reported in your 
country from 1 January 2015 to 31 July 2016? (21 responses)

 What types of evidence are considered relevant enough to start criminal investigations by law 
enforcement authorities in your country? (24 responses)

 Can criminal sanctions for match-fixing be imposed on legal entities (clubs, etc.) in your co-
untry? (23 responses)

 Is betting on sports matches supervised by any specific institutions in your country? (23 res-
ponses)

 What special regulation of betting (including the online betting) is applied by the legislation 
listed in the answer to the previous question? (16 responses)

 Which competitions, matches or just types of stakes are prohibited to be an object of betting or 
which would you propose to be forbidden from placing bets on? (22 responses) 

 How do you cooperate with the betting industry? (24 responses)
 What do you see as a biggest challenge/problem in the fight against match-fixing in general? 

What are your recommendations for the near future? (18 responses)
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2. Poor financial management of clubs being one the basis of player involvement 
in match-fixing.“

Denmark: „In my view one of the biggest problems is due to the fact the bet-
ting operator doesn’t really want to cooperate as being mentioned in connection 
with match fixing is bad for business. They only cooperate because they have to 
and only when absolutely needed because of media interest.“

Slovakia: „The Law on Sport was enacted in 2015 and it defines the term –  
,match-fixing´, which is in line with Convention. In the Criminal Code a new 
criminal offence – ,sports corruption´ has been introduced and sanctions for com-
mitting match-fixing have been included. We have implemented 70 % of Con-
vention recommendations into our legislation, but Slovakia has not signed the 
Convention yet. Match-fixing in our country is not the priority to many sports 
organizations and also the Ministry of Education and Sport, under which match-
fixing agenda falls, is not doing much in this area, especially in respect of the imple-
mentation of Convention into practice. In my opinion only few people in Slovakia 
know about match-fixing and deal with this relatively new issue.“

From the respondent associations´ answers it is clear that in a large num-
ber of the countries there has been a change in legislation towards a new way 
of sanctioning or stricter penalization of the crime of corruption in sport 
(or sports fraud, respectively, in general, the crime of match-fixing), which in 
most countries is considered a special type of offence. This is the case in the fol-
lowing countries: Denmark,15 Montenegro,16 Malta, Lithuania,17 Hungary,18 
Ukraine, Turkey,19 Estonia, Azerbaijan,20 Latvia21 and Italy.22

A similar solution was being under consideration in Switzerland, where it 

15 http://www.ft.dk/RIpdf/samling/20141/lovforslag/L110/20141_L110_som_vedtaget.pdf (ac-
cessed on 31. 10. 2017).

16 http://www.pravda.gov.me/ResourceManager/FileDownload.aspx?rid=226064&rType=2&fi-
le=Krivi%C4%8Dni%20zakonik%20Crne%20Gore.pdf (accessed on 31. 10. 2017).

17 https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/af474760451611e68f45bcf65e0a17ee?positionIn-
SearchResults=0&searchModelUUID=4b606fae-d48f-4cb8-95b7-1d0f001298bf (accessed on 
31. 10. 2017).

18 http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=152383.323276 – Criminal Code; http://njt.hu/cgi_
bin/njt_doc.cgi?docid=82785.323122 – Law on Sport (accessed on 31. 10. 2017).

19 http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=1.5.6222&sourceXmlSearch=&Mevzu-
atIliski=0 (accessed on 31. 10. 2017).

20 http://e-qanun.az/code/11 – Criminal Code Article 192-2 (accessed on 31. 10. 2017).
21 http://likumi.lv/doc.php?id=88966 (accessed on 31. 10. 2017).
22 http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2014/10/21/14A08119/sg (accessed on 31. 10. 2017).



94

KORUPCIA INTERDISCIPLINÁRNE

was proposed to introduce a new crime of “sporting fraud”, since under the 
currently effective legislation and its judicial interpretation the provisions on 
fraud could not be applied to sports. Similarly, new legislation was also to be 
introduced in Germany, where it was proposed to introduce two new crimes: 

“sports betting fraud” and “manipulation of professional sports competitions” –  
in order to distinguish between the cases in which the manipulation is moti-
vated by reasons other than betting fraud.

One of the exceptions from among the respondent countries is Norway,23 
which does not recognize specific crimes of sports corruption or sports fraud 
in its criminal legislation, but instead is using general criminal law provisions 
on fraud and corruption. Similarly, Finland and Austria are both working only 
with the construction of the general crime of fraud, and Luxembourg is applying 
general provisions on corruption in cases of sports bribery. Finally, Romania 
does not have any criminal regulation of match-fixing at all.

Sweden is a specific case due to its introduction of penalization of match-
fixing rather at the level of internal regulations, particularly at the level of a na-
tional sports federations’. Within its criminal legislation, it also uses only general 
provisions on active and passive corruption.

Quite a special solution is used in Northern Ireland, where the provisions 
on fraud are applied under the law on gambling (Gambling Act).

Besides the legislative regulation, all national associations introduced inter-
nal rules and regulations with respect to prevention and sanctioning of sports 
corruption – mostly in their disciplinary codes. Details and recommendations 
as to the scope of the internal regulation of anti-match-fixing will be specified 
below in the following subchapters. 

With respect to match-fixing identification, the respondents who have filled 
out the questionnaire, have identified the following as the sources of identifica-
tion of match-fixing cases:
a) UEFA BFDS report or report from any other betting monitoring system,
b) whistleblower´s testimony or anonymous complaint,
c) INTERPOL or EUROPOL report,
d) video analysis of a suspected match.

23 https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2005-05-20-28/KAPITTEL_2-15#KAPITTEL_2-15  
– 1.corruption cfr § 387,388; 2. fraud §372,§373 (accessed on 31. 10. 2017).
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In the process of investigation, mostly at the internal level, but also at the 
level of criminal proceedings, the following evidence is mostly used, according 
to respondents:
a) UEFA BFDS report,
b) video analysis of a suspected match,
c) interrogation of players or staff.

Finally, with respect to sanctioning, it was reported that mostly natural 
persons – players are being sanctioned (mostly by suspension from playing 
and from the membership in a club or association), while legal entities (clubs) 
are mostly sanctioned only internally (see below in the chapter on directed 
interviews evaluation – clubs get fined, their points get deducted, their par-
ticipation in competitions is terminated and they additionally get relegated to  
a lower league).

Apart from the request to describe the legal and factual situation in each 
respondent state, the research team has also asked the respondents about their 
own observations and recommendations on the most effective procedure for 
investigating and sanctioning the match-fixing. Out of the number of recom-
mendations, respectively national examples of potential solutions, the fol-
lowing views can be mentioned here briefly as particularly inspiring:

An interesting solution was referred in the form of making the subsidy from 
the state budget to sports organizations dependent on that the national 
sports associations introduce internal regulation against match-fixing (this 
is a reported practice in Denmark and Austria).

It was also recommended to strengthen the cooperation with bookmak-
ers and betting operators, which was consistently considered by the respond-
ents as weak in cases where the State recognizes private providers (operators) 
of gambling services. In contrast, if a state monopoly has been established in  
a country, the cooperation was rated by the respondents as excellent. In this 
context, it could also be beneficial to use the experience of the United Kingdom 
or Austria, where the granting of licenses to gambling services operators is 
made conditional on cooperation and exchange of information necessary to 
combat match-fixing.

A positive aspect, which was emphasized by a number of countries, is the 
creation of national platforms for the fight against match-fixing. Under the 
existing national experience, establishment of such a platform does not require 
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major expenses – e.g. the platform in Norway only employs two people. An-
other possible solution can also be an informal platform, such as in Sweden,24 
or semi-official platform in the form of an NGO as is the case in Austria, where 
the platform is, moreover, supplemented by the existence of a specialized po-
lice investigative unit. In the Czech Republic, a special commission for the fight 
against manipulation of sports competition was reported as having been estab-
lished recently, involving the Czech Olympic Committee, Ice Hockey Federa-
tion and the Ministries of Finance, Interior and Justice. This relatively active 
platform has already submitted to the Czech Parliament several proposals to 
amend the existing legislation, albeit so far without major results.

Finally, some additional inspirations, proposals were presented by the re-
spondent countries, such as to increase the protection of whistleblowers in-
forming on crimes related to match-fixing, or to use the profits from the levy 
imposed on gambling operators to finance information and prevention cam-
paigns against the match-fixing.

To conclude, based on the interim observations coming from the question-
naire mostly, it seems that the UEFA associations’ countries share the trend of 
introducing specific crimes on sports corruption and sports manipulation 
notwithstanding whether they have signed or ratified the Macolin Convention 
or not. A second key issue clearly recognizable from the questionnaire and from 
comments made by respondents, as well as from the workshops organized with-
in the KCOOS project, is the greater importance of actual investigative prac-
tice rather than the importance of legal regulation. Therefore, in the following 
stages of the research, the research team intended to pay more attention to the 
actual forms of investigation of match-fixing, as well as the actual forms of co-
operation between various stakeholders (e.g. within national platforms), and 
ways to strengthen and streamline the efficient cooperation in order to reach 
visible outcomes in the fight against match-fixing.

24 Available at: http://minmatch.se/en/home/ (accessed on 31. 10. 2017).
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2. Desk Research 

Based on the questionnaire evaluation it seemed clear that a particularly 
effective means of combating manipulation of sports competitions is the estab-
lishment of “national platforms” for the fight against match-fixing. Therefore, 
within the desk research, we paid closer attention to various forms of national 
platforms throughout Europe, having their common basis in the Macolin Con-
vention. In order to streamline the exchange of best practices, the CoE has also 
initiated establishment of a “network of national platforms”, called the “Copen-
hagen Group”. Its members are ready to help potential candidates from among 
other CoE Member States, who may need counselling on establishment and 
functioning of national platforms.

The task of the National Platform under the Macolin Convention is thereby 
to connect primarily the entities providing services and supervision in the bet-
ting market with the sports movement and representatives of the State (police, 
prosecution, ministries), in order to prevent as well as effectively investigate the 
cases of match-fixing. Such national platforms exist so far only in a few coun-
tries and probably the most experienced are thereby the national platforms in 
the United Kingdom (of Great Britain and Northern Ireland) and in France. 

The report of the very first workshop organized within the KCOOS project 
also pointed out some useful recommendations, which may inspire individual 
Member States of the CoE in developing their own national platforms – besides 
other things, it is recommended that such platforms, if they are to be effective, 
should not have more than 25 members, and should hold meetings in person 
at least two to four times a year.

The platform can thereby be established ideally at the premises of main na-
tional gambling regulator (e.g. the Gambling Commission in the UK,25 or 
the French Gambling Regulatory Authority ARJEL26) – a similar model is cur-
rently being developed in Switzerland. Some other countries, such as Denmark 
and Finland, have, in contrast, chosen to combine the national platform with 
the highest authority for anti-doping. Still, the Netherlands saw the solution in 
a collaboration between the respective ministry and the prosecutor’s office, and 

25 Available at: http://www.gamblingcommission.gov.uk/Home.aspx (accessed on 31. 10. 2017).
26 Available at: http://www.arjel.fr/-Role-et-missions-.html (accessed on 31. 10. 2017).
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Belgium in conjunction of federal anti-corruption unit with the federal prosecu-
tor’s office.27 A completely different approach was taken by Austria, which has 
created a platform only at the level of an NGO called Play Fair Code.28

The British experience thereby strongly emphasizes the suitability of link-
ing the platform with the gambling regulator, respectively with the betting 
market, since this makes it possible, already upon granting licenses to the gam-
bling and betting services operators, to impose on the service providers (simi-
larly as in Norway) a duty to cooperate and provide the required data to the 
national platform, which makes it a lot easier to monitor potential cases 
of match-fixing effectively. In addition, many operators have also voluntarily 
signed memoranda of cooperation (understanding) with sports organizations 
(National Sports Associations) to exchange information on potential manipula-
tion and they also participate in activities of the UK Betting Integrity Forum,29 
which presents the very national platform bringing together representatives of 
the gambling regulator, sports movement, gambling (and betting) service pro-
viders and state authorities, particularly the police.

E.g., in case of the national platform in Belgium, it comprises the representa-
tives of:
a) authorities (governmental, non-governmental),
b) sports federations,
c) athletes,
d) prosecutors,
e) police,
f) event organizers.

Similarly, in Denmark, the platform consists of:
a) Ministry of Culture,
b) Danish Gaming Commission,
c) Ministry of Justice,
d) Danish National Police,
e) DOGA – Danish Online Gambling Association,
f) Danish state lottery,

27 In Belgium, especially the establishment of a hotline and of a special website can be emphasized: 
www.footballfraud.be (accessed on 31. 10. 2017).

28 Available at: http://www.playfaircode.at/startseite/ (accessed on 31. 10. 2017).
29 Available at: http://www.sbif.uk/home.aspx (accessed on 31. 10. 2017).
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g) Olympic Committee and Danish Sports Confederation,
h) Danish Football Association,
i) Anti Doping Denmark (acting as a Secretariat).

Probably the most inspirational national platform is the French one, be-
ing established by an Agreement between the Minister for Sports and ARJEL, 
under the chairmanship of the Minister for Sports. According to the gathered 
desk research data and a KCOOS workshop report, it consists of two Boards –  
the Coordination and Prevention Board, and the Monitoring Board, with ple-
nary sessions held twice a year. The Monitoring Board represents a system 
enabling to share and circulate information among stakeholders in charge of 
detection of manipulations. ARJEL additionally monitors the French online 
sports betting market through an administrative partnership between AR-
JEL and FDJ (Global Lottery Monitoring System), which enables real time 
exchanges to obtain an overview of the situation on the national sports betting 
market, both online and offline, while ARJEL has also developed its own odds 
analysing tool (software). Using the gathered raw data, ARJEL has developed 
monitoring indicators enabling to identify attempts of betting related ma-
nipulations. 

Within prevention tools, ARJEL also ensures that no conflicts of interests 
exist between the licensed sports betting operators and the sports compe-
titions’ organizers. Finally, as a gambling regulatory authority, ARJEL can 
prevent bets to be placed on competitions which entail higher match-fixing 
risks. 

Additionally, the Central Service for the Prevention of Corruption (special 
unit of the Ministry for Justice), the Central Service for Races and Games (spe-
cialized police service) and the National Financial Intelligence Unit (Tracfin) 
are part of the French national platform and in charge of the fight against cor-
ruption and fraud. The reasonably suspected cases of manipulation are for-
warded to the prosecution office.30 

Still, it should be additionally kept in mind that not every instance of ma-
nipulation of sports competitions is necessarily related to betting. Other 
types of manipulations should also belong to the competence of the national 
platform established to combat match-fixing.

30 KCOOS workshop report.
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Hence, based on the reports from the workshops taking place within the 
CoE-funded project KCOOS, and based on the very CoE Convention against 
manipulation of sports competitions and related desk research, it seems that 
the most valuable and efficient way to tackle the match-fixing is – besides 
introducing legislative changes in order to punish the perpetrators of match-
fixing as criminals – the establishment of “national platforms” for the fight 
against manipulation of sports competitions. Still, to collect more detailed 
information and knowledge on the activities of the platforms as well as on  
investigative practice, it was clear that further in-depth research will be neces-
sary to be conducted in person in the selected countries and institutions.

3. Directed Interviews Evaluation 

Since the number of filled-out questionnaires was relatively low, other sup-
plementary methods such as the already mentioned desk research and the 
analysis of outcomes of the KCOOS project were necessary. Based on both the 
evaluated Questionnaires as well as on the KCOOS project reports and own 
desk research, a number of UEFA countrieswas identified as worth personal 
visits in order to collect more in-depth information on the identified problems, 
risks, as well as best practices and recommendations. 

Altogether, relevant representatives (of the football movement, public pros-
ecution, national platforms, etc.) were interviewed from 7 countries (6 were 
visited personally31 and 1 interview32 was held via conference call) in the 
period from January 2017 to March 2017, with a view of closer examination of 
(1) the functioning of national platforms, (2) of the collaboration between 
stakeholders in the investigation of match-fixing, (3) regulation of whistle-
blowing in relation to match-fixing, as well as (4) the forms and scope of pre-
vention campaigns. The following information was collected within the inter-
views, as summarized below:

31 Denmark, United Kingdom, Netherlands, Belgium, Romania, France.
32 Norway.
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3.1 General Remarks

In all interviewed countries, a scandal surrounding an actual uncov-
ered case was considered the most efficient way to raise the awareness level 
of match-fixing in the respective country. France mentioned the scandal in 
handball in the Karabatic case. Romania in contrast identified a general national 
phobia against corruption, something like a general “presumption of guilt” in 
the eyes of public. To raise the awareness level of players and other persons in-
volved in sports, as well as of public, a number of educational campaigns was 
introduced in the interviewed countries, evaluated as being of importance and 
having positive effect in this respect.

In general, all interviewed experts from the abovementioned countries 
consider the situation of match-fixing in their country as being of a steady  
nature, without any growing or decreasing tendencies, however, pointing to the 
fact that precise information is often missing.

In order to tackle the problem, an institution (office) of integrity officers 
was introduced in France for all the major sports, counting altogether 18 offic-
ers. In Denmark, only football has its own integrity officers, and the National 
Sports Confederation (supreme body of sports in Denmark) employs addition-
ally one integrity officer for all the remaining sports. In the UK, Gambling Com-
mission employs its own integrity officers. Still, in general, in most countries 
this institution (office) is not used by other sports than football.

Concerning a potential difference between amateur and professional 
sports, the threat was identified as more acute in case of amateur sports, but 
more importance is being given to the professional sports. 

Besides the awareness raising, it is mostly changes in legislation (act on 
sports or Criminal Code) and in internal rules (Disciplinary Rules or Codes of 
Ethics) that the countries employed as a useful tool in the fight against match-
fixing. However, the most efficient tool is generally considered to be a na-
tional platform established in order to streamline the fight against match-fixing. 

3.2 Investigation 

With respect to practical aspects of match-fixing investigation, cooperation 
with law enforcement authorities was mostly considered by the interviewed 
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experts as satisfactory. However, it was thereby emphasized that this is the case 
mainly since national platforms were established, confirming thus their actual 
importance in the fight against match-fixing. Still, match-fixing seems not to 
belong among the priorities of the police or prosecution in any of the in-
terviewed countries. Instead of being a police investigation, the fight against 
match-fixing must therefore mostly be held as internal investigation by na-
tional associations, which do not dispose of the same competences and inves-
tigative powers as the police or prosecution officers do.

On the other hand, possible police investigation and prosecution is usu-
ally taken into account by the disciplinary committees (or other investigative  
bodies) of the sports associations, which often upon consultations with the po-
lice impose a disciplinary sanction prior to any criminal sanction being im-
posed. This approach is also preferred by UEFA. 

The most relevant evidence on match-fixing is thereby a report from bet-
ting monitoring and witness´ testimonies, whistleblowers´ and the accused 
persons´ testimonies or video analyses of suspicious matches. Especially the 
BFDS reporting system is of great use, as well as INTERPOL or EUROPOL 
reports. Certain shortcomings were mentioned in this respect with regard to 
whistleblowers´ protection – still, anonymous whistleblowing works very well 
in Denmark (see below) and in France, which could serve as an example for new 
regulation here. In terms of cross-border cooperation, problems were identi-
fied mainly with regard to competence issues – since the police usually seeks 
contact with police corps rather than a contact with a national platform or  
a national association.

Finally, concerning sanctioning, legal entities (clubs) are usually sanc-
tioned only at the internal sporting level – by deduction of points, financial 
sanction, or relegation to lower league, etc. It is mostly individual persons, and 
from among these mostly players, that get sanctioned both criminally and dis-
ciplinarily (internally). Criminal as well as internal (disciplinary) sanctions 
imposed on individuals are thereby considered strict enough in France (im-
prisonment of up to five years and a fine of up to 75.000 eur) and Belgium 
(imprisonment and fine of up to 50.000 eur), but not strict enough in Norway 
and Denmark.
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3.3 National Platforms

As far as the national platforms for fight against match-fixing are concerned, 
this institution is perceived overall by all experts as an important step in the 
anti-match-fixing campaign. In most cases, the platforms combine the na-
tional police corps, ministry for sports, betting operators, betting regulators and 
representatives of the most important national sports associations (mostly the 
national football association and the Olympic Committee). Inclusion of players´ 
representatives is perceived as problematic – half of the countries interviewed 
refused this idea, while the other half was inclined to involving players.

The platform is hosted in the interviewed countries either by the national 
betting regulator or by a ministry – however, it was emphasized in this respect 
that the platform does not need any permanent staff or offices, as it is rather 
important to regularly meet and discuss the problems within the stakehold-
ers involved. The financial argument of any governments against establishment 
of a national platform can thus be defeated quite easily. Still, of course, it would 
be very much welcome to dispose of the same amount of funds in fight against 
match-fixing as it is the case with the fight against doping, but this unfortunately 
does not seem to be viable in the short term.

The competences of the platform are again not that important in terms 
of having any specific investigative powers, interviewed experts claim, as it 
is rather important that the stakeholders know whom to contact in case of any 
problems. 

It was also emphasized that the platform should form sub-commissions 
in order to tackle specific issues, that may not be directly interesting for all 
stakeholders.

A major problem identified emerged in connection with the personal data 
processing, since in Norway it was thereby ruled that the personal data process-
ing is allowed by the Platform for the purposes of fight against match-fixing.

The Platform is considered very important also with respect to interna-
tional cooperation and information exchange. For example, the Copenhagen 
Group helps in identification of national contact points in case a problem oc-
curs, the stakeholders know whom to turn to, whom to contact.

However, it was admitted by the experts that some betting operators are 
not fully willing to cooperate both at the national as well as international level.
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3.4 Betting 

At the national level, fight against match-fixing comes usually hand in 
hand with the betting regulation. Betting operators are mostly obliged to re-
port suspicious betting patterns. However, a certain degree of mistrust towards 
betting operators is present, whereby the national platform could play the 
decisive role of an independent supervisor of betting operators, especially if 
involving also the representatives of betting operators within the platform it-
self. So far, regulators are mostly controlled only by the betting regulatory body, 
which can withdraw or terminate the licence issued to betting operators in case 
of a relevant failure being identified. However, betting regulatory bodies are in 
general not specializing in match-fixing detection and can not fully meet the 
expectations imposed on a national platform under the Macolin Convention.

Still, it was recommended by the interviewed experts from different coun-
tries that betting regulators themselves should develop necessary informa-
tion systems and monitor closely all the betting opportunities (stakes) being 
offered, in order to identify potential suspicious betting patterns. Of great 
help is thereby at the national level a limitation of betting providers to national 
providers, i.e. providers having a seat or at least licence issued by the country 
where the service is offered. This limitation and exclusion of illegal, unlicensed 
or foreign providers is mostly reached through direct and indirect restriction 
of access to the national betting market, blocking of financial flows between 
illegal sports betting operators and consumers, as well as through prohibition 
of betting on youth sports competitions (e.g. players under the age of 18) and 
other restrictions of betting opportunities (stakes) (betting on yellow cards, 
fouls, corners, coin toss, etc.). In the latter respect, in most of the countries in-
terviewed, betting is prohibited in connection to: 
a) lower leagues (amateur football),
b) match details based purely on luck (coin toss, choice of the side),
c) match details which are easily to be manipulated (corner, throw in),
d) match details based on negative activity (foul, yellow card, penalty),
e) youth competitions (under 18 years).

Finally, it was pointed out, that in general, risks are mostly identified only 
after the relevant game or match, instead of employing greater precaution 



105

measures. It is only ARJEL, the French betting regulator, where risk is assessed 
even prior to games and tournaments.

At the sports autonomy level, where UEFA could have a word in the world 
of football, precautions with respect to betting mostly take a form of prohi-
bition for players to use betting services only. This rule itself is thereby often 
misunderstood by the players as well as by the public, claiming the players 
should be allowed to bet on their victory, without realizing that this can be 
achieved through agreement with the opposing team, sharing the profit with 
the other team. ARJEL as well as the UK Gambling Commission are regularly 
performing checks in this respect to find out whether the players (or other 
sportspeople) have any betting accounts open with the betting operators. 

3.5 International Level

Albeit it was considered as worth a try to establish also an international 
platform to tackle the problem, the interviewed countries were aware of the 
problems of establishment of such a platform as well as of problems connected 
to potentially uniform rules in Europe for all sports and countries; therefore,  
instead, efficient cooperation between national platforms was emphasized 
as a relevant tool, mostly in the form of information exchange between the 
states authorities and respective stakeholders. Deficiencies in cooperation 
were namely identified as being a major problem (besides the lack of uni-
form rules) in the fight against match-fixing in Europe. Cross-border coop-
eration is thereby absolutely necessary due to international dimension of the 
crime, and also due to the sophisticated methods used by the manipulators. In 
this respect, the countries appreciated the UEFA efforts and initiatives, but also 
pointed to the role of European Parliament in raising the awareness level of 
the problem connected to cross-border investigative cooperation within the 
EU. With regard to UEFA, it was also recommended to redesign its integrity 
network, in order to initiate more efficient exchange of information between 
national associations.
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3.6 Summary per country

Norway 
Experts interviewed in Norway highlighted three ways of tackling the prob-

lem of match-fixing – prevention, detection, and sanction. Most important for 
them is the detection, at least for now. Thereby, it was emphasized that only 
football federation has an integrity officer, while other sports lack any relevant 
employees or officers.

In 2012, an action plan against sports corruption was introduced after  
a major case and related scandal – this has led to the establishment of national 
platform for fight against match-fixing.

A major problem related to establishment of platforms is recognized in the 
fact that many of the platforms do not have enough legal basis and lack compe-
tences to effectively tackle the problem of match-fixing. The platform in Norway 
additionally identified a need to establish subcommittees within the platform 
in order to better analyse and investigate information, not just to share it. Im-
portant to note in terms of sharing the data, no problem emerged in Norway 
with exchange of personal data, since Norway changed the respective law before 
establishing the platform. 

A positive aspect of Norway´s system is also the strong whistleblower pro-
tection and attempt at establishing a large database of information connected 
to match-fixing.

Besides the platform, members of parliament were also trying to find solu-
tion for prevention of illegal online betting in order to better regulate the betting 
sector, which is closely linked to the match-fixing issue. National betting regula-
tor also serves as a host for the national platform in Norway, sharing the main 
common target – detection of match-fixing and of suspicious betting patterns.

Finally, a major problem was identified with respect to proper investiga-
tion – the platform is vested with relatively restricted competences, while both 
Europol and Interpol are considered rather ineffective, since they just serve to 
share information and can not help with the proper investigation and coopera-
tion. Still, in case of cross-border problems, it is necessary to cooperate with 
Europol, which makes it quite difficult to reach the outcome. On the other hand, 
cooperation within the Copenhagen Group so far serves only for sharing good 
practice and not for investigative cooperation. Nevertheless, the key problem 
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of match-fixing in general is precisely the problem of information sharing. It 
was thereby noted that every country is just reactive and not proactive, what is 
to be changed, experts claimed. 

Belgium
In Belgium, not many match-fixing cases have been identified so far, where-

by the situation is considered steady. Most problems with match-fixing occurred 
previously in tennis. Despite of that, it is mostly the national football association 
which focuses on prevention in this context, while other sports federations do 
not have any integrity officers appointed. Any cooperation between different 
sports is thereby lacking and also the communication between public authori-
ties and national sports federations represents a major problem. A problem 
was identified also with respect to the national platform (under the Ministry 
of Justice) as there is namely no representative of betting companies involved, 
whereby cooperation with them is crucial. 

The interviewed experts also stated that there is a need for legislation change –  
there are attempts to enact a special law on match-fixing, albeit current crim-
inal sanctions are perceived as satisfactory – imprisonment and fine up to  
50 000 eur.

Within the internal sports rules in football, Belgium introduced a princi-
ple that if it is revealed that the board of the club was aware of match-fix-
ing, such a club will be automatically relegated to a lower league. It was also  
pointed out that influence of sports agents represents a risk that should be 
paid attention to in the internal norms and practices.

Romania
In Romania, after the establishment of the national gambling regulator 

(NOG) with 200 employees, and after the new regulation of online gambling 
came into force in 2015, the revenues of the state from licenses and authoriza-
tion have been raised by 73 million EUR in the 1st year (including penalties from 
the past). Hence, regulation of online betting services and exclusion of illegal 
service providers from abroad can visibly have a positive impact on the state 
budget besides being a tool to prevent the match-fixing practices. Currently, 
approximately 1000 online gambling operators are on a blacklist published on 
the website of the NOG.33

33 http://www.onjn.gov.ro/ (accessed on 31. 10. 2017).
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Every stake in Romania is monitored in time on-line and is saved and 
registered in history, including the ID of successful bettors, as this system 
has been initiated by Romanian Bookmakers. Also the project aimed at the 
training of police officers and other law enforcement authorities is being 
currently prepared.

Betting operators are thereby in general willing to cooperate within the in-
vestigations, but they refuse any restrictions on stakes, claiming this is against 
the principle of gambling and betting business and free market.

With respect to internal sporting rules and possible action by the UEFA, it 
was proposed to improve/redesign the integrity network, and it was also pro-
posed that UEFA streamlines the issue of exchange of information among 
national associations with respect to cross-border match-fixing.

Netherlands
In the Netherlands, investigators are trying to trace money transfers con-

nected to match-fixing with the help of financial police. Betting companies are 
in general not trusted as partners in the fight against match-fixing.

United Kingdom
Population in the UK trusts the sports (and particularly football) competitions 

taking place in the UK, and bet large amounts of money on sports results regu-
larly. The situation around match-fixing is thereby considered steady in the UK.  
The overall number of cases is rather low, albeit the number of reported suspi-
cions is rising – due to the obligation of betting operators to report any suspi-
cions. 

Although UK has not signed the Macolin Convention, it has established  
a national platform for fight against match-fixing. The national platform in the 
UK is the SBIU (Sport Betting Integrity Unit), but investigations themselves are 
held by the UK Gambling Commission. The most important concern about the 
platform is claimed to be the fact that the representatives of various sectors and 
industries can communicate with each other. 

Since 2014 a change in betting regulation took place in the UK, requiring 
betting operators not having their seat in the UK to apply for a British licence, 
should they wish to provide services to British citizens. Each employee of a bet-
ting operator is thereby under obligation to report any breach of the prohibition 
by players and association members to place bets on football matches. Betting 
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operators are in general under obligation to report any suspicions concerning 
potential match-fixing. So far, there were 30 notifications concerning match-
fixing from the betting operators.

It is foremost the Betfair – betting provider that is being monitored. How-
ever, it is under obligation to protect personal data and can hence only provide 
some general information on betting from abroad, without revealing the iden-
tity of betting service users. Within the UK, on the other hand, the Gambling 
Act as well as internal rules of the national football association allow for per-
sonal data processing for the purposes of match-fixing investigation.

Educational and awareness-raising campaigns are also rather effective 
and popular in the UK – even going as far as to the 5th league. Altogether 82 
out of 90 professional football clubs already took part in the campaigns. Some 
clubs even run their own educational campaigns for their players and employ-
ees. Youth academies are also under obligation to educate the players in respect 
of match-fixing.

Concerning other sports than football, some of the sports are rather lagging 
behind, not having any integrity officers due to financial reasons – e.g., while 
horse-racing employs a number of integrity officers, basketball employs none.

Problems in practice have to do mostly with the international cooperation – 
however, this could only become perfect should all the countries have the same 
laws on match-fixing, betting and sharing of information. 

Particular problems are those that have to do with modern technologies – 
manipulators use the latest technology and encrypt their communication on 
match-fixing, which slows down the investigation process. Furthermore, in the 
UK, local police has limited funds and possibilities to investigate match-fixing 
cases that reach beyond their district. National police does not consider match-
fixing its priority.

At the level of internal sports investigations, other problems emerge: fore-
most that of slow speed of investigation, while players do not get suspended 
during the investigation procedure, which may take even 18 months. On the 
other hand, punishments and practices being a result of the investigation are 
rather strict – players get punished even for failing to report an attempt at 
manipulation when the players were approached by third parties. Failure to 
notify such cases lead to sanctioning the players in the past.
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Still with respect to investigation, it was also recommended that discipli-
nary committee or integrity officers within the national association are 
equipped with necessary competences, e.g. to suspend players, search and 
seize the property of players for the purposes of investigation, etc.

France
In France, in 2010 a new Act on online gambling was enacted, whereby the 

ARJEL as a supreme authority for betting and gambling was established.
In 2012, an Act on the threatening of sports ethic and athletes´ rights was 

introduced, which provides for the offence of active and passive corruption in 
sport with a potential sanction of imprisonment of up to five years and a fine of 
up to 75.000, EUR – being one of the strictest laws in Europe. In 2014 a 2016, 
additional laws on competences of ARJEL were introduced. It is now manda-
tory that betting companies (providers) sign an agreement with an organizer of  
a competition about their betting options offer. 

ARJEL is also publishing a list of competitions and types of bets which are 
allowed in general – in France it is e.g. prohibited to bet on “U18” games, some 
match details and also on amateur matches. 

Denmark 
In general, awareness level on match-fixing is very high in Denmark, there 

is a lot of debates, campaigns and articles in newspapers about match-fixing. 
Every two years educational campaign for players are held, even for sportspeo-
ple outside football. 

There has been a major problem within the national platform in respect to 
who should perform investigations and how to handle the information gained 
within the platform. The football association would like to perform its investi-
gations separately and independently, but Anti-doping Denmark usually wants 
to take over the initiative. 

Additionally, cooperation with betting companies was identified as being 
one of the major problems in Denmark – betting operators do not wish to be 
connected with match-fixing and hide from investigating the problem.

Of special interest is a very good system of reporting. When someone re-
ports through the newly established reporting system, their IP address cannot 
be tracked and it is possible to communicate with the informers through 
a virtual mailbox without knowing their identity. At the internal sports level, 
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all members of the Sports Confederation (supreme umbrella body in sports in 
Denmark) have introduced uniform disciplinary rules against match-fixing, 
and one integrity officer was appointed within the Sport Confederation to 
act on behalf all sports that have no internal integrity officer. Finally, an 
independent sports Tribunal for match-fixing (under the National Olympic 
Committee and the Sport Confederation) was established to handle the cases.34

4.  Problems and Risks Identified at the National and 
International Level: Summary

Based on the information gathered from the questionnaires, the desk re-
search and interviews undertaken, a number of overall problems and risks were 
identified at the national or international level with respect to match-fixing, 
which can be summarized here in a brief manner. Only some of the problems 
are thereby of such a nature that the football movement or sport on its own 
can contribute to their solving. Mostly cooperation and support from gov-
ernmental and international (or European) authorities is necessary to tackle 
the identified issues.

4.1 General Remarks

From among the most general problems, the following can be mentioned 
in the first row: 
a) The number of reported suspicious activities overall is quite small, what 

might have something to do with lacking protection of whistleblowers, or 
with a lack of anonymity in reporting. 

b) Legislation on match-fixing is often deficient. 
c) Financial aspects (funding) of the fight against match-fixing is far from 

comparable with the attention paid to doping. 
d) Awareness level is also very low – even the players do not understand why 

they can not bet on their matches (mostly on the victory of their own team). 

34 http://www.dif.dk/da/foreningsliv/stop_matchfixing (accessed on 31. 10. 2017).
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Awareness campaigns must be necessarily introduced and aimed at players, 
employees of sports clubs and sports associations in general.

4.2 Investigation

In general, speed and reaction time is mostly perceived as a problem with 
respect to effective investigation as a part of the fight against match-fixing. This 
has various reasons and contexts:
e) The manipulative methods are becoming more and more sophisticated 

(using encrypted communication services such as Viber) and it is getting 
more and more complicated and time-consuming to investigate the illegal 
manipulative practices. 

f) The match-fixing practices often have an international and cross-border 
character, which makes the exchange of information and investigative co-
operation more challenging. 

Additionally, match-fixing is often not perceived as a direct and imminent 
danger to the society by the police and prosecutors, hence it does not belong 
among their priorities. Additionally, police officers as well as prosecutors and 
judges themselves do not possess necessary knowledge on match-fixing. Even 
at the level of ministries for sport and interior, knowledge on match-fixing is 
rather limited. 

Another closely related problem is that police mostly does not cooperate 
effectively within its investigations with the national sports associations. In 
fact, often in case where there is not enough evidence for criminal proceedings, 
disciplinary sanction could still be imposed by the national association, should 
the police or prosecutors provide to the national association and its disciplinary 
bodies information they have collected in the investigation process. However, 
sometimes this is a problem due to lack of trust on the side of the police to-
wards the representatives of sports associations.

4.3 National Platform

An efficient way to tackle the problem of match-fixing at the national level 
seems to be foremost the establishment of a national platform for the fight 
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against match-fixing. The problem here is that most countries have not yet es-
tablished such a national platform, disregarding whether the state has signed 
and ratified the Macolin Convention (recommending to establish such a plat-
form) or not. Even in those countries where the platform was established, 
problem is in the scope of its competences – it is namely not uniformly given 
whether the platform should also possess investigative powers. With respect 
to competences of the platform, it is in addition not always clear under what 
rules should the platform be entitled to personal data processing – this issue 
should be regulated explicitly in the national legislation already at the moment 
of establishing the platform. 

Concerning the members (composition) of the platform, it is questionable 
again whether players´ representatives should also be involved in the platform. 
Some countries are strictly opposing this idea, while other countries appreciate 
their insider knowledge. 

It is also recommended that the platform has no more than 15 – 25 mem-
bers – otherwise the efficiency of communication is limited, and in any case it 
is proposed that rather a number of sub-committees should be established for 
handling individual problems related to match-fixing. 

All members of the platform should thereby be highly motivated to fight the 
match-fixing, which may be especially problematic in case of members repre-
senting the betting service providers.

4.4 Betting

In respect of betting, it was repeatedly mentioned by the questionnaire re-
spondents and interviewed experts that the cooperation with betting operators 
is rather weak in general. These are namely not motivated enough to cooperate 
and to report suspicious activities. They may even be in a conflict of interests.

Betting regulation is thereby one of the crucial tools to fight match-
fixing, besides the establishment of the national platform. However, it is  
problematic how to prevent betting by players through an intermediary, and 
how to prevent betting through illegal betting service providers, mostly seated 
in countries that are difficult to cooperate with in terms of police investigation 
of match-fixing (e.g. in Asia). 
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Only of minor efficiency might be a limitation of betting on certain levels of 
matches or tournaments (below 18 years of age, amateur competitions, friendly 
matches, or betting on easily manipulated facts). As mentioned above, the more 
uniform the betting regulation of all the States is, the stronger global weapon 
against match-fixing there is. 

4.5 International Level

Finally, at the international level, problems even multiply since there is 
no international or European authority comparable e.g. to WADA (entrusted 
with the anti-doping agenda), with powers to fight match-fixing. There is even 
no central database of criminals and punishments, and also the cooperation via 
Europol and Interpol is far from being fast and efficient, consisting mostly only 
in the information-sharing among the national police departments. 

It is thereby not realistic to expect that any uniform international legal regu-
lation will be introduced in this respect at the International or European level 
any time soon – the will is lacking on the side of states, and even in case there 
would be the will present, each state and region shows numerous specificities 
with respect to match-fixing and thus a completely uniform solution may not 
even be possible. Additionally, as correctly pointed out by the experts from the 
UK, to achieve certain level of uniformity and efficiency, all the states would 
have to introduce uniform acts on gambling and betting, as well as on match-
fixing and on exchange of information. 

5. Solutions: Best Practices within the UEFA Associations 

While in the previous chapter problems were enumerated where sports 
movement can not change much on its own, in the present chapter we shall 
summarize the best practices with respect to anti-match-fixing, that are 
mostly in hands of the sports movement, and hence can also be streamlined 
and promoted by an international (European) sports confederation such as 
UEFA. In this line we shall introduce some of the most inspirational internal 
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sporting rules aiming at the fight against match-fixing at the national level, with 
a view of their possible extension to an international or European dimension. 

The selected best practices tackle only some of the abovementioned prob-
lematic issues (general problems, investigation problems, issues of a national 
platform, betting, and international problems). They will be summarized here 
according to their country of origin (per country):

Denmark
One of the most inspirational UEFA member associations’ countries with 

respect to internal rules on anti-match-fixing is undoubtedly Denmark. First 
and most importantly, Denmark has introduced uniform internal rules on 
match-fixing,35 binding for all sports in Denmark. 

Additionally, Denmark has also established a special court for dealing with 
match-fixing, which has its seat at the premises of the Sport Confederation of 
Denmark.

Furthermore, Denmark has introduced an anonymous system for report-
ing suspicious match-fixing activities, through an online tool which prevents 
tracking of IP addresses, and allows a communication with the anonymous 
reporter through a virtual mailbox.

Finally, Denmark has also initiated the establishment of an integrity of-
ficer institution at the Sport Confederation – with powers for all those national 
sports associations in Denmark that do not have their own integrity officer.

France
France is another inspirational UEFA country – mostly due to the fact of 

having altogether 18 integrity officers active in various sports areas. French 
betting regulator, ARJEL, has developed a complex system for assessing risk 
of match-fixing prior to matches themselves, and ARJEL also recommends 
to introduce an obligation for all national sports associations to adhere to 
the Code of Ethics of the International Olympic Committee regulating 
anti-match-fixing.36 Finally, France pays much attention to the conflict of  

35 http://www.dif.dk/da/foreningsliv/stop_matchfixing (accessed on 31. 10. 2017).
36 Available at: https://stillmed.olympic.org/Documents/Commissions_PDFfiles/Ethics/olym-

pic_movement_code_on_the_prevention_of_the_manipulation_of_competitions-2015-en.
pdf (accessed on 31. 10. 2017).



116

KORUPCIA INTERDISCIPLINÁRNE

interest – betting operators are forbidden to sponsor leagues and clubs, and 
even to own them.37 

United Kingdom
The United Kingdom can serve as an example with respect to the obligation 

to educate young football players at the youth academies in respect of betting 
and anti-match-fixing rules.38 

Belgium
Finally, Belgium is a good example with respect to the use of internal dis-

ciplinary sanctions - in case the official from the club´s board or management 
were aware of match-fixing, the club will automatically be relegated to a lower 
league. 

6. General Recommendations 

Based on the identified problematic areas (general problems, investigation 
problems, issues of a national platform, betting, and international problems) 
and specific risks falling within the above areas, as well as based on the best 
practices and the research outcomes in general (questionnaires evaluation, desk 
research and interviews evaluation), a number of recommendations can be of-
fered here, oscillating around the same problematic areas, as follows:

6.1 General Remarks

Based on our research findings, the most general recommendation within 
the fight against match-fixing would be a rather obvious advice to raise the re-
spective funding – especially for the purposes of employing integrity officers  

37 Additionally, similarly as in the UK, in case of failure of a betting operator to report a suspi-
cious activity, licence for the betting operator can be revoked. Furthermore, illegal betting 
service providers can be blocked in France as well as in Romania where appx. 1000 online bet-
ting operators had been already placed within the blacklist published on the website of NGO:  
http://www.onjn.gov.ro/ (accessed on 31. 10. 2017). 

38 Furthermore, betting operators have the obligation to check whether sportsmen own betting 
accounts and whether they are betting on their own sport or not.
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or specialized experts at the level of ministries, law enforcement or betting regu-
lators, to deal with this problem. 

From among other general recommendations, which are mostly of a precau-
tionary measures nature, the following can be enumerated:
a) raising the awareness level through awareness campaigns – especially in 

relation to major match-fixing scandals;
b) special legislation on match-fixing is highly recommended, or at least the 

specific crime of “sports corruption” should be introduced in the national 
Criminal Codes or other pieces of legislation;

c) educational activities at all the possible levels are necessary – from profes-
sional to amateur sports, employees of sports clubs or associations, referees, 
journalists, judges, prosecutors, police officers, ministerial employees, etc.;

d) strengthening the cooperation between police and national associations;
e) strengthening the international cooperation by exchange of best practices;
f) strengthening the cooperation with betting operators, especially within 

the awareness and educational campaigns – contributing thus at the same 
time to a positive PR for the operators; and finally

g) the problem of conflict of interest should be paid closer attention to at 
both the national and international levels.

6.2 Investigation

With respect to match-fixing regulation proper, its investigation and sanc-
tioning, from among the above mentioned practices and problems, it would be 
especially of use to take over the following practices:
a) to introduce uniform rules against match-fixing at the national level (be 

it in a legally binding or non-binding form);
b) in case national associations do not have any integrity officer appointed, at 

least one integrity officer should be established at the national level for 
all the associations lacking the officer;

c) to establish a national panel for solving disputes related to match-fix-
ing, to ensure that the same standards of punishment are applied within all 
sports in the country;

d) there is a need for special police unit in the fight against match-fixing or 
specialized, well-trained police officers;
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e) sanctions for match-fixing should be raised both in the national legislation 
as well as within internal disciplinary rules;

f ) a system of anonymous reporting and protection of whistleblowers 
should be introduced at both the national and international levels

6.3 National Platform

Our research has consistently shown the importance of national platform 
for efficient fight against match-fixing. Based on the experience of selected most 
successful countries and their platforms, following recommendations can be 
inferred:
a) the platform should not take a form of a commission or advisory body, but 

rather should have proper legal basis and competences specified by law;
b) the platform should represent a discussion and cooperation forum for 

police, the prosecution office, ministry of sports, betting operators, bet-
ting regulator, and representatives of the national associations (football, 
Olympic Committee, etc.);

c) the platform could consist of a number of sub-committees, e.g. for inves-
tigation, prevention, regulation, etc.;

d) investigative powers could be entrusted to a subcommittee comprising 
representative of police, the prosecution office and the respective sports 
association;

e) the number of members of the platform should not exceed 15 – 25;
f) platforms should cooperate internationally, exchange information and 

best practices – an example is the Copenhagen Group. Exchange of best 
practices and education is also important between stakeholders on national 
level (sport federations, police and judicial authorities);

g) it is worth to include players as members of the platform – due to the pos-
sible insider knowledge that the players may possess; however, the players 
should not be active in the investigation itself
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6.4 Betting

With regard to the betting regulation, following recommendations can be 
inferred from the research outcomes and best practices identified:
a) an independent national betting regulator should be established;
b) the object of betting stakes should be specified in national legislation –  

the objects of betting stakes should be approved by the event organizer;
c) regulator should aim at identification of potential risks prior to the match 

itself, e.g. by using an information system tracking suspicious betting pat-
terns;

d) illegal betting services should be limited at the national level as much as 
possible via the regulation of the online betting market;

e) cooperation with the betting providers holding national license should 
include the obligation of betting providers to report any suspicious ac-
tivities under the sanction of license withdrawal;

f) betting financial transfers should be tracked by police, since the profit 
from fixed matches is often used for illegal purposes;

g) betting by sportsmen even through any intermediaries should be strictly 
forbidden and lists of sportsmen should be used to check whether they 
are betting on the results of competitions or matches from their own 
sport

6.5 International Level

Albeit being of a very slight probability, establishment of an international 
or European authority entrusted with the fight against match-fixing might 
be a good move towards tackling the issue of match-fixing uniformly at the 
international level. Such an authority should primarily support and promote 
cross-border cooperation and exchange of information in order to combat the 
match-fixing phenomenon. First steps towards this could be performed at the 
level of the EU - first moves taking at least the form of European Parliament 
policy papers. The EU Member States and the governments of UEFA member 
associations should also do their best to sign and ratify the Macolin Conven-
tion against match-fixing.
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It could also be worth to introduce a database of sanctions and crimi-
nals involved in match-fixing, be it either governmental (police) database, or  
a UEFA-wide database.

7. Recommendations for the UEFA

Previously summarized recommendations were of a general nature and of-
ten lie beyond the scope of activities and competences of UEFA. Hereinafter we 
shall therefore summarize and emphasize those recommendations that may 
be implemented by UEFA itself, or by its member associations upon UEFA´s 
promotion and support.

The UEFA could:
a) initiate and recommend its member associations to exert pressure on 

their national governments to establish a national platform, involving 
representatives from football; best practices with respect to composition 
and competences of the platform are summarized here – mostly in the 
form of the national platform being attached to the national betting regu-
lator, and consisting of representatives of police, prosecution, relevant 
ministries, betting regulator, betting service providers, sports associa-
tions, and possibly even sportspeople´s representatives;

b) promote the idea of an umbrella organization for the fight against sports 
corruption (match-fixing) throughout all sports at the international (or 
European) level – albeit this is outside the scope of competences of UEFA 
and the final outcome depends on different actors than UEFA;

c) promote the idea of a more detailed legally binding regulation of sports 
corruption at the international, European and specifically EU level – al-
beit this is outside the scope of competences of UEFA and the final outcome 
depends on actors different from the UEFA; still, a sort of cooperation e.g. 
with the European Parliament in raising the awareness level of the prob-
lem in the EU could be worth a try in this respect;

d) introduce uniform rules concerning match-fixing and its investigation 
at the level of disciplinary rules among the UEFA member associations. 
Thereby, strict sanctioning principles as well as relatively broad com-
petences for investigation bodies (disciplinary committees) should be  
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guaranteed (e.g. suspension competences, search and seizure compe-
tences), as proposed mostly by the experts from the UK (suspicious play-
ers should get suspended, failure to report an attempt for match-fixing 
should also be an offence, club itself could be punished by relegation, 
etc.);

e) redesign the UEFA integrity network and support and promote exchange 
of information among the national associations, including sharing the best 
practices. UEFA should especially make sure that there are full-time em-
ployed integrity officers within the national associations and that these 
attend regular educational campaigns organized by UEFA, and provide 
monthly reports on the situation in their country, as well as promote na-
tional educational campaigns themselves;

f) improve a system for anonymous reporting of match-fixing (i.e. whistle-
blower protection as introduced e.g. in Denmark, where the IP address 
cannot be tracked and it is possible to communicate with the informers 
through a virtual mailbox without knowing their identity);

g) propose a uniform internal regulation of personal data processing with 
respect to match-fixing investigations;

h) insist on more detailed regulation of anti-match-fixing in the players´ 
contracts39 (explicit prohibition to bet on one´s own victory);

i) insist on a regular payment of salaries by the clubs, so as to limit the need 
for earning their money through match-fixing activities; and introduce ways 
to identify the most vulnerable players, based on their known problems 
(financial, gambling addiction);

j) introduce rules to prevent any conflict of interest with respect to spon-
sorship (sponsorship by betting companies);

k) introduce strict and transparent rules for intermediaries and referees – 
in the case of the latter especially with respect to selection and promotion 
of referees;

l) introduce explicit regulation of competences of dispute resolution cham-
bers with respect to match-fixing (e.g. within an appellate procedure).

39 Cf. cirkulaere nr 89_bilag_standardspillerkontrakt_eng - part 2 section 4.
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Conclusions
The paper introduced outcomes of a research project conducted by the Slo-

vak Football Association with support of UEFA, called “Effectiveness of Euro-
pean Countries’ Laws and Regulations Dealing with Match-fixing”, aiming to 
uncover the latest trends and best practices in the fight against match-fixing in 
legal systems of UEFA member associations. Already in the interim stage, it was 
clear enough that UEFA associations’ countries are working towards introduc-
ing specific crimes on sports corruption and sports manipulation disregarding 
the fact whether they have signed or ratified the Macolin Convention or not. 
However, clear was also the importance of actual investigative practice rather 
than importance of legal regulation.

Therefore, in the second phase of the research, researchers paid attention pri-
marily to the actual forms of investigation of match-fixing, as well as to the ac-
tual forms of cooperation between various stakeholders, and ways to strengthen 
and streamline the efficient cooperation in order to reach visible outcomes in 
the fight against match-fixing. The second stage of the research project was thus 
aimed at the following:
a) to evaluate the currently available tools that the national associations dispose 

of with respect to match-fixing identification, investigation and sanctioning, 
and based on the outcomes to recommend a uniform internal disciplinary 
model for investigating and sanctioning match-fixing by the national asso-
ciations themselves;

b) to propose a model for whistleblowers’ protection, applicable within the in-
ternal norms of football associations of each UEFA country (e.g. including 
designing a website and introducing a special hot-line);

c) to recommend to UEFA to initiate and promote among the national asso-
ciations the idea of cooperation within national platforms and to support 
the idea of establishment of national platforms e.g. by exerting pressure by 
associations on relevant state authorities.

Our conclusions consist in:
a) recommendations with respect to establishment of efficient national plat-

forms as well as promotion of international cooperation between the plat-
forms in order to streamline the fight against match-fixing at least at the 
level of voluntary cooperation without having the state legislation involved; 
as well as
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b) recommendations of the most viable ways of internal regulation of the 
fight against match-fixing (including whistleblowers´ protection) that 
UEFA may recommend and promote among the member countries (asso-
ciations).

Our key recommendation coming out of this research project is, that UEFA 
should do its best to recommend its member associations to exert pressure on 
their national governments to establish a national platform, involving among 
other representatives from football. Best practices with respect to composi-
tion and competences of the platform are summarized in the report.

UEFA should also do its best to introduce uniform rules against match-
fixing at the level of disciplinary rules around the UEFA member associations. 
Thereby, strict sanctioning principles as well as relatively broad competences 
for investigative bodies should be guaranteed.

UEFA could furthermore:
a) improve a system for anonymous reporting of match-fixing;
b) propose a uniform internal regulation of personal data processing with 

respect to match-fixing investigations;
c) insist on detailed regulation of anti-match-fixing in the players´ contracts;
d) insist on a regular payment of salaries by the clubs, and introduce ways 

to identify the most vulnerable players, based on their known problems;
e) introduce rules to prevent any conflict of interest with respect to spon-

sorship;
f) introduce strict and transparent rules for intermediaries and referees – in 

case of the latter with respect to the selection and promotion of referees;
g) introduce explicit regulation of competences of dispute resolution cham-

bers with respect to match-fixing.

Finally, UEFA should definitely redesign its integrity network and sup-
port and promote faster exchange of information among the national associa-
tions, including sharing of best practices. In this respect, UEFA should espe-
cially make sure that there are full-time employed integrity officers within the 
national associations and that these attend regular educational campaigns 
organized by UEFA, and provide reports on the situation in the area of fight 
against match-fixing within their country, as well as promote national educa-
tional campaigns themselves.
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ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO 
FINANČNÉHO PRÍSPEVKU

Martin Daňko – Kristián Hodossy

Abstrakt 
Zmluva je jedným z najzákladnejších inštitútov práva vôbec a predstavu-

je zmluvnú voľnosť subjektov, ktoré podpisom zmluvy do zmluvného vzťahu 
vstupujú. V štandardnom zmysle slova ide o vzťah predstavujúci rovnocenné 
postavenie oboch zmluvných strán. V právnej úprave slovenského právneho 
poriadku existujú aj neštandardné zmluvné vzťahy, v ktorých postavenie zmluv-
ných strán nie je úplne rovné, jedným z takýchto zmluvných typov je aj inštitút 
verejnoprávnej zmluvy. Práve inštitút verejnoprávnej zmluvy bude v rámci člán-
ku postavený do konfliktu so zmluvným typom s názvom zmluva o poskytnutí 
nenávratného finančného príspevku, ktorý predstavuje typ zmluvy, pri ktorom 
(po zvážení všetkých rozhodných skutočností) je otázne, do akého odvetvia 
práva ho zaradiť. Cieľom článku bude poukázať na nejasnosti právnej úpra-
vy zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, a zároveň snaha 
posunúť diskusiu o charaktere predmetného zmluvného typu do inej právnej 
roviny, k čomu môže dopomôcť aj vyriešenie niektorých otáznikov.

Kľúčové slová:  zmluva, nenávratný finančný príspevok, verejnoprávna zmluva, 
súkromné právo, verejné právo

Abstract
A contract is considered to be one of the most iminent institutes of law and 

represents a contractual freedom of the contracting parties which by signing 
enter the contract. In a standard meaning a contract represents a relationship 
in which both parties are to be equal in their rights and obligations. Within 
the Slovak legal system there are existing contracts which by their charakter 
represent non standardised contractual relationship. In these kind of contracts 
the status of the parties is far from equal, one of them the are the so called pub-
lic contracts. The legal institute of public contract will be as part of the article 
evaluated in contradiction with the so called contract of granting non repayable 
funds that represents a contract in case of which it is questionable to which cat-
egory of law it belongs. The purpose of the Article is to refer to the uncertainties 
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of the legislation of the contract on granting non repayable funds and to enda-
vour the discussion related to the character of this contract to a different level; 
this may be reached by solving some of the questionable issues. 

Keywords:  contract, non repayable grant, public contract, private law, public 
law

Úvod 
V súvislosti s možnosťou čerpania finančných prostriedkov EÚ je v procese 

ich získavania nevyhnutným právnym inštitútom zmluva o poskytovaní nená-
vratného finančného príspevku (ďalej ako „zmluva o NFP“) upravená, okrem 
iného, v § 25 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych 
štrukturálnych a investičných fondov v znení neskorších predpisov (ďalej ako 

„zákon o EŠIF“). Zmluvným stranami zmluvy o NFP sú poskytovateľ nenávrat-
ného finančného príspevku (ďalej ako „poskytovateľ“) predstavujúci orgán ve-
rejnej moci, ktorý zabezpečuje poskytnutie nenávratného finančného príspevku 
z európskych štrukturálnych a investičných fondov a prijímateľ nenávratného 
finančného príspevku (ďalej ako „prijímateľ“), ktorý na základe žiadosti o po-
skytnutie nenávratného finančného príspevku realizuje projekt s pomocou po-
skytnutých finančných prostriedkov EÚ a štátneho rozpočtu SR. 

V súlade s § 25 zákona o EŠIF zákonodarca ustanovil, že zmluva o NFP je 
uzatvorená v režime inominátnych zmlúv podľa § 269 ods. 2 OBZ. V dôvodo-
vej správe k zákonu o EŠIF zákonodarca v osobitnej časti pri výklade § 25 len 
stručne konštatuje, že finančná pomoc z európskych štrukturálnych a  inves-
tičných fondov sa bude poskytovať na základe inominátnej zmluvy podľa Ob-
chodného zákonníka. Dôvodová správa ďalej nevysvetľuje ani inak nerozoberá 
dôvody takejto úpravy. Centrálny koordinačný orgán, ktorý samotná zmluva 
o NFP, a tiež aj zákon o EŠIF definuje, je orgánom verejnej moci zodpovedným 
za kontrolu, dozor a spôsob, akým budú iné orgány verejnej správy, nazývané 
aj riadiace orgány, prípadne sprostredkovateľské orgány, vykonávať úlohy zve-
rené zákonom o EŠIF vo veci realizácie projektov financovaných z prostriedkov 
z EÚ a SR. Práve centrálny koordinačný orgán je zodpovedný, okrem iného, aj 
za vyhotovenie a prípravu vzorovej dokumentácie, medzi ktoré patrí aj vzorový 
formulár zmluvy o NFP, pričom tento vzorový formulár môže byť za účelom 
podpisu zmluvy o NFP s prijímateľom, t. j. subjektom, ktorému bude pouká-
zaný nenávratný finančný príspevok, upravovaný príslušným poskytovateľom 
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v miere zohľadňujúcej špecifiká konkrétneho operačného programu, s výnim-
kou určitých ustanovení, pri ktorých je jednoznačne uvedený zákaz úpravy, vy-
púšťania alebo inej zmeny. 

Zmluva o NFP je zmluvným inštitútom, ktorého základ vychádza zo zákona 
o EŠIF, pričom tento právny predpis je implementáciou nariadenia Európskeho 
Parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa sta-
novujú spoločné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Eu-
rópskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde, Európskom poľnohospodárskom 
fonde pre rozvoj vidieka a Európskom námornom a rybárskom fonde a ktorým 
sa stanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvo-
ja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde a Európskom námornom  
a rybárskom fonde, a ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 1083/20061 
(ďalej v tomto článku ako „Nariadenie“). Predmetné Nariadenie priamo ukla-
dá povinnosti a určuje pravidlá čerpania finančných prostriedkov z nástrojov 
EÚ, medzi ktoré patria štrukturálne investičné fondy. Nariadenie vo svojich 
úvodných častiach ustanovuje záväzok, že EÚ sa v rámci svojej sociálnej, hos-
podárskej a územnej súdržnosti v súlade s čl. 174 zmluvy o fungovaní EÚ za-
väzuje prijímať opatrenia s cieľom znižovania rozdielov medzi jednotlivými jej 
oblasťami. V zmysle čl. 20 a nasl. preambuly Nariadenia je definovaný spôsob, 
akým budú na najvyšších úrovniach vypracovávané partnerské dohody, ktorých 
cieľom je sledovanie a napĺňanie cieľov a stratégií európskych štrukturálnych 
a investičných fondov. Predmetné Nariadenie poskytuje záväzný právny rámec 
pre realizáciu pomoci zo štrukturálnych a investičných fondov s prihliadnutím 
na skutočnosť, že konkrétne inštitúty slúžiace na implementáciu projektov budú 
upravované v podmienkach SR zákonom o EŠIF. 

V článku sa budeme s ohľadom na aktuálnu legislatívu SR a EÚ venovať 
problematike charakteru zmluvy o NFP so zohľadnením praktických problé-
mov, ktoré sa čoraz častejšie stávajú predmetom diskusie v rámci aplikačnej 
praxe. Ako jeden zo základných problémov vidíme nejednoznačnosť katego-
rizácie zmluvy o NFP, konkrétne najzásadnejšou je otázka, či zmluva o NFP 

1 Pozri Nariadenie č. 1303/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa stanovujú spoločné ustanove-
nia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde, 
Európskom poľnohospodárskom fonde pre rozvoj vidieka a Európskom námornom a rybár-
skom fonde a ktorým sa stanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho 
rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde a Európskom námornom a rybárskom 
fonde, a ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 1083/2006.
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patrí do odvetvia súkromného alebo verejného práva. Práve vyriešenie problé-
mu kategorizácie zmluvy o NFP je nevyhnutným na to, aby sme sa mohli v bu-
dúcnosti ďalej zaoberať inými problematickými ustanoveniami zmluvy o NFP 
a ich aplikáciou. 

Nenávratný finančný príspevok
Finančným príspevkom podľa chápania teórie európskych štrukturálnych 

a investičných fondov je určitá forma priamej finančnej pomoci, prostredníc-
tvom dotácie z rozpočtu EÚ s cieľom financovania: 
a) aktivít smerujúcich k dosiahnutiu cieľov formujúcich časť politiky EÚ (na-

príklad možno hovoriť o aktivitách smerujúcich k ochrane životného pro-
stredia, odpadovému hospodárstvu, ochrane národných kultúrnych pa-
miatok, prípadne aktivitách sociálnej inklúzie znižovania nezamestnanosti 
a ďalších);

b) fungovania orgánov a organizácií, ktorých úlohou je hájiť európske záujmy 
alebo formovať politiku EÚ.

Nariadenie rozlišuje návratný a nenávratný finančný príspevok, no v tom-
to článku sa budeme venovať len pojmu nenávratný finančný príspevok (ďalej 
ako „NFP“), ktorým chápeme platbu neobchodného charakteru od orgánov 
EÚ, kde sú finančné prostriedky poskytované so špecifickým cieľom a z presne 
uvedených dôvodov.2 

Slovenská legislatíva pojem príspevok v zmysle § 3 ods. 1 písm. a) zákona 
o EŠIF definuje: „finančné prostriedky poskytované z európskych štrukturálnych 
a investičných fondov a finančné prostriedky poskytované zo štátneho rozpočtu 

2 Podľa čl. 2 ods. 20 Nariadenia: „Partnerská dohoda je dokument pripravený členským štátom 
spolu s partnermi v súlade s prístupom viacúrovňového riadenia, v ktorom sa stanovuje straté-
gia, priority a podmienky členského štátu na využívanie EŠIF efektívnym a účinným spôsobom  
s cieľom sledovať stratégiu Únie na zabezpečenie inteligentného, udržateľného a inkluzívneho ras-
tu, a ktorý schvaľuje Komisia po hodnotení a dialógu s dotknutým členským štátom. Z uvedenej 
definície jednoznačne vyplýva, že poskytovanie NFP bude regulované partnerskou dohodou, 
ktorá sa uzatvára medzi členským štátom a EÚ s cieľom čerpania finančnej pomoci zo štruktu-
rálnych a investičných fondov EÚ. Súčasťou partnerskej dohody sú operačné programy pred-
stavujúce spôsob a realizáciu čerpania finančnej pomoci, pričom pre každý operačný program 
sú presne definovaná jeho špecifiká. Príkladom špecifika pre príslušný operačný program je sa-
motná zmluva o NFP, ktorej ustanovenia sa môžu meniť v závislosti od operačného programu, 
v rámci ktorého sa bude uzatvárať, t. j. niektoré ustanovenia zmluvy o NFP sa budú vypúšťať, 
prípadne pridávať, meniť. Neustále platí, že princípy a  základný rámec, resp. schéma poskyto-
vania NFP sa po zohľadnení špecifík operačného programu neodlišujú.
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určené na financovanie spoločných programov Slovenskej republiky a Európskej 
únie; príspevok je poskytovaný vo forme nenávratného finančného príspevku na 
realizáciu projektu na základe zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného prí-
spevku podľa § 25 (ďalej len ,zmluva´) alebo rozhodnutia podľa § 16 ods. 2.“3 

Z uvedeného ustanovenia by malo byť jasné, akým spôsobom je potrebné 
pojem príspevok vykladať, aj vzhľadom na skutočnosť, že obsiahlejší výklad 
neuvádza ani dôvodová správa k zákonu o EŠIF. Hlavný dôraz sa pri definovaní 
pojmu finančný príspevok poskytovaný z fondov EÚ kladie na skutočnosť, že 
na realizácii aktivít financovaných prostredníctvom NFP sa podieľa aj rozpočet 
príslušného členského štátu EÚ - v tomto prípade SR. Vo väčšine prípadov sa 
bude na financovaní aktivít podieľať určitým percentuálnym podielom prijíma-
teľ. Tak, ako uvádza znenie § 3 ods. 1 písm. a) a b) zákona o EŠIF, príspevok 
je nenávratný za predpokladu splnenia ustanovených podmienok a jeho úče-
lom je realizácia určitého projektu, to znamená aktivít s určením určitého 
cieľa. 

Orgán poskytujúci príspevok (nazývaný poskytovateľ príspevku) nemôže 
byť zamieňaný s výsledným adresátom príspevku ani s cieľovou skupinou pro-
jektu. V zmysle § 3 ods. 1 zákona o EŠIF bude príspevok poskytovaný na základe 
zmluvy o NFP, čomu ale predchádza proces schvaľovania žiadosti o poskytnutie 
NFP. 

Považujeme za nevyhnutné pripomenúť a zdôrazniť skutočnosť, že za NFP 
je považovaný výlučne príspevok, ktorého účel je výhradne neobchodný a v sú-
lade s ustanoveniami zákona o EŠIF. Predmetné tvrdenie nie je v rozpore s akti-
vitami, ktorých výsledkom je zhodnotenie NFP. Zhodnotenie NFP je prípustné 
a v niektorých operačných programoch aj nevyhnutný následok realizovaného 
projektu. Takéto zhodnotenie, samozrejme, nemôže predstavovať zhodnotenie 
v dôsledku vykonávania obchodných, resp. podnikateľských aktivít. V prípa-
de, že projekt je realizovaný podnikateľskými subjektmi (takýto postup nie je 
vylúčený), sa objavujú názory, že NFP slúži na získanie určitého profitu alebo 
inej výhody. Dovoľujeme si však zdôrazniť, že cieľom poskytnutia NFP nie je 
poskytnutie výhody alebo profitu, ale pomoc pri realizácii projektu, ktorý bude 
v súlade s ustanovenými podmienkami. Legislatíva upravujúca poskytovanie 
NFP, ako aj celý systém poskytovania NFP je nastavený takým spôsobom, aby 
podporil subjekty a pomohol pri realizácii aktivít, ktoré nie sú obchodnými  

3 Ďalej pozri § 3 zákona o EŠIF.
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aktivitami. Poskytnutie príspevku v zmysle európskej, ako aj slovenskej legisla-
tívy nie je definované reštriktívne, ale môže slúžiť subjektu v zefektívnení fungo-
vania procesov, prípadne v zlepšení kvality štruktúry zamestnancov. Bez ohľadu 
na charakter prijímateľa je NFP určitým druhom podpory, ktorá je účelovo via-
zaná na naplnenie ukazovateľov, a zároveň na splnenie určitého cieľa, no priame 
alebo nepriame obchodné aktivity sú však jednoznačne vylúčené. 

Čo sa týka politiky poskytovania NFP, samotný proces poskytovania je 
upravený v zákone o EŠIF počnúc podaním žiadosti o poskytnutie NFP až po 
uzatvorenie zmluvy o NFP, ktorá predstavuje výsledok kladného hodnotiaceho 
procesu posudzovania žiadosti o poskytnutie NFP. Zmluva o NFP je dvojstran-
ným právnym úkonom, v ktorom sú jednoznačne definované práva a povin-
nosti zmluvných strán za účelom realizácie aktivít preddefinovaného projektu. 
V prípade zmluvy o NFP bude zaujímavé v neskoršej časti článku sledovať, čo sú 
typické prvky tohto právneho inštitútu a do akého odvetvia práva zákonodarca 
daný zmluvný typ zaradil. Hlavným problémom, ktorý, podľa nášho názoru, 
bude v prípade Zmluvy o NFP rezonovať, je otázka jej charakteru, a to kon-
krétne či tento druh zmluvy je v zmysle slovenskej legislatívy právnym úkonom 
patriacim do súkromného alebo verejného práva.

Charakterové črty zmluvy o NFP
Zmluva o NFP nie je v rámci legislatívy SR štandardným a už vôbec nie vše-

obecne právnou obcou dlhodobo vnímaným a zaužívaným právnym inštitútom 
(zmluvným typom).4 

4 Zmluva o poskytnutí NFP musí byť odlíšená od zmlúv uzatváraných v procese verejného ob-
starávania, a to hlavne v nasledujúcich veciach: 

 a)  Zmluva o poskytnutí NFP je zmluvou určenou na účely operácií a aktivít podporovaných, 
príp. navrhovaných priamo alebo nepriamo EÚ a jej politikami, ide o zmluvný typ, v ktorom 
vystupuje žiadateľ ako záujemca, ktorého úlohou je vykonávať stanovené aktivity s cieľom 
dosiahnuť určité výsledky.

 b)  Zmluva o poskytnutí služieb je na druhej strane iným zmluvným typom, pričom jej hlavným 
znakom je, že zadávateľ zákazky presne špecifikuje zákazku v nadväznosti na ciele projektu  
a nie je prípustné sa od nej odchýliť. Takýto druh zmluvy, ktorej predmetom je poskytovanie 
služieb, je skôr zameraný na administratívnu dodávku v prípade realizácie aktivít aj v prípa-
de, ak zadávateľom je inštitúcia EÚ. 

 c)  V prípade obdržania NFP je prijímateľ NFP zodpovedný samostatne alebo spolu s partnerom 
za implementáciu projektu a výsledok projektu bude výsledkom ich činnosti (so zohľad-
nením pravidiel v prípade príjmov z príspevku). Naopak, v prípade zmluvy o poskytnutí/
dodaní služieb/tovarov je výsledkom niečo, čo bude patriť zadávateľovi zákazky (inštitúcii 
EÚ alebo verejnej správy SR). 



134

KORUPCIA INTERDISCIPLINÁRNE

Zmluvu o NFP definuje zákon o EŠIF, ktorý v § 25 ods. 1 ustanovuje na-
sledujúce: „Príspevok sa poskytuje prijímateľovi na základe a v súlade so zmlu-
vou uzavretou podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka.“ Zákon o EŠIF teda 
v zmysle paragrafového znenia pracuje s odkazom na inominátny zmluvný typ 
upravený v ustanoveniach Obchodného zákonníka. V nadväznosti na uvedené 
možno v samotnom záhlaví vzorového formulára zmluvy o NFP nájsť odkaz 
na právnu úpravu inominátnej zmluvy v Obchodnom zákonníku, ale ďalej aj 
na § 25 zákona o EŠIF, ako aj na § 20 ods. 2 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpoč-
tových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov (ďalej ako „zá-
kon o rozpočtových pravidlách verejnej správy“). Z uvedených predpisov, ktoré 
zmluvu o NFP vo veľkej miere upravujú, je väčšina predpisov verejného práva.

Dôvodová správa k zákonu o EŠIF má vo výklade zmluvy o NFP jasno 
a konštatuje: „Pomoc z fondov EŠIF sa bude poskytovať na základe inominátnej 
zmluvy uzavretej podľa Obchodného zákonníka, pričom sa ustanovujú jej ďalšie 
náležitosti. Nadobudnutím účinnosti zmluvy, resp. nadobudnutím právoplatnosti 
rozhodnutia v prípade, ak je poskytovateľ a prijímateľ tá istá osoba, vzniká právny 
nárok na poskytnutie príspevku. Skutočné poskytovanie príspevku je vždy viazané 
na splnenie podmienok dohodnutých v zmluve. Samotným vznikom právneho 
nároku nie je garantované reálne uhradenie zazmluvnenej výšky príspevku, pre-
tože takéto uhradenie je viazané na splnenie podmienok dohodnutých v zmluve.“ 
V dôvodovej správe je ďalej uvedené, že ju možno uzavrieť výlučne v prípade, ak 
bola žiadosť schválená v konaní o žiadosti a žiadateľ s uzavretím zmluvy súhlasí. 
Uzavretiu zmluvy predchádza zaslanie návrhu na jej uzavretie, ktorý je smero-
vaný zo strany poskytovateľa voči žiadateľovi, ktorého žiadosť bola v konaní 
o žiadosti schválená. Vznik povinnosti poskytovateľa zaslať žiadateľovi návrh 
zmluvy je pri rozhodnutiach o schválení, ktoré obsahovali vo výroku podmien-
ky, viazaný na preukázateľné splnenie týchto podmienok. Preto v prípade, ak 
podmienky ustanovené v rozhodnutí o schválení neboli splnené, resp. márne 
uplynula lehota na ich splnenie, poskytovateľovi nevzniká povinnosť zaslať ta-
kémuto žiadateľovi návrh na uzavretie zmluvy a takému žiadateľovi nevzniká 
recipročné právo na zaslanie návrhu. 5

 d)  Prijímateľ NFP sa vo väčšine prípadov podieľa spolufinancovaním na realizácii projektu, 
čo je pre tento príspevok príznačné, na druhej strane v prípade zmlúv o poskytnutí/doda-
ní služby inštitút spolufinancovania nefiguruje, za finančnú realizáciu zodpovedá zadávateľ 
zákazky.

5 Dôvodová správa k zákonu o EŠIF. 



135

Máme zato, že samotná dôvodová správa k zákonu o EŠIF predstavuje akýsi 
návrh procesného postupu vedúceho k uzatvoreniu zmluvy o NFP ako inštitútu, 
ktorý bude pre posudzovanie práv, povinností a právom chránených záujmov 
poskytovateľa a prijímateľa rozhodujúcim. Dôvodová správa nereflektuje sku-
točnosť, že zmluva o NFP odkazuje na zákon o EŠIF, ako aj zákon o rozpočto-
vých pravidlách verejnej správy, čo sú predpisy verejného práva. V zmysle čl. 1 
všeobecných zmluvných podmienok zmluvy o NFP (ďalej ako „VZP“), ktoré 
tvoria jej neoddeliteľnú súčasť, sa uvádza nasledujúce: „Vzájomné práva a po-
vinnosti medzi Poskytovateľom a Prijímateľom sa riadia Zmluvou o poskytnutí 
NFP a základný právny rámec sa riadi, okrem iného, Zákonom o EŠIF, Zákonom 
o rozpočtových pravidlách verejnej správy, zákonom č. 357/2015 Z. z. o finančnej 
kontrole a audite v znení neskorších predpisov, prípadne zákonom č. 343/2015 Z. z.  
o  verejnom obstarávaní v  znení neskorších predpisov.“ Tak ako sme uviedli 
v skoršom texte, zmluva o NFP je síce v súlade s § 25 zákona o EŠIF uzatvore-
ná podľa ustanovení Obchodného zákonníka, ale veľká časť jej ustanovení 
je regulovaná práve verejným právom.

Vzhľadom nato, že vidíme zjavný rozpor v charaktere Zmluvy o NFP a jej 
zaradení do odvetvia práva, považujeme za dôležité pripomenúť celý schvaľo-
vací proces žiadosti o poskytnutie NFP, ktorého výsledkom je zmluva o NFP, 
pričom konanie o žiadosti o poskytnutie NFP v súlade s § 19 zákona o EŠIF je 
osobitným typom konania patriaceho do oblasti správneho práva. Zaujímavos-
ťou je konštatovanie uvedené v dôvodovej správe, v zmysle ktorého nemožno na 
konanie o žiadosti o poskytnutie NFP subsidiárne aplikovať Správny poriadok, 
jeho aplikácia je dokonca, okrem niektorých inštitútov, vylúčená. Proces schva-
ľovania žiadosti o poskytnutie NFP má štandardné znaky verejného práva, kde 
subjekty (účastníci konania) sú vo vzťahu nadriadenosti a podriadenosti a jeho 
výsledkom je vydanie individuálneho správneho aktu. Až následkom ukonče-
nia konania o žiadosti o poskytnutie NFP, poskytovateľ a prijímateľ pristupujú 
k uzatvoreniu zmluvy o NFP. 

Následkom úspešného schvaľovacieho procesu žiadosti o poskytnutie NFP 
je návrh na uzatvorenie zmluvy o NFP zasielaný poskytovateľom prijímateľovi. 
V  tomto prípade možno vidieť prvky klasickej občianskoprávnej oferty, kto-
rá ale nie je ofertou v pravom zmysle slova. Aj keď prijímateľ nie je povinný 
zmluvný návrh podpísať, keďže ide iba o návrh zmluvy, možnosti jeho negoci-
ácie vo vzťahu k zneniu zmluvy o NFP (vrátane možnosti zasahovať do znenia  
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zmluvy o NFP) na jeho strane absentujú. Odhliadnuc od tejto skutočnos-
ti, zmluva o NFP obsahuje aj typické prvky obchodnoprávnej, resp. občian-
skoprávnej kontraktačnej praxe, ako sú napríklad inštitút odstúpenia od zmluvy, 
výpoveď zmluvy, inštitúty prevodu a prechodu práv a povinností, zabezpečova-
cie právne inštitúty a ďalšie. 

K charakteru Zmluvy o NFP si dovoľujeme ďalej uviesť, že zo znenia bodu 
7.6 Zmluvy o NFP vyplýva: „...aj v prípade, ak zmluvný typ nespadá do režimu 
§ 261 ods. 2 Obchodného zákonníka, Zmluvné strany podpisom Zmluvy vyko-
nali prejav vôle smerujúci k voľbe práva, ktorý predstavuje voľbu obchodného 
zákonníka...“.6 Zmluvné strany podpisom zmluvy o  NFP deklarujú, že ide  
o obchodnú zmluvu uzatvorenú aplikáciou inštitútu voľby práva v súlade s § 262 
ods. 1 OBZ, podľa ktorého: „Strany si môžu dohodnúť, že ich záväzkový vzťah, 
ktorý nespadá pod vzťahy uvedené v § 261, sa spravuje týmto zákonom.“7 Voľba 
práva je v rámci obchodnoprávnych vzťahov inštitútom štandardne zaužívaným 
právnou praxou, v prípade zmluvy o NFP však ostáva minimálne diskutabil-
nou skutočnosť, do akej miery bola voľba práva na strane prijímateľa slobodná 
a vážna. 8 

Napriek tomu, že si poskytovateľ a prijímateľ ako zmluvné strany podpi-
som zmluvy zvolili obchodné právo, v rámci zmluvy o NFP je možné poukázať 
na množstvo ustanovení najmä kontrolného, prípadne dozorného charakteru, 
ktoré predstavujú prvky verejného práva, a preto sa naskytá teoretická, ale aj 
praktická otázka, akým právnym režimom sa v podmienkach legislatívy SR 
zmluva o NFP spravuje. Na jednej strane treba zdôrazniť, že ide o obchodno-
právny vzťah, ktorý na znak súhlasného prejavu vôle zmluvné strany podpisujú, 
no zmluvná voľnosť na strane prijímateľa takmer neexistuje. Zmluvná voľnosť 
je pritom jeden z najzákladnejších atribútov súkromného práva ako takého.  

6 Bližšie pozri čl. 7 zmluvy o NFP.  
7 Bližšie pozri OVEČKOVÁ, Oľga a kol. Obchodný zákonník. Veľký komentár. Bratislava : Wolters 

Kluwer, 2017, s. 63 – 68. 
8 Napriek uvedenému s cieľom komplexnej prezentácie názorov na tento problém, je potrebné 

aj upozorniť na právny názor prof. Patakyovej, podľa ktorej: „Obligatórne použitie Obchodného 
zákonníka bude teda, okrem záväzkových vzťahov podľa § 261 ods. 1 Obchodného zákonníka 
(vzťahy označované ako tzv. B2B vzťahy), potrebné aj na vzťahy medzi subjektom verejného práva 
pri zabezpečovaní verejných potrieb alebo vlastnej prevádzky a podnikateľom pri výkone jeho pod-
nikateľskej činnosti (vzťahy označované ako tzv. B2G vzťahy). V súčasnej situácii nejde o novinku, 
ale o detailnejšie rozpracovanie existujúcej úpravy tak, aby zároveň boli naplnené požiadavky 
smernice 2011/7/EÚ.“ Pozri bližšie PATAKYOVÁ, Mária a kol. Obchodný zákonník. Komentár.  
4. vyd. Bratislava : C. H. Beck, 2013, s. 1043.
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Otázkou vo vzťahu k zmluve o NFP, resp. k jej uzavretiu (vrátane jej schvaľova-
cieho procesu) ostáva, či sú si prijímateľ a poskytovateľ skutočne rovní v právach 
a povinnostiach, čo je jedným zo znakov implikujúcich, do ktorého odvetvia 
práva patrí predmetný právny vzťah. V ďalšej časti článku budeme preskúmavať, 
akým spôsobom by k poskytnutiu konformného riešenia mohol prispieť výklad 
k verejnoprávnym zmluvám, prípadne výklad k neštandardným typom zmlúv 
podľa súkromného práva.9

Verejnoprávna alebo súkromnoprávna zmluva?
Pri hlbšej analýze zmluvy o NFP sa aj v zmysle skôr uvedeného dostáva-

me do teoretického sporu o právny charakter tejto zmluvy. Zmluva o NFP je 
dvojstranný právny akt, ktorým je regulovaný ňou novozaložený právny vzťah 
medzi poskytovateľom a prijímateľom. Účel, na ktorý sa táto zmluva uzatvára, 
je vytvorenie administratívno-právneho vzťahu, ktorým sa realizuje verejno-
právny cieľ – realizujú sa verejnoprávne ciele štátu voči spoločnosti žijúcej na 
jeho území. Právny následok verejnoprávnych zmlúv spočíva v založení ad-
ministratívno-právneho vzťahu, ktorým sa plnia úlohy na vymedzenom úseku 
verejnej správy.10 Obsah takto založeného právneho vzťahu predstavujúci 
práva a povinnosti zmluvných strán je prostriedkom na realizáciu verejno-
právneho cieľa, preto debata o verejnoprávnom charaktere zmluvy o NFP by 
mala byť zbytočná, a pochybnosti o tomto tvrdení považované za nenáležité. 

Uvedené tvrdenie pôsobí tak suverénne, že až z neho vyvstáva potreba ho 
podrobne opätovne preskúmať. Dôvodmi takéhoto preskúmania je aj rozsudok 
Krajského súdu v Bratislave z 23. júna 2015, sp. zn. 8 Co 373/2015, ktorý potvr-
dil rozsudok Okresného súdu Bratislava I z 13. januára 2012, sp. zn. 6 C 19/2010. 

V predmetnom spore sa navrhovateľ dožadoval zaplatenia 51 102,60 eur 
spolu s úrokom z omeškania, ktoré boli navrhovateľom vynaložené na realizáciu  

9 „Rozlišovanie medzi súkromnoprávnou a verejnoprávnou zmluvou má význam najmä z hľadiska 
rozhodovania o tom, či sa spor medzi účastníkmi zmluvy bude riešiť v súdnom alebo v správnom 
konaní. Ak by aj o spore rozhodoval správny orgán, nemožno vylúčiť ani použitie súkromnopráv-
neho predpisu na posúdenie niektorých aspektov zmluvy (napr. otázku jej platnosti či neplatnos-
ti).“ FEKETE, Imrich. Občiansky zákonník 1. Zväzok (Všeobecná časť). Veľký komentár. 2. vyd. 
Bratislava : Eurokódex, 2014, s. 460 – 461.

10 Bližšie pozri JAKAB, Radomír. Verejnoprávne zmluvy. In Justičná revue, 2005, roč. 57, č. 11, 
s. 1368 – 1380; HERC, Tomáš. Všeobecná úprava verejnoprávnych zmlúv v nemeckom práve. 
In Justičná revue, 2011, roč. 63, č. 1, s. 123 – 135; MALIAR, Martin. K legislatívnemu zámeru 
Občianskeho zákonníka. In Justičná revue, 2009, roč. 61, č. 2, s. 186 – 195; VRABKO, Marián 
a kol. Správne právo hmotné. Všeobecná časť. Bratislava : C. H. Beck, 2012, s. 203 – 208.
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PC školení príslušníkov Zboru väzenskej a justičnej stráže SR. Navrhovateľ 
financoval predmetné PC školenie z finančného príspevku poskytnutého na 
základe zmluvy o poskytnutí NFP od Ministerstva práce, sociálnych vecí a ro-
diny SR (ďalej ako „MPSVR SR“) ako poskytovateľa finančného príspevku. Na 
základe uzatvorenej zmluvy o NFP navrhovateľ žiadal preplatenie finančných 
prostriedkov vynaložených na predmetné PC školenie, k čomu však nedošlo, 
keďže kontrolný orgán – Ministerstvo financií SR vyhodnotil tieto finančné pro-
striedky ako neoprávnené. Neoprávnenosť vynaložených finančných prostried-
kov bol dôsledok pochybenia MPSVR SR ako riadiaceho orgánu pri schvaľovaní 
zmeny časti finančného plánu. Toto pochybenie spôsobilo schválenie použitia 
skôr spomínaných finančných prostriedkov na PC školenie, ktoré nezodpove-
dali cieľu, na ktorý mohli byť prostriedky z dotknutého štrukturálneho a in-
vestičného fondu použité. Okresný súd Bratislava I vo svojom prvostupňovom 
rozhodnutí dospel k záveru, že „v danom prípade nejde o výkon verejnej moci, 
ale o zmluvný vzťah medzi navrhovateľom a MPSVR SR uzatvorený v zmysle Ob-
chodného zákonníka a spravujúci sa jeho ustanoveniami, čomu nasvedčuje sku-
točnosť, že v danom prípade, ak by nebola medzi účastníkmi uzatvorená zmluva, 
nebol by medzi navrhovateľom a MPSVR SR žiadny právny vzťah, pretože tento 
by nevyplýval automaticky zo žiadneho právneho predpisu. Bez ohľadu na to, že 
prostriedky na základe zmluvy boli poskytované EÚ, ide o zmluvu medzi dvoma 
subjektmi, ktoré si dohodli podmienky – práva a povinnosti, a nejde teda o jed-
nostranný výkon práva, teda o rozhodovanie o právach a povinnostiach fyzických 
a právnických osôb.“

Prvostupňovým súdom nastoleným smerovaním právnej argumentácie po-
kračoval aj odvolací súd, ktorý tvrdil, že „v danej veci došlo medzi navrhova-
teľom a MPSVR SR k uzavretiu zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného 
príspevku, ktorá je výsledkom konsenzu zmluvných strán, kde MPSVR SR ako 
poskytovateľ finančného príspevku nevystupovalo jednostranne ako nadriadený 
(ústredný) orgán štátnej správy“, preto aj akceptácia zmeny zmluvy, ktorou došlo 
k zmene časti finančného plánu, „nemá celkom zjavne povahu autoritatívneho 
rozhodnutia (mocenského aktu)“. Akceptácia zmeny zmluvy, ktorou došlo zo 
strany MPSVR SR k porušeniu všeobecne záväzných právnych predpisov, nie 
je považovaná za zásah orgánu verejnej moci do práv a právom chránených 
záujmov navrhovateľa. Prvostupňový aj odvolací súd, podľa nášho názoru, len 
povrchne a formalisticky hodnotia, že „zmluvný vzťah uzavretý medzi navrho-
vateľom a MPSVR SR v zmysle Obchodného zákonníka v podobe nepomenovanej 
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inominátnej zmluvy zakladá medzi navrhovateľom a MPSVR SR obchodnopráv-
ny vzťah spadajúci do oblasti súkromného práva.“ 

V kontexte uvedeného je prinajmenšom bizarné konštatovanie odvolacieho 
súdu, že zmluvu o NFP upravenú v § 25 zákona o EŠIF, ktorý sa odvoláva na 
§ 269 ods. 2 OBZ, a zároveň obsahuje ustanovenia upravujúce osobitosti kon-
traktačného procesu, treba považovať za štandardný súkromnoprávny vzťah. Ak 
pripustíme, že skôr spomínaný § 25 odkazuje na práva a povinnosti zmluvných 
strán, ktoré vychádzajú z realizácie projektu, môžeme skonštatovať, že odkaz na 
úpravu § 269 ods. 2 OBZ je len výsledkom právneho alibizmu potvrdzujúce-
ho existenciu dlhodobo neriešených problémov vznikajúcich ako dôsledok ab-
sencie komplexnej úpravy administratívno-právnych zmlúv. Absurdnosť tejto 
úpravy je aj použitie režimu nepomenovaných zmlúv na zmluvu o poskytnutí 
nenávratného finančného príspevku – takto nazvanú v § 3 ods. 1 písm. a) zá-
kona o EŠIF. 

V rozhodnutí odvolacieho súdu sú značným rozporom sprevádzané argu-
menty založené na tvrdení súdu, že „právny vzťah založený zmluvou je síce upra-
vený celým radom právnych predpisov verejného práva, obsahujúcich prevažne 
normy kogentnej povahy týkajúce sa poskytovania pomoci zo štrukturálnych fon-
dov EÚ a ich riadenia, čoho následkom je aj nerovnováha v právach a povinnos-
tiach zmluvných strán, to však nezakladá verejnoprávny vzťah medzi navrhova-
teľom a MPSVR SR“. Odvolací súd svoju argumentáciu opiera jedine o zmluvnú 
voľnosť navrhovateľa, keď tvrdí, že „navrhovateľ sa mohol rozhodnúť na základe 
slobodnej vôle, či účelom získania nenávratného finančného príspevku uzatvorí 
zmluvu, za zákonom ustanovených podmienok, mohol tak uvážiť, či mu obsah 
zmluvy, ktorý podlieha striktným normám verejného práva, vyhovuje, dobrovoľ-
ne zmluvu podpísal, čím akceptoval zmluvné podmienky a zaviazal sa ich dodr-
žiavať.“ Takáto argumentácia súdu je protirečivá a protichodná s teoretický-
mi východiskami existencie verejnoprávnych zmlúv. Predmetná argumentácia 
popiera existenciu subordinačných a vonkoncom vylučuje možnosť existencie 
koordinačných verejnoprávnych zmlúv. Absolútne nereflektuje dôvody a spô-
soby prijatia, ako aj účel a následok zmluvy o NFP ako právneho prostriedku 
realizácie dotačnej politiky EÚ prostredníctvom štrukturálnych a investičných 
fondov EÚ. 

V konečnom dôsledku na dôveryhodnosti a argumentačnej schopnosti od-
volacieho súdu nepridáva ani skutočnosť, že súkromnoprávny charakter zmluvy 
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o NFP sa opiera jedine o zmluvnú voľnosť na strane prijímateľa spočívajúcu 
v možnosti slobodne sa rozhodnúť, či zmluvu o NFP uzavrie. Skôr spomínanú 
nemožnosť negociácie o zmluvných podmienkach, prípadne akúkoľvek zme-
nu odvolací súd ignoruje, pritom ide o charakterové znaky, ktoré spochybňujú, 
ak nie úplne popierajú, zmluvnú voľnosť v rámci procesu uzatvárania zmluvy 
o NFP. Ďalším nedostatkom skúmaného rozhodnutia je protichodnosť názorov 
odvolacieho súdu v odôvodnení svojho rozsudku. 

Na jednej strane odvolací súd považoval za „nepochybné, že navrhovateľ sa 
uzavretím zmluvy stal súčasťou systému finančnej kontroly a finančného riade-
nia zo strany orgánov štátu v súvislosti s dodržiavaním predpisov o rozpočtových 
pravidlách, pokiaľ ide o nakladanie s poskytnutým NFP, vzhľadom na to, že ide 
o prostriedky zo štátneho rozpočtu, čo však predstavuje legitímne obmedzenie 
jeho autonómnej zmluvnej voľnosti“; na druhej strane táto skutočnosť „neza-
kladá verejnoprávny charakter vzťahu, z porušenia ktorého sa domáha náhrady 
škody, keďže na súkromnoprávnu povahu vzťahu založeného obchodnou zmluvou 
nemá vplyv ani to, že samotné dodržanie rozpočtovej disciplíny zo strany navrho-
vateľa už zakladá jeho verejnoprávny vzťah k štátu.“ Predmetný rozpor dostáva 
touto zmluvou subjekty vytvoreného právneho vzťahu do stavu značnej neis-
toty. Výklad, v ktorom dochádza k prekrývaniu sa použitia súkromnoprávnych 
inštitútov zasadených do oblastí spoločenského života striktne regulovaných 
verejným právom, musí byť systematicky a racionálne odôvodnený, čo je požia-
davka, ktorú naplniť niekedy nie je úplne možné a podľa autorov tohto článku 
je to dôsledok absencie ucelenej a systematickej úpravy právneho inštitútu ve-
rejnoprávnej zmluvy. 

Záver
Snaha nájsť spôsob definovania zmluvy o NFP do kategórie práva bola a je 

primárnym cieľom predmetného článku, pričom poukázaním na konkrétny ju-
dikát sme sa snažili ilustrovať právny alibizmus, akým sa súd k danej problema-
tike postavil. Z pohľadu autorov je však rozhodujúca skutočnosť, že takýto názor 
súdu prevažuje, pričom ale absentuje dôsledná diskusia k danej problematike. 

Cieľom článku bolo, okrem iného, nielen spochybniť odôvodnenie súdneho 
rozhodnutia, ale spraviť prvý krok k zahájeniu debaty na tému zmluva o NFP, 
ktorá ako inštitút práva vyplývajúci priamo zo zákona o EŠIF v podmienkach 
slovenskej legislatívy istý čas existuje, ale akékoľvek snahy ponoriť sa hlbšie do 
jej zmyslu a ustanovení absentujú. 
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Tak ako uvádzame v texte, máme zato, že existuje sporná úvaha, či inštitút 
zmluvy o NFP je štandardný súkromnoprávny kontrakt, alebo ide o verejno-
právnu zmluvu charakteristickú znakmi verejného práva. Podľa nášho názoru, 
zmluva o NFP nevyhovuje požiadavkám súkromného práva a jednoznačne ju 
treba zaradiť medzi verejnoprávne zmluvy, pričom treba uviesť, že jedným z dô-
vodov takejto kategorizácie je práve sledovanie verejného administratívneho 
cieľa. 

Rozbor predmetnej problematiky poukázal nielen na nejednoznačnosť 
úpravy zmluvy o NFP a s ňou súvisiace problémy, ale načrtol aj problematiku 
verejnoprávnych zmlúv a absenciu ich začlenenia do odvetvia správneho práva, 
ako aj ich systematickosť, čo považujeme za vhodný stimulátor pre zahájenie 
odbornej debaty na túto problematiku. 
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PRÁVNE A EKONOMICKÉ ASPEKTY KORUPCIE 
V ANTICKOM RÍME

Ján Šurkala

Abstrakt
Príspevok sa venuje právnym a ekonomickým aspektom korupčných trest-

ných činov v antickom Ríme. Vychádza pritom zo súčasnej definície korupcie. 
Pod ňu zaradzuje štyri skutkové podstaty, ktoré poznalo rímskej trestné právo: 
zneužitie úradnej moci pri vydieraní provinčného obyvateľstva (crimen repetun-
darum), sprenevera verejného majetku (crimen peculatus), sprenevera verených 
prostriedkov (crimen residues) a volebné podplácanie (crimen ambitus). Autor 
sa sústreďuje jednak na hmotnoprávnu stránku jednotlivých trestných činov, 
ale všíma si aj procesné ustanovenia, podľa ktorých boli tieto skutky stíhané. 
Takisto sa snaží dať tieto činy do spoločenského a ekonomického kontextu doby. 

Kľúčové slová:  korupcia, rímske právo, crimen repetundarum, crimen pecula-
tus, crimen residues, ambitus, questationes 

Abstract
The article is focused on legal and economic analysis of corruption in the 

ancient Rome – based on the current broad definition of corruption. The au-
thor recognizes four crimes, which were sanctioned by the Roman criminal law: 
extortion of provincials (crimen repetundarum), defraudation of public prop-
erty (crimen peculatus), misapplication of public funds (crimen residues) and 
electoral bribery (crimen ambitus). The author tries to cover both material and 
procedural questions of law as well as their social and economic context within 
the contemporary state and society. 

Keywords:  corruption, Roman law, crimen repetundarum, crimen peculatus, 
crimen residues, ambitus, questationes

Úvod
Korupcia je bohužiaľ fenoménom, ktorý sa v ľudskej spoločnosti objavuje 

od nepamäti – v užšom zmysle slova minimálne od vzniku štátu. Pod tento po-
jem sa dá zaradiť vskutku rôznorodá skupina malicióznych konaní, pri ktorých 
subjekty, ktoré mali byť strážcami verejného (spoločného) záujmu, rezignujú na 
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svoju úlohu a konajú v prospech seba samých alebo iných jednotlivcov či skupín, 
čím im poskytujú neoprávnenú majetkovú alebo inú výhodu.

To, ktoré konania označíme za „korupčné“, však závisí od definície korupcie, 
ktorú si zvolíme. Na účely tohto krátkeho príspevku sme si vybrali definíciu 
Rogowa a Lasswella, ktorá znie: „Korupcia je skutok, ktorým sa porušuje zodpo-
vednosť vo vzťahu k minimálne jednému verejnému či spoločenskému poriadku, 
a je v skutočnosti deštruktívna pre každý takýto spoločenský systém. Systém verej-
ného alebo spoločenského poriadku preferuje verejný záujem pred partikulárnym 
záujmom – narušenie verejného záujmu v záujme zvýhodnenia partikulárneho 
záujmu je korupciou.“1 

Táto sociologicky poňatá definícia nám osvetľuje nebezpečnosť korupcie zo 
spoločenského hľadiska. Ak je verejný záujem tým, na čom stojí základ štátu či 
spoločnosti, potom konanie, ktoré ho narúša, ohrozuje samotnú podstatu štá-
tu. Nebezpečnosť takéhoto konania je preto značne vysoká a je nevyhnutné ho 
potláčať aj prostriedkami trestného práva. 

V tomto príspevku nechceme rozoberať korupciu z hľadiska súčasnej platnej 
právnej úpravy v Slovenskej republike, keďže sa tejto téme venuje viacero prí-
spevkov určite od nás fundovanejších autorov. Chceme len priniesť do diskusie 
historický rozmer analýzou právnej úpravy korupcie v antickom Ríme. Z hľa-
diska rozsahu výskumu sa zameriame na všetky nežiaduce protispoločenské 
konania, ktoré by sa dali podradiť pod skôr uvedenú širokú definíciu korupcie. 
Konkrétne pôjde tieto trestné činy (crimina):2 zneužitie úradnej moci pri vy-
dieraní provinčného obyvateľstva (crimen repetundarum), sprenevera verejného 
majetku (crimen peculatus), sprenevera verených prostriedkov (crimen residu-
es) a volebné podplácanie (crimen ambitus). Z metodologického hľadiska sa 

1 Porovnaj ROGOW, Arnold A. – LASSWELL, Harold Dwight. Power, Corruption and Rectitude. 
Englewood Cliffs : Prentice-Hall, 1963, s. 132 – 133. Pre kritiku tejto definície pozri DeLE-
ON, Peter. Thinking About Political Corruption. New York : M. E. Sharpe, 1993, s. 24. K alter-
natívnym definíciám korupcie pozri GARDINER, John Raynolds. Defining Corruption. In 
Corruption and Reform, 1993, Vol. 7, No. 2, s. 111 – 124; JOHNSTON, Michael. The Political 
Consequences of Corruption: A Reassessment. In Comparative Politics, 1986, Vol. 18, No. 4,  
s. 460; NYE, Joseph Samuel. Corruption and Political Development: A Cost-Benefit Analysis. 
In American Political Science Review, 1967, Vol. 61, No. 2, s. 419.  

2 K diferenciácii súkromných deliktov (delicta privata) a  verejných trestných činov (crimina 
publica) pozri BRTKO, Róbert. Delikty a trestné činy v klasickom a justiniánskom práve. In 
BĚLOVSKÝ, Petr – STLOUKALOVÁ, Kamila (zost.). Caro amico: 60 kapitol pro Michala Skřejp-
ka aneb Římské právo napříč staletími, Praha : Auditorium, 2017, s. 87 – 95.
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chceme sústrediť jednak na legálne a doktrinálne vymedzenie týchto trestných 
činov, ale zároveň ich hodláme zasadiť do širšieho kontextu vtedajšej spoloč-
nosti a štátu. 

1. Zneužitie úradnej moci pri vydieraní provinčného 
obyvateľstva (crimen repetundarum)

1.1 Vymedzenie trestného činu

Z  hľadiska prameňov je tento zločin obsiahnutý vo viacerých zákonoch. 
Prvým z  nich3 bol pravdepodobne lex Calpurnia de pecuniis repetundis 
z roku 149 pred Kristom. Nasledovali lex Iunia de repetundis (126 pred Kristom), 
lex Acilia de repetundis (123 – 122 pred Kristom), lex Servilia repetundarum (111 –  
100 pred Kristom), lex Cornelia de repetundis (81 pred Kristom), lex Iulia pe-
cuniis repetundis (59 pred Kristom), rogatio Pompeia de repetundis (55 pred 
Kristom) a senatus consultum Calvisianum (4 pred Kristom).4 

Skutková podstata trestného činu crimen repetundarum bola podľa lex Iulia 
pecuniis repetundis z roku 59 pred Kristom – v podobe, ktorá sa nám zachovala 
v Justiniánskych Digestách – vymedzená vskutku široko: išlo o prijatie peňazí 
osobou so zverenou verejnou autoritou, ktorá na základe toho vydala nejaké 
rozhodnutie, rozsudok, resp. vo všeobecnosti niečo konala, alebo naopak ne-
konala s tým, že porušila (zneužila) svoju úradnú povinnosť.5 Tohto skutku sa 
teda mohol dopustiť magistrát, ďalej osoba, ktorá mala zverenú istú právomoc 

3 Ešte pred prijatím špeciálnej legislatívy komplexne pokrývajúcej tento trestný čin treba spome-
núť ustanovenie Zákonov XII tabúľ (leges duodecim tabulorum) z roku 450 pred Kristom, ktoré 
ustanovovalo trest smrti pre úplatného sudcu (porovnaj Tab. 9,3.)

4 Pre ucelený prehľad vývoja tejto legislatívny pozri FRÝDEK, Miroslav. Repetundární zákony  
v neprávních pramenech. In Naděje právní vědy. Plzeň : Aleš Čeněk, 2011, s. 37 – 45. 

5 Túto definíciu sme zložili z nasledujúcich fragmentov: Marci. D. 48,11,1 pr.; Macer D. 48,11,3 
a Venul. Saturn. D. 48,11,4. Špecifickými príkladmi poručenia úradnej povinnosti boli napr. 
skutky, ktoré by sme dnes podradili pod skutkovú podstatu trestného činu machinácie pri 
verejnom obstarávaní – keď boli prevzaté a vyplatené verejné stavby pred ich dokončením 
(porovnaj Macer D. 48,11,7,2). Pre definíciu tohto trestného činu z obdobia jeho vzniku po-
zri HENDERSON, M. I. The Process ‘De Repetundis’. In The Journal of Roman Studies, 1951,  
Vol. 41, s. 71 – 88.   
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alebo úrad, zamestnanec štátu či vyslanec.6 Mohol to byť aj sudca7 či člen 
poroty.8 Žalovaným mohol byť aj dedič, ale len v lehote jedného roka od smrti 
obvineného.9 Takisto za tento trestný čin bolo možné stíhať aj svedka, ktorý 
krivo svedčil či odmietol svedeckú výpoveď s tým, že mu bolo preukázané, že 
za to prijal majetkový prospech.10

Trestom za tento skutok bola od najstarších dôb smrť. Neskôr sa to zmenilo 
na peňažný trest v hodnote určeného násobku získaného prospechu a v prípa-
de závažnejších konaní na vyhnanstvo. Trest smrti bol len výnimočným v prí-
pade kvalifikovaných skutkových podstát.11 Ďalším špecifickým následkom 
(trestom či ochranným opatrením) spáchania tohto trestného činu bola strata 
spôsobilosti svedčiť na súde, zastávať funkciu sudcu či verejného žalobcu.12 

Právna zodpovednosť za prijatie peňažnej hodnoty v prípade skôr vyme-
dzených verejných funkcionárov nenastala v prípade, že by tieto prostriedky 
prijali od svojich blízkych príbuzných.13 Takisto mohli prijímať dary do sumy  
100 aureov počas celého jedného roka.14

1.2 Trestné stíhanie 

Od druhého storočia pred Kristom sa začínajú v  Ríme objavovať mimo-
riadne porotné súdy (questationes), ktoré riešia špeciálne časovo vymedzenú 
trestnú činnosť.15 Prvým stálym porotným trestným súdom (questatio) je práve 
súd, ktorý mal riešiť tzv. vydieranie provinčného obyvateľstva.16 Tento súd bol 

6 Porovnaj Marci. D. 48,11,1 pr. 
7 Porovnaj Macer D. 48,11,3.
8 Porovnaj Macer D. 48,11,5. 
9 Porovnaj Scaevol. D. 48,11,2.
10 Porovnaj Venul. Saturn. D. 48,11,6 pr. 
11 Porovnaj Macer D. 48,11,7,3. 
12 Porovnaj Venul. Saturn. D. 48,11,6,1. 
13 Porovnaj Marci. D. 48,11,1,1.
14 Porovnaj Venul. Saturn. D. 48,11,6,2.
15 Príkladom mimoriadneho trestného súdu, ktorý sa vzťahoval na vydieranie provinčného oby-

vateľstva, je súd, ktorému predsedal hispánsky prétor L. Canuleius v roku 171 pred Kristom, aby 
vyšetril činy svojich predchodcov M. Titinia, P. Furia Phila a C. Matiena (porovnaj LIVIUS. Ab 
Urbe Condita, 43,2,1-11). Tento proces sa nevyhol rôznym komplikáciám. Vo vzťahu k podrob-
nostiam pozri BRENNAN, Terry Corey. The Praetorship in the Roman Republic. Vol. I. Oxford :  
Oxford University Press, 2000, s. 172 – 173. 

16 Porovnaj CICERO. Brutus, 96.
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zriadený v roku 149 pred Kristom už spomínaným lex Calpurnia de pecuniis 
repetundis. Je vysoko pravdepodobné, že tento porotný súd bol zriadený pod 
jurisdikciou cudzineckého prétora (praetor peregrinus), ktorý mal menovať čle-
nov poroty a dohliadať na jeho priebeh.17

Priebeh procesu podľa tohto zákona je nejasný. Je však takmer isté, že žalob-
cami nemohli byť príslušníci provinčného obyvateľstvo priamo, pretože podľa 
legisakčného procesu nemali procesnú spôsobilosť, a preto museli byť zastúpení 
rímskym občanom čoby patrónom. Týchto patrónov menoval senát.18 Rekupe-
rátormi (teda porotcami) boli členovia Senátu, ktorých pravdepodobne vyberal 
samotným prétor.19 Procesné pravidlá týchto súdov boli odvodené od súkrom-
noprávneho legis actio per sacramentum.20

V roku 123 pred Kristom bola zavedená zásadná reforma tohto systému lex 
Iunia de repetundis, ktorým Gracchus presadil, že tieto procesy budú prebiehať 
pred porotou zloženou z príslušníkov triedy jazdcov.21 Podobne na Gracchov 
podnet bol prijatý aj lex Acilia repetundarum, ktorým bola vyčlenená osobit-
ná prétorská provincia (praetor repetundis), ktorej vykonávateľ mal riešiť práve  

17 Porovnaj BRENNAN, Terry Corey, ref. 15, s. 235; MOMMSEN, Teodor. Römisches Staat-
srecht. 3. Aufl. Vol II. Leipzig : Hirzel, 1887, s. 224. Naproti tomu Richardson tvrdí, že až do  
roku 123 pred Kristom (teda do Gracchových reforiem), bol za fungovanie tohto súdu zodpo-
vedný mestský prétor (praetor urbanus). Porovnaj RICHARDSON, John S. The Purpose of the 
Lex Calpurnia de repetundis. In The Journal of Roman Studies, 1987, Vol. 77, s. 10.

18 Porovnaj EILERS, Claude F. Cn. Domitius and Samos: A New Extortion Trial (IGR 4,968). In 
Zeitschrift für Papyrologie und Epigraphik, 1991, Vol. 89, s. 170.

19 Dedukujeme tak z faktu, že neskôr Gracchus obmedzil túto prétorovu právomoc. Porovnaj 
DIODORUS SICULUS. Bibliotheca historica, 34-35,25,1; VELLIUS PETERCULUS. Historiae 
Romanae, 2,32,3. 

20 Porovnaj GREENIDGE, Abel Hendy Jones. The Legal Procedures of Cicero‘s  Time. Oxford : Cla-
rendon Press, 1901, s. 419; KUNKEL, Wolfgang. Untersuchungen zur Entwicklung des römischen 
Kriminalverfahrens in vorsullanischer Zeit. München : Bayerische Akademie der Wissenschaf-
ten, 1962, s. 97 a nasl. K procesnej stránke ďalej pozri LINTOTT, Andrew. The Procedure under 
the Leges Calpurnia and Iunia de Repetundis and the Actio per Sponsionem. In Zeitschrift für 
Papyrologie und Epigraphik, 1976, Vol. 22, s. 207-214. K legis actio per sacramentum bližšie pozri 
BRTKO, Róbert. Počiatky súdnej ochrany subjektívnych práv v rímskom práve – päť legisakcií. 
In BRTKO, Róbert a kol. Prvky a princípy rímskeho a kánonického práva. Praha : Leges, 2016, 
s. 56 – 62.

21 Porovnaj BRENNAN, Terry Corey, ref. 15, s. 237. K príčinám a dôsledkom tohto vývoja pozri 
LINTOTT, Andrew. Imperium Romanum: Politics and Administration. London : Routledge, 
1993, s. 99-107; LINTOTT, Andrew. Judicial Reform and Land Reform in the Roman Republic. 
Cambridge : Cambridge University Press, 1992, s. 16 - 33; VENTURINI, Carlo. Studi sul crimen 
repetundarum nell‘età repubblicana. Milan : Giuffrè, 1979.
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tieto spory. Cieľom týchto reforiem bolo zefektívniť procesy proti zneužívate-
ľom verejnej moci, ktorí využívali bohatstvo provincií na svoj osobný prospech 
a neprimerane zaťažovali ich obyvateľstvo. 

Gracchovou motiváciou bolo, aby „provincie rímskeho ľudu slúžili na pro-
spech rímskemu ľudu“.22 Prétorovo postavenie sa posilnilo. Predtým plnil do-
minantnú rolu len v procesnom štádiu in iure. Po novom mal zasahovať do 
procesu hlavne v prospech žalobcov (provinčného ľudu) a niesol celkovú zod-
povednosť za integritu procesu. Z tohto procesu sa odbúrali mnohé súkromno-
právne prvky, falošná kolegialita senátorov voči kolegom (magistrátom) bola 
odstránená ustanovením stáleho počtu 450 porotcov na jeden rok s tým, že 
účasť určitých skupín bola vylúčená (napr. senátori a ich príbuzní či nižší magis-
tráti a pod.).23 Z nich si potom pri každom procese žalobca vybral 100 porotcov, 
z ktorých mohla strana žalovaného odmietnuť polovicu. Táto päťdesiatčlenná 
skupina porotcov určená pre konkrétny prípad sa nazývala consilium. Tomu 
formálne predsedal prétor, ale jeho verdiktom bol viazaný.24 

Systém stíhania tohto trestného činu sa ďalej modifikoval. Bohužiaľ však na 
tomto mieste nemáme priestor na detailný rozbor jeho vývoja. Preto len čitateľa 
odkážeme na relevantnú literatúru.25 

1.3 Ekonomické, spoločenské a politické zdroje a príčiny 

Rímska republika postupne od 3. stor. pred Kristom územne expandova-
la. Na podrobených územiach bolo potrebné ustanoviť administratívnu správu, 
ktorá by zabezpečila adekvátny výkon rímskej moci a intervenovala do miest-
nych záležitosti s cieľom presadenia rímskych záujmov. Na provinčnej správe 
sa podieľali magistráti s impériom – teda najvyššou vládnou mocou. Táto moc 
mala svoju civilnú a vojenskú zložku a v provinciách sa prejavovala práve jej  

22 Porovnaj BADIAN, Ernst. Publicans and Sinners. Private Enterprise in the Service of the Roman 
Republic. Ithaca : Cornell University Press, 1972, s. 64.

23 Porovnaj MACKAY, C. Judicial Legislation of C. Sempronius Gracchus (diss.). Cambridge, MA :  
Harvard University Press, 1994, s. 190 a nasl. 

24 Porovnaj BRENNAN, Terry Corey, ref. 15, s. 238 a MACKAY, C., ref. 23, s. 55 a nasl.  
25 Dávame do pozornosti predovšetkým detailnú analýzu Andrewa Lintotta. Pozri LINTOTT, 

Andrew, ref. 20, s. 162 – 212.  
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vojenská časť. Magistráti26 (či už prétorského, alebo konzulského rangu) poží-
vali značnú moc a autoritu nad podrobeným provinčným obyvateľstvom. 

Kontrola proti zneužívaniu tejto moci mala byť v rámci ústavného systé-
mu Rímskej republiky zabezpečená dvoma spôsobmi – princípom kolegiality 
magistrátov a ich zodpovednosti voči Senátu a ľudu po skončení funkčného 
obdobia. Problémom oboch z nich však v prípade pôsobenia rímskych úrad-
níkov v provinciách bola skutočnosť, že tak ďalší magistráti, ako aj Senát či ľu-
dové zhromaždenia boli od miesta výkonu moci značne geograficky vzdialené. 
Preto tí, ktorí by teoreticky mohli urobiť nápravu, boli často neinformovaní 
a dozvedeli sa o atrocitách páchaných na provinčnom obyvateľstve so značným 
časovým oneskorením.

Ďalším dôležitým – tentoraz ekonomickým – faktorom tohto trestného činu 
bola obrovská finančná nákladnosť volebného procesu v podmienkach Rím-
skej republiky. Či už išlo o legálne, alebo nelegálne spôsoby vedenia volebného 
boja, museli kandidáti na funkcie vyšších magistrátov vydávať na predvolebnú 
kampaň ohromné sumy – častokrát požičaných – peňazí. Je preto nepriamym 
dôsledkom takto nastaveného systému, že títo úradníci „boli nútení“ v prípade 
svojho zvolenia „zasanovať“ svoje utŕžené finančné výdavky. Najjednoduchšou 
cestou bolo zdierať provinčné obyvateľstvo, pretože ono malo voči magistrátovi 
značne obmedzené právne možnosti svojej obrany.

Samozrejme, ako sme to už zmienili pri Gracchových reformách, tento stav 
bol dlhodobo neudržateľný, pretože krvácajúce provincie oslabovali moc sa-
motnej rodiacej sa Rímske ríše. Preto radikálna intervencia a reforma trestného 
práva bola nevyhnutná. 

26 K sústave rímskych úradov pozri BRTKO, Róbert. Postavenie a právomoci štátnych úradov 
(magistratúr) v období Rímskej republiky (510 pred n. l. – 27 pred n.l.). In Ekonomický a so-
ciálny rozvoj Slovenska: rozvojové trendy – manažment a podnikanie. Trenčín : Inštitút apliko-
vaného manažmentu, 2011, s. 38 – 52; ŠURKALA, Ján. Predchodcovia a vývoj úradu prétora 
v rímskej republike do roku 122 pred n. l. In BRTKO, Róbert a kol. Notárstvo a iné právnické 
profesie v historickom vývoji. Praha : Leges, 2017, s. 103 – 117. 
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2. Sprenevera verejného majetku (crimen peculatus)

2.1 Vymedzenie trestného činu

Pod trestným činnom sprenevery verejného majetku (crimen peculatus) sa 
rozumelo privlastnenie (v podstate išlo o krádež – furtum) si (hnuteľného) ma-
jetku určeného alebo pochádzajúceho z majetku svätého (sacrae), posvätné-
ho (religiosae) alebo verejného (publicae) pre svoj vlastným prospech. Vinným 
z tohto zločinu bol aj ten, kto zlovoľne zmiešal svoj majetok (napr. zlato či min-
ce) s vyššie vymedzeným majetkom.27 Toto vymedzenie pochádza z Júliovho 
zákona lex Iulia de peculatu et pecunia residua z roku 59 – 58 pred Kristom.28 
Tento zákon býva často spájaný so Sullovými reformami. 

Za spreneveru verejného majetku (peculatus) sa nepovažovalo, ak niekto 
z posvätných miest odcudzil súkromný majetok, ktorý tam bol uložený v úscho-
ve. V takom prípade išlo o krádež (furtum).29 Naopak, za spreneveru sa pova-
žovala krádež alebo manipulácia s úradnými záznamami či ich neautorizované 
kopírovanie.30 Značne špecifickým prípadom je odcudzenie vojnovej koristi 
odobratej nepriateľovi, ktoré bolo tiež považované za spreneveru verejného ma-
jetku.31

Z povahy veci je zrejmé, že sa tohto trestného činu mohol dopustiť každý –  
teda jednak osoba, ktorej bola zverená určitá verejná moc, ale tiež obyčajný zlo-
dej, ktorý siahol na osobitne vymedzené kategórie majetku. Z dnešného uhla 
pohľadu by sme pod korupčné správanie zaradili len prvý prípad, pričom druhý 

27 Porovnaj Ulp. D. 48,13,1 a Marci. D. 48,13,4,1-2. 
28 Existujú však veľmi silné indície, že osobitný questatio peculatus fungoval ešte pred Sullovými 

reformami, minimálne od roku 83 pred Kristom. Porovnaj BRENNAN, Terry Corey, Vol. II,  
ref. 15, s. 367. K problematike vývoja tohto questatio ďalej pozri MOMMSEN, Theodor. Rö-
misches Strafrecht. Leipzig : Duncker & Humblot, 1899, s. 760-772.

29 Marci. D. 48,13,5. Od toho ale treba odlíšiť situáciu opisovanú Labeom: niekto predstieral, že 
bol veriteľom štátu a prijal od tretej osoby prostriedky splatné štátu – v takej situácii išlo o trest-
ný čin peculatus, napriek tomu, že si dotyčný privlastnil striktne vzaté súkromné prostriedky. 
Porovnaj Paul. D. 48,13,9,3. 

30 Porovnaj Venel. Saturn. D. 48,13,8 pr. a 1; Paul. D. 48,13,9,5; Marci. D. 48,13,10 pr.
31 Porovnaj Modest. D. 48,13,14. V takom prípade však páchateľovi hrozila relatívne mierna sank-

cia – pokuta vo výške štvornásobku hodnoty odcudzených vecí. Je to teda podobná sankcia ako 
pri furtum manifestum. 
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by sme ponechali v rovine kvalifikovanej krádeže. V Ríme to však nerozlišovali 
a obidva typy trestnej činnosti boli postihované rovnako. 

Trestom za tento skutok bolo zostrené vyhnanstvo s odopretím vody a ohňa 
(aquae et ignis interdictio), ktoré bolo v neskoršej dobe nahradené miernejšou 
deportáciou spojenou s prepadnutím majetku.32 Ak došlo ku kvalifikovanej 
forme tohto trestného činu – napríklad keď bol chrám prepadnutý a vyplienený 
ozbrojenou bandou – boli prípustné aj tie najprísnejšie tresty smrti predhode-
ním divej zvery, upálením či obesením. Vždy sa ale mala brať do úvahy reálna 
nebezpečnosť a závažnosť útoku na chránený spoločenský záujem.33 V niekto-
rých prípadoch mohlo by byť trestom za takéto konanie aj oslepenie.34

Obmedzením trestného stíhania tohto trestného činu bola premlčacia doba 
piatich rokov odo dňa spáchania skutku.35 Žalovateľní boli aj dediči páchateľov, 
keďže išlo trestný čin majetkovej povahy.36 

2.2 Trestné stíhanie 

Ešte pred zriadením osobitného questatio – či to bolo už bolo v súvislosti 
so Sullovými reformami alebo niekoľko rokov predtým – bol tento trestný čin 
stíhaný starým spôsobom, t. j. pred ľudovým zhromaždením alebo senátom.37

Pramene ponúkajú zmienky o tom, že questatio peculatus predsedal prétor 
od počiatku.38 Niektorí autori z toho odvodzujú pravidlo,39 iní sú zdržanlivejší 
s poukazom na ojedinelosť pozitívnych pramenných nálezov.40 Najneskôr po 
zavedení Sullových reforiem mu však očividne prétor predsedal a zväčša bola 
táto provincia aj každoročne obsadená.41

32 Porovnaj Ulp. D. 48,13,3.
33 Porovnaj Ulp. D. 48,13,6 pr.
34 Porovnaj Ulp. D. 48,13,11,1.
35 Porovnaj Venel.Saturn. D. 48,13,7. 
36 Porovnaj Pap. D. 48,13,14.
37 Porovnaj LIVIUS. Ab urbe condita, 5,32; 37,57; 38,54. 
38 Porovnaj napr. CICERO. Pro Cluentio, 94 a 147; CICERO. Pro Murena, 35, 41 – 43. 
39 Porovnaj KUNKEL, Wolfgang. Quaestio. In WISSOWA, Georg – KROLL, Wilhelm (Hrsg.). 

Paulys Realencyclopädie der classischen Altertumswissenschaft. Band XXIV. Stuttgart : J. B. Me-
tzlersche Verlagsbuchhandlung, 1963, stlp. 745.

40 Porovnaj BRENNAN, Terry Corey, Vol. II, ref. 15, s. 421.
41 Porovnaj Tamže, s. 628 – 629. 
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Z hľadiska procesných pravidiel, ktorými sa tento porotný súd riadil, môže-
me konštatovať, že fungoval obdobne ako questatio repetundarum. Platí o tom 
teda to, čo sme už uviedli skôr. 

2.3 Ekonomické, spoločenské a politické zdroje a príčiny 

Špecifikom tohto majetkového trestného činu bol osobitne vymedzený 
okruh chránených objektov, voči ktorým bol vedený útok. Veci sväté (res sacrae), 
posvätné (res religiosae) a verejné (res publicae) požívali špeciálnu ochranu, pre-
tože boli pre spoločnosť špeciálne dôležité. Z povahy veci boli vylúčené zo sú-
kromného obehu (res extra commercium), preto ani nemohli byť predmetom 
súkromného vlastníctva. 

Ich spoločenskú dôležitosť možno vnímať v dvoch rovinách. Po prvé, mali 
pre rímsku spoločnosť osobitný náboženský či kultový význam. Odcudzenie 
týchto predmetov z miesta, ktoré bolo pre nich určené (teda svätokrádež – sa-
crilegis), bolo ohrozením priazne bohov, a preto predstavovalo pre spoločnosť 
osobitnú hrozbu. Po druhé, najmä v kategórii vecí verejných sa nachádzali ob-
jekty, ktoré boli dôležité z pohľadu dennodenného chodu spoločnosti a rímske-
ho života ako takého. Išlo napríklad o námestia, ulice, divadlá, vodovody, verej-
né cesty, prístavy, verejné kúpele a pod.42 Uzurpovaním si držby takýchto vecí 
teda vznikal nielen problém z hľadiska ochudobnenia majetku iného – ako je 
to pri bežnej krádeži – ale dochádzalo k ďalšiemu ohrozeniu verejného záujmu. 

3. Sprenevera verejných prostriedkov (crimen residues)

Tento trestný čin bol postihovaný rovnakým zákonom ako crimen peculatu, 
teda lex Iulia de peculatu et pecunia residua z roku 59 – 58 pred Kristom. Nie je 
pritom jasné, či išlo o dva samostatné zákony prijaté v rovnakom čase pod spo-
ločným označením lex Iulia, alebo išlo o jeden zákon, ktorý obsahoval obidva 

42 Porovnaj napr. Marci. D. 1,8,2 a Pomp. D. 18,1,6 pr. Bližšie k tomu pozri HAUSMANINGER, 
Herbert – SELB, Walter. Römisches Privatrecht. 9. Aufl. Wien : Böhlau, 2001, s. 119 – 120; 
REBRO, Karol – BLAHO, Peter. Rímske právo. 3. vyd. Bratislava, Trnava : Iura edition, 2013,  
s. 217 – 218. 
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trestné činy.43 My sa skôr prikláňame k druhej alternatíve, keďže aj Justiniánske 
Digesta (citujúc diela klasikov) o tomto zákone pojednávajú ako o jednom. 

Najjednoduchšie vymedzenie tohto trestného činu zachytáva Paulus: „Podľa 
Juliovho zákona o sprenevere je trestne zodpovedný ten, kto si ponechá verejné pro-
striedky (financie) určené na nejaký verejný účel a nepoužije ich na tento účel.“44

Pod spreneverou sa ďalej rozumelo ponechanie si verejných prostriedkov 
získaných z nájmu alebo predaja verejného majetku.45 Z hľadiska výkonu sprá-
vy v provinciách sa nám zachovalo jedno zaujímavé ustanovenie tohto zákona. 
Ak bol správca (alebo iný verejný funkcionár) provincie po skončení výkonu 
svojej funkcie povinný vyrovnať nejaké prostriedky v prospech štátneho eráru, 
trestná zodpovednosť podľa tohto zákona nastupovala až po uplynutí jedného 
roka. Dovtedy bol síce považovaný za dlžníka štátu a mohlo mu byť siahnuté 
na majetok (či zobrať ho do väzby), ale za zodpovedného zo zločinu sprenevery 
bol považovaný až po roku.46 K zodpovednosti za spreneveru dochádzalo aj 
v prípade skrátenia sumy, ktorú bol úradník povinný štátu uhradiť.47 

Sankciou za spreneveru bola pokuta vo výške trojnásobku získaného ma-
jetkového prospechu.48 Procesná stránka trestania tohto trestného činu bola 
s najväčšou pravdepodobnosťou rovnaká ako pri crimen peculatu.

4. Volebné podplácanie (crimen ambitus)

Pod týmto trestným činom sa rozumejú volebné machinácie najrozličnej-
šieho druhu počínajúc priamym úplatkárstvom voličov (kupovaním ich hlasov 
priamo alebo cez rôznych sprostredkovateľov), usporadúvaním banketov, ve-
čierkov, hier, a pod. 

43 Porovnaj LONG, George. Peculatus. In SMITH, William (ed.). A Dictionary of Greek and Ro-
man Antiquities, London : John Murray, 1875, s. 881.

44 Porovnaj Paul. D. 48,13,2: „Lege Iulia de residuis tenetur, qui publicam pecuniam delegatam in 
usum aliquem retinuit neque in eum consumpsit.“ Podobne aj Marci. D. 48,13,4,4.

45 Porovnaj Marci. D. 48,13,4,3. 
46 Porovnaj Paul. D. 48,13,9,6. 
47 Porovnaj Marci. D. 48,13,10 pr.
48 Porovnaj Marci. D. 48,13,4,5.
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Proti týmto nežiaducim praktikám kriviacim férovú politickú súťaž o dôle-
žité verejné úrady boli prijímané zákony, ktoré mali značne obmedzený efekt. 
Boli to najmä tieto predpisy: lex Poetelia de ambitu (z roku 358 pred Kristom),49 
lex Cornelia Baebia (z roku 181 pred Kristom), Lex Cornelia Fulvia (z roku 179 
pred Kristom), lex Cornelia (z roku 81 pred Kristom), lex Aurelia (z roku 70 
pred Kristom), lex Calpurnia (z roku 67 pred Kristom), lex Pompeia (z roku 52 
pred Kristom) a lex Iulia (z roku 18 pred Kristom).50 

Prvým serióznym pokusom ako čeliť problému volebnej korupcie bol však 
až lex Baebia.51 Jedným z ustanovení, ktoré čelili problému volebného úplat-
kárstva, bolo ustanovenie presného počtu prétorov, ktorí mali byť v danom roku 
volení – v jednom roku štyria a v nasledujúcom šiesti, čo sa potom striedalo.52 
Tým sa mala obmedziť ostrá konkurencia o konzulské miesta (konzulom sa 
v tom čase mohol stať len bývalý prétor), ktorá sa prejavovala práve korupčným 
správaním. Toto ustanovenie teda malo zmierniť materiálne predpoklady pre 
volebnú korupciu.53 Samozrejme, okrem toho boli aplikované aj priame trestné 
sankcie, ktoré v dôsledku svojej neefektivity boli postupne sprísňované. Za am-
bitus bolo možné udeliť peňažnú pokutu,54 stratu ius honorum, zbaviť členstva 
v senáte (od lex Calpurnia), udeliť trest straty cti (infamia)55 alebo vypovedať 
do exilu.56

49 K tomuto zákonu bližšie pozri KOŁODKO, Piotr. Lex poetelia de ambitu of 358 B.C. as an 
example of legislation against corruption in elections. In Studies in Logic, Grammar and Rhe-
toric, 2011, Vol. 24, s. 117 – 125.

50 Pozri BERGER, Adolf. Encyclopedic Dictionary of Roman Law. Philadelphia : The American 
Philosophical Society, 1991, s. 361. 

51 Porovnaj BRENNAN, Terry Corey, ref. 15, s. 169. Existujú však niektoré zmienky v prameňoch, 
ktoré indikujú sporadické vysporiadanie sa s volebným podplácaním už od 4. stor. pred Kris-
tom. Pozri LIVIUS. Ab urbe condita, 40,19,11; 7,15,12 – 13.

52 Dôsledkom tohto opatrenia bola častá prorogácia prétorských a konzulských úradov – jeden 
úradník teda nezastával svoju funkcia iba počas svojho ročného funkčného obdobia, ale to 
mu bolo predlžované častokrát aj opakovane. K inštitútu prorogácie pozri najmä BRENNAN, 
Terry Corey, ref. 15, s. 73 – 75; MOMMSEN, Teodor, ref. 28, s. 640; JASHEMSKI, Wilhelmi-
na Feemster. The Origin and History of the Proconsular and Propraetorian Imperium down to  
27 B. C. Chicago : The University of Chicago Press, 1950, s. 11 – 12.

53 K tomu pozri MOMMSEN, Teodor, ref. 28, s. 198 – 199. S tým nesúhlasí Harris. Porovnaj HAR-
RIS, William Vernon. War and Imperialism in Republican Rome 327-70 B.C. Oxford : Clarendon 
Press, 1979, s. 160, pozn. 4.

54 Pozri napr. Modest. D. 38,14,1,4.
55 Pozri Modest. D. 38,14,1,1.
56 Bližšie k tomu pozri CHAIGNE, Georges. L‘ambitus et les moeurs électorales des Romains. Paris :  

E. Larose, 1911.



156

KORUPCIA INTERDISCIPLINÁRNE

Tohto trestného činu sa mohol dopustiť každý, najmä však kandidát na ve-
rejnú funkciu. Ten mohol byť stíhaný aj v prípade jeho zvolenia počas trvania 
jeho funkcie.57 Dokonca bolo možné preverovať volebnú korupciu aj spätne, 
s odstupom určitého času a za volebné podvody vykonané nie počas aktuálne 
držanej, ale ešte počas predchádzajúcej funkcie.58

V najstaršom období bol tento trestný čin stíhaný podobne ako predchá-
dzajúce pred ľudovým zhromaždením alebo senátom. Tieto procesy však boli 
značne neefektívne. V súvislosti s Gracchovými reformami bol pravdepodobne 
zriadený aj špeciálny stály quaestio de ambitu. Prvý takýto porotný súd sa podľa 
prameňov objavuje v roku 116 pred Kristom a potom pravidelne aj v nasledu-
júcich rokoch.59 

Volebná korupcia sa definitívne „vyriešila“ až zmenou ústavného zriadenia 
Rímskej ríše z republiky na cisárstvo. Cisári po novom menovali úradníkov 
priamo, preto problém s ovplyvňovaní voličských rozhodnutí pominul.60

Záver
Problém korupcie je večným spoločenským a právnym fenoménom. Je vy-

soko nepravdepodobné, že sa ho niekedy podarí úplne vykynožiť. Napriek tomu 
je však nevyhnutné, aby právo takémuto konaniu vytváralo prekážky s cieľom 
jeho udržania v znesiteľných hraniciach. 

Podobne to bolo aj v antickom Ríme, kde sa striedali obdobia veľkých 
korupčných škandálov s obdobiami verejnej očisty. Korupcia v Ríme nebola 
v žiadnom prípade menšia ako v ktoromkoľvek modernom štáte vrátane Sloven-
skej republiky. Bola to však práve aktívna snaha o jej potlačenie, ktorá rímskemu 
štátu umožnila sa s týmto fenoménom ako-tak vysporiadať v záujme svojho 
vlastného prežitia. Dlhovekosť tohto štátneho útvaru nám dokumentuje, že boj 
proti korupcii mysleli vážne a boli pri ňom značne efektívni. 

57 ALEXANDER, Michael Charles. Trials in the late Roman Republic, 149 BC to 50 BC. Toronto : 
University of Toronto Press, 1990, č. 214. 

58 Porovnaj CICERO. Ad Familiares, 3,11,2.
59 Porovnaj ALEXANDER, Michael Charles, ref. 57, č. 34 – 36.
60 Porovnaj Modest. D. 38,14,1 pr. 
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PRÁVNO-TEORETICKÉ ASPEKTY POSTIHOVANIA 
„POLITICKEJ KORUPCIE“

Róbert Jáger

Abstrakt
Príspevok popisuje proces prijímania vládneho nariadenia č. 73/1939 Sl. z. 

o politických zbohatlíkoch, ako aj obsah výslednej podoby tohto vládneho na-
riadenia. Následne je pozornosť venovaná jeho praktickej realizácii v spoločen-
ských podmienkach budovania Slovenskej republiky vojnového obdobia. Na 
jednotlivých príkladoch z praxe sa poukazuje jednak na úskalia (nedostatočnej) 
právnej úpravy vládneho nariadenia, jednak na jeho obchádzanie v praxi. Nos-
ná časť príspevku sa venuje poukázaniu na právno-teoretické problémy pred-
metnej právnej úpravy. 

Kľúčové slová:  politickí zbohatlíci, Slovenská republika vojnového obdobia, ko-
rupcia, prepadnutie majetku

Abstract
The paper describes the process of adopting the Governmental Regulation 

no. 73/1939 Sl. z. on political profiteers, as well as the content of the resulting 
form of this governmental regulation. Consequently, attention is devoted to its 
practical implementation in the social conditions of building the Slovak Repub-
lic of the war period. The individual examples of practice point to the difficulties 
of (inadequate) legal regulation and its circumvention in practice. The main 
part of the contribution refers to the legal issues of the legislation in question.

Keywords:  political profiteers, the War-Time Slovak Republic, corruption, pro-
perty counterfeiting

Úvod
Bezprostredne po konštituovaní  Slovenskej republiky1 vojenského obdo-

1 V texte používame slovné spojenie „Slovenský štát“. Slovné spojenie „Slovenská republika“ sa 
začalo používať až po prijatí ústavného zákona o Ústave Slovenskej republiky. Tá bola publi-
kovaná 29. júna 1939, teda až po nadobudnutí účinnosti vládneho nariadenia č. 73/1939 Sl. z. 
o politických zbohatlíkoch. K problematike vzniku Slovenskej republiky vojnového obdobia 
pozri bližšie napr. MOSNÝ, Peter. Legitimita vyhlasovacieho aktu na Slovensku zo dňa 14. mar-
ca 1939. In Aktuální otázky českého a československého konstitucionalismu. Brno : Masarykova 
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bia sa v jej spoločnosti udiali vážne zmeny súvisiace, okrem iného, aj so zmenou 
politického režimu.2 Právny poriadok reagoval na tieto zmeny, okrem iného, 
aj vysporiadaním sa s reprezentantmi „bývalého režimu“, ktorí „neoprávnene 
nadobudli svojou politickou činnosťou majetok“. V názve tohto príspevku sme 
použili slovné spojenie „politická korupcia“, toto slovné spojenie však dobová 
právna úprava nepoužívala: vládne nariadenie č. 73/1939 Sl. z. používalo slovné 
spojenie „politickí zbohatlíci“.3 Práve činnosťou politických zbohatlíkov „bez 
práce bola spáchaná krivda na ľuďoch poctivo pracujúcich“, za čo mali byť títo 
adekvátne potrestaní.4 Ako to však pri zmenách politických režimov býva, 
ani v tomto prípade neboli postihnutí len tí, ktorí reálne nadobudli majetok 

„politickou korupciou“, ale do kategórie osôb, ktoré boli takto postihnuté, boli 
zaradené aj osoby, s ktorými si ich okolie želalo vysporiadať „staré účty“, naj-
častejšie pre závisť za ich majetnosť. 

Vládne nariadenie č. 73/1939 Sl. z. o politických zbohatlíkoch vo svojom 
prvom paragrafe ustanovovalo, že majetok politických zbohatlíkov získaný ich 
vlastnou politickou činnosťou alebo činnosťou iných osôb alebo politických 
strán v dobe od 30. októbra 1918 do 6. októbra 1938 prepadá v prospech Slo-
venského štátu,5 a  to bez ohľadu na to, či ide o majetok v  tuzemsku alebo 

univerzita, 1993, s. 273 – 282. MOSNÝ, Peter – HUBENÁK, Ladislav. Dejiny štátu a práva na 
Slovensku. Košice : UPJŠ, 2005, s. 270. KOVÁČ, Dušan a kol. Kronika Slovenska II – Slovensko 
v dvadsiatom storočí. Bratislava : Fortuna Print, 1999, s. 244. ŠVECOVÁ, Adriana – GÁBRIŠ, 
Tomáš. Dejiny štátu, správy a súdnictva na Slovensku.  Plzeň : Aleš Čeněk, 2009, s. 155. Gábriš, 
Tomáš. Medzinárodnoprávne aspekty vzniku, existencie a zániku Slovenského štátu (1939 – 
1945) a kontinuita Československej republiky. In Slovenský štát 1939 – 1945: predstavy a rea-
lita. Bratislava : Historický ústav SAV, 2014, s. 55 – 65. Porovnaj s KREKOVIČ, Eduard a kol.  
Mýty naše slovenské. Bratislava : SAV, 2013, s. 182.

2 Predstavitelia HSĽS síce prevzali vládne funkcie už od 6. októbra 1939, no Slovensko bolo ešte 
stále súčasťou Č-SR.

3 Ide pritom o slovné spojenie, ktoré môžeme považovať za synonymické k nášmu slovnému spo-
jeniu „politická korupcia“, ktoré sme zvolili najmä pre lepšiu zrozumiteľnosť zamerania tohto 
príspevku, ako aj pre to, aby názov príspevku lepšie korešpondoval k tematickému zameraniu 
konferencie.

4 Dôvodová správa k návrhu vládneho nariadenia z 13. apríla 1939. Pozri bližšie DRAGÚŇ, 
Stanislav. Vládne nariadenie o politických zbohatlíkoch a jeho realizácia v praxi. In Slovensko 
medzi 14. marcom 1939 a salzburskými rokovaniami. [Slovenská republika 1939 - 1945 očami 
mladých historikov. Zv. 6.]. Prešov : UNIVERSUM, 2007, s. 38 – 54.

5 Označenie „Slovenský štát“ bolo používané až do prijatia ústavného zákona č. 185/1939 Sl. z. 
o Ústave Slovenskej republiky z 21. júla 1939, od kedy bolo zavedené používanie názvu „Slo-
venská republika“. Hoci sa aj dnes v písomných dokumentoch na označenie štátu do prijatia 
ústavného zákona č. 185/1939 Sl. z. používa termín Slovenský štát s veľkým začiatočným pís-
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v cudzine. Ustanoveniami tohto nariadenia bol z prepadnutia majetku vylúčený 
majetok, ktorý bol získaný z príjmov zo služobného pomeru alebo ktorý bol 
preukázateľne venovaný verejným, dobročinným a „všeužitočným“ záujmom.6 

Samotný mechanizmus prepadnutia majetku politického zbohatlíka bol na-
sledujúci: 
1. Vláda označila určitú osobu za politického zbohatlíka. Ani vo vládnom na-

riadení č. 73/1939 Sl. z., ani vo vykonávacom predpise, vo vládnom naria-
dení č. 23/1940 Sl. z., nebolo priamo a dôsledne definované, kto má byť 
za politického zbohatlíka považovaný.7 Pojem politického zbohatlíka bol 
vymedzený pomerne všeobecne a neurčito v osnove vládneho nariadenia: 
„Za politického zbohatlíka sa považuje osoba, ktorej dnešný stav majetku v po-
mere k svojmu pôvodnému vykazuje neprimeraný vzrast privodený politickou 
činnosťou alebo politických osôb iných, alebo vplyvom niektorej politickej stra-
ny starého režimu v  bývalej Česko-Slovenskej republike“.8 Prakticky však 
rozhodovala vláda, kto bude do zoznamu politických zbohatlíkov zaradený. 

2. Po tom, ako vláda určitú osobu označila za politického zbohatlíka, sa malo 
rozhodnúť o prepadnutí jej majetku. O samotnom prepadnutí majetku  

menom, pôvodný manuskript zákona obsahoval označenie s malým začiatočným písmenom. 
Manuskript je k dispozícii napríklad v BEŇKO, Ján a kol. Dokumenty slovenskej národnej iden-
tity a štátnosti II. Bratislava : Dom slovenskej literatúry, 1998, s. 225.

6 Na základe § 8 vládneho nariadenia č. 73/1939 Sl. osobe, ktorá do pätnástich dní od účinnosti 
tejto právnej normy sama dobrovoľne podala priznanie a súpis svojho majetku nadobudnutého 
od 30. októbra 1918 do 6. októbra 1938, mala byť ponechaná jedna štvrtina majetku, ktorý by 
mal inak prepadnúť v prospech štátu. 

7 Vykonávajúcim právnym predpisom k vládnemu nariadeniu č. 73/1939 Sl. z. bolo vládne naria-
denie č. 23/1940 Sl. z., ktorým sa vykonáva vládne nariadenie o politických zbohatlíkoch. Toto –  
obsahom nie príliš rozsiahle – vládne nariadenie marginálne upravuje niektoré otázky, ktoré 
mohli v praxi pri činnosti komisie vzniknúť. Na základe § 1 vládneho nariadenia mohla komisia 
v ktoromkoľvek štádiu konania nariadiť a požiadať o vykonanie zabezpečujúcich opatrení vo 
vzťahu k majetku politického zbohatlíka, ktorý mal prepadnúť v prospech štátu. Podľa § 2 tohto 
vládneho nariadenia mohla komisia takéto rozhodnutie zrušiť. Ani proti týmto rozhodnutiam 
komisie sa opravný prostriedok nepripúšťal.

8 Pôvodné znenie osnovy vládneho nariadenia o politických zbohatlíkoch z 13. apríla 1939 ob-
sahovalo ešte širšie vymedzenie s použitím slova „najmä“: „Za politického zbohatlíka sa pova-
žuje osoba, ktorej dnešný stav majetku v pomere k svojmu pôvodnému vykazuje neprimeraný 
vzrast privodený najmä politickou činnosťou alebo politických osôb iných, alebo vplyvom niek-
torej politickej strany starého režimu v bývalej Česko-Slovenskej republike“. Takto formulované 
vymedzenie by umožňovalo ešte širšie určenie okruhu osôb, ktoré sa mohli dostať do zoznamu 
politických zbohatlíkov. Kvôli snahe jednotlivých ministerstiev v rámci pripomienkovacieho 
konania však toto slovo bolo vypustené. Pozri bližšie DRAGÚŇ, Stanislav, ref. 4, s. 38 – 54.
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politického zbohatlíka rozhodovala päťčlenná komisia (Komisia pre veci po-
litických zbohatlíkov), ktorú menovala vláda na návrh ministerstva vnútra,  
a na jej čele stál Alexander Mach. Táto komisia spracúvala informácie o oso-
bách, ktoré spadali pod „definíciu“ politického zbohatlíka na základe zistení 
okresných berných správ. Komisia rozhodovala o prepadnutí majetku poli-
tického zbohatlíka jednoduchou väčšinou hlasov. 

3. Proti rozhodnutiu komisie nebolo možné podať opravný prostriedok.9 
Rozhodnutie mohlo byť pozmenené len rozhodnutím vlády, ktorá danú 
osobu omilostila (žiadosť o omilostenie musela byť podaná do 8 dní od do-
ručenia rozhodnutia o prepadnutí majetku).10

V prípade, ak komisia rozhodla o prepadnutí majetku politického zbohatlíka 
v prospech štátu, a povinný subjekt v lehote, ktorú mu určovalo rozhodnutie 
komisie, dobrovoľne nesplnil svoju povinnosť, malo na základe vládneho naria-
denia č. 23/1940 Sl. z. priamo ministerstvo hospodárstva alebo ministerstvo fi-
nancií podať na príslušnom okresnom úrade žiadosť o vklad vlastníckeho práva 
v prospech Slovenského štátu. Pohľadávky politického zbohatlíka mohli byť od 
momentu rozhodnutia komisie o prepadnutí majetku vymáhané v mene štátu. 
Majetok, ktorý mal byť získaný prepadnutím v prospech štátu, mal byť použitý 
na účely pozemkovej reformy. 

Realizácia prepadnutia majetku politických zbohatlíkov v praxi
Proces praktickej realizácie vládneho nariadenia č. 73/1939 Sl. z. o politic-

kých zbohatlíkoch možno rozdeliť do niekoľkých fáz. Prvá fáza sa začala bez-
prostredne po nadobudnutí účinnosti vládneho nariadenia, keď berné správy 
v jednotlivých okresoch podľa pokynov ministerstva financií začali „evidovať“ 
politických zbohatlíkov a vytvárať zoznamy politických zbohatlíkov. 

9 Pozri bližšie § 7 ods. 5. vládneho nariadenia č. 73/1939 Sl. z. o politických zbohatlíkoch.
10 Každá osoba, ktorá bola vládou označená za politického zbohatlíka, bola povinná bernej správe 

podať súpis svojho majetku nadobudnutého od 30. októbra 1918 do 6. októbra 1938. Príslušnú 
bernú správu, ktorej mal byť odovzdaný takýto súpis, mala pre každý jeden konkrétny prípad 
určiť vláda. Ak určitá osoba nemohla konať právne úkony podľa citovaného vládneho naria-
denia kvôli tomu, že sa nachádzala v zahraničí, tieto úkony za ňu robil kurátor, ktorý jej bol 
určený (toto ustanovenie vládneho nariadenia malo reagovať na možný pohyb týchto osôb do 
zahraničia, a malo sa tým eliminovať riziko zmarenia realizácie zhabania majetku politických 
zbohatlíkov ich emigráciou). Kto nepodal súpis svojho majetku v ustanovenom termíne, alebo 
v takomto súpise niečo nesprávne uviedol alebo zamlčal, mal sa potrestať podľa zákona o pria-
mych daniach. Takejto osobe mohol byť uložený peňažný trest až do výšky 10 000 000 Ks. Pozri 
bližšie § 9 ods. 2. vládneho nariadenia č. 73/1939 Sl. z. o politických zbohatlíkoch.
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Presný počet osôb, ktoré spadali pod „definíciu“ politického zbohatlíka, ne-
poznáme. Približnú predstavu si však možno urobiť na základe počtu prípadov, 
ktoré prejednávala Komisia pre veci politických zbohatlíkov a neskôr vytvorená 
Komisia pre podávanie návrhov vo veci udelenia milosti.11 Vo všeobecnosti 
možno predpokladať, že tieto komisie prejednávali viac ako 600 prípadov.12 
Proti politickým zbohatlíkom pritom prebiehala aj propagandistická kampaň 
v printových médiách, kde boli títo popisovaní ako „protislovenský živel spojený 
s predchádzajúcim režimom“.13 Aj pod vplyvom propagandy obyvateľstvo „po-
máhalo“ berným správam „hľadať“ politických zbohatlíkov a dopĺňať zoznamy 
politických zbohatlíkov. Hoci priame dôkazy o motivácii tohto konania bežné-
ho obyvateľstva nemáme, môžeme predpokladať, že motiváciou mohla byť aj 
nízka (ale bežná) ľudská pohnútka ako závisť alebo riešenie „susedských spo-
rov“. O tom, že takáto iniciatíva obyvateľstva v danom období nebola ojedinelá, 
svedčí aj výrok Alexandra Macha: „Dostávali sme stá a stá mien osôb, ktoré na 
začiatku pokračovania boli označené za politických zbohatlíkov“.14

Ďalšou fázou bolo obdobie od nadobudnutia účinnosti vládneho nariadenia 
č. 23/1940 Sl. z., ktorým boli podrobnejšie definované právomoci Komisie pre 
veci politických zbohatlíkov. V priebehu tejto fázy osoby, ktoré boli zaradené do 
zoznamu politických zbohatlíkov, dostali od Komisie pre veci politických zbo-
hatlíkov rozhodnutie o zaradení do zoznamu politických zbohatlíkov, súčasťou 
ktorého bola aj informácia o veľkosti majetku, ktorý má prepadnúť v prospech 
štátu. Rozhodnutie obsahovalo aj ustanovenie lehoty, do ktorej sa mal majetok 
previesť do vlastníctva štátu (alebo informáciu, dokedy sa má zaplatiť určená 
peňažná suma, ak išlo len o peňažné vyjadrenie prepadnutej časti majetku). 
Vzhľadom na to, že v prospech štátu mal prepadnúť majetok rôzneho druhu 
(ktorý mal byť „prebratý“ do vlastníctva štátu rôznymi inštitúciami), rozhod-
nutie bolo doručené všetkým zainteresovaným inštitúciám.

Osoba zaradená do zoznamu politických zbohatlíkov nemohla podať riadny 
opravný prostriedok. Mohla však podať žiadosť o milosť alebo žiadosť o vyňatie 
zo zoznamu politických zbohatlíkov. O týchto žiadostiach rozhodovala osobit-
ná Komisia pre podávanie návrhov vo veci udelenia milosti. Táto rozhodovala 

11 Pozri ďalej v texte. 
12 Porovnaj so STANEK, Imrich. Zrada a pád. Praha : SNPL, 1958, s. 246.
13 DRAGÚŇ, Stanislav, ref. 4, s. 47.
14 Gardista, 1940, No. 4, 20.1. 1940, s. 9. Pozri bližšie: VNUK, František. Mať svoj štát znamená 

život. Politická biografia Alexandra Macha. Bratislava : Odkaz, 1991.
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len o oprávnenosti žiadosti o milosť alebo o oprávnenosti žiadosti o vyňatie 
zo zoznamu politických zbohatlíkov, a následne podala návrh rozhodnutia vo 
veci udelenia milosti Predsedníctvu vlády. Definitívne rozhodnutie prijímalo 
Predsedníctvo vlády. 

K žiadosti o milosť alebo k žiadosti o vyňatie zo zoznamu politických zbo-
hatlíkov sa pripájali dokumenty, ktoré deklarovali „nevinu“ politického zbo-
hatlíka. Takéto dokumenty mohli vydávať správne orgány v mieste bydliska do 
zoznamu zaradenej osoby. Mohlo však ísť aj o osvedčenia a svedectvá, ktorých 
forma a obsah neboli právnymi predpismi upravené. Tieto dokumenty sa posu-
dzovali individuálne, pričom bola posudzovaná ich relevancia a dôveryhodnosť. 
Takýmto „individuálnym prístupom“ sa však vytváralo prostredie pre možné 
netransparentné konanie, kde jedna osoba mohla byť omilostená a iná nie.15 
Ak sa toto naozaj v praxi realizovalo, a sme presvedčení, že v určitej miere áno, 
narúšala by sa tým samotná ideová podstata vládneho nariadenia o politických 
zbohatlíkoch, ktorí neoprávnene svojou politickou činnosťou zbohatli. V nie-
ktorých prípadoch boli naozaj omilostené osoby s priamou väzbou na bývalé 
politické štruktúry, no pre stále existujúce politické konexie im bola udelená 
milosť. Možno predpokladať, že aj táto milosť bola „vykúpená“ ďalšou politic-
kou korupciou.16 

Po posúdení žiadosti o milosť alebo žiadosti o vyňatie zo zoznamu poli-
tických zbohatlíkov mohlo nasledovať samotné „omilostenie“. To sa mohlo 
realizovať tak, že Predsedníctvo vlády rozhodlo, že si žiadateľ zasluhoval „úpl-
né omilostenie“, alebo bola takejto osobe znížená časť majetku, ktorý mal byť 
prevedený v prospech štátu. V niektorých prípadoch došlo k zníženiu výšky 
majetku, ktorý mal byť prevedený do vlastníctva štátu, ako aj k súčasnému vylú-
čeniu zo zoznamu politických zbohatlíkov. V praxi sa vyskytovali aj situácie, keď 
Predsedníctvo vlády rozhodlo o nevyhovení žiadosti o milosť: známym príkla-
dom bol Max Adler, ktorému predsedníctvo nevyhovelo.17 To, či pri rozhodo-
vaní v tejto veci hrala úlohu skutočnosť, že žiadateľ mal židovský pôvod, nie je  

15 Našou najväčšou výhradou voči takto nastavenému procesu je jednak to, že o tak vážnom zá-
sahu do vlastníckeho práva – akým je prepadnutie majetku v prospech štátu – nerozhodovali 
súdy, ale aj to, že fakticky sa nerealizovala prezumpcia neviny. Ak osoba zaradená do zoznamu 
politických zbohatlíkov chcela uchrániť svoj majetok pred jeho prepadnutím, sama musela 
dokazovať svoju nevinu.

16 Porovnaj s KREKOVIČ, Eduard a kol. Mýty naše slovenské. Bratislava : SAV, 2013, s. 185.
17 Max Adler bol však dodatočne omilostený a bolo mu vrátených 56 000 korún. Bola to síce len 

časť z majetku, o ktorý prišiel, ale Adler „musel byť spokojný“ aspoň s tým, že bol dodatočne 
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z dostupných dokumentov zrejmé. Za politického zbohatlíka bol označený aj 
Kornel Stodola, ktorý sa mal nezákonne obohacovať ako národohospodár, keď-
že bol predseda Obchodnej a priemyselnej komory. Aj on podal žiadosť o milosť, 
pričom v tomto prípade výška peňažných prostriedkov, ktoré mali prejsť do 
vlastníctva štátu, bola znížená z pôvodnej sumy 600 000 korún na polovicu.18

Po rozhodnutí vo veci žiadosti o milosť (alebo v prípade ak takáto žiadosť 
nebola podaná) nastupoval proces prevedenia majetku osoby označenej za po-
litického zbohatlíka. Majetok, ktorý sa mal previesť do vlastníctva štátu, bol ur-
čený v oznámení, ktoré sa doručovalo osobe, ktorá bola zaradená do zoznamu 
politických zbohatlíkov. Výška tohto majetku však mohla byť zmenená rozhod-
nutím Predsedníctva vlády v procese rozhodovania o milosti. Väčšina prípadov 
prevedenia majetku do vlastníctva štátu sa realizovala už v roku 1940. Prostred-
níctvom Slovenskej hypotekárnej a komunálnej banky sa presúvali finančné 
prostriedky do Depozitára politických zbohatlíkov vedenom v Ústrednej štátnej 
pokladnici. 

V praxi sa však stávalo, že povinné osoby previedli len časť finančných pro-
striedkov zo sumy, ktorá im bola určená. Ak bolo takéto konanie zistené, nasle-
doval proces vymáhania, ktorý však mohol trvať aj niekoľko rokov. Mnohé po-
vinné osoby využívali prieťahy v konaní. Im sa nezaplatenie celej sumy vyplatilo, 
keďže procesy s politickými zbohatlíkmi sa plošne ukončili v roku 1943. Dňa 
8. septembra 1943 sa Predsedníctvo vlády rozhodlo okamžite zastaviť všetky 
opatrenia proti „politickým zbohatlíkom“. Motiváciou tohto rozhodnutia bola 
pravdepodobne prehlbujúca sa kríza domáceho politického systému.19

Právno-teoretické problémy prepadnutia majetku politických zbohatlíkov
Vládne nariadenie č. 23/1940 Sl. z., ktorým sa vykonáva vládne nariade-

nie o politických zbohatlíkoch, nadobudlo účinnosť (podobne ako vládne na-
riadenie č. 73/1939 Sl. z.) už dňom svojej publikácie. Hoci takýto postup je 
možný v rovine teórie štátu a práva vo výnimočných situáciách, odhliadnuc od 
samotného obsahu a následkov, ktorý tento pre určité osoby mal, možno kon-
štatovať, že v danej situácii bol opodstatnený. Pri existencii vacatio legis by totiž 

vyňatý zo zoznamu politických zbohatlíkov. Pozri bližšie Zoznamy a preúčtovanie politických 
zbohatlíkov zo 6. októbra 1943. SNA BA, Fond MF 100. 

18 Oznam Komisie pre milosti Predsedníctvu vlády z 11. novembra 1940. SNA BA, Fond MF 100.
19 Porovnaj s MIČKO, Peter. Hospodárska politika Slovenského štátu: (kapitoly z hospodárskych 

dejín Slovenska v rokoch 1938 – 1945). Krakov : Spolok Slovákov v Poľsku, 2014.
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osoby, ktorých majetok mal byť takto postihnutý, mohli urobiť úkony, ktorý-
mi by sa realizácia ustanovení vládneho nariadenia o politických zbohatlíkoch 
mohla skomplikovať. 

V prípade tohto právneho predpisu, ktorý najzávažnejším spôsobom zasa-
hoval do vlastníckeho práva, je už na prvý pohľad zarážajúca jeho forma. Zatiaľ 
čo ústavy štátov vtedajšieho sveta (a medzi nimi aj Ústavná listina Republi-
ky Československej) garantovali právo na vlastníctvo a jeho ochranu, predpis 
len vo forme vládneho nariadenia mohol zasiahnuť do ústavou garantovaného 
práva. Čo sa týka legitimity vydania tohto predpisu, vláda síce bola na zákla-
de § 4 zákona č. 1/1939 Sl. z. o samostatnom Slovenskom štáte splnomocnená 
v mimoriadnych situáciách upravovať spoločenské pomery aj formou vládne-
ho nariadenia,20 sme toho názoru, že v tomto prípade nebolo vhodné upraviť 
prepadnutie majetku v prospech štátu predpisom vo forme len vládneho na-
riadenia. Nie celkom typickým je aj to, že vládne nariadenie č. 73/1939 Sl. z. sa 
vykonávalo zasa len formou vládneho nariadenia.21

V čase prijatia vládneho nariadenia č. 73/1939 Sl. z. o politických zbohat-
líkoch sa na slovenskej ústave ešte len pracovalo, teda v platnosti bola stále 
Ústavná listina Republiky Československej z 29. februára 1920. Táto vo svojej 
piatej hlave, pojednávajúcej o právach, slobodách a povinnostiach občianskych, 
v § 109 ustanovuje, že „súkromné vlastníctvo možno obmedziť len zákonom, a vy-
vlastnenie je možné len na základe zákona a za náhradu.“22 

Dokonca aj neskôr prijatý ústavný zákon č. 185/1939 Sl. z. o Ústave Sloven-
skej republiky, priznáva všetkým právo na súkromné vlastníctvo, ako aj jeho 
ochranu.23 Výslovne je v nej ustanovené, že obmedzenie vlastníckeho práva je 
možné len zákonom. Sme toho názoru, že vládne nariadenie č. 73/1939 Sl. z.,  
ako aj vládne nariadenie č. 23/1940 Sl. z. sú v rozpore s ustanoveniami tak 
Ústavnej listiny Republiky Československej, ako aj Ústavy Slovenskej republiky, 

20 VOJÁČEK, Ladislav – KOLÁRIK, Jozef – GÁBRIŠ, Tomáš. Československé právne dejiny  
(1918 – 1992). Bratislava : Eurokódex, 2013, s. 231.

21 Pozri bližšie vládne nariadenie z 26. apríla 1939, č. 23/1940 Sl. z., ktorým sa vykonáva vládne 
nariadenie o politických zbohatlíkoch.

22 Ústavná listina síce počítala aj s prípadom vyvlastnenia bez náhrady, ale takisto túto možnosť 
musel ustanoviť len zákon, nie predpis nižšej právnej sily.

23 Pozri bližšie § 79 a § 81 ústavnéhho zákona č. 185/1939 Sl. z. o Ústave Slovenskej republiky. 
Dokument prístupný napr. VOJÁČEK, Ladislav – KOLÁRIK, Jozef – GÁBRIŠ, Tomáš, ref. 20, 
s. 232.  
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a to nielen čo do obsahu obidvoch vládnych nariadení, ale aj čo do formy ich 
právneho vyjadrenia. 

Ďalšou zarážajúcou skutočnosťou je to, že vládne nariadenie č. 73/1939 Sl. z.  
vôbec nedefinovalo, kto sa má považovať za politického zbohatlíka. Ustanove-
nie § 1 vládneho nariadenia č. 73/1939 Sl. z., ktoré ustanovovalo, že majetok 
politických zbohatlíkov prepadá v prospech Slovenského štátu, sa odvolávalo 
na § 4 tohto nariadenia, a § 4 zasa ustanovoval, že osoby, majetok ktorých pre-
padá v prospech štátu na základe § 1 toho istého vládneho nariadenia, určí vlá-
da. Dokonca ani vládne nariadenie z 26. apríla 1939, č. 23/1940 Sl. z. nijakým 
spôsobom neustanovovalo kritériá alebo predpoklady, na základe ktorých by 
bolo možné určiť koho, prečo a ako možno označiť za politického zbohatlíka. 
Ostávalo teda len na ľubovôli predstaviteľov vtedajšej vlády, koho za politického 
zbohatlíka označili. 

V § 1 vládneho nariadenia č. 73/1939 Sl. z. nájdeme ďalšiu skutočnosť, ktorá 
nie je celkom typickou v právnom štáte. Dané vládne nariadenie ustanovovalo, 
že v prospech Slovenského štátu prepadá majetok politického zbohatlíka nachá-
dzajúci sa nielen na štátnom území, ale aj mimo neho. Badať tu porušovanie 
zásady medzinárodného práva: zásadu teritoriality. Táto obmedzuje pôsobnosť 
právneho poriadku jedného štátu len na jeho územie vymedzeného štátnymi 
hranicami. Akékoľvek prekročenie územnej pôsobnosti môže byť považované 
za zasahovanie do suverenity iného štátu. Takéto zasiahnutie by bolo možné 
len na základe medzinárodného dohovoru medzi dotknutými stranami. Takýto 
dohovor bol síce uzatvorený medzi vládou Nemeckej Ríše a vládou Slovenskej 
republiky, ale nie medzi inými štátmi, do suverenity ktorých mohlo byť vládnym 
nariadením č. 73/1939 Sl. z. zasiahnuté.

Vládne nariadenie č. 73/1939 Sl. z. v § 1 ods. 2 ustanovovalo, že v prospech 
Slovenského štátu prepadá aj majetok tretích osôb, ktoré získali tento maje-
tok od politického zbohatlíka darovaním, dedičstvom alebo právnym úkonom 
zakrývajúcim darovanie. Spravodlivosť takéhoto ustanovenia je diskutabilná, 
keďže sa zabúda na možnosť dobromyseľného nadobudnutia majetku treťou 
osobou od politického zbohatlíka, a tiež nie je nijakým spôsobom v danom 
vládnom nariadení upravená možnosť odškodnenia tejto tretej osoby.

No celkom určite bez obdoby je v kontinentálnom právnom systéme ustano-
venie vládneho nariadenia č. 73/1939 Sl. z. obsiahnuté v jeho § 2, ustanovujúce, 
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že v prospech štátu prepadá aj prírastok na majetku politického zbohatlíka.24 Už 
v rímskom práve sa držba majetku delila na dobromyseľnú a nedobromyseľnú. 
Hlavný rozdiel spočíval v následkoch: aj keď sa neskôr zistilo, že vlastníkom veci 
je (alebo má byť) iná osoba, pri poctivej držbe sa držiteľovi ponechávali úžitky, 
a naopak, nedobromyseľný držiteľ musel vrátiť vec aj s jej úžitkami a prírastka-
mi. Vidíme teda, že vládne nariadenie č. 73/1939 Sl. z. takúto situáciu nepri-
púšťalo, ani len vo vzťahu k tretím osobám, ktorých držba bola najpravdepo-
dobnejšie – k titulu získania majetku politickým zbohatlíkom – dobromyseľná.

Na základe skôr uvedeného možno konštatovať, že pre také právne predpisy, 
ako boli vládne nariadenie č. 73/1939 Sl. z. o politických zbohatlíkoch a vládne 
nariadenie č. 23/1940 Sl. z., ktorým sa vykonáva vládne nariadenie o politic-
kých zbohatlíkoch, nie je v demokratickej spoločnosti moderného typu miesto. 
V danom období však bolo prijatých viacero predpisov, ktorých charakter len 
reagoval na situáciu, ktorá vtedy v Európe panovala, alebo kopíroval pod ne-
meckým nátlakom nemeckú právnu úpravu. Sme teda toho názoru, že aj keď 
dané právne predpisy nemôžu byť akceptovateľné v demokratickej spoločnosti, 
vládna moc na Slovensku by nikdy nevydávala normy podobného charakteru 
nebyť nemeckého diktátu. 
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VYBRANÉ HISTORICKO-PRÁVNE ASPEKTY KORUPCIE 
SO ZRETEĽOM NA INŠTITÚCIE SLOVENSKEJ REPUBLIKY 

V BOJI PROTI KORUPCII1

Erik Elias – Martin Skaloš

Abstrakt 
Korupcia je jedným z najzávažnejších problémov súčasnosti. Trestné kódexy 

sa ňou zaoberajú od svojho vzniku, snažia sa ju postihovať, trestať, potlačovať 
ju. Autori v predkladanom príspevku analyzujú vybrané aspekty trestnoprávnej 
úpravy korupcie v tom-ktorom období na území Slovenska z hľadiska jednotli-
vých zákonov, ktoré obsahovali trestnoprávnu úpravu korupcie, a tiež z hľadiska 
jednotlivých noviel predmetných zákonov. Autori venujú pozornosť aj inštitú-
ciám Slovenskej republiky, ktoré bojujú proti korupcii.

Kľúčové slová:  korupcia, trestné kódexy, I. ČSR, vojnová Slovenská republika, 
inštitúcie Slovenskej republiky v boji proti korupcii

Abstract
Corruption is one of the most serious problems nowadays. Criminal codes 

handle this topic since their establishment and try to punish, sanction and to 
suppress it. In the presented paper, the authors analyse selected aspects of crimi-
nal forms of corruption in relevant times in the area of Slovakia taking indi-
vidual acts containing criminal provision of corruption into consideration and 
also considering individual amendments of respective acts. The authors also 
pay attention to the institutions of Slovak Republic that are fighting against 
corruption.

Keywords:  corruption, criminal codes, I. Czechoslovak Republic, war-time Slo-
vak Republic, institutions of the Slovak Republic in the fight against 
corruption

Úvod
Korupcia nie je produktom 20. alebo 21. storočia. Jej formy a rozsah v jed-

notlivých krajinách závisia od niekoľkých faktorov: kultúry krajiny, dejinného 

1 Tento príspevok bol spracovaný v rámci projektu VEGA (1/0049/17) s názvom Právne a eko-
nomické aspekty korupcie – príčiny, dôsledky, prevencia a ekonomická analýza právnej úpravy.
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obdobia, sociálneho kontextu doby, právneho systému, tradícií či tolerancie 
ľudí. Prvý zoznam úradníkov akceptujúcich úplatky pochádza z 13. storočia 
pred n. l. a bol nájdený v Sýrii. Za prvé príznaky korupcie na území Slovenska 
možno pokladať kupovanie úradov a ich obsadzovanie iba osobami z vyšších 
majetných spoločenských vrstiev v 15. storočí.

Nový rozmer v pohľade na korupciu a jej riešenie priniesol na území Eu-
rópy francúzsky napoleonský trestný zákon z roku 1810. S cieľom zápasiť proti 
korupcii vo verejnom živote zavádzal prísne tresty za trestné činy, ktoré boli  
v rozpore s úradnými povinnosťami osoby, ale aj za činy, ktoré v rozpore s ta-
kýmito povinnosťami neboli. Príchodom modernej štátnej správy v 19. storočí 
sa zneužitie úradov verejných činiteľov začalo považovať za závažný trestný čin 
proti verejnej dôvere v bezúhonnosť.2

Právna úprava korupcie v I. ČSR
Vývojom spoločnosti sa vyvíjala aj trestná úprava postihu korupcie. Vzni-

kom československého štátu v roku 1918 tzv. recepčnou normou zákonom  
č. 11/1918 Zb. z. a n. sa prevzal právny poriadok z čias Rakúsko-uhorského 
štátu. V používanom práve na území československého štátu sa vytvoril stav 
tzv. právneho dualizmu. Tento stav znamenal, že na území Čiech sa používalo 
rakúske právo a na území Slovenska uhorské právo. V oblasti trestného práva 
sa na Slovensku recipoval uhorský trestný zákonník O Zločinoch a prečinoch 
publikovaný ako zákonný článok 5/1878. Tento zákon, ako aj trestné zákony  
v iných krajinách Európy vychádzal z napoleonského trestného zákonníka  
z roku 1810, v ktorom boli definované trestné činy korupcie.3

V tomto trestnom zákonníku boli definované skutkové podstaty prijímania 
úplatku a podplácania v § 465 až 470. Trestného činu prijímania úplatku sa 
mohol dopustiť verejný úradník, „ktorý za svoj čin, ktorý mal vykonať mocou 
svojho úradu, dar alebo odmenu požaduje alebo sľub ohľadom toho daný neod-
mietol“. Zvláštnosťou tejto skutkovej podstaty bolo, že sa nevzťahovala na ob-
vyklé podarúnky, ktoré sa definovali vo veľkosti „aké sa obvykle služobníctvu dá-
vajú“. Odôvodňovalo sa to tým, že takýto „dar“ sa dáva „bez vyzvania“ a prijatie  

2 KOČAN, Štefan. Charakteristika a vyšetrovanie korupcie. Bratislava : APZ, 2012, s. 17.
3 KOČAN, Štefan. Historický prehľad vyšetrovania korupcie v Slovenskej republike. In SCHEL-

LE, Karel – TAUCHEN, Jaromír (eds.). Korupce – včera a dnes. Sborník z kolokvia pořádaného 
Katedrou dějin státu a práva Právnické fakulty Masarykovy univerzity a The European Society 
for History of Law. Ostrava : KEY Publishing, 2013, s. 51 – 52.
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takéhoto daru neodporuje služobným predpisom. Verejný úradník, ktorý za od-
menu alebo dar porušil svoju úradnú povinnosť, bol potrestaný prísnejšou trest-
nou sadzbou. Trestný zákon tiež definoval špeciálne subjekty, ktoré ak spáchali 
trestný čin prijímania úplatku, tak vzhľadom na ich postavenie v spoločnosti sa 
trestali prísnejšími sankciami. Medzi takéto subjekty patrili: 
a) sudcovia (ak v súvislosti s prijatím úplatku v trestnej alebo občianskoprávnej 

veci nezákonne rozhodli), 
b) vyšetrujúci sudcovia, 
c) dražobní úradníci (ak v súvislosti s prijatím úplatku protizákonne postupo-

vali a spôsobili svojím konaním škodu vyššiu ako päťtisíc zlatých). 

Trestného činu podplácania sa dopustila osoba, ktorá poskytla úradníkovi 
dar alebo sľub takejto odmeny. Ak osoba poskytla úplatok sudcovi, vyšetrujúce-
mu sudcovi alebo členovi porotného súdu, bola potrestaná prísnejšou trestnou 
sadzbou (až do piatich rokov a peňažným trestom do dvoch tisíc zlatých).4

Trestný zákon sa v § 465 snažil (aj keď zatiaľ len dosť neurčito) postihovať 
aj nepriamu formu korupcie. Mohol ju spáchať verejný úradník v tom prípade, 
ak dar alebo odmena s jeho privolením tretej osobe daná alebo sľúbená bola.  
Z hľadiska trestov sa používala kombinácia trestu odňatia slobody (trest trva-
teľnej väznice) a peňažného trestu. 

Trestný zákon teda definoval základné formy korupcie. Aj keď trestnoprávna 
úprava týchto trestných činov nebola dokonalá, položila základy pre ďalší rozvoj 
týchto skutkových podstát.

Prijatím zákona č. 178/1924 Zb. z. a n. o úplatkárstve a proti porušova-
niu úradného tajomstva bol prvýkrát definovaný pojem „verejný činiteľ“, ktorý  
v predchádzajúcich úpravách nebol definovaný. Podľa tohto zákona (§ 6 ods. 1)  
boli verejnými činiteľmi orgány a zamestnanci štátu, krajiny, župy, okresu, 
obce alebo inej verejnoprávnej korporácie, verejných podnikov, ústavov, fon-
dov. Podľa § 6 ods. 2 verejnými činiteľmi sú naroveň postavené orgány a za-
mestnanci bánk, sporiteľní, záložní a iných peňažných ústavov, hospodárskych  
a zárobkových spoločenstiev, pokiaľ sú pod štátnym dozorom. V § 6 ods. 3 bolo 
ustanovené, že „Pri orgánoch zložených z niekoľkých fyzických osôb je činiteľom 
každá osoba, ktorá je členom tohto orgánu“. Trestného činu prijímania úplatku 
sa mohol dopustiť verejný činiteľ, ktorý za to, že bude niekomu udelené nejaké 

4 JALČ, Adrián. Korupcia – trestnoprávny vývoj, rekodifikácia a trestná zodpovednosť právnic-
kých osôb. In Justičná revue, 57, 2005, č. 1, s. 1.
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oprávnenie alebo povolenie, poskytnutá výhoda alebo úľava, uzatvorená s ním 
alebo s iným zmluva alebo bude vykonaný/opomenutý úkon, ku ktorému je 
tento verejný činiteľ povolaný, priamo alebo nepriamo žiada alebo sebe/inej 
osobe dá/sľúbi prospech.

Trestného činu podplácania sa dopustil ten, kto verejnému činiteľovi alebo 
s jeho vedomím inej osobe za to, že bude jemu alebo niekomu inému udelené 
určité oprávnenie alebo povolenie, poskytnutá výhoda alebo úľava, uzatvorená 
s ním alebo s iným zmluva, alebo bude vykonaný/opomenutý úkon, ku ktorému 
je tento činiteľ povolaný, priamo alebo nepriamo ponúka, sľúbi alebo poskytne 
prospech, na ktorý tento činiteľ nemá právo.

Zákon pod prospechom nerozumel len majetkový prospech, ale ak takýto 
prospech bol poskytnutý (a išlo o nie nepatrný prospech), tak súd obligatórne 
musel v rozsudku uviesť aj trest prepadnutia takéhoto majetku.

Zákon č. 178/1924 Zb. z. a n. o úplatkárstve a proti porušovaniu úradného 
tajomstva z hľadiska výšky trestu za podplácanie a prijímanie úplatku neprinie-
sol nič nové, dokonca ponechal v platnosti aj tradíciu „nepatrných darčekov“, 
ale jeho význam spočíval v tom, že zaviedol inštitút verejného činiteľa a rozšíril 
subjekty, ktoré sa mohli trestných činov prijímania úplatku a podplácania do-
pustiť.5

Právna úprava postihu korupcie v období vojnovej Slovenskej republiky
V roku 1943 bol prijatý zákon č. 150/1943 Sl. z. o úplatkárstve a podplácaní, 

ktorý reagoval na rozširovanie korupcie počas vojnových rokov. Zákon defi-
noval, okrem iného, verejný orgán, pod ktorým rozumel osobu, ktorej podľa 
platných predpisov bol zverený výkon verejnej právomoci. 

Na túto úroveň boli postavení: 
a) zamestnanci štátu a verejnoprávnych korporácií, ich alebo nimi spravova-

ných podnikov, ústavov a fondov; 
b) správnych a dozorných orgánov (ich členov) a zamestnancov peňažných 

ústavov, hospodárskych a zárobkových spoločenstiev, ústavov povinného 
poistenia a všetkých súkromných podnikov a ústavov, ktoré sú pod štátnym 
dozorom, ak tým, za čo bol prospech ponúknutý, sľúbený, poskytnutý, pri-
jatý alebo žiadaný, prípadne činnosťou, v ktorej sa použil alebo mal použiť 
vplyv na dotyčnú osobu, bol dotknutý verejný záujem. 

5 KOČAN, Štefan, ref. 3, s. 52 – 53.
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Zákon č. 150/1943 Sl. z. zrušil definíciu trestných činov prijímania úplat-
ku a  podplácania, ako ho chápala predchádzajúca právna norma (zákon 
č. 178/1924 Zb. z. a n.) a nanovo ich definoval. Podplácania sa dopúšťala osoba, 
ktorá priamo alebo nepriamo ponúkla, sľúbila alebo poskytla úplatok podpláca-
nému alebo s jeho vedomím osobe jemu blízkej alebo s jeho súhlasom niekomu 
inému. Trestného činu prijímania úplatku sa dopúšťala osoba, ktorá prijala ale-
bo žiadala úplatok. Úplatok príjme (žiada), kto pre seba alebo pre niekoho iného 
priamo alebo nepriamo príjme (žiada) úplatok alebo sľub úplatku, alebo prejaví 
súhlas, aby tak učinila iná osoba. Úplatkom sa rozumel hocijaký prospech, na 
ktorý podplácaný podľa vtedajších predpisov nemal nárok. 

Zákon v ďalších ustanoveniach rozvádzal jednotlivé skutkové podstaty trest-
ných činov a vyžadoval pre trestnosť činu prospech nie nepatrnej hodnoty, a tiež 
aby bol pritom dotknutý aj verejný záujem. Výnimku tvorili iba kvalifikova-
né skutkové podstaty, ktoré sa spájali s výkonom sudcovskej právomoci alebo 
s rozhodovaním o verejných veciach, kde sa pre trestnosť činu skôr uvedené 
podmienky nevyžadovali. 

Za trestné činy spojené s úplatkárstvom a podplácaním hrozil trest odňatia 
slobody, ktorý závisel od konkrétnej skutkovej podstaty, a zároveň vedľajším 
trestom pre už uvedené trestné činy bola strata úradu a volebného práva. V od-
sudzujúcom rozsudku pre trestné činy uvedené v zákone č. 150/1943 Sl. z. bolo 
potrebné vysloviť, že majetkový prospech, ktorý vinník získal trestným činom 
podľa tohto zákona, sa zhabe a predá v prospech štátu. 

Zákon o úplatkárstve a podplácaní zaviedol inštitúty, ktoré na vtedajšiu 
dobu môžeme považovať za prevratné. Právna norma používala modernú 
právnu terminológiu a upúšťala od pojmov, ktoré používal Trestný zákonník 
o zločinoch a prečinoch. Boli definované všetky formy korupcie (podplácanie, 
prijímanie úplatku, nepriama korupcia) a v súvislosti s týmito trestnými činmi 
zákon tiež definoval blízku osobu (táto definícia sa týkala hlavne trestného činu 
podplácania).6

Trestnoprávna ochrana pred korupciou po druhej svetovej vojne
V povojnovom období bol prijatý zákon č. 86/1950 Zb., ktorého hlavný prí-

nos spočíval v tom, že zrušil dvojkoľajnosť právneho systému zavedeného po 
vzniku republiky a zjednotil právnu úpravu v Čechách a na Slovensku. Zároveň 

6 JALČ, Adrián, ref. 4, s. 2.
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jeho prijatím bol zrušený Trestný zákonník o zločinoch a prečinoch č. 5/1878, 
ktorý sa dovtedy používal na Slovensku. Zákon, okrem prijímania úplatku, pod-
plácania a nepriamej korupcie, poznal špecifický trestný čin úplatkárstva pri 
voľbách (§ 156). Zákon zaviedol aj zánik trestnosti podplácania, ktorý bol upra-
vený formou špeciálnej účinnej ľútosti. Objektívnu stránku trestných činov pri-
jímania úplatku a podplácania chápal veľmi úzko, len v súvislosti s rozhodova-
ním vo veciach všeobecného záujmu alebo s výkonom takéhoto rozhodnutia.7

Trestného činu sa dopustila osoba, ktorá v súvislosti s rozhodovaním o ve-
ciach všeobecného záujmu alebo s výkonom takého rozhodnutia príjme alebo 
dá si sľúbiť úplatok. Podplácania sa dopustil ten, kto inému v súvislosti s rozho-
dovaním o veciach všeobecného záujmu alebo s výkonom takého rozhodnutia 
poskytne alebo sľúbi úplatok. 

Zákon tiež poznal osobitné ustanovenie o účinnej ľútosti. K beztrestnosti 
mohlo dôjsť len za podmienky, že páchateľ bol o úplatok požiadaný alebo aspoň 
nepriamo mu to bolo naznačené (a urobil o tom dobrovoľné oznámenie proku-
rátorovi alebo orgánu bezpečnosti).

Dňa 1. januára 1962 vstúpil do účinnosti Trestný zákon č. 140/1961 Zb.  
(v tejto časti článku ďalej aj ako „Trestný zákon“, resp. „TZ“). Z hľadiska súčas-
nosti možno pôvodnú právnu úpravu hodnotiť ako krok vpred, pretože zákono-
darca sa snažil silný ideologický náboj, ktorý bol v popredí v Trestnom zákone 
č. 86/1950 Zb. potlačiť (aj vzhľadom na zmeny v spoločnosti), ale aj tak stále 
išlo o socialistický trestný kódex (napr. z hľadiska usporiadania jednotlivých 
hláv osobitnej časti Trestného zákona atď.). Nový Trestný zákon bol po vzniku 
Slovenskej republiky k 1. januáru 1993 recipovaný a od tohto času bol zákonom 
Slovenskej republiky.

Korupčné trestné činy zákonodarca začlenil do 3. hlavy Trestného zákona 
pod názvom Úplatkárstvo. Zákon rozoznával tri formy týchto trestných činov: 
prijímanie úplatku (§ 160 TZ), podplácanie (§ 161 TZ) a nepriama korupcia 
(§ 162 TZ). Definície jednotlivých foriem týchto trestných činov zákon prebral 
z predchádzajúceho trestného zákona, zmenili sa však druhy a výška trestov. 
Trestné činy prijímania úplatku alebo podplácania bolo možné spáchať len v sú-
vislosti s obstaraním veci všeobecného záujmu. Tento pojem sa ďalej precizoval 
a súdna judikatúra ho ďalej dopĺňala. 

7 KOČAN, Štefan, ref. 3, s. 51 – 53.
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Základným znením bol § 160, ktorý hovoril, že trestne zodpovedným je ten, 
kto za úplatok alebo inú nenáležitú výhodu zneužije svoje zamestnanie, povo-
lanie, postavenie alebo funkciu na poskytnutie výhody niektorej osobe alebo jej 
neodôvodnené uprednostnenie pred inými, podľa § 160a bol trestne zodpoved-
ný ten, kto v súvislosti s obstarávaním veci všeobecného záujmu priamo alebo 
cez sprostredkovateľa príjme, žiada alebo si dá sľúbiť úplatok alebo inú nenále-
žitú výhodu. Podľa § 161 bol trestne zodpovedný ten, kto poskytol úplatok alebo 
inú nenáležitú výhodu alebo sľúbil inému, aby tento zneužil svoje zamestnanie, 
povolanie, postavenie alebo funkciu na poskytnutie výhody niektorej osobe.

Novelizáciou Trestného zákona č. 102/1995 Z. z. došlo k zrušeniu trest-
nej zodpovednosti za trestný čin podplácania podľa § 161 a § 162 a ku zruše-
niu ustanovenia o účinnej ľútosti podľa § 163. Tieto ustanovenia boli zrušené  
v dôsledku toho, že došlo k názoru o „beztrestnosti osôb“, ktoré podplácajú, a že 
tieto osoby budú oznamovať prípady podplácania orgánom činným v trestnom 
konaní. No to sa v praxi nepotvrdilo, a preto došlo k ďalšej novele Trestného 
zákona č. 10/1999 Z. z., kde bol opäť zavedený trestný čin podplácania. Ďalšia 
novela Trestného zákona č. 183/1999 Z. z. zmenila názov tretieho oddielu z pô-
vodného úplatkárstva na korupciu a do zákona vložila nové skutkové podstaty. 
Novely Trestného zákona z roku 1999 sa snažili vystihnúť všetky požiadavky 
medzinárodných dohovorov a aktov, vrátane OECD, Rady Európy a EÚ, ktoré 
boli záväzné pre Slovenskú republiku.

Skutkové podstaty boli rozšírené o formy konania – poskytnúť, sľúbiť úpla-
tok, ako aj prijať, žiadať, dať si sľúbiť úplatok; priamo alebo cez sprostredkova-
teľa. 

Novým bolo ustanovenie § 160b, §161b o trestnosti podplácania zahranič-
ného verejného činiteľa v zahraničnom obchode, aj § 160c, 161c o trestnosti 
podplácania členov zahraničného parlamentného zhromaždenia, sudcov ale-
bo úradníkov medzinárodných, nadnárodných medzivládnych organizácií.  
V týchto prípadoch postačuje, že k podplácaniu dôjde v súvislosti s výkonom 
ich funkcie, aj keď svoje povinnosti neporušia.

Inštitúcie Slovenskej republiky v boji proti korupcii

Úrad špeciálnej prokuratúry
Úrad špeciálnej prokuratúry bol zriadený 1. septembra 2004 zákonom  

č. 458/2003 Z. z. o zriadení Špeciálneho súdu a Úradu špeciálnej prokuratúry.  
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Účelom právnej úpravy bolo vytvoriť špecializované orgány na odhaľovanie, vy-
šetrovanie a trestné stíhanie korupcie, organizovaného zločinu a trestných či-
nov ústavných činiteľov. Tieto orgány majú miestnu pôsobnosť pre celé územie 
Slovenskej republiky.

Hlavnými dôvodmi vzniku Úradu špeciálnej prokuratúry Generálnej pro-
kuratúry SR boli najmä:
a) otvorenie priestoru domácim a zahraničným investorom,
b) pretrhnutie osobných a miestnych prepojení,
c) politická vôľa zabezpečiť reálny boj proti korupcii s reálnymi výsledkami,
d) zhoršujúce postavenie Slovenskej republiky v rebríčkoch vnímania ko-

rupcie,
e) ratifikovanie medzinárodných konvencií,
f) negatívne hodnotenie Slovenskej republiky z európskych štruktúr,
g) dlhodobá latentnosť korupcie a ďalších foriem závažnej kriminality.8 

Podľa osobitného ustanovenia Úrad špeciálnej prokuratúry vykonáva dozor 
nad zachovávaním zákonností pred začatím trestného stíhania a v prípravnom 
konaní, trestne stíha osoby podozrivé zo spáchania trestných činov a uplatňuje 
oprávnenia prokurátora v konaní pred súdom, a to vo veciach, ktoré patria do 
právomocí Špeciálneho súdu.

Na čele Úradu špeciálnej prokuratúry je špeciálny prokurátor. Špeciálny 
prokurátor zodpovedá za výkon svojej funkcie generálnemu prokurátorovi. Vo 
veciach patriacich do právomoci Úradu špeciálnej prokuratúry generálny pro-
kurátor nie je oprávnený:
a) uložiť špeciálnemu prokurátorovi ani prokurátorovi Úradu špeciálnej pro-

kuratúry pokyn, aby sa nezačalo trestné stíhanie, nevznieslo obvinenie, ne-
podal návrh na vzatie obvineného do väzby, vec postúpila na prejednanie 
inému orgánu, zastavilo trestné stíhanie, nepodala obžaloba alebo riadny 
alebo mimoriadny opravný prostriedok v neprospech obvineného;

b) vykonať úkony za špeciálneho prokurátora alebo prokurátora Úradu špe-
ciálnej prokuratúry alebo rozhodnúť, že ich vykoná iný podriadený proku-
rátor.9 

8 KRAJMER, Róbert – ZAJONC, Attila. Manuál pre odhaľovanie a vyšetrovanie trestných činov 
korupcie. Bratislava : APZ, 2004, s. 27.

9 Ustanovenie § 55 písm. d) zákona č. 153/2001 Z. z. o prokuratúre.
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Úrad špeciálnej prokuratúry Generálnej prokuratúry SR má sídlo v Pezinku 
a pôsobnosť pre celé územie Slovenskej republiky.

Úrad špeciálnej prokuratúry sa zameriava najmä na:
a) riadenie, usmerňovanie a kontrolovanie podriadených prokurátorov pri ich 

činnosti. Vykonáva dozor nad zachovaním zákonností pred začatím trestné-
ho stíhania a v prípravnom konaní, plní úlohy nadriadeného orgánu proku-
ratúry v tých veciach, v ktorých dozor nad vyšetrovaním vykonávajú krajskí 
prokurátori a vo veciach, v ktorých v prvom stupni koná krajský súd;

b) zúčastňuje sa konania pred Najvyšším súdom Slovenskej republiky;
c) riadenie, usmerňovanie a kontrolu postupov podriadených prokurátorov 

pred súdom v trestných veciach v odôvodnených prípadoch, vykonáva úko-
ny spojené s trestným stíhaním a dozorom nad zachovaním zákonnosti pred 
začatím trestného stíhania a v prípravnom konaní za podriadených kraj-
ských alebo okresných prokurátorov (vrátane vykonania jednotlivých úko-
nov alebo celého vyšetrovania alebo skráteného vyšetrovania);

d) predkladá samotnému generálnemu prokurátorovi návrhy na vydanie sta-
noviska na zabezpečenie jednotného uplatňovania zákonov;

e) predkladá návrhy na podanie sťažnosti pre porušenie zákona a zúčastňuje sa 
pred Najvyšším súdom Slovenskej republiky konania o týchto sťažnostiach;

f) riadenie a kontrolovanie činností podriadených prokurátorov vo vykoná-
vacom konaní.10 

Špecializovaný trestný súd
Špecializovaný trestný súd je prvostupňovým súdom a má postavenie kraj-

ského súdu. Koná a rozhoduje v trestnoprávnych a iných veciach, o ktorých to 
ustanovuje predpis v konaní pred súdmi. Špecializovaný trestný súd bol zria-
dený na základe zákona č. 291/2009 Z. z. o Špecializovanom trestnom súde 
a nadväzoval na činnosť dovtedajšieho Špeciálneho súdu.

Podľa § 14 TP sa pôsobnosť Špecializovaného trestného súdu vzťahuje na:
a) trestný čin úkladnej vraždy;
b) trestný čin machinácií pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe podľa  

§ 266 ods. 3 TZ;
c) trestný čin falšovania, pozmeňovania a neoprávnenej výroby peňazí a cen-

ných papierov podľa § 270 ods. 4 TZ;

10 KRAJMER, Róbert – ZAJONC, Attila, ref. 8, s. 28.
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d) trestný čin zneužívania právomoci verejného činiteľa podľa § 326 ods. 3  
a 4 TZ v súbehu s trestnými činmi podľa písmen b), c), e), f), g), h), k) alebo l);

e) trestné činy prijímania úplatku podľa § 328 až 331 TZ;
f) trestné činy podplácania podľa § 332 až 335 TZ;
g) trestný čin nepriamej korupcie podľa § 336 TZ;
h) trestný čin volebnej korupcie podľa § 336a TZ;
i) trestný čin športovej korupcie podľa § 336b TZ;
j) trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny 

a trestný čin založenia, zosnovania a podporovania teroristickej skupiny;
k) obzvlášť závažné zločiny spáchané zločineckou skupinou alebo teroristickou 

skupinou;
l) trestné činy proti majetku podľa štvrtej hlavy osobitnej časti Trestného zá-

kona alebo trestné činy hospodárske podľa piatej hlavy osobitnej časti Trest-
ného zákona, ak takým trestným činom bola spôsobená škoda alebo získaný 
prospech dosahujúci najmenej dvadsaťpäťtisícnásobok malej škody podľa 
Trestného zákona alebo ak taký čin bol spáchaný v rozsahu dosahujúcom 
výšku najmenej dvadsaťpäťtisícnásobku malej škody podľa Trestného zá-
kona;

m) trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskych spoločenstiev;
n) trestné činy súvisiace s trestnými činmi uvedenými v písmenách a) až k) 

alebo l), ak sú splnené podmienky na spoločné konanie.11 

Národná protikorupčná jednotka
Národná protikorupčná jednotka má sídlo v Bratislave a člení sa na:

a) expozitúru Bratislava, ktorá má sídlo v Bratislave;
b) expozitúru Západ, ktorá má sídlo v Nitre a ďalšie miesta výkonu štátnej 

služby v Trnave a Trenčíne;
c) expozitúru stred, ktorá má sídlo v Banskej Bystrici a ďalšie miesto výkonu 

štátnej služby v Žiline;
d) expozitúru Východ, ktorá má sídlo v Košiciach a ďalšie miesta výkonu štát-

nej služby v Humennom a Poprade.

11 § 14 zákona č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok.
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Národná protikorupčná jednotka je zameraná najmä na:
a) odhaľovanie, vyšetrovanie a skrátené vyšetrovanie predovšetkým:

1. trestných činov korupcie podľa tretieho dielu ôsmej hlavy osobitnej časti 
Trestného zákona;

2. trestných činov machinácií pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe 
podľa § 266 ods. 3 TZ;

3. trestných činov poškodzovania finančných záujmov Európskych spolo-
čenstiev;

4. trestných činov zneužívania právomoci verejného činiteľa podľa § 326 
ods. 3 a 4 TZ v súbehu s trestnými činmi podľa bodov 1, 2 alebo 3;

5. trestné činy podľa osobitného interného predpisu; a
6. ďalších trestných činov, na ktoré bol uplatnený inštitút výberovej prís-

lušnosti podľa osobitného predpisu.

b) plní úlohy gestora Strategického plánu boja proti korupcii v Slovenskej re-
publike.12 

Úrad inšpekčnej služby sekcie kontroly a inšpekčnej služby Ministerstva 
vnútra Slovenskej republiky

Proces dokazovania a odhaľovania trestných činov korupcie je voči prí-
slušníkom polície veľmi zložitý, a to z dôvodu, že títo páchatelia sú dostatočne 
preškolení, akými postupmi je možno získať dostatočné, dôveryhodné dôkazy 
na dokázanie viny. Príslušníci policajného zboru nie sú len z hľadiska opera-
tívnej činnosti odhaľovania korupcie dostatočne zaškolení, ale majú aj právnu 
znalosť o daných trestných činoch, s ktorými sa každodenne stretávajú a riešia 
ich. Z toho dôvodu, ak má byť boj proti tejto kriminalite úspešný, vyžaduje 
si vysoko profesionálny a kreatívny prístup zo strany špecializovaného úradu 
inšpekčnej služby sekcie kontroly a inšpekčnej služby Ministerstva vnútra Slo-
venskej republiky.

K 1. novembru 2011 bol v rámci Úradu inšpekčnej služby vytvorený špecia-
lizovaný odbor boja proti korupcii a organizovanej kriminalite, ktorého úlohou 
je vykonávať účinnú kontrolu polície smerom dovnútra.

12 Nariadenie ministra vnútra Slovenskej republiky č. 66/2011 o postupe útvarov Policajného 
zboru a útvarov Ministerstva vnútra Slovenskej republiky v oblasti boja proti trestným činom 
extrémizmu a diváckemu násiliu.
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Odbor boja proti korupcii a organizovanej kriminalite má za úlohu odhaľo-
vanie a dokumentovanie trestných činov, ktoré boli spáchané policajtmi. Vyko-
náva operatívno-pátraciu činnosť, využíva informačno-technické prostriedky 
a využíva databázy informačných systémov Ministerstva vnútra Slovenskej re-
publiky a Policajného zboru. Trestné oznámenie, v ktorom je podozrivý policajt, 
vybavuje podľa Trestného poriadku. Vykonáva vyšetrovanie a skrátené vyšet-
rovanie o trestných činoch policajtov, pričom je vecne príslušný vtedy, ak tak 
určí zástupca generálneho riaditeľa sekcie, súčasne riaditeľ Úradu inšpekčnej 
služby opatrením o vecnej príslušnosti v zmysle výberovej príslušnosti, najmä 
pre trestné činy:
a) korupcie;
b) súvisiace s činnosťou organizovanej skupiny, extrémistickej skupiny, zloči-

neckej skupiny alebo teroristickej skupiny;
c) ak je podozrivý zo spáchania trestného činu policajt zaradený na špecializo-

vaných útvaroch vymedzených osobitným predpisom, nadriadený policajt, 
najmä menovaný a poverený ministrom, ustanovený a poverený preziden-
tom Policajného zboru, proti majetku podľa štvrtej hlavy osobitnej čas-
ti Trestného zákona a trestných činoch hospodárskych podľa piatej hlavy 
osobitnej časti Trestného zákona, ak bola trestným činom spôsobená škoda 
alebo získaný prospech presahujúci značnú škodu.13 

Podľa čl. 14 nariadenia ministra vnútra Slovenskej republiky č. 175/2010 
o vymedzení príslušnosti útvarov Policajného zboru a útvarov Ministerstva 
vnútra Slovenskej republiky pri odhaľovaní trestných činov, pri zisťovaní ich pá-
chateľov a o postupe v trestnom konaní v znení neskorších predpisov má Úrad 
inšpekčnej služby vecnú príslušnosť pre trestné činy:
a) spáchané príslušníkmi Policajného zboru počas trvania služobného pome-

ru;
b) zo spáchania ktorých je podozrivý príslušník Policajného zboru aj v prípa-

de, ak k spáchaniu trestného činu došlo pred vznikom služobného pomeru;
c) súvisiace s trestnými činmi uvedenými v písmene a), ak sú splnené pod-

mienky na spoločné konanie podľa § 18 TP.

13 KRAJMER, Róbert – ZAJONC, Attila, ref. 8, s. 27. 
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Záver
Na záver možno povedať, že v Slovenskej republike je po roku 1989 korup-

cia stabilnou formou spoločenskej organizácie, teda ide o štrukturálnu korup-
ciu, ktorá zároveň úzko súvisí s pretrvávajúcim vplyvom predrevolučných sietí 
medziľudských kontaktov. Nejasný charakter vlastníckych vzťahov a nekvalitná 
právna regulácia vo vzťahu k nakladaniu s verejnými zdrojmi vytvárajú silné 
koruptogénne prostredie, ktoré je v mikrosociálnej rovine doplnené slabou lo-
jalitou občanov k štátu a jeho inštitúciám.

Inštitúcie Slovenskej republiky proti korupcii – kontaktné údaje:

Úrad vlády SR – sekcia kontroly a boja proti korupcii
Odbor Centrálny kontaktný útvar OLAF a boj proti korupcii
Námestie slobody 1
813 70 Bratislava
tel.: 02/ 57 295 562, 02/ 57 295 553, fax: 57 295 530
e-mail: bpk@vlada.gov.sk
web: www.bojprotikorupcii.vlada.gov.sk
Príslušnosť:  Odbor vo svojej pôsobnosti zabezpečuje úlohy štátnej politiky  

v oblasti boja proti korupcii, transparentnosti procesov a zni-
žovania mocnosti korupčného správania najmä prostredníctvom 
legislatívnej činnosti.

Úrad špeciálnej prokuratúry Generálnej prokuratúry SR
Štúrova 2
812 85 Bratislava
tel.: 033/6903171, fax: 033/6903175
web: www.genpro.gov.sk
Príslušnosť:  Úrad špeciálnej prokuratúry vykonáva dozor nad zachovávaním 

zákonnosti pred začatím trestného stíhania a v prípravnom konaní, 
trestne stíha osoby podozrivé zo spáchania trestných činov a uplat-
ňuje oprávnenia prokurátora v konaní pred súdom, a to vo veciach, 
ktoré patria do právomoci Špecializovaného trestného súdu.
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Odbor boja proti korupcii Bratislava
Prezídium Policajného zboru
Račianska 45
812 72 Bratislava
tel.: 09610 56 371 (sekretariát), fax: 09610 59 151
e-mail: korupcia@minv.sk
web: www.minv.sk

Úrad boja proti korupcii – Prezídium Policajného zboru
Račianska 45
812 72 Bratislava
sídlo: Novosvetská 8, Bratislava
tel.: 09610 56 201 (sekretariát), fax: 09610 56 204
e-mail: korupcia@minv.sk
web: www.minv.sk
Príslušnosť:  Úrad je príslušný odhaľovať a vyšetrovať všetky trestné činy ko-

rupcie; hospodárske trestné činy a trestné činy proti majetku, ak 
bola spôsobená škoda alebo získaný prospech vo výške najmenej  
10 000-násobku minimálnej mzdy a preverovať podozrenia z trest-
nej činnosti osôb používajúcich imunitu v súvislosti s ich právo-
mocou a zodpovednosťou.

Odbor boja proti korupcii Stred – Banská Bystrica
Partizánska cesta 106, 974 64 Banská Bystrica
tel.: 096160/6601 (sekretariát), fax: 096160/6609
e-mail: ubpks@minv.sk
vysunuté pracovisko Žilina
Bánovská cesta 3, 010 01 Žilina
tel.: 096120/6601, fax: 096160/6609

Odbor boja proti korupcii Západ – Nitra
P.O.BOX 13/C
949 01 Nitra
sídlo: Osvaldova 1, Nitra
tel.: 096130/6601 (sekretariát), fax: 096130/6609
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e-mail: ubpkz@minv.sk
vysunuté pracovisko Trnava
A. Žarnova 28, 917 01 Trnava
tel.: 096110/6601 fax: 096130/6609
vysunuté pracovisko Trenčín
Jilemnického 1, 911 01 Trenčín
tel.: 096130/6601, fax: 096130/6609
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DOKAZOVANIE PRI ODHAĽOVANÍ KORUPCIE

Stanislav Pavol – Martin Skaloš

Abstrakt
Korupcia je závažným negatívnym javom modernej spoločnosti, pričom jej 

odhaľovanie a dokazovanie je veľmi náročné, z dôvodu jej rýchlo sa meniaceho 
charakteru, početnosti a závažnosti hospodárskej kriminality. Tézou tohto prí-
spevku je hľadanie možnosti efektívneho využívania dôkazných prostriedkov 
pri odhaľovaní korupcie.

Kľúčové slová:  korupcia, odhaľovanie korupcie, dokazovanie, dôkazné pro-
striedky

Abstract
Corruption is a serious negative phenomenon of modern society. Its de-

tection and substantiation is very difficult, due to the reason of fast changing 
nature, frequency and seriousness of economic crime. The aim of this article 
is finding the proper options for the effective use of evidence in detection of 
corruption.

Key words:  corruption, detection of corruption, substantiation, proper evi-
dences

Dokazovanie korupcie vo všeobecnosti
Dokazovanie možno charakterizovať ako ,,zákonom upravený postup orgá-

nov činných v trestnom konaní a súdu, ktorého úlohou je poznanie všetkých pod-
statných skutočností dôležitých pre ďalší postup konania a v konečnej fáze aj pre 
rozhodnutie“.1 Trestné konanie sa viaže na určitý skutok kvalifikovateľný ako 
trestný čin, ktorý sa z časového hľadiska stal v minulosti. Keďže orgány činné  
v trestnom konaní a ani súd (resp. senát alebo samosudca) v absolútnej väčšine 
prípadov neboli prítomní v danom čase na mieste jeho spáchania, dokazovanie 
predstavuje jedinečný spôsob ako získať ucelené a komplexné informácie o da-
nom skutku. Ide pritom nielen o informácie týkajúce sa samotného trestného 
činu a jeho priebehu, ale aj o informácie týkajúce sa všetkých aspektov, ktoré sa 
naň vzťahujú, vrátane predchádzajúcich a následných úkonov. Iba na základe 

1 Ivor, Jaroslav et al. Trestné právo procesné. 2. vyd. Bratislava : IURA EDITION, 2010, s. 419.
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procesu dokazovania môžu orgány činné v trestom konaní a súd zistiť skutkový 
stav veci tak, aby o ňom neboli žiadne dôvodné pochybnosti a mohli na zák-
lade neho spravodlivo vo veci rozhodnúť v súlade s dodržiavaním základných 
zásad trestného konania upravených v § 2 TP. Dokazovanie v trestnom konaní 
plní z pohľadu orgánov činných v trestnom konaní, ako aj z pohľadu súdu po-
znávaciu úlohu, keďže je v rámci neho možné získať informácie o okolnostiach 
trestno-procesnej udalosti. Ide pritom o náročný a komplikovaný proces, ktorý 
je ovládaný všeobecnými, a tiež aj špecifickými zásadami, ktorý je možné členiť 
do viacerých etáp. 

V súvislosti s korupčnými trestnými činmi je potrebné uviesť, že ich doka-
zovanie je do značnej miery ovplyvnené a determinované špecifikami, ktoré 
sú pre korupčnú kriminalitu typické. Tieto podstatne ovplyvňujú predmet aj 
rozsah dokazovania pri korupčných trestných činoch. Určité osobitosti pritom 
vykazuje nielen okruh skutočností, ktoré je potrebné dokazovaním zistiť, ale aj 
povaha a význam dôkazných prostriedkov, ktorých využitie prichádza do úvahy. 
Na podmienky korupčnej trestnej činnosti sa pri dokazovaní aplikuje § 119 ods. 
1 TP, v ktorom je obsiahnutý výpočet tých skutočností, ktoré by sa mali v kaž-
dom prípade dokazovať. V súvislosti s korupčnou kriminalitou je totiž potrebné 
dokazovať aj ďalšie skutočnosti, ktoré sa vťahujú na konkrétny skutok kvalifi-
kovaný ako korupčný trestný čin. Pre oblasť dokazovania korupcie je celkovo 
charakteristická značná dôkazná núdza. ,,Dokazovanie korupčných trestných 
činov je značne zložité, čo vyplýva jednak z charakteru tejto trestnej činnosti 
prebiehajúcej zväčša „medzi štyrmi očami“ ako aj z určitej tolerancie korupčné-
ho správania v spoločnosti a následnej neochoty ľudí riešiť takéto problémy.“2

V súvislosti s dôkaznými prostriedkami, ktorých využitie prichádza do úva-
hy, sa síce uplatňuje § 119 ods. 2 TP, no ich význam z pohľadu zisťovania skut-
kového stavu je tiež ovplyvnený osobitosťami korupčnej kriminality. Pri skú-
maní osobitostí korupčnej kriminality sa rešpektuje skutočnosť, že za dôkaz je 
možné podľa aktuálnej trestnoprocesnej úpravy považovať všetko, čo môže pri-
spieť k náležitému objasneniu veci, a najmä čo sa získalo zákonným postupom  
a z dôkazného prostriedku. Väčšina zákonným spôsobom získaných dôkazov 
z dôkazných prostriedkov si však v prípade dokazovania korupcie vyžaduje 
starostlivé posudzovanie a hodnotenie, a to jednak samostatne, ale aj vo vzťahu 

2 BURDA, Eduard et al. Boj proti korupcii, manuál. Projekt financovaný Európskou Úniou. Brati-
slava : Euroiuris, 2008, s. 63.
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k ostatným získaným dôkazom. V mnohých prípadoch ide o nepriame dôka-
zy, pri ktorých je táto trestno-procesná zásada obzvlášť dôležitá. Samozrejme, 
nepriame dôkazy nemožno od začiatku považovať za menej cenné alebo za ne-
hodnoverné, no je potrebné k nim pristupovať starostlivo a obozretne, najmä 
pri preverovaní ich pravdivosti. V nadväznosti na ostatné priame či nepriame 
dôkazy zadovážené v rámci dokazovania môžu samotní obžalovaní prisudzovať 
iný význam slovným prejavom napríklad v zvukových záznamoch, keďže majú 
právo brániť sa spôsobom, ktorý uznajú za vhodný. Náležité zistenie skutkové-
ho stavu podľa § 2 ods. 10 TP vyžaduje, aby súd svoje rozhodnutie o vine oprel  
o jednoznačne zistené, bezpečne preukázané fakty, ktoré vylučujú pochybnosť, 
že sa stal skutok, ktorý je predmetom trestného stíhania. Čo sa týka nepriamych 
dôkazov, pre uznanie viny, tieto musia tvoriť ucelený systém – reťaz, ktorej jed-
notlivé články sú v súlade medzi sebou, ako aj s dokazovanou skutočnosťou. 
Ich súhrn musí byť uzatvorený tak, že musí viesť výlučne len k jednému záveru  
a vylučovať možnosť záveru iného.

Dôsledne je pritom potrebné tiež uplatňovať ďalšiu z trestnoprocesných zá-
sad, a to zásadu in dubio pro reo, ktorá je v mnohých prípadoch preskúmavania 
skutku a skutkových okolností korupčnej kriminality opomínaná.

Predmet dokazovania 
Z hľadiska predmetu dokazovania sa aj v prípade korupčných trestných 

činov uplatňuje § 119 ods. 1 TP, ktorý exemplifikatívnym spôsobom uvádza 
skutočnosti, ktoré je potrebné dokazovať s cieľom objasnenia trestného činu  
a usvedčenia jeho páchateľa. Ide hlavne o nasledujúce okolnosti: 
a) či sa stal skutok a či má znaky trestného činu,
b) kto tento skutok spáchal a z akých pohnútok,
c) závažnosť činu vrátane príčin a podmienok jeho spáchania,
d) osobné pomery páchateľa v rozsahu potrebnom na určenie druhu a výmery 

trestu a uloženie ochranného opatrenia a iné rozhodnutia,
e) následok a výšku škody spôsobenú trestným činom,
f) príjmy z trestnej činnosti a prostriedky na jej spáchanie, ich umiestnenie, 

povahu, stav a cenu.

Predovšetkým treba dokazovať, či skutok bol spáchaný, či má znaky trestné-
ho činu, kto ho spáchal a prečo. Predmetom dokazovania sú aj všetky skutoč-
nosti, z ktorých možno zistiť, za akých okolností a z akých príčin bol trestný čin 
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spáchaný, príčinná súvislosť a následky činu, všetky okolnosti, ktoré charakte-
rizujú osobu páchateľa, formu zavinenia, ako aj okolnosti, ktoré viedli k trestnej 
činnosti a umožnili jej spáchanie. Následky trestného činu a rozsah spôsobenej 
škody sa zisťujú jednak preto, lebo sú priamo súčasťou znakov trestného činu, 
a jednak preto, aby sa už v trestnom konaní mohlo rozhodnúť o nárokoch po-
škodeného. V rámci dokazovania teda treba nájsť odpoveď na otázky, čo sa stalo 
(bol spáchaný trestný čin?), kde, kedy a ako, s kým a prečo ho páchateľ spáchal.3

Pri korupčných trestných činoch však nejde vždy o štandardný okruh do-
kazovania ako pri inej trestnej činnosti. Za veľmi dôležitú sa považuje práve 
otázka okolností, príčin a podmienok, ktoré umožnili alebo určitým spôsobom 
prispeli k spáchaniu trestného činu korupcie. Typicky, pri výsluchu obvinené-
ho, sprostredkovateľa a svedkov sa uplatňuje určitý štandardný okruh otázok 
týkajúcich sa korupčnej trestnej činnosti, ktoré je potrebné zodpovedať s cieľom 
objasnenia posudzovaného skutku.

Pri korupčných trestných činoch sa takisto uplatňuje § 119 ods. 2 TP, ktorý 
určuje, čo všetko sa môže považovať za dôkazný prostriedok. Dôkazným pro-
striedkom na účely dokazovania korupcie môže byť všetko, čo prispeje k nále-
žitému objasneniu skutkového stavu korupčného trestného činu, a zároveň sa 
získalo zákonným spôsobom z dôkazných prostriedkov. Pri kontradiktórnosti 
trestného práva procesného, právo obstarávať dôkazy pritom patrí aj jednotli-
vým stranám trestného konania, čo je zásadný rozdiel oproti orgánom činným 
v trestnom konaní, ktoré majú ex lege povinnosť obstarávať dôkazy. Ak si strany 
obstarávajú dôkazy sami, znášajú aj náklady na ich obstaranie. V prípade, ak na-
dobudne právoplatnosť rozhodnutie súdu, ktorým bol obžalovaný oslobodený 
spod obžaloby, patrí tej-ktorej strane, v danom prípade obžalovanému, právo 
na náhradu účelne vynaložených nákladov na obstaranie dôkazov. 

Orgány činné v trestnom konaní sú teda v prípade korupčného trestného 
činu povinné zisťovať všetky skutočnosti, ktoré sú potrebné pre rozhodnutie 
vo veci. Na účely rozhodnutia vo veci totiž nie je postačujúca iba pravdepo-
dobnosť určitej skutočnosti, ktorá je svojou povahou dôležitá pre rozhodnutie 
v trestnom konaní, keďže podľa ustálených názorov Najvyššieho súdu SR pre 
uznanie viny len podozrenie nestačí. Takáto skutočnosť musí byť nepochybne 
preukázaná a v trestnom konaní dokázaná. Dôkazy, o ktoré sa rozhodovanie 

3 MINÁRIK, Štefan et al. Komentár k Trestnému poriadku 301/2005 Z. z.: § 119. Bratislava : Iura 
Edition, 2010.
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súdu bude v prípade korupčného trestného činu opierať, musia byť v procese 
dokazovania preverené a musia byť posúdené ako hodnoverné. Aj v tomto prí-
pade sa uplatňuje zásada zistenia skutkového stavu v takom rozsahu, o ktorom 
nebudú dôvodné pochybnosti a bude možné na jeho podklade vo veci spravod-
livo rozhodnúť. Aj v prípade korupčných trestných činov platí, že orgány činné 
v trestnom konaní, ako aj súdy sú povinné s rovnakou starostlivosťou zisťovať 
okolnosti svedčiace v prospech, ako aj v neprospech obvineného, a to bez ohľa-
du na návrhy strán a preskúmať a náležitým spôsobom overiť všetky okolnosti 
korupčného trestného činu aj v prípade, že sa obvinený k jeho spáchaniu prizná. 
Pri dokazovaní korupčnej kriminality je potrebné rešpektovať všetky všeobecné, 
ako aj osobitné zásady dokazovania v trestnom konaní.

Dôkazné prostriedky pri odhaľovaní korupčnej kriminality
Za základné dôkazné prostriedky pri dokazovaní korupčných trestných či-

nov sa považuje výsluch obvineného a výsluch svedka, resp. svedkov.4 Pri vy-
konaní dokazovania v trestnom konaní výsluchom svedkov vznikajú aplikačné 
problémy napríklad pri vysvetlení rozporov vo výpovediach toho istého svedka 
počas hlavného pojednávania a pri skoršej výpovedi pred vznesením obvinenia 
v prípravnom konaní. Hranica procesnej použiteľnosti dôkazov je v zásade daná 
začatím trestného stíhania „vo veci“. Výnimkou sú prípady, ak ide o vo význam-
nej miere rozhodujúci alebo jediný usvedčujúci dôkaz, ktorý musí byť vykona-
ný kontradiktórne (stačí aspoň raz v priebehu konania), čo, samozrejme, pred 
vznesením obvinenia neprichádza do úvahy. Ani v takýchto prípadoch však nič 
nebráni tomu, aby bola inak zákonným spôsobom (nie však kontradiktórne) 
vykonaná svedecká výpoveď použitá ako dôkaz slúžiaci na potvrdenie alebo 
vyvrátenie pravdivosti svedeckých tvrdení. Platí teda, že ak vzniknú podstatné 
rozpory medzi výpoveďou svedka na hlavnom pojednávaní a jeho skoršou vý-
poveďou, hoci aj vykonanou pred vznesením obvinenia, no po začatí trestného 
stíhania „vo veci“, nie je dôvod na odopretie jej prečítania s cieľom vysvetlenia 
týchto rozporov. Ak však ide o dôkaz kľúčového charakteru pre posúdenie viny, 
môže takýto postup v zmysle § 264 TP slúžiť v rámci voľného hodnotenia dôka-
zu len na posúdenie vierohodnosti výpovede predmetného svedka na hlavnom 
pojednávaní.5

Okrem skôr uvedených dôkazných prostriedkov je však možné využiť aj 

4 CHMELÍK, Jan et al. Pozornost, úplatek a korupce. Praha : LINDE Praha, 2003, s. 124
5 Uznesenie Najvyššieho súdu SR z 25. júna 2014, sp. zn. 6To 9/2013, s. 9.
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informačno-technické prostriedky a prostriedky operatívno-pátracej činnos-
ti, konfrontáciu, rekogníciu, a tiež aj znalecké dokazovanie. Za najtypickejšie 
dôkazy možno považovať vecné a listinné dôkazy, pričom na ich získanie sú 
využívané viaceré trestnoprocesné prostriedky, ktoré smerujú k získavaniu vecí 
dôležitých pre trestné konanie.

Korupčné trestné činy sú charakteristické veľmi úzkym okruhom osôb, kto-
ré sa na ich páchaní zúčastňujú. Ako uvádza Baláž a Jalč,6 korupčný vzťah je 
primárne vzťahom viacčlenným. Okrem základných subjektov (korumpovaný 
a korumpujúci), sa na nich môže podieľať aj tretia osoba v podobe sprostred-
kovateľa. Ďalší subjekt je typický aj pre trestné činy nepriamej korupcie. Každý 
z účastníkov tohto vzťahu má pritom záujem na tom, aby korupčná dohoda  
a podstata korupčnej činnosti ostala utajená. S tým súvisí skutočnosť, že k nej 
spravidla dochádza bez prítomnosti ďalších osôb ako svedkov. Od tejto sku-
točnosti sa odvíja aj fakt, že existuje iba veľmi úzky okruh osôb, ktoré môžu 
poskytnúť relevantné informácie nielen orgánom činným v trestnom konaní, 
ale aj súdom o podrobnostiach korupčnej trestnej činnosti. Obaja, resp. všetci 
zúčastnení sú potenciálne obvinenými z korupčného trestného činu a táto sku-
točnosť následne ovplyvňuje aj ich záujem na tom, aby korupčná trestná činnosť 
ostala neodhalená a trestnoprávne nepostihnutá.

Na dokazovanie korupčných trestných činov existuje štandardný okruh otá-
zok, ktoré sú kladené pri výsluchu obvinenému s cieľom zistiť informácie, ktoré 
sú svojou povahou a obsahom dôležité pre trestné konanie. Zmyslom ich klade-
nia je získať informácie, ktoré majú dôkazný charakter pre prebiehajúce trestné 
konanie o korupčnom trestnom čine. Ide hlavne o otázky:
a) vzťahujúce sa na osobnú charakteristiku obvineného;
b) dosiahnuté profesionálne vzdelanie, pracovné uplatnenie, zaradenie;
c) popis právomocí a činností pri konkrétnom pracovnom zaradení;
d) rozsah a povaha kompetencií, charakter a rozsah pracovnej zodpovednosti;
e) popis porušenej povinnosti a preukázanie porušenia povinnosti všeobec-

ného záujmu;
f) miera zavinenia, subjektívna stránka spáchaného skutku vrátane motívu;
g) charakteristika samotného korupčného konania;

6 BALÁŽ, Pavel – JALČ, Adrián. Spoločensko-právna ochrana pred korupciou. Trnava : Vydava-
teľstvo Trnavskej univerzity v Trnave a VEDA – Vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2006, 
s. 28 – 30.
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h) predmet korupčného konania, charakteristika výhody, veci alebo služby, 
ktorá bola predmetom úplatkárstva;

i) charakteristika vývinového štádia korupčného trestného činu;
j) popis spôsobu komunikácie medzi zúčastnenými subjektmi a ich vzájomný 

vzťah;
k) miesto, dátum a čas a ďalšie okolnosti, za ktorých bol úplatok ponúknutý, 

poskytnutý alebo sľúbený, prijatý, žiadaný alebo si ho páchateľ nechal sľúbiť;
l) rozsah a spôsob zvýhodnenia iných subjektov na základe korupčného trest-

ného činu;
m) objasnenie možných podmienok účinnej ľútostí.

V súvislosti s inštitútom účinnej ľútosti sa však vyžaduje a je potrebné skú-
mať naplnenie podmienok obsiahnutých v § 86 písm. g) TZ. Zvlášť dôležité, no 
súčasne aj veľmi náročné je preukazovanie skutočnosti, že osoba úplatok po-
skytla alebo sľúbila, avšak iba z dôvodu, že oň bola požiadaná a bez meškania  
o tomto urobila oznámenie, ktoré spĺňa náležitosti uvedené v tomto ustano-
vení z hľadiska okruhu adresátov. Možnosti nápravy páchateľov danej trestnej 
činnosti pri využití účinnej ľútosti však môžu byť precenené s ohľadom na to, 
že doteraz neboli súdne trestaní, no o dobrých možnostiach nápravy páchateľa 
musí svedčiť aj postoj obžalovaných k spáchanému trestnému činu. V prvom 
rade musí ísť o úprimné oľutovanie trestného činu vychádzajúce z naozajstnej 
snahy o zmenu svojho postoja k vlastnej trestnej činnosti, a nie jej zľahčovanie 
do takej miery, že také konanie vlastne ani nie je trestné a je len dovoleným „lo-
bingom“ pri prideľovaní dotácií z verejných finančných zdrojov. Keby tomu tak 
bolo, muselo by ísť o prísne zúčtovateľné prostriedky nepochádzajúce zo sumy 
poskytnutej dotácie, a to na strane subjektu, ktorý ich poskytol, ako aj subjektu, 
ktorý ich prevzal.7

V prípadoch, že v rámci korupčného vzťahu komunikuje korumpujúci  
s korumpovaným prostredníctvom tretej osoby – sprostredkovateľa, tento po-
tom disponuje množstvom relevantných informácií, ktoré môžu prispieť k nále-
žitému objasneniu veci. V tomto prípade je však potrebné skúmať, či sprostred-
kovateľ vedel alebo mohol vedieť o podstate korupčnej dohody a korupčného 
konania medzi korumpovaným a korumpujúcim. V mnohých prípadoch je to-
tiž ovplyvnený vhodnou legendou tak, že skutočná podstata korupčnej činnosti 

7 Rozsudok Najvyššieho súdu Slovenskej republiky z 18. júna 2015, sp. zn. 5 To 2/2015, s. 19.
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mu nie je známa. V prípade, že o podstate tejto dohody sprostredkovateľ vie,  
v trestnom konaní môže poskytnúť veľmi dôležité informácie spravidla o:
a) povahe a charaktere úplatku;
b) predmete, službe či výhode, ktorá sa poskytovala alebo sa mala poskytovať 

ako úplatok;
c) spôsobe komunikácie korumpovaného a korumpujúceho;
d) situácii, v ktorej podplácajúci žiadal o obstaranie veci všeobecného záujmu, 

či mohol konať v tiesni alebo pod nátlakom a v čom mohla tieseň či nátlak 
spočívať;

e) úlohe, ktorú ako sprostredkovateľ zohrával v korupčnom vzťahu.

Sprostredkovateľ sa, samozrejme, tiež vystavuje možnosti trestného stíhania 
za niektorý z korupčných trestných činov. Vzhľadom na povahu jeho činnosti 
a prípadnú dohodu s niektorou z hlavných strán korupčného vzťahu do úvahy 
prichádza jednak účastníctvo na korupčnej trestnej činnosti alebo spolupácha-
teľstvo. Ak by sprostredkovateľ sám úplatok prijal, mohol by byť nepriamym 
páchateľom korupčného trestného činu.

Ďalšou skupinou osôb, ktoré môžu v prípade korupčných trestných činov 
poskytnúť informácie dôležité pre trestné konanie, sú svedkovia. Pre korupčnú 
trestnú činnosť je typické, že sa odohráva bez svedkov, v uzavretých priestoroch 
a tak, že sa na nej zúčastňujú iba tie subjekty, ktorých účasť je skutočne nevy-
hnutná. S priamymi svedkami korupčnej trestnej činnosti sa preto stretávame 
pomerne ojedinele. Ak by sa aj v danom prípade vyskytovali, potom predstavu-
jú veľmi cenný zdroj informácií. Aj tento je však potrebné hodnotiť obozretne  
a starostlivo vzhľadom na možný záujem svedka na výsledku trestného konania. 
Podstatne častejšie ide o svedkov, ktorí sa o korupčnej trestnej činnosti dozve-
deli nepriamo, sprostredkovane alebo na základe určitých vonkajších prejavov 
(indikátorov korupčnej trestnej činnosti). Priami svedkovia korupčnej trest-
nej činnosti spravidla vedia poskytnúť informácie o komunikácii, o motívoch  
a o spôsoboch konania základných subjektov korupčného vzťahu. Môžu po-
písať podmienky korupčnej dohody, povahu a charakter jej predmetu, oblasť,  
v ktorej sa realizovala a pod. V prípade naplnenia zákonných predpokladov pri-
chádza do úvahy v súvislosti s výsluchom svedkov aj aplikácia inštitútov utaje-
ného svedka na základe § 136 TP alebo ohrozeného a chráneného svedka podľa 
osobitného predpisu.8 V prípade obzvlášť závažných trestných činov vrátane 

8 Zákon č. 256/1998 Z.z. o ochrane svedka v znení neskorších právnych predpisov.
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trestných činov korupcie, ako aj trestných činov zneužívania právomoci verej-
ného činiteľa prichádza do úvahy výnimočne možnosť využiť aj § 117 ods. 3 TP, 
na základe aplikácie ktorého bude svedok v trestnom konaní vypovedať pod tzv. 
legendou.9 Skôr spomenuté možnosti ochrany sa však vzťahujú výhradne na 
osoby v procesnom postavení svedka v trestnom konaní. V súvislosti s postave-
ním svedka a jeho ochranou je dôležitá aj skutočnosť, že v pozícii svedka bude 
v trestnom konaní vypočúvaná aj podplácajúca osoba, na ktorú sa vzťahuje 
inštitút účinnej ľútosti podľa § 86 písm. g) TZ.

Zákonom č. 457/2003 Z. z., ktorým sa novelizovali ustanovenia predošlého 
Trestného poriadku, bol do nášho právneho poriadku zavedený inštitút ,,ko-
runného svedka“ alebo spolupracujúceho obvineného. Tento inštitút sa vyu-
žíva v prípadoch, pre ktoré je charakteristická dôkazná núdza. Ide o typickú 
situáciu v súvislosti s dokazovaním korupčnej trestnej činnosti, pre ktoré je 
dôkazná núdza veľmi charakteristická. Okrem korupčnej kriminality však môže 
ísť aj prípady najzávažnejšej organizovanej trestnej činnosti. V ustanoveniach 
Trestného poriadku je priamo upravený postup v prípade osoby, ktorá sa síce 
sama spolupodieľala na páchaní korupčného trestného činu, no dobrovoľne 
sa rozhodla pre spoluprácu s orgánmi činnými v trestnom konaní. Táto osoba, 
tzv. ,,korunný svedok“, predstavuje veľmi cenný zdroj informácií dôležitých pre 
trestné konanie, a to nielen o povahe a charaktere páchanej trestnej činnosti, 
ale aj o osobách, ktoré sa na nej podieľajú a zúčastňujú. Na základe spolupráce  
s orgánmi činnými v trestnom konaní prichádza do úvahy možnosť dočasne od-
ložiť vznesenie obvinenia voči tejto osobe, a ak už vznesené bolo, tak možnosť 
prerušiť trestné stíhanie. Na základe informácií, ktoré táto osoba ako svedok 
poskytne v trestnom konaní o korupčnom trestnom čine, v jej prípade pri-
chádza do úvahy možnosť zastaviť alebo podmienečne zastaviť trestné stíhanie, 
prípadne možnosť mimoriadneho zníženia trestu odňatia slobody na základe  
§ 39 TZ. Podstata tohto inštitútu sa zakladá na formálnej dohode medzi pá-
chateľom trestného činu na jednej strane a štátom na druhej strane, ktorej ob-
sahom je povinnosť páchateľa poskytnúť dôkazne relevantné informácie pre 
trestné konanie, pomocou ktorých dôjde k usvedčeniu páchateľov korupčnej 
alebo inej závažnej organizovanej trestnej činnosti a k uľahčeniu dôkaznej po-
zície prokuratúry za poskytnutie výhody beztrestnosti alebo inej výhody, na 

9 Legenda je súhrn krycích údajov o osobe agenta, najmä o jeho totožnosti, rodinnom stave, 
vzdelaní a zamestnaní.



198

KORUPCIA INTERDISCIPLINÁRNE

ktorú by inak páchateľ trestného činu nemal žiaden nárok.10 Pri posudzovaní 
využívania inštitútu „korunného svedka“ je potrebné mať na zreteli aj zacho-
vávanie základných zásad trestného konania. V mnohých prípadoch prejed-
návaných pred súdom na hlavnom pojednávaní alebo aj v prípravnom konaní 
osoby, ktoré sa rozhodli pre spoluprácu s orgánmi činnými v trestnom konaní 
a boli v postavení tzv. „korunného svedka“, tak robili v úmysle vyhnúť sa svojej 
trestnej zodpovednosti, prípadne využiť možnosť mimoriadneho zníženia tres-
tu odňatia slobody výmenou za poskytnutie informácií ku korupčnej činnosti. 
Aj pri využití inštitútu „korunného svedka“ alebo spolupracujúceho obvineného 
je potrebné odstrániť v rámci trestného konania podozrenie z tzv. „kupčenia“  
s výškou trestu, ktoré hrozí týmto subjektom v prípadoch, ak nebudú spolupra-
covať s orgánmi činnými v trestnom konaní, prípadne s prokurátorom. 

Dokazovanie korupcie predstavuje veľmi náročný proces, v rámci ktorého 
nie je možné niektorým dôkazom pripisovať lepšie či hodnovernejšie posta-
venie, uprednostňovať ich, preceňovať alebo podceňovať. Takisto to platí aj  
v súvislosti s výpoveďou svedka, ktorej je v trestnom konaní priznané posta-
venie dôkazu. Napriek tomu, že ex lege je svedkovi daná povinnosť vypovedať 
úplne a pravdivo, pričom porušenie týchto povinností je aj trestnoprávne posti-
hované, nie vždy a nie každý svedok bude v súlade s týmito povinnosťami postu-
povať. Veľmi obozretne je potrebné pristupovať k akejkoľvek výpovedi svedka 
v súvislosti s korupčnými trestnými činmi vrátane korunného scedka. Záujem 
na dokázaní skutkového stavu veci nemôže byť v žiadnom prípade nadriade-
ný zásade legality. Preto aj dokazovanie prostredníctvom svedeckých výpovedí  
a výpovedí korunného svedka musí byť realizované na základe zákona a v sú-
lade s postupom, ktorý zákon predpisuje. Pre korunného svedka pritom platia 
určité odchýlky z hľadiska postavenia, z hľadiska práv a povinností, a tiež z hľa-
diska výsluchu, pri ktorom sa vychádza z predpokladu, že korunný svedok bude 
vypovedať pravdivo a úplne. Aj pri jeho výsluchu však musia byť rešpektované 
základné pravidlá a zásady dokazovania.

Ďalším dôkazným prostriedkom, ktorý sa využíva v procese dokazovania 
korupcie, je rekognícia. Jej trestnoprávny základ je obsiahnutý v § 126 TP, pri-
čom zásady jej vykonania sú rozpracované v rámci kriminalistickej taktiky. Na 
účely dokazovania korupcie sa využíva skôr ojedinele. Jej využitie je možné 
hlavne v prípade, ak je korupčná trestná činnosť sprostredkovaná treťou osobou 

10 BALÁŽ, Pavel – JALČ, Adrián, ref. 6, s. 150.
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a táto jej sprostredkovanie popiera.11 Môže sa vzťahovať jednak na vec, službu 
alebo výhodu, ktorá bola predmetom korupčnej dohody, alebo na osobu, ktorá 
sa korupčnej trestnej činnosti zúčastňovala. O forme jej uskutočnenia rozho-
duje vždy ten, kto jej vykonanie nariadil. Kriminalistická teória však odporúča, 
aby sa rekognícia osôb, ak je to možné, uskutočnila in natura.12

Pri dokazovaní korupčnej trestnej činnosti je možné využiť aj konfrontáciu 
na základe § 125 TP. Konfrontácia je, samozrejme, možná vo vzťahu obvine-
ného a spoluobvineného alebo svedka. Aj keď trestno-procesné ustanovenia 
presne neriešia počet osôb, ktoré môžu byť súčasne konfrontované, spravidla 
môže ísť iba o dve osoby. V súlade s trestnoprávnym chápaním je konfrontácia 
posledným prostriedkom, ktorý sa využíva v prípade, ak nie je možné odstrániť 
rozpory vo výpovediach korumpovaného a korumpujúceho iným spôsobom. 
Ide teda o využitie v prípadoch, ak bola pre trestné konanie charakteristická 
dôkazná núdza. Ide o typický prípad korupčnej trestnej činnosti.

V procese dokazovania možno tiež za dôležité považovať obrazové, zvukové 
a obrazovo-zvukové záznamy, prípadne aj záznamy telekomunikačnej prevádz-
ky. Zatiaľ čo prostriedkom, pomocou ktorých sú v trestnom konaní získavané, 
je priznané postavenie dôkazných prostriedkov, samotné záznamy majú povahu 
dôkazu. Samozrejme, aj tu sa vyžaduje, aby boli získané plne v súlade so základ-
nými zásadami Trestného poriadku a postupom, ktorý je v jeho ustanoveniach 
popísaný. V prípade ich nedodržania by totiž boli postihnuté vadou, pre ktorú 
by ich nebolo možné v trestnom konaní využiť. Ich povaha však môže byť rôz-
na a od nej sa odvíja aj ich prípustnosť v trestnom konaní. Problematickejšie je 
však obstaranie dôkazov v prípade, ak ich obstará niektorá z osôb, ktorá sa na 
komunikácii zúčastňuje. Takéto dôkazy sú v trestnom konaní neprípustné, ke-
ďže sú získavané nelegálne, bez vedomia a bez súhlasu osoby, ktorej sa dotýkajú. 
Z dôvodu porušenia práva na ochranu osobnosti v zmysle občianskoprávnych 
predpisov v tomto prípade prichádza do úvahy aj možnosť domáhať sa pro-
stredníctvom relevantných žalôb ochrany osobnosti. Navyše, možný je aj trest-
noprávny postih za porušovanie dôvernosti ústneho prejavu a iného prejavu 
osobnej povahy podľa § 377 TZ. Treba však uviesť, že ako trestný čin (podľa 
§ 377 TZ) by nemala byť posudzovaná situácia, keď je obrazovým, zvukovým, 
obrazovo-zvukovým záznamom alebo záznamom telekomunikačnej prevádzky 

11 VIKTORYOVÁ, Jana et al. Metodika vyšetrovania trestných činov. II. časť. Vybrané druhy eko-
nomických trestných činov. Bratislava : APZ, 2004, s. 74.

12 PORADA, Viktor et al. Kriminalistka. Bratislava : IURA EDITION, 2007, s. 290 a nasl.
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zachytený priebeh trestného činu. Nikto sa nemôže domáhať ochrany svojich 
práv v prípade, že sám svojím konaním narušil alebo ohrozil práva inej osoby. 
Práva jednotlivca končia tam, kde začínajú práva ďalšej osoby.13 Z toho dôvodu, 
ak by sa uvedené záznamy sprístupnili iba orgánom činným v trestnom kona-
ní, nemali by byť chápané v súvislosti so skôr uvedenou skutkovou podstatou  
(§ 377 TZ). 

Ako podporné dôkazy sa v trestnom konaní o korupčných trestných činoch 
využívajú aj výpisy z účtov účastníkov korupčného vzťahu, pomocou ktorých 
sa má preukázať prevod, vklad alebo výber peňažných prostriedkov. Na ich 
obstarávanie sa však vyžaduje dôsledné naplnenie zákonných podmienok.  
V mnohých prípadoch sa s cieľom získania vecných alebo listinných dôkazov 
vzťahujúcich sa na korupčnú trestnú činnosť uplatňujú trestnoprocesné inšti-
túty, akými sú povinnosť vydania veci (§ 89 TP), odňatie veci (§ 91 TP), a tiež 
inštitúty príkazu na domovú prehliadku (§ 100 TP), prehliadky iných priestorov 
a pozemkov (§ 101 TP), osobnej prehliadky (§ 102 TP).

Jedným z najúčinnejších prostriedkov dokazovania korupcie je predstieraný 
prevod (§ 112 TP). Ide o typický prostriedok operatívno-pátracej činnosti, ktorý 
smeruje k získavaniu informácií, ktoré sú dôležité pre trestné konanie. Na zá-
klade trestnoprocesnej úpravy ide o dovolený prostriedok, ktorý štát prostred-
níctvom svojich orgánov využíva v záujme odhaľovania, preverovania alebo do-
kázania úmyselných trestných činov s trestnou sadzbou, ktorá v hornej hranici 
prevyšuje tri roky, korupčných trestných činov a iných trestných činov, na kona-
nie o ktorých Slovenskú republiku zaväzuje medzinárodná zmluva. Na základe 
písomného príkazu predsedu senátu alebo prokurátora (v prípravnom konaní 
a v postupe pred začatím trestného stíhania) je možné predstierať kúpu, predaj 
alebo iný prevod predmetu plnenia, na ktorého držanie je potrebné osobitné 
povolenie, ktorého držanie je zakázané, ktorý pochádza alebo je určený na spá-
chanie trestného činu. V prípade dokazovania korupčných trestných činov ide 
práve o posledné zo spomenutých možností, teda o predstieranie prevodu veci, 
ktoré sú určené na spáchanie trestného činu. Ak sa predstieraný prevod usku-
toční v súlade s ustanoveniami Trestného poriadku, ktoré sa na tento inštitút 
vzťahujú, v trestnom konaní má povahu dôkazného prostriedku, a informácie, 
ktoré sa pomocou neho získajú, majú povahu dôkazu. Takisto toto pravidlo platí 
aj v prípade trestnoprocesného inštitútu sledovania osôb a vecí (§ 113 TP), in-
štitútu vyhotovovania obrazových, zvukových a obrazovo-zvukových záznamov  

13 Jtk 12/10, judikát trestnoprávneho kolégia Krajského súdu v Žiline zo 14. septembra 2010.
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(§ 114 TP), odpočúvania a záznamu telekomunikačnej prevádzky (§ 115  
a § 116 TP), a tiež pri inštitúte agenta (§ 117 TP). Informácie, ktoré budú pomo-
cou týchto dôkazných prostriedkov získané, za súčasného splnenia podmienky 
ich legálneho použitia, majú v trestnom konaní povahu dôkazu. Vzhľadom na 
ich charakter a utajený spôsob vykonávania ide o veľmi dôležité dôkazy v proce-
se dokazovania korupcie. Práve informačno-technické prostriedky a prostried-
ky operatívno-pátracej činnosti sa v justičnej praxi ukázali ako najefektívnejšie 
na objasnenie korupčnej trestnej činnosti a na usvedčenie jej páchateľov.14 Na 
druhej strane však treba spomenúť aj ich kontroverzný charakter (v niektorých 
prípadoch) a skutočnosť, že niektoré z nich sú v trestnoprocesnej teórii, ako aj 
v praxi odmietané. 

V neposlednom rade je možné v procese dokazovania korupcie využiť aj od-
bornú a znaleckú činnosť. Ide hlavne o znalecké posudky a odborné vyjadrenia, 
na účely podania ktorých sa do trestného konania priberajú znalci a odborníci 
z najrôznejších kriminalisticko-technických odborov. Pri korupčných trestných 
činoch prichádza do úvahy skúmanie zaistených dokumentov, listín alebo ich 
ústrižkov, platidiel, zvukových záznamov, písacích prostriedkov. V súvislosti  
s nimi sa skúma hlavne pravosť dokumentov, skupinová zhoda, súvislosť medzi 
útržkami, znenie textu na spálenom dokumente a pod. Tiež fonoskopicky je 
možné skúmať, či určité, spravidla anonymné hlasy na zázname patria konkrét-
nym osobám, ktorých vzorky hlasu sú k dispozícii, či sú záznamy pravé, aký je 
ich vek, z akého prostredia pochádzajú a pod. Na účely dokazovania korupcie je 
pritom možné využiť veľké množstvo skúmaní, ktoré sa svojou povahou nelíšia 
od iných, bežných trestných vecí.15

Osobitosti dokazovania korupčnej kriminality
V prípade korupčných trestných činov nenachádzame postavenie poškode-

ného v pravom zmysle slova, tak ako ho vníma Trestný poriadok. Za poškodenú 
stranu možnosť považovať spoločnosť, ba dokonca aj štát.

V prípade dokazovania korupcie sa prejavuje ďalšia zvláštnosť. Trestný zá-
kon hovorí, že na naplnenie všetkých zákonných znakov korupcie stačí aj fakt, 
že osoba si dala sľúbiť úplatok alebo ho vyžiadala. Samotné vyžiadanie úplat-
ku a následné trestné oznámenie by pravdepodobne nestačilo ako dostatočný 
usvedčujúci dôkaz, keby neboli zistené ďalšie dôkazy. „V takej situácii, keby bol 

14 BALÁŽ, Pavel – JALČ, Adrián, ref. 6, s. 145.
15 CHMELÍK, Jan. Znalecké dokazování. Praha : MVČR, 2001.
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oznamovateľ vypočutý ako svedok po začatí trestného stíhania, ale v ďalšom vyšet-
rovaní by neboli obstarané a vykonané iné usvedčujúce dôkazy, nebolo by možné 
páchateľa právoplatne odsúdiť za trestný čin, pretože podozrivá osoba by určite 
poprela jeho spáchanie.“16

Ak existuje dôvodný a reálny predpoklad, že osoba, ktorá vyžiadala úplatok, 
si ho aj prevezme, nebolo by správne obviniť túto osobu pred tým, ako úpla-
tok prevezme. „Pri prevzatí úplatku, o ktorom majú príslušné orgány potrebné 
dôkazy (napr. prostredníctvom inštitútu agenta), existuje reálny predpoklad, že 
obžaloba unesie dôkazné bremeno.“17

Výsledky dokazovania korupčnej kriminality
Podľa medzinárodného prieskumu vnímanej korupcie v krajinách sveta, 

ktorú uskutočňuje spoločnosť Transparency International, sa Slovensko v roku 
1998 nachádzalo na hlboko podpriemernej úrovni – 3,9 bodov (z 10 možných). 
V rokoch 1999 – 2003 sa situácia ešte viac zhoršila, keď index vnímania korup-
cie na Slovensku klesol na 3,5 až 3,7 bodov. Od roku 2004 je možné sledovať 
pozvoľné zlepšovanie, a to až do roku 2008, kedy bol index vnímania korupcie 
historicky najlepší (5,0). Zo 180 hodnotených krajín sme však vtedy dosahovali 
len 52. miesto. Opätovné zhoršovanie indexu vnímania korupcie znovu začalo 
od roku 2009 (4,5), a zhoršujúci trend pokračuje aj naďalej. Pri posledných me-
raniach (v roku 2010) dosiahol u nás tento index hodnotu 4,3. 

Graf 1: Index vnímania korupcie18

16 PERHÁCS, Zoltán. K niektorým aplikačným aspektom dokumentovania korupčných deliktov. 
In Justičná revue, roč. 58, č. 12, 2006, s. 1885 – 1886.

17 TÓDOVÁ, Monika. Svedkovia o korupcii radšej mlčia. In Pravda, roč. 16, č. 56, 2008, s. 3.
18 Dostupné na internete: http://www.hnonline.sk (navštívené 5. 12. 2017).
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Index vnímania korupcie vypracovaný organizáciou Transparency Interna-
tional určuje poradie krajín z hľadiska miery, do akej je vnímaná prítomnosť 
korupcie v súvislosti s verejnými činiteľmi a politikmi. Je to zložený index, ktorý 
čerpá z údajov o korupcii obsiahnutých v prieskumoch uskutočnených rôznymi 
renomovanými inštitúciami. Odráža názory podnikateľov a analytikov z celého 
sveta, vrátane expertov, ktorí sú občanmi hodnotených krajín.19

Podľa verejnosti je korupcia najviac rozšírená práve v tých oblastiach, ktoré 
sú vnímané ako spoločensky najvýznamnejšie: to znamená zdravotníctvo, škol-
stvo, justícia, politika, polícia a pod. Napríklad až 60 % opýtaných uviedlo rozší-
renosť úplatkárstva na súdoch a prokuratúre, 54 % na polícii a 45 % na minister-
stvách. Podľa väčšiny respondentov je tento konflikt záujmov najviac viditeľný  
u ministrov, poslancov, ale mimoriadne rozšírený je aj na súdoch, prokuratú-
rach, polícii, ministerstvách a u riaditeľov štátnych podnikov. Riziká korupcie  
a organizovaného zločinu pre spoločnosť hodnotí aj Organizácia spojených náro-
dov, keď v preambule Dohovoru proti korupcii upozorňuje na závažnosť problé-
mov a nebezpečenstvá, ktoré predstavuje korupcia pre stabilitu a bezpečnosť spo-
ločnosti, podkopávajúc inštitúcie a hodnoty demokracie a výkon spravodlivosti,  
a ohrozujúc trvalo udržateľný rozvoj a právny štát. Ďalej upozorňuje na prepoje-
nie medzi korupciou a inými formami trestnej činnosti, najmä organizovaným 
zločinom a ekonomickým zločinom vrátane prania špinavých peňazí.

Podľa správy vlády Slovenskej republiky v boji proti korupcii, za rok 2013 
bolo zistených a zaevidovaných 370 trestných činov korupcie, naproti tomu 
v roku 2014 ich bolo zistených 468 prípadov, čo ma za posledné roky stúpajúcu 
tendenciu. Nie všetky zaevidované prípady trestných činov korupcie vyústia 
do vznesenia obvinenia konkrétnej osoby páchateľa. V roku 2013 bolo zazna-
menaných 104 vznesených obvinení za trestné činy korupcie a v roku 2014 ich 
bolo 141 prípadov.

Rok 2013 2014

Celkový počet zaevidovaných trestných činov korupcie 370 468

Celkový počet uznesení o vznesení obvinenia podľa 
§ 206 TP za trestné činy korupcie

57 77

Celkový počet obvinených osôb za trestné činy korupcie 104 141

Zdroj: http://www.bojprotikorupcii.vlada.gov.sk/statistiky/ (navštívené 5. 12. 2017).

19 Dostupné na internete: http://www.transparency.sk (navštívené 5. 12. 2017).
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Podľa štatistickej ročenky o činnosti prokuratúry Slovenskej republiky za 
rok 2014, objasnenosť korupčnej kriminality má stúpajúcu tendenciu, tak ako 
to znázorňujú prehľady uvedené v tabuľkách k súdeným a odsúdeným osobám 
v roku 2014.

PREHĽAD O OSOBÁCH ODSÚDENÝCH PRE TRESTNÉ ČINY  
VO VECIACH KORUPCIE podľa zákona č. 140/1961 Zb.  
účinného do 31. decembra 2005

§ 160 § 160a § 161a

Súdených osôb 12 1 1

Odsúdených osôb 1 0 1

PREHĽAD O OSOBÁCH ODSÚDENÝCH PRE TRESTNÉ ČINY  
VO VECIACH KORUPCIE podľa zákona č. 300/2005 Z. z.  
účinného od 1. januára 2006

§ 329 § 332 § 333 § 336 § 336a

Súdených osôb 48 6 98 8 1

Odsúdených osôb 45 4 92 5 1

Napriek týmto v celku priaznivým výsledkom pri dokazovaní korupčnej kri-
minality, Európska komisia navrhuje, aby Slovensko posilnilo nezávislosť súd-
nictva, a aby predovšetkým presne vymedzilo kritériá, na základe ktorých mož-
no predsedov a podpredsedov súdov odvolať z funkcie. Korupcia predstavuje 
pre Európu aj naďalej výzvu. Týka sa všetkých členských štátov EÚ a znamená 
pre európske hospodárstvo náklady vo výške približne 120 miliárd eur ročne.

Záver
Na záver možno povedať, že dokazovanie korupcie v Slovenskej republike 

predstavuje veľmi náročný proces, v rámci ktorého nie je možné niektorým 
dôkazom pripisovať lepšie či hodnovernejšie postavenie, uprednostňovať ich, 
preceňovať alebo podceňovať. Samotná korupcia likviduje zdravú ekonomiku 
a podkopáva morálne zásady v spoločnosti, pretože subjekt, ktorý vyhráva, ne-
ponúka najkvalitnejšie služby či produkty, ale na svoje aktivity zneužíva práve 
korupciu. Poškodeným je celá spoločnosť a jej záujmy. Práve z uvedených dô-
vodov má silnieť spoločenský tlak na uzákonenie účinných prostriedkov v boji 
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proti korupcii, ktoré budú dostatočne silné a efektívne v rámci dokazovania 
tejto trestnej činnosti.
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KORUPCIA A ČINNOSŤ AGENTA  
PRI JEJ ODHAĽOVANÍ

Stanislav Pavol – Martin Skaloš

Abstrakt
Korupcia ako novodobý fenomén sa stáva čoraz viac súčasťou spoločen-

ského života. S cieľom ochrany našej spoločnosti ako takej je nutné prijať také 
opatrenia a mať k dispozícii také právne nástroje, ktoré budú prostriedkami 
úspešného odhaľovania, zisťovania a usvedčovania páchateľov korupčných 
trestných činov. Inštitút agenta je jedným z mnohých a účinných nástrojov, hoci 
jeho použitie nie je bezhraničné a tento musí byť použitý v súlade so zásadami 
a princípmi trestného konania.

Kľúčové slová: korupcia, agent, ochrana spoločnosti, odhaľovanie korupcie 

Abstract
Corruption as a modern phenomenon has infiltrated to the many spheres 

of social life. For the purpose of protection of our society it is necessary to take 
measures and to have available such legal instruments, which will be the instru-
ments of successful detection, identification and conviction of the offenders of 
corruption crimes. Agent is one of many and effective instruments, although 
its use is not limitless, and he should be employed in accordance with the rules 
and principles of criminal proceeding.

Keywords: corruption, agent, protection of society, detecting of corruption 

Úvod
Korupcia preniká do mnohých sfér spoločenského života a z medzinárod-

ného hľadiska poškodzuje dôveryhodnosť krajiny. Svedčí o tom aj globálny 
prieskum vnímania korupcie vydávaný medzinárodnou organizáciou Transpa-
rency International, v ktorom sa Slovensko v oblasti vnímania korupcie ocitlo na 
62. mieste spomedzi 176 krajín sveta, čo je 5. najhoršie umiestnenie z členských 
krajín EÚ. V prieskume Eurobarometer z roku 2012, zadávanom Európskou 
Komisiou, sa zároveň 78 percent respondentov vyjadrilo, že vníma korupciu na 
Slovensku ako veľký problém.
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Odhad finančných prostriedkov, o ktoré Slovensko ročne prichádza práve 
kvôli korupcii a korupčnému správaniu, prekročil 500 miliónov eur.

Z uvedených dôvodov je nutné prijať také opatrenia a mať k dispozícii 
také prostriedky, ktoré budú zaznamenávať úspech pri odhaľovaní, zisťovaní  
a usvedčovaní páchateľov korupčných trestných činov. Jedným z takýchto ná-
strojov je inštitút agenta.

Historický vývoj k zriadeniu inštitútu agenta
V 19. storočí bolo prijatých množstvo trestnoprocesných kodifikácii, ako na-

príklad francúzsky Code d´instruction criminelle (1808), ríšskonemecký Gerich-
tordnung (1877), rakúsky Strafgerichtordnung (1873) a ďalšie, ktorých právny 
vývoj sa uberal kontinuálne smerom, ktorý môže byť označený aj ako „huma-
nizácia trestného procesu“. Napriek tomu, že došlo k tzv. humanizácii trestného 
procesu a prostriedky používané policajnými a justičnými orgánmi sa zmier-
ňovali a humanizovali, tieto orgány boli schopné udržať úroveň kriminality na 
znesiteľnej úrovni. V posledných desaťročiach sa vo svete a zvlášť v Európe obja-
vili a neustále sa objavujú nové javy, ktoré začínajú vyvolávať tendencie k opač-
nému vývoju trestného procesu. 

Ide o javy vyplývajúce priamo z dynamiky trestnej činnosti, z ktorých naj-
väčší význam majú:
a) značný nárast kriminality,
b) výskyt kvalitatívne druhovo nových trestných činov, najmä však organizo-

vanej kriminality.

Rast kriminality, predovšetkým jej nových foriem, ako je napríklad organi-
zovaná kriminalita, terorizmus, obchod s omamnými látkami, zbraňami, ľuďmi, 
pripadne novodobý fenomén dnešnej spoločnosti vo forme korupcie a pod., 
prevrátil tradičné hodnoty a viedol v mnohých krajinách k prijatiu osobitných 
postupov. Zavádzanie nových policajných a procesných metód obsahujúcich 
výraznejšie obmedzenia základných práv a slobôd, najmä akým je právo na reš-
pektovanie súkromného života a práva na spravodlivý proces, musela verejnosť 
akceptovať ako nutnú daň. 

Vyjadrenie inštitútu agenta vo všeobecnosti
Organizovaná kriminalita predstavuje veľké riziko pre spoločnosť z dôvodu 

zaistenia práv a slobôd osôb. Jej nebezpečenstvo spočíva najmä v jej transnacionál-
nom charaktere a vplyve v politických, hospodárskych, správnych a mocenských  
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štruktúrach jednotlivých krajín. Organizovaný zločin je empiricky ťažko spo-
znateľný, jeho skutková stránka je rozmanitá, skutočný rozsah, dynamiku 
a štruktúru je možno len približne odhadnúť, pretože empiricky overené úda-
je prakticky chýbajú. Snahy policajných orgánov preniknúť do zločineckého 
prostredia a získať nedostupné informácie a dôkazy o rôznych kriminálnych 
aktivitách nie sú novým javom. Odhalenie organizovanej kriminality je pre-
važne závislé od operatívno-pátracích činností, ktoré využívajú viacero svojich 
špecifických postupov, operatívno–pátracích prostriedkov, techník a opatrení 
k zabezpečeniu ochrany tejto svojej činnosti. Proces operatívneho rozpraco-
vania a dokumentovania štruktúr organizovaného zločinu vyžaduje dlhodobé 
plánovanie, náležitú prípravu a vysokú konšpiráciu. Cieľom tejto činnosti je zís-
kanie prehľadu o úlohách, o účasti na trestnej činnosti a postavení jednotlivých 
členov zločineckej organizácie a jej finančných operáciách vrátane možného 
napojenia na políciu, justíciu alebo štátnu správu. 

Vo všeobecnosti možno teda povedať, že kriminalita sa stala nebezpečným 
spoločenským javom, ktorý ohrozuje pokojný život občanov, vyvoláva strach 
a kritickú odozvu. Celkom oprávnene teda občania požadujú, aby im štát a jeho 
orgány, ktoré z tohto dôvodu vytvára, poskytli primeranú ochranu pred jej ne-
gatívnymi dopadmi. V súčasnosti polícia a orgány činné v trestnom konaní pri 
predchádzaní, odhaľovaní a dokazovaní organizovanej kriminality využívajú 
množstvo špeciálnych metód, medzi najúčinnejšie a najkontroverznejšie mô-
žeme nesporne zaradiť inštitút agenta.1

Keďže agent sa pohybuje na hranici zákona a môže ľahko skĺznuť do pre-
svedčenia, že mu je všetko dovolené, bolo nevyhnutné ustanoviť záruky pou-
žitia tohto a podobných prostriedkov.

Záruky použitia inštitútu agenta sú, okrem iného, vyjadrené aj v rezolúcii 
XVI. Medzinárodného kongresu trestného práva, kde boli ustanovené tieto štyri 
zásady:
a) zásada zákonnosti – prostriedok musí byť upravený zákonom a používaný 

pri rešpektovaní ľudských práv,
b) zásada subsidiarity – prostriedok môže byť použitý len vtedy, ak nemožno 

jeho účel dosiahnuť inak,

1 IVOR, Jaroslav. Agent provokatér v trestnom konaní. In Justičná revue, roč. 56, 2000, č. 8 – 9,  
s. 838.
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c) zásada proporcionality – prostriedok možno použiť len u obzvlášť závaž-
ných trestných činov,

d) zásada judiciarity – prostriedok možno použiť len s povolením sudcu a pod 
jeho kontrolou.2

Jednotlivé štáty vo svojich právnych poriadkoch nevymedzujú pojem agent 
rovnako, ale často prichádzame do kontaktu s ich osobitou úpravou. Ide o le-
gálne definície s prihliadnutím na právnu úpravu činnosti agenta v jednotlivých 
štátoch, ako aj u nás v Slovenskej republike. Pri splnení všetkých citovaných 
ustanovení, môžeme pojem agent vymedziť nasledujúco. Agent je špeciálne od-
borne pripravený policajt, výnimočne aj iná osoba, ktorá je v súlade so zákonom 
poverená sudcom, prípadne iným na to oprávneným orgánom, aby v utajení 
svojej pravej totožnosti a svojho skutočného poslania nadviazala kontakt s kri-
minálnym prostredím a získavala v ňom informácie za účelom odhaľovania, 
objasňovania a usvedčovania páchateľov vybraných, presne zákonom vymedze-
ných trestných činov. S cieľom ľahšieho preniknutia do kriminálneho prostredia 
je spravidla vytvorená fiktívna legenda o osobnej identite a o iných skutočnos-
tiach týkajúcich sa osoby a činnosti agenta.

Agent pri trestných činoch korupcie
Veľká časť korupčných trestných činov je páchaná hlboko utajovane, jed-

notliví občania sa necítia byť poškodení, a preto tieto trestné činy neoznamujú. 
Práve prostredníctvom využitia inštitútu agenta dosahujú orgány činné v trest-
nom konaní úspechy pri odhaľovaní a dokazovaní korupčnej trestnej činnosti. 

Inštitút agenta bol do slovenského právneho systému prvýkrát zavedený no-
velou Trestného poriadku č. 247/1994 Z. z. Ďalšia novela Trestného poriadku  
č. 457/2003 Z. z. vykonala zásadný prelom v koncepcii agenta kontrolóra, ktorá 
sa v takmer nezmenenej podobe implementovala aj do súčasného Trestného 
poriadku.3

Na odhaľovanie, zisťovanie a usvedčovanie páchateľov zločinov, korupcie, 
trestného činu zneužívania právomoci verejného činiteľa alebo trestného činu 
legalizácie príjmu z trestnej činnosti možno použiť agenta. Použitie agenta sa 

2 REPÍK, Bohumil. Evropská úmluva o lidských právech a trestní právo. Praha : Orac, 2002, s. 198.
3 PERHÁCS, Zoltán. Je provokácia v boji proti korupcii potrebná? In Bulletin Slovenskej advo-

kácie, č. 10, 2005, s. 19.
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v súčasnosti považuje za nevyhnutný prostriedok v boji proti korupčnej trestnej 
činnosti, pričom treba odlišovať agenta z policajných služieb a agenta civilistu. 

Agent je príslušník Policajného zboru alebo príslušník polície iného štátu, 
ktorý na základe príkazu prokurátora alebo súdu prispieva k odhaľovaniu, zis-
ťovaniu a usvedčovaniu páchateľov zločinu, trestných činov uvedených v treťom 
diele ôsmej hlavy osobitnej časti Trestného zákona (ďalej ako „korupcia“), trest-
ného činu zneužívania právomoci verejného činiteľa a trestného činu legalizácie 
príjmu z trestnej činnosti. Pri odhaľovaní, zisťovaní a usvedčovaní páchateľov 
korupcie môže byť agentom aj iná osoba ako príslušník Policajného zboru usta-
novená prokurátorom na návrh policajta alebo príslušníka Policajného zboru 
povereného ministrom vnútra Slovenskej republiky (ďalej ako „minister vnút-
ra“).4

Agent koná pod dočasnou alebo trvalou legendou alebo bez legendy. Legen-
da je súhrn krycích údajov o osobe agenta, najmä o jeho totožnosti, rodinnom 
stave, vzdelaní a zamestnaní.5

V zmysle zákonnej úpravy sa agentom môže stať aj iná civilná osoba na 
návrh policajta alebo príslušníka Policajného zboru povereného ministrom 
vnútra, ktorá účinnejším spôsobom môže prispieť k odhaleniu a potrestaniu 
páchateľov korupčných trestných činov. Záujem občanov pomôcť Policajnému 
zboru a dobrovoľne pôsobiť ako agenti na odstránení, zmenšení alebo potiera-
ní korupcie bolo potrebné využiť pri zintenzívnení dynamiky trestnej činnosti. 
V policajnej terminológii sa stretávame s viacerými pojmami, ktoré označujú 
rôzne subjekty, ktoré na základe požiadavky policajných alebo spravodajských 
orgánov utajeným spôsobom získavajú špecifické informácie. Konkrétne sa to 
týka informátora, legalizanta a tajného spolupracovníka.

Informátor je osoba, ktorá nie je v zamestnaneckom, služobnom ani inom 
obdobnom pomere s týmito zložkami, a koná iba na základe dobrovoľnosti bez 
povoľovacieho procesu. Využíva sa najmä pri odhaľovaní organizovanej krimi-
nality, pričom táto osoba na základe svojho uváženia informuje orgány činné 
v trestnom konaní o všetkom, čo by mohlo súvisieť s trestnou činnosťou a pod-
robnostiach, o ktorých sa určitým spôsobom dozvedela. Využitie informátora 
nie je časovo obmedzené ani vecne viazané, môže byť nasadený kedykoľvek je 
to v rámci dokumentácie prípadov vhodné a objektívne možné. 

4 Ustanovenie § 10 ods. 20 TP.
5 Ustanovenie § 117 ods. 3 TP.
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Legalizant je subjektom funkčne zaradeným v rámci systému policajných 
a spravodajských zložiek štátu. Z komparačného hľadiska legalizanta a informá-
tora je možné použiť bez časového obmedzenia. Dôkazná hodnota informácií 
získaných informátorom a legalizantom má nulovú hodnotu, ale na účely od-
haľovania a zisťovania trestnej činnosti je ich význam značný. 

Označenie tajný spolupracovník sa používal už od polovice 19. storočia 
v súvislosti so spravodajskou a tajnou políciou. V bývalom komunistickom re-
žime sa používal na označenie informátora aj agenta. 

Výsledky komparácie jednotlivých subjektov pri odhaľovaní a dokazovaní 
trestnej činnosti možno znázorniť aj prostredníctvom nasledovnej tabuľky.

Komparačná analýza subjektov: Informátor Legalizant Agent 
(policajt)

Agent 
(nepolicajt) 

Postavenie mimo systému X X

v rámci systému X X

Použitie ad hoc X X

neobmedzuje sa ad hoc X X

Právna úprava Trestný poriadok X X

zákon o PZ X X

Autorizácia súd, prokurátor X X

interné zložky systému X X

Využite informácií na účely trestného 
konania

X X

na plnenie úloh PZ, OPČ X X

Vylúčenie proti-
právnosti konania

povolené X X

nepovolené X X

Použitie operatívnej 
legendy

povolené X X X

nepovolené X

Zdroj: Hullová6

6 HULLOVÁ, Monika. Vybrané problémy právnej úpravy agenta provokatéra. In Kriminalistika, 
roč. 43, č. 1, 2010, s. 44 – 58.
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Agent provokatér
Agent provokatér je vyjadrením francúzskeho pojmu agent provocateur, pri-

čom pod týmto pojmom rozumieme aktívne navádzanie na spáchanie trest-
ného činu. Ide zároveň o „aktívnu legitimáciu“ agenta, pri ktorej bude môcť 
agent úplatok aj aktívne núkať a podplácať. Hoci náš slovenský právny poria-
dok pojem policajná provokácia nevymedzuje a ani v odbornej literatúre zatiaľ 
neexistuje zhoda na jej jednoznačnej definícii, pod pojmom zákaz provokácie 
treba rozumieť zákaz takého konania agenta, ktoré by v inom vzbudzovalo roz-
hodnutie spáchať trestný čin. V odbornej literatúre bola policajná provokácia 
definovaná mnohokrát, ako napríklad v definícii Kratochvíla,7 podľa ktorého 

„provokáciou je spravidla utajený postup polície, ktorého dôsledkom je čin spácha-
ný inou osobou, ktorý sa stal predmetom jeho následného trestného stíhania alebo 
ktorý sa takýmto stať mal.“ Podľa Chmelíka možno postihovať vôľovú stránku 
akceptanta,8 konkrétne „zámerné, aktívne podnecovanie alebo navádzanie či 
iné iniciovanie spáchania trestnej činnosti druhej osoby, ktorá by inak protipráv-
ne nekonala“. Za uznávanú a najkomplexnejšiu definíciu považujeme definíciu 
podľa V. Cimra:9 „Keď orgán polície z toho alebo onoho dôvodu o určitej osobe 
usúdi, že by sa za určitých okolností mohla dopustiť trestného činu, a pre jeho 
spáchanie jej, obvykle za pomoci nastrčenej osoby, vytvorí predpoklady a pod-
mienky. Prakticky neoddeliteľnou zložkou provokácie je potom dokumentovanie 
jej priebehu spravidla prostriedkami operatívnej techniky k získaniu ,dôkazu´ ako 
podkladu pre následné trestné stíhanie vyprovokovanej osoby.“ Nesúhlas s provo-
káciou ako je to u Kratochvíla možno vyvodiť aj z definície Vrťela, podľa ktorého 
je policajná provokácia činnosťou „agenta provokatéra, ktorý aktívne podnecuje 
alebo navádza iné osoby ku spáchaniu trestného činu s cieľom páchateľa udať 
alebo získať jeho priznanie.“10

Množstvo týchto pokusov o  vymedzenie policajnej provokácie trestné-
ho činu sa objavilo najmä po náleze Ústavného súdu ČR,11 podľa ktorého  

7 KRATOCHVÍL, Vladimír. Policejní provokace „trestného činu“ z pohledu právního a ústav-
něprávního. In Trestní právo, roč. 6, č. 10, 2001, s. 3.

8 CHMELÍK, Jan. Úvahy k agentu provokatérovi a korunnímu svědkovi. In Kriminalistika, roč. 
38, č. 1, 2005, s. 68.

9 CIMR, Vratislav. K zákonnosti provokace trestného činu policejními orgány. In Trestní právo, 
roč. 6, č. 2 – 3, 2001, s. 13.

10 VRTĚL, Petr. Nepřípustnost policejní provokace. In Trestní právo, roč. 6, č. 5, 2001, s. 6.
11 Nález Ústavného súdu ČR z 22. júna 2000, sp. zn. III. ÚS 597/99.
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(ustáleného právneho názoru) je „nepřípustný takový zásah státu do skutkového 
děje, jenž ve své komplexnosti tvoří trestní čin, resp. takový podíl státu na jednání 
osoby, jehož důsledkem je trestní kvalifikace tohoto jednání.“ Naproti tomuto 
názoru, Najvyšší súd ČR opakovane12 vyslovil názor, že nie je možné aplikovať 
výrok tohto nálezu na všetky prípady, keď sa konanie štátu stáva súčasťou skut-
kového deja, teda úkonov, z ktorých sa trestné skladá, napríklad provokácia či 
iniciovanie trestného činu. Perhács považuje za podnecovanie také „konanie, 
ktorým agent provokatér (podnecovateľ) u podozrivej osoby vyvoláva – iniciuje 
alebo dáva podnet, popud na spáchanie korupčného trestného činu.“13 O pod-
necovanie a návod ide nielen vtedy, keď agent zreteľne verbálne alebo písomne 
provokuje, ale aj vtedy, ak by išlo o prejav mimikou, gestom alebo telom, z kto-
rého by bola zrejmá, aj keď iba čiastočná provokácia. Podľa názoru Perhácsa, ak 
existuje voči akejkoľvek osobe bližšie nešpecifikované podozrenie z korupčné-
ho konania, o ktorom má polícia vedomosť, príslušný orgán činný v trestnom 
konaní to v závislosti od okolností daného prípadu dokáže zdokumentovať do-
stupnými trestnoprocesnými metódami aj bez použitia agenta provokatéra. 

Súčasne je potrebné zdôrazniť, že koncepciu agenta provokatéra treba od-
lišovať od agenta kontrolóra. Agent kontrolór len dokumentuje smerovanie 
a ďalší tok skutkového deja už spáchaného trestného činu, teda získava usved-
čujúci dôkaz o trestnej činnosti. Zatiaľ čo agent provokatér doslova provokuje 
k spáchaniu trestnej činnosti. Spravidla sa označujú spoločným, zhrňujúcim 
názvom - agent, podľa situácie však treba rozlišovať, či ide o agenta kontrolóra 
alebo provokatéra. 

V zmysle skôr prezentovaných názorov Ústavného súdu ČR a Najvyššieho 
súdu ČR, podľa judikatúry Európskeho súdu pre ľudské práva a právnej úpravy 
jednotlivých krajín Európy je „policajná provokácia“ a inštitút „agenta provoka-
téra“ v zásade odmietaná. Je tomu tak aj podľa ustálených názorov Najvyššieho 
súdu SR. Podľa Európskeho súdu pre ľudské práva len máloktoré právo možno 
považovať za absolútne, pričom tento súd hľadá spravodlivú rovnováhu medzi 
individuálnymi záujmami obvineného a inými spoločenskými záujmami, na roz-
diel od nášho postoja, ktorý niekedy považuje vybrané práva za nedotknuteľné  

12 Napr. uznesenie Najvyššieho súdu ČR z 11. februára 2004, sp. zn. 5 Tdo 1366/2003 alebo uzne-
senie Najvyššieho súdu ČR zo 14. novembra 2007, sp. zn. 7 Tdo 896/2007.

13 PERHÁCS, Zoltán. Je provokácia v boji proti korupcii potrebná? In Bulletin slovenskej advoká-
cie, č. 10, 2005, s. 19 – 20.
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dogmy.14 Výnimkou z  tejto neprípustnosti agenta provokatéra je napríklad 
Nemecko alebo Francúzsko – aj to len vo výnimočných prípadoch dovolených 
judikatúrou a so značne obmedzenými podmienkami. 

Neprípustnosťou provokácie, tak ako bolo uvedené aj v skoršom texte, sa 
zaoberal aj Najvyšší súd SR, podľa ktorého za exces z hraníc a pravidiel, v kto-
rých sa trestné konanie realizuje, možno považovať situáciu, keď: „Orgán činný 
v trestnom konaní, iniciatívne a vlastnou aktivitou vytvorí podmienky a navodí 
situáciu so zjavnou snahou, aby bol trestný čin spáchaný, rozšírený jeho rozsah, 
resp. aby bol dokonaný. V dôsledku toho sú dôkazy takýmto spôsobom získané od 
počiatku nezákonné a v trestnom konaní nepoužiteľné.“15

Naproti týmto ustáleným právnym názorom bola do Trestného poriadku 
novelou zákona č. 457/2003 Z. z. implementovaná regulácia použitia „agenta 
provokatéra“ podľa § 117 ods. 2 TP, na základe ktorej: „Konanie agenta musí 
byť v súlade s účelom tohto zákona a musí byť úmerné protiprávnosti konania, 
na odhaľovaní, zisťovaní alebo usvedčovaní ktorého sa zúčastňuje. Agent nesmie 
iniciatívne navádzať na spáchanie trestného činu; to neplatí, ak ide o korupciu 
verejného činiteľa alebo zahraničného verejného činiteľa a zistené skutočnosti na-
svedčujú, že páchateľ by spáchal taký trestný čin aj vtedy, ak by príkaz na použitie 
agenta nebol vydaný.“16 

Z uvedeného vyplýva, že činnosť agenta provokatéra je limitovaná zákonný-
mi podmienkami, ktoré musia byť splnené kumulatívne, a to:
a) agent môže vyprovokovať len trestné činy korupcie, 
b) provokácia je povolená len vo vzťahu k verejným činiteľom a zahraničným 

verejným činiteľom, 
c) zistené skutočnosti nasvedčujú, že páchateľ by spáchal taký trestný čin aj 

vtedy, ak by príkaz na použitie agenta nebol vydaný.

Plnenie úlohy agenta ako okolnosť vylučujúca protiprávnosť
Plnenie úlohy agenta je okolnosťou vylučujúcou protiprávnosť, ktorá bola 

do vtedajšieho Trestného zákona implementovaná už novelou č. 183/1999 Z. z. 
Trestný zákon neobsahuje ustanovenie, ktoré charakterizuje pojem okolnosti 
vylučujúce protiprávnosť, trestnoprávna teória ho však definuje: „Okolnosťami 

14 LIPŠIC, Daniel. Ako je to naozaj s tvz. agentom provokatérom? In Bulletin slovenskej advokácie, 
č. 4, 2007, s. 31.

15 Napr. rozsudok Najvyššieho súdu SR z 21. júna 2001, sp. zn. Tzo V 5/2001.
16 Ustanovenie § 117 ods. 2 TP
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vylučujúcimi protiprávnosť činu sú tie okolnosti, ktoré keď nastanú, spôsobujú, že 
čin ktorý inak vykazuje znaky trestného činu (čin inak trestný), nie je trestným 
činom, pretože mu chýba protiprávnosť.“17

Trestný zákon upravuje plnenie úlohy agenta v § 30. Podľa § 30 ods. 1: „Čin 
inak trestný nie je trestným činom, ak ním agent ustanovený podľa osobitného 
predpisu pri odhaľovaní trestného činu a pri zisťovaní jeho páchateľa ohrozí alebo 
poruší záujem chránený týmto zákonom len preto, že bol k tomu donútený zlo-
čineckou skupinou alebo teroristickou skupinou, v ktorej pôsobí, alebo ak spácha 
taký čin v dôvodnej obave o život alebo zdravie svoje alebo blízkej osoby.“

Okolnosť vylučujúca protiprávnosť činu „plnenie úlohy agenta“ je založená 
na piatich základných ideových princípoch:
a) princíp utajeného pôsobenia agenta v kriminálnom prostredí prevažne po-

vahy organizovaného zločinu;
b) princíp ústupu niektorých záujmov chránených Trestným zákonom, naprí-

klad z dôvodu ochrany celospoločenských záujmov;
c) princíp subsidiarity páchania činu inak trestného agentom;
d) princíp limitácie okruhu skutkových podstát trestných činov, ktorých pro-

tiprávnosť je vylúčená plnením úlohy agenta;
e) princíp profesionálneho výkonu poslania agenta vrátane použitia okolnosti 

vylučujúcej protiprávnosť činu pri plnení úlohy agenta.

Záver
Použitie agenta pri odhaľovaní korupčných trestných činov má svoj neza-

stupiteľný význam pri ochrane spoločenských záujmov a verejných záujmov. In-
štitút agenta možno hodnotiť pozitívne pri odhaľovaní, zisťovaní a usvedčovaní 
páchateľov korupčných trestných činov, pričom ide o veľmi účinný prostriedok 
proti závažným formám kriminality, ktoré sú odolné voči preventívnym a re-
presívnym zásahom orgánov činných v trestnom konaní. Naproti tomu použitie 
inštitútu agenta provokatéra má presne ustanovené zákonné pravidlá, pričom 
nie je možné ani pri dôslednej aplikácii a kontrole tohto inštitútu vylúčiť jeho 
zneužitie, a zároveň nepoužiteľnosť pri dokazovaní korupčných trestných činov. 
Použitie agenta spôsobuje intenzívne zásahy do základných práv a slobôd obča-
na, preto aj Európsky súd pre ľudské práva sa týmito zásahmi zaoberal a vyslovil 

17 IVOR, Jaroslav et al. Trestné právo hmotné – Všeobecná časť. Bratislava : Iura Edition, 2006,  
s. 151.
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svoje ustálené závery pri hľadaní rovnováhy medzi individuálnymi záujmami 
obvineného a inými spoločenskými záujmami.

Inštitút agenta má byť dôsledne kontrolovaný štátnou mocou, sudcom a pro-
kurátorom, no je nutné vyžadovať aj prísne dodržiavanie princípov pri plnení 
úlohy agenta ako okolnosti vylučujúcej protiprávnosť činu, aby nedochádzalo 
k jeho zneužívaniu pri ochrane spoločenského a verejného záujmu.
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ÚČINNÉ ODHAĽOVANIE KORUPCIE 
PROSTREDNÍCTVOM INŠTITÚTU AGENTA 
Z POHĽADU ROZHODOVACEJ ČINNOSTI 
EURÓPSKEHO SÚDU PRE ĽUDSKÉ PRÁVA1

Jozef Čentéš – Andrej Beleš

Abstrakt 
Autorský tandem sa v predkladanom článku zaoberá súborom rozhodnutí 

Európskeho súdu pre ľudské práva týkajúcich sa vzťahu práva na spravodlivý 
proces a uplatnenia agenta v trestnom konaní. Zo skúmaných rozhodnutí au-
tori vyvodzujú záver, že osobitá slovenská úprava tzv. agenta provokatéra podľa 
§ 117 ods. 2 druhá veta TP a priori nie je v rozpore s rozhodovacou činnosťou 
Európskeho súdu pre ľudské práva. To platí pod podmienkou, že predmetné 
ustanovenie Trestného poriadku sa vykladá konformne so zásadami, ktoré sú  
v rozhodovacej činnosti Európskeho súdu pre ľudské práva ustálené.

Kľúčové slová:  agent, agent provokatér, policajná provokácia, trestný čin, Eu-
rópsky súd pre ľudské práva

Abstract
In this article, the authors deal with a set of European Court of Human Ri-

ghts decisions concerning the right to a fair trial and the use of an agent in cri-
minal proceedings. From the investigated decisions, the authors conclude that 
the individual Slovak regulation, agent provocateur under § 117 par. 2 second 
sentence of the Criminal Procedure Code, a priori, is not inconsistent with de-
cisions of the European Court of Human Rights. This is subject to the condition 
that the provision in question of the Criminal Procedure Code is interpreted 
in accordance with the principles established in the decisions of the European 
Court of Human Rights.

Keywords:  agent, agent provocateur, incitement, crime, European Court of Hu-
man Rights

1 Príspevok bol spracovaný v rámci projektu VEGA (1/0049/17) s názvom Právne a ekonomické 
aspekty korupcie – príčiny, dôsledky, prevencia a ekonomická analýza právnej úpravy.
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Úvod
Prijatie právnej úpravy inštitútu agenta približne v polovici deväťdesiatych 

rokov2 súvisí s potrebou potláčania organizovanej kriminality a s ňou súvisia-
cej trestnej činnosti – najmä korupcie – prostredníctvom prenikania príslušní-
kov Policajného zboru alebo osôb, ktoré kooperujú s Policajným zborom, me-
dzi páchateľov trestnej činnosti. Hľadanie proporcionality kolidujúcich záujmov 
patrí medzi vedúce princípy celého právneho poriadku, o to viac trestného pro-
cesu a právnej úpravy prostriedkov operatívno-pátracej činnosti. Právna úpra-
va inštitútu agenta vyvažuje záujem spoločnosti na odhaľovaní a usvedčovaní 
páchateľov závažnej orgnizovanej kriminality a ďalšej trestnej činnosti podľa  
§ 117 ods. 1 TP na jednej strane a spoločenský záujem na zachovávaní základ-
ných práv a slobôd jednotlivcov na druhej stranej, do ktorých sa uplatnením 
prostriedkov operatívno-pátracej činnosti zasahuje.

Hoci uplatnenie agenta, ako aj iných prostriedkov operatívno-pátracej čin-
nosti predstavuje zásah do základných práv a slobôd, najmä do práva na súk-
romie, právo na spravodlivý proces podľa čl. 6 Dohovoru3 musí zostať nedo-
tknuté. Inými slovami, účel nesvätí všetky prostriedky: zistenie a usvedčenie 
páchateľov organizovanej kriminality, resp. korupcie neumožňuje odňatie ga-
rancií spravodlivého procesu. Právna úprava agenta provokatéra podľa § 117 
ods. 2 druhá veta TP, teda agenta, ktorý je oprávnený navádzať na spáchanie 
trestného činu, ak ide o korupciu verejného činiteľa a zistené poznatky nasved-
čujú, že trestný čin by bol spáchaný aj bez uplatnenia agenta, sa môže javiť vo 
svetle garancií práva na spravodlivý proces ako sporná. V nasledujúcich riad-
koch poukážeme na skutočnosť, že konformný výklad tohto ustanovenia s roz-
hodovacou činnosťou Európskeho súdu pre ľudské práva o práve na spravodlivý 
proces je možný.

Agent provokatér
Zmyslom novelizácie,4 ktorou sa ustanovila možnosť provokácie verejné-

ho činiteľa na korupciu, bolo rozšírenie možnosti odhaľovania korupčnej trest-
nej činnosti pomocou zefektívnenia operatívnych a kriminalistických možností 
pôsobenia agenta. Výnimka zo zákazu provokácie trestnej činnosti, ktorá  

2 Novelou starého Trestného poriadku zákonom č. 247/1994 Z. z.
3 Dohovor o ochrane ľudských práv a základných slobôd, oznámenie Federálneho Ministerstva 

zahraničných vecí č. 209/1992 Z. z.
4 Zákonom č. 457/2003 Z. z.
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ustanovuje, že je prípustná provokácia verejného činiteľa na korupciu, ak by 
taký čin spáchal aj bez nasadenia agenta, spôsobuje, že v súčasnosti účinný 
právny stav rozlišuje dve situácie. Po prvé môže ísť o situáciu, keď koná pasívny 
agent, nazývaný aj agent kontrolór, ktorý monitoruje trestnú činnosť a zabez-
pečuje dôkazy na účely neskoršieho usvedčenia páchateľov v trestnom konaní.  
V praxi môže ísť napríklad o situáciu, keď sa agent prihlási na ponuku distri-
bútora omamných a psychotropných látok a predstiera záujem kúpiť ponúka-
ný produkt s cieľom identifikovania produkčnej a distribučnej siete. Po druhé 
môže nastať situácia, keď aktívny agent – agent provokatér na základe poznat-
kov a indícií o predchádzajúcej korupčnej činnosti verejného činiteľa, ktoré 
preukazujú, že by trestný čin spáchal aj bez zásahu agenta, aktívne svojou ko-
rupčnou ponukou iniciuje uzatvorenie korupčného kontraktu a prijatie úplatku. 
Agent kontrolór reaguje na prvotnú iniciatívu napríklad distribútora drog.5 
Agent provokatér nemusí čakať na prvotnú iniciatívu verejného činiteľa, ktorá 
by spočívala v žiadaní úplatku. Polícia však už musí vopred disponovať infor-
máciami o korupčných aktivitách verejného činiteľa. Európsky súd pre ľudské 
práva (ďalej ako ,,ESĽP”) ustanovuje vo svojej judikatúre prísne podmienky na 
uplatnenie agenta, pochopiteľne, bez rozlišovania činnosti agenta kontrolóra  
a agenta provokatéra, ktorý je slovenským špecifikom. Dôsledné uplatňovanie 
týchto podmienok, najmä podmienky, aby polícia pred nasadením agenta dis-
ponovala konkrétnymi dôkazmi o trestnej činnosti, stiera rozdiel medzi kon-
trolórom a provokatérom. Agent provokatér sa tak stáva provokatérom dôkazu 
o trestnej činnosti páchateľa.6

5 K tomu  pozri napr. uznesenie Najvyššieho súdu SR, sp. zn. 3 Tdo 30/2015. Z odôvodnenia 
tohto uznesenia: „Agent nemôže byť osoba, ktorá len pasívne čaká v prostredí, v ktorom sa má po-
hybovať. Podstatné pre použitie agenta je, že konanie agenta musí byť v súlade s účelom Trestného 
poriadku a musí byť úmerné protiprávnosti konania, na odhaľovaní, zisťovaní alebo usvedčovaní, 
ktorého sa zúčastňuje. Skutočnosť, že agent prejavuje záujem o kúpu drogy, že sa s obvineným 
viackrát stretne, pýta určité množstvo drogy, zisťuje predajnú cenu drogy nie je navádzaním na 
spáchanie trestnej činnosti ani nezákonnou a aktívnou provokáciou. … Pri poslednom odbere mu 
(obvinenému) agentka uviedla sumu, ktorú má k dispozícii na zakúpenie drogy, pričom práve 
obvinený určoval, aké množstvo drogy jej môže za takúto sumu zabezpečiť. S ohľadom na skôr 
uvedené nemožno označiť konanie agentky za policajnú provokáciu, ale išlo o tzv. skrytú aktivitu 
polície zameranú na odhalenie páchateľov trestných činov a zabezpečenie dôkazov o tejto trestnej 
činnosti.“

6 Hranice prípustného konania agenta kontrolóra hľadá aj neskoršia judikatúra Ústavného súdu 
ČR – pozri nález z 21. septembra 2016, sp. zn. I.ÚS 2652/16.
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Rozhodovacia činnosť ESĽP
Jedným z najstarších významných prípadov, keď ESĽP posudzoval otázky 

policajnej provokácie je prípad Lüdi proti Švajčiarsku.7 V roku 1983 bol sťa-
žovateľ obvinený z drogovej trestnej činnosti v Nemecku. Sťažovateľ bol na slo-
bode a vrátil sa do Švajčiarska. Nemecká polícia infomovala políciu v kantóne 
Bern, že pán Lüdi vyvíja aktivity na nákup kokaínu. Vyšetrujúci sudca začal vo 
veci predbežné vyšetrovanie a nariadil odpočúvanie a záznam telekomunikač-
nej prevádzky. Polícia rozhodla o nasadení svojho príslušníka pod prísahou ako 
agenta, ktorý mal byť potenciálnym kupcom kokaínu. Taký postup povolilo 
kantonálne policajné riaditeľstvo a bol o ňom upovedomený vyšetrujúci sudca. 
Sťažovateľ sa stretol s agentom päťkrát vždy z vlastnej iniciatívy. Podľa výpovede 
agenta mu pán Lüdi sľúbil predať 2 kilogramy kokaínu v hodnote 200 000 švaj-
čiarskych frankov. Pán Lüdi bol zadržaný a obvinený z obchodovania s drogami. 

Predpoklady ako splnenie zásady judiciarity a aj zistenie skutočností nasved-
čujúcich, že kontrolovaná osoba by páchala trestnú činnosť aj bez použitia agen-
ta, sú v prípade Lüdi splnené. Súd však vyslovil porušenie práva na spravodlivý 
proces nie z dôvodu policajnej provokácie, ale z dôvodu porušenia zásad kon-
tradiktórneho procesu podľa čl. 6 ods. 3 písm. d) Dohovoru.8

Najznámejším prípadom policajnej provokácie, ktorý bol riešený pred 
ESĽP a z ktorého sa vyvodzuje zákaz policajnej provokácie, je prípad Teixeira de 
Castro proti Portugalsku.9 Portugalská polícia získala informáciu o sťažovate-
ľovi Teixeirovi od osoby zaobstarávajúcej si hašiš pre vlastnú potrebu s tým, že 
Teixeira by mal mať túto látku k dispozícii. Policajti v utajení s touto osobou na-
vštívili Teixeiru doma a požadovali od neho, aby im predal 20 gramov heroínu. 
Sťažovateľ heroín k dispozícii nemal, ale súhlasil, že ho pomôže zaobstarať od 
inej osoby, za ktorou osobne išiel a ktorá od ďalšej osoby látku obstarala. Sťažo-
vateľ tak získal tri vrecká heroínu spolu s 20 gramami látky, s čím išiel za osobou, 
ktorá prvotne policajtov upozornila na Teixeiru. Pri odovzdávaní látky v dome 
tejto osoby policajti zadržali sťažovateľa a zistili u neho držbu ďalších dvoch 
vreciek heroínu, hotovosti a zlatej retiazky. Súd odsúdil Teixeiru a uložil mu 
trest odňatia slobody vo výmere 6 rokov. Podľa vnútroštátneho súdu policajná  

7 Rozhodnutie ESĽP z 15. júna 1992 vo veci Lüdi proti Švajčiarsku, č. 12433/86. 
8 Švajčiarske súdy odmietli vykonať navrhovaný výsluch agenta ako svedka a sťažovateľ tak tvrdil, 

že nemal možnosť spochybniť agenta a jeho výpoveď.
9 Rozhodnutie ESĽP z 9. júna 1998 vo veci Teixeira de Castro proti Portugalsku, č. 25829/94.
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provokácia je v tomto prípade v súlade s vnútroštátnym právom, pretože zá-
sah do sťažovateľových práv je vyvážený významným spoločenským záujmom. 
Konanie policajtov nakoniec portugalský súd neposúdil ako rozhodujúce pre 
spáchanie skutku zo strany Teixeiru, pretože policajtov k Teixeirovi priviedli  
a žiadali od neho tovar iné osoby.

ESĽP v úvode svojich úvah konštatuje, že využitie skrytej policajnej činnos-
ti je možné a súladné s ustanoveniami Dohovoru, ba priznáva, že v prípadoch 
vyšetrovania závažnej organizovanej kriminality aj nevyhnutné. Takýto postup 
polície však musí prebiehať podľa určitých zákonných pravidiel. Posudzovanie 
zákonnosti postupu musí byť o to prísnejšie, ak sa poznatky získané činnosťou 
agenta majú v neskoršom konaní použiť ako dôkaz. Súd vidí zásadný rozdiel 
medzi prípadom Teixeira a prípadom Lüdi, v ktorom agenti konali na zákla-
de príkazu a pod dohľadom zákonného sudcu a uplatneniu inštitútu agenta 
predchádzalo zisťovanie a preverovanie skutočností, ktoré boli rozhodné na 
nasadenie agenta. Policajti postupovali v prípade Teixeira na základe vlastného 
rozhodnutia – bez rozhodnutia alebo aspoň dohľadu sudcu, teda bez uplatne-
nia zásady judiciarity a bez disponovania relevantnými skutočnosťami (ideálne 
dôkazmi), že sťažovateľ pácha trestnú činnosť, keďže o pánovi Teixeirovi dostali 
len nepreverenú informáciu, že by mohol predmetnú omamnú látku zaobstarať. 
Túto látku nakoniec zaobstaral, ale až na žiadosť a podnet agentov a od inej oso-
by. Orgány činné v trestnom konaní tak nedisponovali žiadnymi informáciami, 
že by Teixeira páchal trestnú činnosť, alebo že by mal aspoň úmysel (sklony) 
páchať trestnú činnosť,10 hoci toto vývojové štádium by malo na základe zásady 
cogitationis poenam nemo patitur11 zostať beztrestné. Súd tak vyslovuje záver, 
že právo na spravodlivý súdny proces bolo porušené, pretože páchanie trestnej 
činnosti bolo podnietené políciou. Vzhľadom na to, že ESĽP v prípade Teixei-
ra poukazuje na prípad Lüdi, pravdepodobne chce naznačiť, že ak by dve skôr 
spomenuté okolnosti boli v prípade Teixeira splnené, mohlo by to viesť k iným 
záverom súdu. Tieto skutočnosti považujeme za rozhodujúce pre posúdenie, či 
možno na základe rozhodnutia v prípade Teixeira vyvodzovať nesúlad sloven-
skej právnej úpravy inštitútu agenta s garanciami podľa Dohovoru a príslušnou 

10 Pozri bližšie odseky 38 a 39 predmetného rozhodnutia.
11 K tomu pozri KRATOCHVÍL, Vladimír. Policejní provokace “trestného činu” z pohledu práv-

ního a ústavněprávního. In Trestní právo, 10, 2001.
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judikatúrou ESĽP. Postup polície v prípade Teixeira by bol totiž v zjavnom roz-
pore so slovenskou právnou úpravou.12

Štandardy stanovené v prípadoch Lüdi a Teixeira ďalej potvrdzuje ESĽP  
v prípade Vanyan proti Rusku.13 Osoba vystupujúca ako agentka sa v tomto prí-
pade skontaktovala so sťažovateľom, ktorému sa zdôverila, že potrebuje heroín, 
pretože trpí silnými abstinenčnými príznakmi. Sťažovateľ sa (podľa vlastnej vý-
povede) obával, že táto osoba spácha samovraždu, a tak súhlasil, že jej zaobstará 
určité množstvo látky. Následne sa s agentkou stretol, ktorá mu dala peniaze, za 
ktoré išiel od inej osoby kúpiť heroín. Sťažovateľ videl, že kúpené množstvo látky 
nepostačuje ani pre neho a agentke povedal, že tovar bol nekvalitný a peniaze 
jej vráti neskôr. Následne bol zadržaný políciou.

ESĽP v tomto prípade zdôrazňuje, že následkom požiadavky na spravodlivý 
súdny proces podľa čl. 6 je, že verejný záujem v boji proti obchodu s drogami 
nemôže ospravedlniť použitie dôkazov získaných v dôsledku policajnej provo-
kácie. V tejto veci sa ESĽP odvoláva na prípad Teixeira. Ďalej pristupuje k dôle-
žitému odlíšeniu konania agenta v súlade a nesúlade s požiadavkami Dohovoru: 
ak totiž činnosť policajného agenta podnietila spáchanie trestného činu a nič 
nenasvedčuje tomu, že by trestný čin bol spáchaný aj bez zásahu agenta, ide  
o neprípustnú policajnú provokáciu. Následné použitie takto získaného dôkazu 
znamená porušenie práva na spravodlivý súdny proces. Samotné vyhlásenie 
príslušníka polície o tom, že polícia disponovala informáciami o trestnej čin-
nosti sťažovateľa bez toho, že by súd ďalej skúmal, o aké a z akého zdroja získané 

12 Na túto skutočnosť obiter dictum upozorňuje aj uznesenie Ústavného súdu SR, sp. zn. III. ÚS 
709/2014: „Vo vzťahu k argumentácii, v zmysle ktorej mali príslušníci policajných zložiek použití 
ako agenti svojou činnosťou vyprovokovať spáchanie trestného činu, za ktorý bol sťažovatež napo-
kon odsúdený, ústavný súd konštatuje, že sťažovateľove tvrdenia neboli v konaní pred všeobecnými 
súdmi preukázané. Najvyšší súd sa však k tejto otázke vyjadril akceptovateľným spôsobom, keď 
vyhodnotil, že dohadovanie stretnutí medzi agentmi a sťažovateľom a vyjednávanie o predmete 
kúpy (konkrétnych drogách) a o jej cene ešte samo osebe nemožno vyhodnotiť ako provokáciu. 
Svoje závery pritom oprel o konkrétne skutkové zistenia obsiahnuté v samotnej skutkovej vete opí-
saného skutku, čo plne rešpektuje požiadavky na presvedčivé a ústavne konformné odôvodnenie 
súdneho rozhodnutia. V tejto súvislosti možno akceptovať aj záver najvyššieho súdu o neapliko-
vatežnosti rozsudku ESĽP vo veci Teixeira de Castro proti Portugalsku z 9. 6. 1998, keďže uvedené 
rozhodnutie vo svojej podstate považovalo za provokáciu na spáchanie trestného činu také kona-
nie policajných agentov, ktoré spočívalo v objednaní si drog od osoby, ktorá si ich mala kupovať 
len pre vlastnú potrebu. Aj podľa § 117 ods. 2 TP agent nesmie iniciatívne navádzať druhú osobu 
na spáchanie trestného činu, môže sa však skutkového deja zúčastniť a svojou činnosťou na neho 
primerane reagovať.“

13 Rozhodnutie ESĽP z 15. decembra 2005 vo veci Vanyan proti Rusku, č. 53203/99. 
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informácie išlo, je nepostačujúce.14 Z pohľadu slovenského právneho stavu –  
v terminológii § 117 ods. 2 TP neboli k dispozícii také skutočnosti, ktoré by na-
svedčovali, že trestný čin by bol spáchaný aj bez použitia agenta. Taký postup 
polície by teda opäť bol v rozpore aj s garanciami podľa § 117 ods. 2 TP.

Ďalší prípad, v ktorom v súvislosti s použitím agenta provokatéra ESĽP kon-
štatoval porušenie práva na spravodlivý súdny proces, je Chudobin (Khudobin) 
proti Rusku.15 Policajná agentka zavolala sťažovateľovi a požiadala ho o predaj 
určitého množstva heroínu. Žiadateľ súhlasil, že ho obstará, a v sprievode pána 
M. sa stretol s agentkou na ulici. Agentka podala sťažovateľovi bankovky, kto-
ré boli označené farbou viditeľnou pod UV-svetlom. Sťažovateľ vzal peniaze  
a odišiel do domu inej osoby, pána G. Ten dal sťažovateľovi vrecko obsahujúce  
0,05 gramu heroínu. Následne bol sťažovateľ na ulici zadržaný políciou.

ESĽP sa pri posudzovaní prípadu odvoláva na prípad Lüdi a všeobecnú prí-
pustnosť použitia skrytých vyšetrovacích metód. Polícia môže konať v utajení, 
nemôže však podnecovať – ESĽP tu odkazuje na prípad Teixeira.16 ESĽP reka-
pituluje, prečo v prípade Teixeira došlo k porušeniu práva na spravodlivý súd-
ny proces, pričom zdôrazňuje úlohu agenta ako osobu dokumentujúcu trestnú 
činnosť, ďalej dodržanie zásady judiciarity, ako aj zisťovanie skutočností o pred-
chádzajúcej trestnej činnosti kontrolovanej osoby. Súd jasne odmieta argument 
vlády, že nie je potrebné zisťovať skutočnosti o predchádzajúcich kriminálnych 
aktivitách, a že postačuje uskutočnenie nasadenia agenta v súlade s vnútroštát-
nymi predpismi. Kľúčovým faktom teda je, že otázka, aké konkrétne informácie 
mala polícia k dispozícii o trestnej činnosti stažovateľa pred nasadením agen-
ta provokatéra, nebola predmetom dokazovania. Takýto postup by opäť nebol  
v súlade s § 117 ods. 2 TP.

ESĽP tiež vyslovil porušenie práva na spravodlivý súdny proces následkom 
použitia policajnej provokácie v prípade Constantin a Stoian proti Rumunsku.17 
V predmetnom prípade išlo opäť o policajnú provokáciu – ponuku na kúpu 
omamných látok.

14 Pozri bližšie ods. 49 predmetného rozhodnutia.
15 Rozhodnutie ESĽP z 26. októbra 2006 vo veci Chudobin (Khudobin) proti Rusku, č. 59696/00. 
16 Konkrétne poukazuje na ods. 36 rozhodutia Teixeira de Castro proti Portugalsku, pozri najmä 

poslednú vetu tohto odseku.
17 Rozhodnutie ESĽP z 29. septembra 2009 vo veci Constantin a Stoian proti Rumunsku,  

č. 23782/06 a 46629/06. Prípad sa opäť týkal policajnej provokácie spočívajúcej v ponuke na 
kúpu omamných látok.
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Podstata nesprávneho postupu polície spočívala opäť v absencii zistenia  
a náležitého preukázania skutočností o trestnej činnosti sťažovateľov, ktoré by 
nasvedčovali, že by spáchali trestný čin aj bez použitia agenta. Na tom nemôže 
nič zmeniť tá skutočnosť, že jeden zo sťažovateľov bol už v minulosti odsúdený 
za drogovú trestnú činnosť.18 Rozhodujúce sú totiž súčasné trestnoprávne re-
levantné aktivity. Informácie z odpisu registra trestov tak per se nie sú skutoč-
nosťami nasvedčujúcimi, že by bol trestný čin spáchaný aj bez nasadenia agenta.

Sťažnosť na porušenie práva na spravodlivý proces ESĽP zamietol v prípade 
Bannikova proti Rusku.19 Ruská federálna tajná služba monitorovala telefonic-
kú komunikáciu medzi sťažovateľkou a inou osobou, v rámci ktorej sťažovateľka 
súhlasila, že predá tejto osobe látku kanabis určenú na ďalšiu distribúciu. Ná-
sledne sa so sťažovateľkou skontaktoval agent, ktorý deklaroval záujem kúpiť 
4,4 g kanabisu. Prevod bol dokumentovaný označenými bankovkami, ako aj 
vyhotovením zvukovo-obrazových záznamov. Sťažovateľka bola zadržaná. Pri 
následnej domovej prehliadke sa našlo ďalších 28,6 g látky kanabis. 

ESĽP podotýka, že primárne je potrebné urobiť materiálny test policajnej 
provokácie, ktorý pozostáva z posúdenia obsahu kontaktov medzi agentom  
a provokovanou osobou pred spáchaním predmetného trestného činu – čiže 
zjednodušene: do úvahy sa bude brať, ako agent pôsobil na provokovanú osobu 
a koľkými informáciami a s akou výpovednou hodnotou disponovala polícia  
o aktivitách provokovanej osoby v tom čase.20 Ak by bola táto materiálna skúš-
ka vzhľadom na nedostatok informácií o daných skutočnostiach neúspešná, je 
potrebné ďalej vykonať formálnu skúšku, teda posúdiť, či mal obvinený mož-
nosť účinne namietať v súdnom konaní policajnú provokáciu, a ako sa s touto 
námietkou súd vysporiadal. Zo skutkových okolností vyplýva, že skutočnosťou 
nasvedčujúcou, že by bol trestný čin spáchaný aj bez požitia agenta, je záznam 
telefonického hovoru medzi sledovanou osobou a treťou osobou o predchá-
dzajúcich príležitostiach na predaj omamných látok, o zostávajúcom množstve 
nepredaných omamných látok, o pribúdaní nových zákazníkov a budúcich  

18 Pozri bližšie ods. 55 predmetného rozhodnutia.
19 Rozhodnutie ESĽP zo 4. novembra 2010 vo veci Bannikova proti Rusku, č. 18757/06.
20 Súd v predmetnom prípade konštatoval, že sťažovateľka začala s distribúciou drog niekoľko 

mesiacov pred nasadením agenta, keď ju kontaktoval človek, ktorý mal záujem kúpiť kanabis. 
Neskôr, týždeň pred konaním agenta, sa odohrala skôr spomínaná zaznamenaná telefonická 
komunikácia. Na základe uvedeného ESĽP konštatuje, že agent nepodnecoval kriminálne ko-
nanie sťažovateľky, ale len naň nadviazal. Pozri bližšie ods. 69 predmetného rozhodnutia.
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obchodoch. ESĽP prijíma názor vnútroštátneho súdu, že uvedené preukazuje 
úmysel spáchať trestný čin, ktorý sledovaná osoba pojala ešte pred zásahom 
agenta.21 Na účel výkladu § 117 ods. 2 druhá veta TP je potrebné obsah takého 
odpočúvaného rozhovoru analogicky pretransformovať do oblasti korupčnej 
trestnej činnosti verejného činiteľa – rozhovor by sa teda mohol týkať predchá-
dzajúcich alebo budúcich korupčných kontraktov a pod.

Dôležitú úlohu zistenia skutočností nasvedčujúcich, že trestný čin by bol 
spáchaný aj bez použitia agenta, potrebu pasívneho vystupovania agenta aj 
sudcovského dohľadu ESĽP zdôraznil aj v prípade Veselov a iní proti Rusku.22 
Agent sa cez sprostredkovateľa skontaktoval so sťažovateľom, od ktorého chcel 
nakúpiť hašiš. Sťažovateľ mu drogu sprostredkoval od tretej osoby. Agent neskôr 
na hlavnom pojednávaní tvrdil, že sťažovateľ ho týždeň pred celou udalosťou 
oslovil s možnosťou predaja drogy. Podľa sťažovateľa neexistovali také skutoč-
nosti, ktoré by nasvedčovali, že pácha drogovú trestnú činnosť, a teda že by 
trestný čin spáchal aj bez zapojenia agenta. Podobne to platilo aj v prípadoch 
ďalších dvoch sťažovateľov.

ESĽP opäť primárne posudzuje, či polícia disponovala dostatočným množ-
stvom informácií odôvodňujúcich použitie agenta. Ak tieto informácie o trest-
nej činnosti pochádzajú od oznamovateľa, je nevyhnutné rozlišovať medzi 
oznamovateľom ako súkromnou osobou a oznamovateľom ako osobou spolu-
pracujúcou s políciou. Ak je oznamovateľom osoba spolupracujúca s políciou, je 
potrebné skúmať, či v čase, keď začala táto osoba pôsobiť ako agent, podozrivá 
osoba už páchala trestnú činnosť. Ďalšou podmienkou je skutočnosť, že agent 
koná pasívnym spôsobom. Za pasívny spôsob vystupovania agenta nemožno 
považovať: vyvíjanie tlaku na podozrivú osobu spáchať trestný čin, preberanie 
iniciatívy v kontaktovaní podozrivej osoby, opakovanie svojej ponuky napriek 
prvotnému odmietnutiu, neústupčivosť v takom konaní, stanovenie nadprie-
merného množstva látky alebo nadpriemernej ceny, apelovanie na súcit podo-
zrivej osoby spomínaním abstinenčných príznakov a pod.23 Okrem splnenia 
skôr uvedených podmienok je nevyhnutné dodržanie záruk proti zneužitiu in-
štitútu agenta – konkrétne dodržanie zásady judiciarity, teda kontroly zo stra-
ny nezávislého orgánu, najlepšie sudcu. Schválenie uplatnenia tohto inštitútu 

21 Porovnaj so znením ods. 75 predmetného rozhodnutia.
22 Rozhodnutie ESĽP z 2. októbra 2012 vo veci Veselov a iní proti Rusku, č. 23200/10, 24009/07, 

556/10.
23 Pozri bližšie ods. 90 až 92 predmetného rozhodnutia.
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jednoduchým administratívnym opatrením, ktoré vydáva rovnaký subjekt, aký 
následne uskutočňuje utajenú operáciu, je nedostatočné.24

Na záver prehľadu rozhodovacej činnosti ESĽP zaraďujeme prípad uplat-
nenia agenta pri odhaľovaní korupcie, ktoré možno považovať za zriedkavé – 
prípad Nosko a Nefedov proti Rusku.25 Obaja sťažovatelia mali v rámci výkonu 
svojho lekárskeho povolania prijímať úplatky – sťažovateľka za vystavovanie 
nepravdivých potvrdení o práceneschopnosti, sťažovateľ za nepravdivé vystavo-
vanie lekárskych posudkov a výsledkov vyšetrení. V oboch prípadoch konala 
polícia na základe zistenia dôverných operatívnych informácií. V oboch prí-
padoch agent svoju korupčnú ponuku vyjadroval opakovane. V druhom prí-
pade, keď išlo o vystavenie nepravdivého potvrdenia, že osoba (agent) nebola 
pod vplyvom alkoholu, agent na lekára naliehal, že ak sa preukáže, že bol pod 
vplyvom alkoholu, príde o vodičský preukaz a následne aj o zamestnanie, od 
ktorého je závislý on aj jeho rodina. 

ESĽP považuje za ťažiskové nasledujúce skutočnosti. Polícia získala informá-
cie o možnej trestnej činnosti prvého sťažovateľa z dôverného zdroja. Tieto in-
formácie nepreverovala, nezisťovala ďalšie skutočnosti nasvedčujúce páchaniu 
trestnej činnosti. Ihneď po ich získaní bolo vydané rozhodnutie o použití agenta. 
V prípade druhého sťažovateľa išlo tiež o informácie získané z dôverného zdro-
ja, na preverenie ktorých mala polícia päť až šesť mesiacov, čo následne mala 
zdokumentovať vo forme dôkazných prostriedkov, z ktorých plynú informácie 
o trestnej činnosti sťažovateľa. Verifikácia ani dokumentácia týchto poznatkov 
sa však neuskutočnila. Ďalším pochybením bol v tomto prípade rozhodovací 
proces – rozhodnutie o použití agenta bolo jednoduchým administratívnym 
rozhodnutím bez dostatočných záruk proti zneužitiu. Najvhodnejším nástro-
jom kontroly je podľa ESĽP uplatňovanie zásady judiciarity. Problematickou 
skutočnosťou bolo aj zapojenie tretej osoby – dlhoročného kolegu sťažovate-
ľa, prostredníctvom ktorého agentka adresovala sťažovateľovi svoje požiadavky. 
Predpokladá sa totiž, že keď takú požiadavku tlmočí dlhoročný známy, podo-
zrivý nebude chcieť odmietnuť tejto požiadavke. Taký postup zo strany polície 
je formou nátlaku. Na základe týchto skutočností ESĽP vyslovil porušenie práva 
na spravodlivý proces.

24 Pozri bližšie ods. 126 predmetného rozhodnutia.
25 Rozhodnutie ESĽP z 30. októbra 2014 vo veci Nosko a Nefedov proti Rusku, č. 5753/09, 11789/10.
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Záver
Na základe prezentovaného skúmania rozhodovacej činnosti ESĽP prichá-

dzame k nasledujúcim záverom. ESĽP rozlišuje po materiálnej stránke indiká-
tory policajnej provokácie – skutočnosti, ktoré sú rozhodné na určenie, či bol 
trestný čin vyprovokovaný agentom – a po formálnej stránke možnosť účinné-
ho namietania, že bol trestný čin vyprovokovaný – v rámci hlavného pojedná-
vania pred vnútroštátnym súdom – následne s dôkazným bremenom na strane 
obžaloby, že k policajnej provokácii neprišlo. 

Materiálnu stránku – indikátory policajnej provokácie je nevyhnutné skú-
mať na základe nasledujúcich faktorov. Prvým faktorom je, či polícia dispo-
novala konkrétnymi a verifikovateľnými dôkazmi (nielen indíciami a fámami)  
o trestnej činnosti podozrivej osoby. Na vnútroštátnu právnu úpravu, ktorá toto 
nepožaduje, sa nemožno odvolávať [Chudobin (Khudobin) proti Rusku]. Verifi-
kovateľným dôkazom sú napríklad informácie získané záznamom telefonického 
rozhovoru o predchádzajúcich veciach, ktoré verejný činiteľ vybavil za úplatok, 
resp. o jeho vyhliadkach ďalších možných korupčných kontraktov (primerane 
Bannikova proti Rusku). Trestné oznámenie per se, ktoré následne nebolo pre-
verované, čo by viedlo k zisteniu skutočností o trestnej činnosti, nepostaču-
je. Takisto sám osebe nepostačuje ani záznam v registri trestov, pretože nie je 
indikátorom aktuálnej trestnej činnosti (Constantin a Stoian proti Rumunsku). 

Ďalším faktorom je skutočnosť, či uplatnenie agenta je povolené a kontro-
lované subjektom odlišným od subjektu, ktorý túto vyšetrovaciu metódu vyko-
náva. Na naplnenie štandardov vyplývajúcich z rozhodovacej činnosti ESĽP by 
postačovalo ustanovovanie a kontrola činnosti zo strany prokurátora. V pod-
mienkach SR sa uplatňuje judiciarita, teda o použití agenta rozhoduje príka-
zom sudca, ktorý následne nad zákonným výkonom tohto prostriedku opera-
tívno-pátracej činnosti vykonáva dohľad.26 Neprichádza tak k prípadom, ktoré  

26 Takisto to platí v podmienkach právneho poriadku ČR. Ústavní soud ČR k tomu poznamená-
va, že zákon v určitých prípadoch vyžaduje vyšší štandard ako predpisy na úrovni ústavného 
a medzinárodného práva, ak ide o intenzívne zásahy do základných práv a slobôd v trestnom 
konaní: „V souladu s všeobecně uznávanou zásadou, že zákonodárce může i ,obyčejným´ zá-
konem upravit silnější ochranu základních práv a svobod, než jaká je vyžadována ústavními 
předpisy nebo mezinárodní smlouvou, obsahuje český trestní řád několik dalších případů, v nichž 
svěřil rozhodování o zásazích do základních práv v přípravném řízení soudu. Takovými případy 
jsou... souhlas s otevřením zásilky podle § 87 odst. 1, nařízení odposlechu a záznamu telekomu-
nikačního provozu podle § 88 odst. 2, příkaz k zjištění údajů o telekomunikačním provozu podle  
§ 88a odst. 1, nařízení pozorování obviněného ve zdravotním ústavu podle § 116 odst. 2, povolení 
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podliehali kritike zo strany ESĽP, že použitie agenta je schvaľované jednodu-
chým administratívnym úkonom polície, ktorá následne toto rozhodnutie aj 
vykonáva bez dohľadu nezávislého orgánu (napr. Veselov a iní proti Rusku, Lüdi 
proti Švajčiarsku). 

Tretím faktorom je otázka, či podozrivá osoba nie je zo strany agenta vysta-
vená akejkoľvek forme nátlaku spáchať trestný čin. Nátlak môže príkladmo spo-
čívať v opakovanom nadväzovaní kontaktu s kontrolovanou osobou napriek je 
prvotnému odmietnutiu; v umelom zvyšovaní korupčnej ponuky, ktorej výška 
pôvodne nebola krytá úmyslom kontrolovanej osoby (Veselov a iní proti Rus-
ku);27 v zapojení osoby, ktorú kontrolovaná osoba dôverne pozná a u ktorej je 
predpoklad, že jej ponuku (v rámci kamarátskych alebo príbuzenských vzťahov, 
alebo zo slušnosti) nebude chcieť kontrolovaná osoba odmietnuť; vo vyvolávaní 
súcitu (Nosko a Nefedov proti Rusku) a pod.

Aj v prípade, ak sa v postupe policajného agenta vyskytnú prvky provokácie, 
nemusí nutne prísť k porušeniu práva na spravodlivý proces, ak má obvinený 
možnosť účinne namietať uplatnenie policajnej provokácie voči sebe (formálna 
stránka veci). ESĽP totiž dlhodobo28 preferuje skúmanie spravodlivosti pro-
cesu ako celku. Nie je teda nevyhnutné brať na zreteľ parciálne pochybenia  
v konaní a posudzovať validnosť jednotlivých dôkazných prostriedkov, ktorých 

ke sledování, pokud má být zasahováno do nedotknutelnosti obydlí, do listovního tajemství nebo 
zjišťován obsah jiných písemností a záznamů uchovávaných v soukromí za použití technických 
prostředků podle § 158d odst. 3 a povolení k použití agenta podle § 158e odst. 4 tr. řádu. Jak 
patrno, zákonodárce tak učinil (nad rámec ústavních předpisů) jen v několika málo případech 
mimořádně intenzivních zásahů do základních práv a svobod.“ Uznesenie Ústavného súdu ČR, 
sp. zn. Pl. ÚS 3/09.

27 K tomu pozri aj stanovisko trestného kolégia Najvyššieho súdu ČR, sp. zn. Tpjn 301/2014-I.: 
„Policejní provokací je i taková aktivní činnost policie, jíž dochází k doplňování chybějících zá-
konných znaků základní skutkové podstaty určitého trestného činu, k záměrnému podstatnému 
navýšení rozsahu spáchaného činu podněcovanou osobou, či k jiným způsobem vyvolané změně 
právní kvalifikace spáchaného činu k tíži podněcované osoby, zejména pokud jde o okolnosti pod-
miňující použití vyšší trestní sazby, byť by jinak tato osoba byla k spáchání činu v obecném smyslu 
rozhodnuta.“

28 Napr. rozsudok z 12. júla 1988 vo veci Schenk proti Švajčiarsku, č. 10862/84, ods. 46, alebo  
z 5. novembra 2002 vo veci Allan proti Spojenému kráľovstvu, č. 48539/99, ods. 42: “While Ar-
ticle 6 guarantees the right to a fair hearing, it does not lay down any rules on the admissibility 
of evidence as such, which is therefore primarily a matter for regulation under national law....  
It is not the role of the Court to determine, as a matter of principle, whether particular types of 
evidence – for example, unlawfully obtained evidence – may be admissible or, indeed, whether the 
applicant was guilty or not. The question which must be answered is whether the proceedings as  
a whole, including the way in which the evidence was obtained, were fair.”



231

výber a právna úprava v zásade patrí do pôsobnosti národného zákonodarcu, 
ak sa konanie ako celok javí ako spravodlivé. Tento prístup možno označiť ako 
materiálny29 na rozdiel od formálneho prístupu, ktorý žiada skúmanie spra-
vodlivosti jednotlivých parciálnych častí konania, resp. dôkazov.

Účinné namietnutie policajnej provokácie znamená, že prokurátorovi vzni-
ká povinnosť riadne prešetriť a vyvrátiť túto námietku. Dôkazné bremeno vo 
vyvracaní namietanej provokácie leží na strane obžaloby, pričom musí byť za-
chovaná zásada kontradiktórnosti, t. j. že samotný agent by mal byť vypočutý, 
ako aj iné dôkazy o jeho činnosti a o skutočnostiach, na základe ktorých bol 
ustanovený, by mali byť vykonané v kontradiktórnom konaní.30 

Zastávame názor, že z judikatúry ESĽP bez dôsledného skúmania indikáto-
rov policajnej provokácie v konkrétnom prípade nie je možné a priori odvodiť 
nesúlad § 117 ods. 2 TP s touto judikatúrou. V prehľade skúmaných prípadov, 
ktorý sme uviedli v skoršom texte, sa nenachádza ani jeden prípad, v ktorom 
by súd vyslovil porušenie práva na spravodlivý súdny proces alebo iného prá-
va, a v ktorom by potenciálne zároveň boli v zmysle slovenského práva a podľa  
§ 117 TP splnené všetky zákonné podmienky na použitie agenta tak, ako ich 
vykladáme. A to ani v často citovanom prípade Teixeira, v ktorom neboli ziste-
né skutočnosti o trestnej činnosti kontrolovanej osoby, ktoré by nasvedčovali, 
že by trestný čin spáchala bez zásahu agenta, takisto nebola zachovaná zásada 
judiciarity. Súd tu naznačuje, že by vec mohol právne posudzovať inak, ak by 
tieto dva prvky boli splnené ako v prípade Lüdi.

Ustanovenie § 117 ods. 2 TP je totiž možné vykladať spôsobom, ktorý je 
konformný s judikatúrou ESĽP, takisto však aj spôsobom, v ktorom táto kon-
formita zachovaná nie je. Ak sa však pri výklade § 117 TP a následnej aplikácii 
v konkrétnom prípade orgány činné v trestnom konaní a súd vyvarujú vzniku 
indikátorov policajnej provokácie, ako sme ich naznačili v skoršom texte a ako 
vyplývajú zo skúmaných rozhodnutí ESĽP, zostane táto konformita zachovaná.

29 Ku konfrontácii formálneho a materiálneho prístupu v judikatúre ESĽP (predovšetkým v civil-
nom konaní) pozri bližšie GREGOR, Martin. Tzv. “formálna a materiálna teória” kontradiktór-
nosti v judikatúre Európskeho súdu pre ľudské práva a jej dosah na prax vnútroštátnych súdov. 
In Acta facultatis iuridicae Universitatis Comenianae, ročník 36, 2017, č. 1, s. 30 – 45.

30 Nedostatočné vyšetrenie podozrenia z uplatnenia policajnej provokácie, resp. odsúdenie pá-
chateľa na základe informácií získaných agentom napriek nezvládnutiu dôkazného bremena 
obžaloby o vyvrátení podozrenia z policajnej provokácie viedlo k rozhodnutiu o porušení práva 
na spravodlivý proces podľa čl. 6 Dohovoru aj v prípade Pătraşcu proti Rumunsku. Pozri rozsu-
dok ESĽP zo 14. februára 2017 vo veci Pătraşcu proti Rumunsku, č. 7600/09.
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V prípade výskytu prvkov policajnej provokácie trestného činu, ktorá je zne-
užitím verejnej moci a je v rozpore s uvedenými faktormi podľa rozhodovacej 
činnosti ESĽP, dôkazy takto získané nemožno v ďalšom konaní použiť, preto-
že právo na spravodlivý súdny proces nemožno porušiť v záujme dosahovania 
účelnosti.
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CORRUPTION OFFENCES  
IN THE HUNGARIAN CRIMINAL LAW,  
AND AN ANTI-CORRUPTION TOOL: 

WHISTLEBLOWING

István Ambrus

Abstrakt 
Korupčné priestupky v maďarskom trestnom práve sú upravené v 27. kapi-

tole Trestného zákona z roku 2012. Nový trestný zákon zjednodušil štruktúru 
trestných činov, a preto upravuje zločiny proti čistote verejného života a medzi-
národného verejného života v tej istej kapitole – pretože trestný čin a sankcie 
sú rovnaké. Oznamovanie ako moderná forma činnosti v oblasti dodržiava-
nia súladu a základ pre interné vyšetrovanie môže byť relevantným nástrojom 
boja proti korupčným trestným činom, pretože je už zrejmé, že zaobchádzanie 
s takýmito aktivitami v rámci tradičného vnútroštátneho zločineckého rámca 
(vyšetrovacie orgány, trestné stíhanie, trestný súd) sa stáva čoraz menej upoko-
jujúcim. Informátor môže byť definovaný ako organizačný alebo inštitucionálny 

„zasvätený“, ktorý odhaľuje priestupky v rámci alebo touto organizáciou, alebo 
inštitúciou niekomu inému, s úmyslom alebo účinkom, že by sa potom mali 
podniknúť kroky na ich riešenie. Táto štúdia ponúka stručný prehľad korupč-
ných trestných činov a oznamovania z pohľadu príslušných maďarských práv-
nych predpisov s niektorými návrhmi k ďalšiemu výskumu.

Kľúčové slová: úplatkárstvo, dodržiavanie, korupcia, whistleblowing

Abstract
Corruption Offences in the Hungarian Criminal Law are regulated in the 

27th Chapter of the Criminal Code from 2012. The new Criminal Code simpli-
fied the structure of the criminal offences, so that it regulates crimes against the 
purity of public life and international public life in the same chapter, since the 
criminal act and sanctions are the same regarding these crimes. Whistleblow-
ing as a modern form of compliance activites and a basis for internal investi-
gations can be a relevant tool for combatting corporate wrongdoings (such as 
fraud or corruption offences), because it is already evident that the handling of 
such activities within the traditional national criminal framework (investigative 
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authority, prosecution, criminal court) is becoming a less and less reassuring 
prospect. Whistleblower can be described as an organizational or institutional 
‘insider’ who reveals wrongdoing within or by that organization or institution, 
to someone else, with the intention or effect that action should then be taken to 
address it. Accordingly this study offers a brief overview of corruption offences 
and whistleblowing particularly under the relevant Hungarian legislation with 
some proposals for further research.

Keywords: bribery, compliance, corruption, whistleblowing 

Corruption Offences in the Hungarian Criminal Law
The expression ’corruption’ came from the latin ’corrumpo’. It is a term usu-

ally used by the criminology, but ordinary language too. Since the recent Crimi-
nal Code is in force in Hungary, we also use this expression in the substanstive 
criminal law, because the name of the Chapter including bribery and other akin 
crimes is now called ’Corruption Offences’. In most common sense we can de-
fine corruption as an abuse of entrusted power for private gain. Another short 
definition says, that corruption is: Wrongdoing on the part of an authority or 
powerful party through means that are illegitimate, immoral, or incompatible 
with ethical standards. It’s also an interdisciplinary issue, because it can be ob-
served for instance by criminology, criminal statistics or – and that’s why I’m 
here today – in the point of view of substantive criminal law.1 

In Hungary, in the last twenty years a considerable number of international 
instruments were adopted to oblige states to criminalize certain forms of cor-
ruptive behaviour. The corruption offences in the recent Hungarian Criminal 
Code are regulated in the 27th Chapter of the Code. We know nine corruption 
offences: 
a) bribery (Article 290),
b) accepting bribery (Article 291),
c) bribery of public officials (Article 293), 
d) accepting bribery as public official (Article 294), 
e) bribery in court or administrative proceedings (Article 295), 

1 See KEREZSI, Klára – INZELT, Éva – LÉVAY, Miklós. Korrupciós bűncselekmények a büntető 
igazságszolgáltatás tükrében. Milyen cselekményeket rejtenek a jogerősen elítéltek aktái? In 
VÓKÓ, György (editor). Kriminológiai Tanulmányok 51. Budapest : Országos Kriminológiai 
Intézet, 2014, p. 26.
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f) accepting bribery in court or administrative proceedings (Article 296),
g) buying of influence (Article 298), 
h) influence peddling (Article 299),
i) failure to report corruption (Article 299/A). 

Although we have to mention, that the last one, ’failure to report corrup-
tion’ is not an independent, but an accessorial kind of offence. It’s a pity, but 
we don’t have enough place to analyse all these crimes in details, that’s why  
I decided to introduce only the most common features of Corruption Offences 
in Hungary.2

First of all we have to mention, that the regulation is conform with the Eu-
ropean and international standards.3 All required forms of the passive cor-
ruption in economy and in public officials are punishable. The new Criminal 
Code simplified the structure of the criminal offences, so that it regulates crimes 
against the purity of public life and international public life in the same chapter, 
since the criminal act and sanctions are the same regarding these crimes. The 
legally protected object of these crimes is the purity of public life (and interna-
tional public life) and the purity of economic and social relations.4 The object 
of the committed crime is the so-called unlawful advantage, which can be fi-
nancial, personal or even moral. All corruption offences have an „active” and 
a „passive” side. If we would like to compose it simply: active is who pays and 
passive is who‘s paid, although it does not mean, that the „passive” side cannot 
request the unlawful advantage at the first place. This kind of regulation has 
a serious dogmatical relevance: both the active and the passive sides are direct 
perpetrators, thus their criminal liablity is independent of each other. 

2 For an overview on the Hungarian regulation see HOLLÁN, Miklós. Korrupciós bűncselekmé-
nyek az új büntetőkódexben. Budapest : HVG-ORAC, 2014.

3 For instance: Protocol to the Convention on the Protection of the European Communities’ fi-
nancial interests (27 September 1996); Criminal Law Convention on Corruption (adopted on 
27 November 1999 in the framework of Council of Europe); Resolution (97) 24 of the Com-
mittee of Members of the Council of Europe: Twenty Guiding Principles for the Fight against 
Corruption; OECD Convention on Combating Bribery of Foreign Public Officials in Interna-
tional Business Transactions; The Reports on Group of States against Corruption (GRECO –  
1999); Communication from the Commission to the European Parliament, the Council and 
the European Economic and Social Committee of 6 June 2011 – Fighting corruption in the EU 
[COM (2011) 308].

4 According to the Explanatory Memorandum of the recent Criminal Code.
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All the corruption offences are so-called immaterial criminal offences, 
which means that they are completed in that case too, if the perpetrator doesn’t 
give, only promises unlawful adventure. That is why an attempt at corruption 
crimes is almost impossible. The corruption offences are intentionally commit-
ted criminal offences, so as a main rule, they cannot be committed by negli-
gence. Although we have to mention, that there in an exception: according to 
the Article 293, paragraph 5, for a criminal offence, imprisonment of up to two 
years shall be punishable by the head of an economic entity, an inspector or an 
authorized person performing an activity for the enterprise or for an enterprise, 
if the offence specified in paragraph 4 could not have been committed without 
his/her negligence. 

In general, the Hungarian Criminal Code obliges judges to impose rather 
severe sanctions, especially for the „passive” side of corruption: In most severe 
cases – if there is a concrete misconduct or breach of obligation related to the 
act – the punishment can add up to ten years of imprisonment. Confiscation as 
a preventive measure shall be imposed when the bribed person gets the advan-
tage during a corruption crime from the active briber.5

According to the criminal statistics, 1,105 cases in 2013, 3,268 cases in 2014, 
761 cases in 2015 and finally 984 cases in 2016 has became known by the po-
lice.6 In 2014, as you see, the number of corruption offences was extremely 
high, but only one singular crime series (commited by a criminal organization) 
caused the increase, in 2015 the number decreased again.

Now I would like to introduce some criminological aspects of corruption 
in Hungary: a) First and foremost there is a very high latency, for the reason 
probably, that these crimes are „good for both parties”. b) Criminal law only 
can deal with petty corrupction, e.g. if a speedster gives 6,000 HUF – about  
20 EUR – to the policeman to let him go. c) Unlawful advantage mostly means 
cash in Hungary.7 d) The most common corruption offence is usually bribery 
in public officials, and most of the registered corruption cases come from the 
public sphere. The reason for that situation is that the Act XXXIV of 1994 on 
the Police regulates the so-called ‘reliability test’ wherein policemen are tested if 

5 BKv 78. (Opinion of the Penal Board of Supreme Court).
6 Hungarian Prosecutor General’s Reports to Parliament, 2016. Available at: http://ugyeszseg.hu/

pdf/ogy_besz/ogy_beszamolo_2016_eng.pdf 
7 KEREZSI, Klára – INZELT, Éva – LÉVAY, Miklós, ref. 1, p. 47.
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they accept the offered unlawful advantage or not. e) Encouraging whistleblow-
ers can be a possible solution combating corruption offences.

Whistleblowing as an anti-corruption tool
Corruption offences and many other kind of offences, for example: fraud 

are often committed in connection with a company or public institution. In this 
case we can call them ’corporate wrongdoings’. We also have to mention, that 
in these kind of cases criminal proceedings is very rare. This does not mean 
that such forms of conduct occur only sporadically. However, investigating and 
proving these crimes is unusually difficult, and, as such, latency in this area is 
especially high.8 It is already evident that the handling of such activities within 
the traditional national criminal framework (investigative authority, prosecu-
tion, criminal court) is becoming a less and less reassuring prospect. To prevent, 
uncover, and handle such deeds, corporate compliance activities offer an effec-
tive solution in the most general sense. A very often cited subcategory of com-
pliance known as whistleblowing, or in other words, ‘public interest discloser’. 

The phenomenon of whistleblowing cannot be reduced to a single and exact 
concept. Instead, it is only possible to grasp some of its specific characteris-
tics.9 In 2014, a cross-continental group of researchers released the Interna-
tional Handbook on Whistleblowing Research. It defines a whistleblower as  
a member of an institution or company who engages in the “disclosure of illegal, 
immoral, or illegitimate practices under the control of their employers to per-
sons or organizations that may be able to effect action”.10 However, this general 
definition, according to many, could require further categorization. 

For instance, Daniel Westman delineated three subcategories: active, pas-
sive, and embryonic whistleblowing. Active whistleblowing refers to individuals 
who make an actual disclosure, while passive covers employees who refuse to 
carry out their employer’s orders when they believe these to be illegal. Embry-
onic whistleblowing can be both active and passive, though the individual is 
removed from his or her position prior to disclosure due to a lack of trust.11

8 BROWN, A. J. et al. (editors). International Handbook on Whistleblowing Research. Cheltenham :  
Edward Elgar Publishing, 2014, p. 33.

9 SCHIRMER, Günter – COLIVER, Sandra. Resolution 2060 on Improving the Protection of 
Whistle-blowers. In International Legal Materials, 2015, vol. 54, no. 6, p. 1131.

10 BROWN, A.J., ref. 8, p. 33.
11 WESTMAN, Daniel P. Whistleblowing: The Law of Retaliatory Discharge Washington DC : The 

Bureau of National Affairs, 1991, p. 19-20.
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Robert Vaughn distinguishes between legal and illegal, or in other words, 
direct and indirect whistleblowing.12 The basis of this differentiation is whether 
the addressee of the disclosure has a right to initiate proceedings or sanction. 
An example of a situation where this is not the case occurs when whistleblowing 
is conducted through the media.13

Amanda Leiter divides whistleblowing into hard and soft variants. Under 
the second category she includes employee declarations which do not conflict 
with any company rules, legal or moral, though, according to the discloser’s 
position, they refer to arbitrary or reckless activities.14 

Finally, the most commonly used categorization fits whistleblowing into in-
ternal and external forms. The former contains the case of when the disclosure 
takes place within one of the company’s internal forums. The external whistle-
blower, however, divulges to an entity independent from the company. We can 
also speak of a mixed whistleblowing system if the announcer can turn to both 
internal and external forums.15

The cradle of (modern) whistleblowing is undoubtedly the United States. 
Not only is it true that America has the most extensive body of regulation relat-
ing to the field as well as the most comprehensive academic coverage,16 but it 
was here that whistleblowing went through its greatest transformations, often 
as a result of historical circumstances. Initially, the whistleblower was viewed as  
a “spy” or “informer,” and his or her disclosure was more likely to be consid-
ered treacherous than benevolent.17 With the passage of time, the term turned 
increasingly neutral, while the literature started to depict the whistleblower as  
a simple “informant.”18 Lately, in no small part thanks to the corporate scandals 

12 VAUGHN, Robert G. The Successes and Failures of Whistleblower Laws Cheltenham : Elgar 
Publishing, 2012, p. 11.

13 FISHER, James et al. Privatizing Regulation: Whistleblowing and Bounty Hunting in the Finan-
cial Services Industries. In Dickinson Journal of International Law, 2000, vol. 19, no. 3, p. 128.

14 LEITER, Amanda C. Soft Whistleblowing. In Georgia Law Review, 2014, vol. 48, no. 2, p. 436.
15 ALDER, James N. – DANIELS, Mark. Managing the Whistleblowing Employee. In The Labour 

Lawyer, 1992, vol. 8, no. 1, p. 27., KOHN, Stephen M. Concepts and Procedures in Whistleblower 
Law. Wesport : Quorum Books, 2001, p. 23.

16 Beyond a legal analysis, the issue is also examined from an ethical perspective by RICH, Mi-
chael L. Lessons of Disloyality in the World of Criminal Informants. In American Criminal Law 
Review, 2012, vol. 49, no. 3, pp. 1498-1507.

17 LOBEL, Orly. Linking Prevention, Detection, and Whistleblowing: Principles for Designing 
Effective Reporting Systems. In South Texas Law Review, 2012, vol. 54, no. 1, p. 40.

18  PAPANDREA, Mary-Rose. Leaker Traitor Whistleblower Spy: National Security Leaks and the 
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effected by such disclosures, the whistleblower grew into an object of public 
admiration. As Yale professor Jonathan Macey mentions in one of his writings, 
TIME Magazine, referring to those who provided effective aid to the authori-
ties in locating certain terrorists after the 9/11 attacks, declared 2002 the Year 
of the Whistleblower.19 

The construction of a rather modern federal whistleblowing regime was ini-
tiated in the 1970s mainly due to the Watergate scandal, which brought down 
President Richard Nixon.20 Following the Enron and Worldcom scandals,  
a new milestone was reached with the Sarbanes-Oxley Act of 2002 (SOX). On 
the theoretical level, this law viewed whistleblowing as an essential element 
of responsible corporate management. In the vein of this conceptualization, 
it intended to strengthen whistleblower protections, encouraged anonymous 
announcements, prescribed criminal law sanctions against those persecuting 
disclosers, and clarified the lawful channels for disclosure. Nonetheless, it was 
the target of much criticism focusing on the high financial cost of its imple-
mentation and its discriminatory character in relation to smaller and foreign 
companies.21

The Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act (com-
monly referred to as the Dodd-Frank Act), which amended the SOX Act, was 
passed in 2010 following the 2007 start and 2008 global deepening of the Great 
Recession and the election of Barack Obama. A relevant innovation in this leg-
islation allowed the whistleblower to receive 10 – 30 % of the fine with which 
the employer was struck. This created financial incentives for would-be whistle-
blowers. At the same time, as immediately noted by academia, this measure 
could have greatly increased the number of opportunistic employees who made 
unsupported claims.22 Partly due to this feature, the Obama era saw a spike in 
whistleblowers sanctioned for unlawful disclosures.23 

First Amendment. In Boston University Law Review, 2014, vol. 94, no. 2, p. 483.
19 MACEY, Jonathan. Getting the Word Out about Fraud: A Theoretical Analysis of Whistleb-

lowing and Insider Trading. In Michigan Law Review, 2007, vol. 105, no. 8, p. 1901.
20 TILY, Stephen Coleman. National Security Whistleblowing vs. Dodd-Frank Whistleblowing: 

Finding a Balance and a Mechanism to Encourage National Security Whistleblowers. In Bro-
oklyn Law Review, 2015, vol. 80, no. 3, p. 1196.

21 DWORKIN, Terry Morehead. SOX and Whistleblowing. In Michigan Law Review, 2007,  
vol. 105, no. 8, p. 1758.

22 KING, Meghan Elizabeth. Blowing the Whistle on the Dodd-Frank Amendments: the Case 
Against the New Amendments to Whistleblower Protection in Section 806 of Sarbanes-Oxley. 
In American Criminal Law Review, 2011, vol. 48., no. 3, p. 1463.

23  ZENOR, Meghan Jason. Damming the Leaks: Balancing National Security Whistleblowing and 
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In 2010, two controversial events occurred relating to the broader concept of 
whistleblowing. The first was the case of Chelsea (formerly Bradley) Manning. 
Manning leaked more than 700,000 classified documents to the operators of the 
Wikileaks website and was consequently sentenced to 35 years of imprisonment 
in 2013. However, President Obama, in one of his last official acts, pardoned her 
in January 2017 and discounted her sentence by 29 years. The second affair was 
that of former NSA and CIA officer Edward Snowden, who revealed classified 
information on American intelligence agencies and subsequently fled to Russia.

The Council of Europe began planning whistleblowing recommendations 
in 2010. As a part of this effort, a commission explored the subject, chiefly 
by reviewing US regulations. Based on the commission’s report – which gave 
a concrete definition of whistleblowing – the Committee of Ministers passed 
Recommendation CM/Rec(2014)7. This document called for the creation of 
relevant regulations within member states, and it noted that these regulations 
should give due consideration to human rights. After this, especially due to the 
previously-mentioned Snowden affair, events started to speed up. Two reports 
were completed in January and May 2015, respectively, to facilitate safeguards 
for whistleblowers. These recommended setting up whistleblowing regimes in 
both the public and private sectors, the establishment of independent author-
ities to monitor these regimes, and taking steps to ensure the protection of 
whistleblowers who are exposed to domestic persecution.24

Examining the relevant Hungarian rules, it becomes evident that its roots 
reach back to the middle of the socialist period – to the time of the communist 
era. Then, after a brief legislative detour, the legislative initiatives of the most 
recent period opened a fundamentally new chapter in the story of reporting 
abuses.

The first appearance of these was a legislation in effect from 1977 until Hun-
gary’s 2004 EU accession: Act I of 1977 on Public Interest Disclosures, Recom-
mendations, and Complaints. It first of all defined the public interest disclosure 
and it also must be highlighted that this law already emphasized the protection 
of the discloser, and, as such, allowed anonymous reports. If, however, it became 
clear that the discloser acted in bad faith, his or her identity had to be revealed.

the Public Interest. In Lincoln Memorial University Law Review, 2015, vol. 3, no. 3, pp. 89-90.
24 SCHIRMER, Günter – COLIVER, Sandra, ref. 9, p. 1131.
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The next stop was Act CLXIII of 2009 on the Protection of Fair Procedure 
and Related Amendments. This was not at all akin to the previous regulation, 
but, as the relevant parliamentary memorandum states, it utilized certain solu-
tions from the US. It mentioned for instance expressis verbis the whistleblowing 
phenomenon. The law prescribed fine for offenders. There was also sanction 
for a person making an unfounded claim and the law also intended to establish  
a Public Procurement and Advocacy Authority,25 but after the regime changed 
in 2010 finally it never materialized.

The current legal environment was created by Act CLXV of 2013 on Com-
plaints and Public Interest Disclosures („the complaint law”), which came into 
force on 1 January 2014. This law can be described as one enabling disclosures 
in both the state and private sectors.

According to the definition in § 1(3), a disclosure „calls attention to a cir-
cumstance the remedying or discontinuation of which is in the interest of the 
community or the whole society. A public interest disclosure may also contain 
a proposal.” The public interest disclosure must be evaluated within thirty days. 
This code introduced the institution of discloser protection lawyer. The goal 
of this legal institution is for „the principal to engage the discloser protection 
lawyer within a tripartite legal relationship to receive in its name disclosures re-
lating to the principal either from its employees or external partners”.26 A simi-
larly novel solution is the creation of whistleblowing systems. which is briefly an 
anonymous reporting system within the company for the employees to report 
corporate wrongdoings. If there is a suspicion of a criminal offence based on 
the employees report, a so-called internal investigation can be made. If the in-
ternal investigation conducted as a result of whistleblowing yields suspicions of  
a crime, the question arises whether the company has a duty to make a crimi-
nal complaint. The complaint law states the criminal complaint in these cases is 
mandatory for the company.

Conclusion and Recommandations
Finally, these are my recommandations for the future’s legislation and prac-

tice. My position is that the proposition, which states that at least some compa-
nies must be legally required to set up and run whistleblowing systems, needs 

25 According to the preamble of the Act to increase efficiency in combating corruption.
26 According to the Explanatory Memorandum of the Act.
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to be considered and debated carefully. It is possible that a threshold could be 
established based on revenue or the number of employees, and the establish-
ment of a system could be mandated once this threshold is reached. 

It is also worth considering making certain benefits conditional on the 
establishment of control systems, such as tax breaks (e.g. on corporate and 
dividend tax) or more lenient legal consequences if a wrongdoing done for the 
company’s benefit (or in its name) is uncovered.

It seems unavoidable to have to contemplate the popularization of disclo-
sure and best practices from the United States or Western Europe. The best-
constructed whistleblowing system will remain ineffective if it is not used by 
the employees.

Finally, my stance is that the key to all problems arising in connection with 
whistleblowing systems is the individual. Therefore, it is useful for increasing 
awareness and developing conscious employee behaviors to have annually re-
curring and mandatory training sessions, as these can provide up-to-date infor-
mation on the current legal environment and continuously-changing corporate 
mechanisms. It could be a powerful weapon for combatting corruption offences.
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KORUPCIA VO VEREJNEJ SPRÁVE

Katarína Liptáková

Abstrakt 
Fenomén korupcie zasahuje rôzne oblasti ľudskej činnosti a vystupuje 

v mnohých podobách a variantoch. Nejde o špecifikum slovenskej spoločnos-
ti. S rovnakým problémom sa stretávajú aj iné štáty. Predstavuje jednu z ak-
tuálnych otázok, zasahuje všetky sféry a úrovne hospodárstva. Vzhľadom na 
to, že zvyšuje náklady spojené s obchodovaním alebo poskytovaním služieb, 
obmedzuje investície a spomaľuje ekonomický rast. V krajine s vysokou mie-
rou transparentnosti sú lepšie vytvorené podmienky pre podnikateľskú činnosť 
a pre občanov využívajúcich verejné služby. Domnievame sa preto, že je žiaduce, 
aby sa predchádzalo nezodpovednému správaniu jednotlivcov, ktorí majú právo 
rozhodovať o otázkach týkajúcich sa verejnosti, pričom ich vystupovanie má 
dopad na celý verejný sektor. Jedným z opatrení je poskytnúť spoločnosti do-
stupné informácie o korupcii vo verejnej správe a verejnom sektore, ako aj o jej 
rozsahu. To nás viedlo k napísaniu príspevku.1 Zaoberá sa analýzou korupcie 
vo verejnom sektore na Slovensku a čiastočne v Českej republike cez sledova-
nie princípov európskej verejnej správy a ich vyhodnocovanie prostredníctvom 
konkrétnych ukazovateľov. 

Kľúčové slová:  korupcia, korupcia vo verejnej správe, korupcia vo verejnom 
sektore, princípy európskej verejnej správy

Abstract
Corruption is present in many fields of human activity and it can take on 

many forms and their variations. It is not just Slovakia who faces the problem 
– many other countries must deal with it. It is one of the burning issues in all 
the segments and national economies. Since the expenses in trade as well as 
in the third sector rise due to the presence of corruption, the investments and 
consequently the whole economic growth of the country are slowed down. On 
the other hand, countries which can show a high rate of transparency have bet-
ter conditions for business activities and for citizens who benefit from public 

1 Príspevok je jedným z výstupov projektu VEGA 1/0049/17 pod názvom Právne a ekonomické 
aspekty korupcie - príčiny, dôsledky, prevencia a ekonomická analýza právnej úpravy, ktorý bol 
realizovaný v rokoch 2017 - 2019 na Univerzite Komenského v Bratislave. 
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service. It is necessary, therefore, to take precautions against such relentless 
behavior of those individuals who have the power to influence public matters, 
because their actions have an impact on the whole public sector. To keep people 
informed about the level of corruption in public sector and public administra-
tion is an effective tool. It is also the main objective of our paper, in which we 
analyse the corruption in Slovak public sector and, partly, also in the Czech 
Republic, through examination and further evaluation of individual markers 
which reflect the implementation of public service principles of the EU civil 
service in these two countries.

Keywords:  corruption, corruption in public administration, corruption in pub-
lic sector, principles of European public administration

Úvod 
Moderné demokratické spoločnosti sú založené na princípe slobody a otvo-

renosti, čo na jednej strane znamená zaistenie a garanciu voľnosti občanom, na 
strane druhej je spoločnosť vystavená tlakom veľkého množstva partikulárnych 
jednotlivcov či skupín, pričom ich záujmy môžu byť v rozpore s princípmi slo-
body a otvorenosti. Korupcia a korupčné konanie patria dnes k najzhubnejším 
negatívnym aspektom fungovania rozvinutých liberálnych demokracií. Korup-
cia je možnou reakciou na vládne zlyhanie, predstavuje vysoko falošný spôsob 
verejnej voľby. Korupcia z ekonomického hľadiska so sebou nesie významné do-
pady na celkové národné hospodárstvo, ako aj na výsledky podnikania. Repre-
zentuje nielen degradáciu integrity a morálky, ale aj závažné prekážky v procese 
ekonomického rozvoja.2 Jej dôsledky sú ďalekosiahle. Ohrozuje rovnosť šancí, 
príležitostí, vo svojej podstate ohrozuje samotnú demokraciu. Pod jej vplyvom 
sa krajina dostáva do mnohých ekonomických a sociálnych problémov a kríz, 
čím dochádza k materiálnym škodám.

Korupcia vnútroštátne spôsobuje sociálno-spoločenský úpadok a frustráciu 
obyvateľstva. Je to tak ekonomický, ako aj morálny, politický a etický problém, 
ktorý stavia Slovenskú republiku do pozície nespoľahlivej a nedôveryhodnej 
krajiny dovnútra voči obyvateľom, ale aj navonok voči zahraničným partnerom, 
čo môže spomaliť hospodársky rast krajiny a rast životnej úrovne.3 „Korupcia 

2 MAURO, Paolo. The Persistence of Corruption and Slow Economic Growth. In IMF Working 
Papers, 2002. Dostupné na internete: http://www.imf.org/external/pubs/ft/wp/2002/wp02213.
pdf (navštívené 5. 12. 2017).

3 KROKOSOVÁ, Katarína. Korupcia ako prvok nevojenského chápania bezpečnosti: korupcia 
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na Slovensku dosiahla také rozmery, že je možné považovať ju za systémovú poru-
chu, ktorá zasahuje všetky sféry fungovania spoločnosti“.4 Štatistické výskumy 
sa mnohokrát nezhodujú s reálnou situáciou a nereflektujú skutočné charak-
teristiky korupčnej klímy na Slovensku. Čísla, ktoré hovoria o odhalených, vy-
šetrovaných a potrestaných korupčných aktivitách, sú príliš nízke v porovnaní  
s objektívnou realitou, s ktorou sa stretáva Slovenská republika denne.5 La-
tentnosť korupcie spôsobuje, že prostriedky a nástroje na ochranu štátu zlyháva-
jú a nie sú k dispozícii v čase, keď sú potrebné. Preto sme sa rozhodli analyzovať 
veľkosť a rozsah korupcie vo verejnej správe cez konkrétne ukazovatele, ktoré 
vychádzajú z princípov verejnej správy v jednotlivých krajinách EÚ.

Teoretické východiská skúmania korupcie
Pojem korupcia možno odvodiť z dvoch latinských výrazov. Prvým z nich 

je rumpere, ktorý pôvodne znamenal činnosť vedúcu k zlomu alebo pretrhnutiu 
niečoho. Druhý výraz - corruptus označuje samotný následok zlomu či pretrh-
nutia, v prípade jednotlivca mohol byť vnímaný ako skazenosť alebo nečest-
nosť. Latinské corrumpere sa prekladá ako zmariť, skaziť, uplácať, podplácať atď. 
Korupcia je termín, ktorý nie je jednotne definovaný. V širšom anglosaskom 
pojatí je najrozšírenejším vyjadrenie J. Nyeho.6 Podľa neho ide o správanie, 
ktoré sa odchyľuje od formálnych povinností verejnej roly pre súkromné (osob-
né, rodinné alebo skupinovo orientované) záujmy, pre finančný alebo iný zisk; 
správanie, ktoré porušuje pravidlá s cieľom zvýšenia súkromného vplyvu. Ak 
ju chápeme ako zneužitie postavenia pre dosiahnutie súkromného finančného 
alebo iného zisku, služieb či protislužieb, môže nadobudnúť najrôznejšie podo-
by a formy, ale vždy sa jej zúčastňujú minimálne dve strany. 

Čo je korupcia? V rôznych krajinách existujú rôzne interpretácie toho, čo 
charakterizuje korupciu. Problému sa venovalo a stále venuje mnoho autorov, 

ako bezpečnostné riziko. In Politické vedy, 2012, roč. 15, č. 3, s. 162-179. ISSN 1338-5623. Do-
stupné na internete: http://www.fpvmv.umb.sk/userfiles/file/3_2012/KROKOSOVA.pdf (na-
vštívené 5. 12. 2017).

4 ZEMANOVIČOVÁ, Daniela. Ekonomické aspekty korupcie. In Ekonomický časopis, 2002,  
roč. 50, č. 2, s. 182.

5 HULLOVÁ, Monika. Korupcia a možnosti jej kontroly. In Panoráma globálneho bezpečnostného 
prostredia 2006 – 2007. Bratislava : Ministerstvo obrany SR, 2007, s. 759 – 773.

6 NYE, Joseph S. Corruption and Political Development: A Cost-benefit Analysis. In American 
Political Science Review, 1967, roč. 61, č. 2, s. 417 – 427.
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klasické vysvetlenie jej podstaty ponúkol R. Klitgaard,7 ktorý vysvetlil korup-
ciu schematicky prostredníctvom vzorca: korupcia = monopolné postavenie + 
voľnosť v úvahe (diskrétnosť) – zodpovednosť. Dokonca aj v krajinách, ktoré sa 
roky zúfalo snažia zvádzať boj s ňou, tvorcovia politiky zápasia so všeobecným 
chápaním spôsobu, ako presne a jasne definovať korupciu.8 Univerzálna defi-
nícia neexistuje. Najväčšie množstvo autorov9 sa zhoduje na všeobecnej defi-
nícii, že korupcia je jednoducho zneužitie verejného úradu na súkromné zisky, 
resp. zneužitie verejnej moci, úradu či autority pre získanie súkromného benefi-
tu prostredníctvom úplatkov, vydierania, ovplyvňovania, nepotizmu, spreneve-
ry a podvodov. Korupcia je v podstate prevracanie (zrada, zneužitie, sprenevera, 
manipulácia, využívanie) niečoho verejného (úrad, povinnosť, majetok, dôvera, 
peňažné prostriedky, zdroje, sila, vplyv) na niečo súkromné (výhoda, zisk, pro-
fit, benefit, prospech, úžitok, záujem).10 Všeobecne platná definícia korupcie 
neexistuje aj z dôvodu, že korupcia je fenomén, ktorý pôsobí v rôznych formách, 
na rôznych úrovniach a mnohými spôsobmi. Korupcia je historicky premenli-
vý, negatívny spoločenský jav, ktorý, okrem prijímania úplatku a podplácania 
(alias pasívneho a aktívneho úplatkárstva), zahŕňa aj akékoľvek iné správanie 
sa k osobám, ktoré majú zverené kompetencie vo verejnom alebo súkrom-
nom sektore a smeruje k získaniu nenáležitých výhod akéhokoľvek druhu pre 
seba alebo pre iných.11 Zjednodušene povedané, ide o zneužitie moci, z ktorej  

7 KLITGAARD, Robert. Corrupt Cities: A Practical Guide to Cure and Prevention. Oakland : 
Institute for Contemporary Studies, 2000.

8 FURUTAN, Omid. Corruption in Slovakia: ethical issues from a systematic point of view. In 
Journal of Academic and Business Ethics, 2010. Dostupné na internete: http://www.aabri.com/
manuscripts/10533.pdf (navštívené 5. 12. 2017).

9 KAUFMANN, Daniel. Corruption: the facts. In Foreign Policy, 1997, roč. 107, s. 114 – 131. 
Dostupné na internete: http://www1.worldbank.org/publicsector/anticorrupt/fp_summer97.
pdf (navštívené 5. 12. 2017); ROSE-ACKERMAN, Susan. Corruption and Government: Cau-
ses, Consequences and Reform. Cambridge : Cambridge University Press. 1999. 685 s. ISBN 
0-521-63293-5. Dostupné na internete: https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/841106/
mod_resource/content/0/1999_Rose-Ackerman.Corruption%20and%20Government_%20
Causes%2C%20Consequ%20-%20Susan%20Rose-Ackerman.pdf (navštívené 5. 12. 2017); 
TANZI, Vito. Corruption around the world: Causes, Consequences, Scope and Cures [online]. 
In IMF Staff Papers, 1998, roč. 45, č. 4. Dostupné na internete: https://www.imf.org/external/
pubs/ft/wp/wp9863.pdf (navštívené 5. 12. 2017).

10 LEDENEVA, Alena. Corruption in Post-communist Societies in Europe: A Reexamination. In 
Perspectives on European Politics and Society, 2009, roč. 10, č. 1. s. 69 – 86.

11 HULLOVÁ, Monika. Korupcia a možnosti jej kontroly. In Panoráma globálneho bezpečnostného 
prostredia 2006 – 2007. Bratislava : Ministerstvo obrany SR, 2007, s. 759 – 773.
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plynú určité materiálne alebo nemateriálne výhody. K. Staroňová a E. Sičáková-
-Beblavá definujú korupciu ako zneužitie zverenej moci (úradu, postavenia) na 
súkromný prospech.12 Pri korupcii dochádza k uprednostneniu súkromného 
záujmu pred verejným záujmom.

Čo sa týka motívov korupčného správania, Rose-Ackerman definuje štyri 
základné druhy motívov, prečo sa v spoločnosti objavuje problém korupcie.13 
Ide o: 
a) vyrovnávanie vzťahu medzi dopytom a ponukou – keďže vláda často posky-

tuje zdroje za výhodnejších podmienok ako súkromné subjekty (napríklad 
vládny grant alebo vládny úver), súkromné subjekty sa často usilujú získať 
takéto zdroje aj za cenu podstúpenia korupčného rizika;

b) motivovanie – zamestnanci úradov sú zavalení množstvom dokumentov, 
dochádza k „naťahovaniu“ lehôt a k predlžovaniu času na vybavenie rôznych 
žiadostí, zástupcovia súkromných firiem alebo jednotlivci sú ochotní vzdať 
sa časti svojich voľných zdrojov a „motivovať“ nimi príslušných verejných 
či štátnych zamestnancov k tomu, aby konkrétnu žiadosť vybavili rýchlejšie 
alebo aby ju posudzovali inak ako ostatné žiadosti;

c) znižovanie nákladov – ak má príslušný orgán legislatívne vymedzenú voľ-
nosť v rozhodovaní (napríklad ak môže príslušník dopravnej polície alebo 
kontrolór obchodnej alebo potravinárskej inšpekcie rozhodovať o konečnej 
výške pokuty), subjekty, ktorých sa toto rozhodnutie týka, majú tendenciu 
do určitej miery ovplyvniť proces rozhodovania a „znížiť“ tak svoje nákla-
dy, je pre nich výhodnejšie zaplatiť polovičnú sumu z vyrubenej pokuty aj 
za cenu toho, že „putuje do vrecka“ reprezentanta či zamestnanca daného 
orgánu;

d) zastieranie trestných činov – organizácie páchajúce trestnú činnosť majú 
„svojich ľudí“ aj v takých orgánoch, ktoré by jej mali predchádzať alebo ju 
utlmovať, osoby zodpovedné za boj proti trestnej činnosti sú vďaka výho-
dám, ktoré im z toho plynú, pasívne alebo ochotné prehliadať „prešľapy“ 
tých, ktorí im tieto výhody poskytujú. 

12 STAROŇOVÁ, Katarína – SIČÁKOVÁ-BEBLAVÁ, Emília a kol. Verejná politika a miestna sa-
mospráva: Štyri princípy spravovania. Bratislava : Adin, 2006.

13 ROSE-ACKERMAN, Susan. Corruption and Government: Causes, Consequences and Reform. 
Cambridge : Cambridge University Press. 1999. 685 s. ISBN 0-521-63293-5. Dostupné na in-
ternete: https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/841106/mod_resource/content/0/1999_Ro-
se-Ackerman.Corruption%20and%20Government_%20Causes%2C%20Consequ%20-%20
Susan%20Rose-Ackerman.pdf (navštívené 5. 12. 2017).
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E. Sičáková-Beblavá a D. Zemanovičová pripomínajú, že jednotlivé motívy 
sa môžu navzájom kombinovať alebo prelínať, čo zvyšuje aj mieru ochoty jed-
notlivcov ku korupčnému správaniu.14 Domnievame sa, že toto tvrdenie mô-
žeme aplikovať na korupčnú situáciu na Slovensku v súčasnosti. 

Korupcia a jej druhy
Literatúra nie je v členení korupcie jednotná a ponúka veľa najrôznejších 

kritérií. Z normatívneho hľadiska existujú rôzne typológie, v rámci ktorých sa 
jednotlivé typy korupcie rozlišujú a členia na základe stupňa (malá, administra-
tívna, štátna), frekvencie (rutinná alebo výnimočná, vykonávaná väčším alebo 
menším počtom aktérov), motivácie (z donútenia, dobrovoľne), úrovne (cen-
tralizovaná, decentralizovaná) alebo rozmerov (predvídateľná, nemerateľná).15 
Najjednoduchšie rozdelenie je podľa „veľkosti“, resp. „rozsahu“ na tzv. veľkú 
a malú korupciu. Veľká korupcia býva spojená s korupciou politických špičiek 
a čelných predstaviteľov verejného a spoločenského života. Úplatky dosahujú 
značný rozsah a bývajú veľmi dobre utajované, prospech z veľkej korupcie je 
tak pre korumpujúceho, ako aj pre korumpovaného výrazný. Veľká korupcia 
nadobúda najčastejšie tieto podoby:
a) sprenevera verejných zdrojov,
b) nehospodárne využívanie verejných zdrojov,
c) súkromný prospech z privatizácie,
d) zneužívanie verejnej moci pri udeľovaní verejných zákaziek,
e) prideľovanie monopolných licencií,
f) klientelizmus, prípadne „predaj pozícií“,
g) získanie dôležitých, bežne nedostupných informácií.

Malá korupcia je opakom veľkej, ide väčšinou o korupciu v bežnom živote. 
Je do nej zapojené väčšie množstvo účastníkov, ale úplatky sú nepomerne men-
šie ako v prvom prípade. V mnohých štátoch môžu byť tieto vzory korupčného 
jednania akceptované ako „vžité“ a „dané“, a brané za nevyhnutnú súčasť kultúry. 
Táto skutočnosť má korene nielen v chybnej prezentácii médiami, ale primár-
ne v našom dedičstve z minulosti. Máme na mysli prežité zvyky zo socializmu,  

14 SIČÁKOVÁ-BEBLAVÁ, Emília – ZEMANOVIČOVÁ, Daniela. Transparentnosť a korupcia.  
In KOLLÁR, Miroslav – MESEŽNIKOV, Grigorij. Slovensko 2003. Súhrnná správa o stave spo-
ločnosti. Bratislava : Inštitút pre verejné otázky, 2003. 819 s.

15 KARKLINS, Rasma. The System Made Me Do It: Corruption in Post-communist Societies. Cam-
bridge : Cambridge University Press, 2005.
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kedy na Slovensku neexistovala pluralitná demokracia a slobodná politická sú-
ťaž. Občania mali zlé skúsenosti s politickým zriadením a toto presvedčenie 
v niektorých kruhoch spoločnosti stále pretrváva. Často sa používal pojem „kul-
túra korupcie“, keď v minulom režime, zjednodušene povedané, bez určitého 
daru človek nevybavil takmer nič. Obyvateľstvo bolo socializované k osvojeniu 
si noriem a očakávaní, vďaka ktorým sa v socializme korupcia stala súčasťou 
ich spôsobu života. Bolo by veľmi nepravdepodobné a naivné sa domnievať, že 
toto kultúrne dedičstvo komunizmu by jednoducho len tak pominulo spolu  
s politickým systémom, ktorý ho vytvoril. Malá korupcia býva spájaná s nasle-
dujúcimi prípadmi:
a) podplácanie úradníkov,
b) zámerné prehliadnutie regulácie,
c) zatemňovanie pravidiel,
d) zneužívanie právomoci vyplývajúcej z dozornej činnosti verejnej správy a jej 

orgánov.

Nie vždy je ľahké skôr uvedené druhy korupcie presne rozlíšiť, pretože každý 
druh môže nadobudnúť nespočetne veľa podôb. V ostatnom čase je veľmi často 
uvádzaný ešte jeden druh – state capture, ktorý stojí niekde uprostred oboch 
typov. Znamená ovládnutie legislatívneho procesu súkromnými subjektami, 
formovanie korupčných sietí. V krajnom prípade môže dôjsť až k „privatizácii 
verejnej správy“, ktorá sa dostane do súkromných rúk a symbióze politických 
elít s vplyvnými ekonomickým štruktúrami. Takto zavedený klientelizmus po-
tom spôsobuje obojstrannú existenčnú závislosť na trvaní vzťahu. Aj tento druh 
je spájaný s určitými prejavmi:
a) kontrola verejných inštitúcií pre súkromný prospech alebo trestnú činnosť,
b) formovanie koluzívnych sietí, ktoré obmedzujú politickú súťaž,
c) podkopávanie slobodných volieb skrytou reklamou a nepriehľadným finan-

covaním kampaní,
d) zneužitie legislatívnej moci,
e) korupcia v súdnych pojednávaniach,
f) zneužite auditu, vyšetrovania, dozoru,
g) používanie kompromitujúcich materiálov pre politické vydieranie a nátlak,
h) korupcia médií.

Korupcia sa v praxi často zamieňa s lobbingom, nejde však o identické poj-
my. Lobbing, na rozdiel od korupcie, znamená prínos odborných informácií pre 
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kompetentné subjekty, sleduje štrukturálne zmeny a vynakladá na ne primerané 
náklady, zatiaľ čo korupcia vyžaduje protiprávnu protislužbu hneď a bez štruk-
turálnych zmien. 

Varianty korupcie slúžia k pochopeniu syndrómov korupcie. Prvým sú 
snahy záujmových skupín využiť svoje bohatstvo k ovplyvňovaniu. Úradníci 
sú náchylní k individuálnej a nesystémovej korupcii. Akékoľvek previnenia sú 
kontrolovateľné, pretože ponukový proces je otvorený nielen konkurenčným 
záujmom, ale tiež kritike. Druhým syndrómom je nadvláda elít. Zakorenená 
politická elita je vystavená nízkej konkurencii a nie je hnaná k zodpovednos-
ti. Politické osobnosti, byrokracie a celé úrady môžu vstupovať do podnikania 
a obchodovania. Politická súťaž existuje iba medzi určitými skupinami elít. Ak 
naberá na intenzite a ohrozuje existujúci politický systém, môže vyvolať extrém-
nu korupciu. Podnikanie môže byť potom spojené s organizovaným vymáha-
ním a vydieraním. Tretím syndrómom je roztrieštený klientelizmus. Úradníci 
zarábajú na rozdeľovaní vzácnych zdrojov a budujú sieť svojich stúpencov. Ich 
moc ale nie je istá, a preto musia svojich stúpencov uplácať znovu a znovu. Ko-
rupcia v politike je často nástrojom odvetných diskreditujúcich opatrení. Zvy-
kový (patronátny) mechanizmus je taká korupcia v politike, ktorá nadobúda 
disciplinovanú a organizovanú podobu a  je riadená iba určitými skupinami 
spoločnosti. Manipulácia volieb a ostatných demokratických prvkov je častá. 

Podľa J. S. H. Gildenhuysa možno korupciu pri veľkej miere zjednodušenia 
definovať ako zneužitie verejnej pozície na súkromné účely.16 Pripomína, že ide 
o fenomén, ktorý má mnoho podôb a na ktorý možno nazerať z rôznych uhlov 
pohľadu. Rozlišuje štyri druhy korupcie: 
a) kriminálna korupcia – tu zaraďuje aktivity ako sú podplácanie, vydieranie, 

neoprávnené vynucovanie niečoho, neodôvodnené poskytovanie provízií, 
defraudácia, falšovanie, klamstvo, sprenevera, úplatkárstvo, metóda „bielych 
koní“, neoprávnené využitie, presmerovanie verejných zdrojov; 

b) administratívna korupcia – nemusí byť automaticky kriminálnou korup-
ciou, napríklad zneužívanie postavenia a využívanie podriadených na drob-
né „služby“ alebo využívanie služobných telefónnych prístrojov na súkrom-
né účely, vedomá nedbalosť, vedomé omeškanie nejakej lehoty či vedomé 
uvedenie niekoho do omylu;

16 GILDENHUYS, J. S. H. Ethics and Professionalism : The Battle against Public Corruption. Stel-
lenbosch : SUN Press, 2004.
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c) politická korupcia – nemusí byť nevyhnutne kriminálnou formou, často sa 
prekrýva nielen s kriminálnou, ale aj s administratívnou korupciou, medzi 
jej najčastejšie prejavy patria aktivity odporujúce ústave, ignorancia demo-
kratických princípov, volebný podvod, odmietanie kolektívnej zodpoved-
nosti, prijatia nepopulárnych opatrení, ignorancia ekonomických princípov, 
politické uprednostňovanie príbuzných, násilné aktivity, špionážne aktivity, 
neoprávnené sledovanie iných, zatajovanie, využívanie dôverných informá-
cií a dezinformovanie; 

d) náboženská korupcia – napríklad „zraňovanie“ príslušníkov náboženských 
skupín prostredníctvom rôznych politických aktivít počas oficiálnych sviat-
kov, zneužívanie pohrebov na politické účely s cieľom vyvolať v účastníkoch 
politické emócie a pod. 

Na procese korupcie sa zúčastňujú dve strany, a to prijímateľ a podplácajúci, 
niekedy aj sprostredkovateľ. Rozličné štúdie sa zhodujú v tom, že z konceptuál-
neho hľadiska sa korupcie zúčastňujú tri strany. Ide tu o dvoch aktérov, klienta, 
ktorý dáva, a agenta, ktorý berie, ale zároveň je zúčastnená vždy aj tretia strana, 
ktorá je v pozadí - tzv. principál, ktorý je zvyčajne zákonodarca alebo organizá-
cia, ktorá stelesňuje verejný záujem a zamestnáva agenta na realizáciu pravidiel 
prijatých principálom. Korupcia je v podstate barter ziskovo výhodný pre obe 
strany a z toho dôvodu žiadna strana nemá záujem na prezradení korupčného 
aktu, keďže obe sú korupciou priamo dotknuté a právne postihnuteľné. Cie-
ľom korupčného aktu je nadobudnutie neoprávnenej výhody stranou podplá-
cajúceho prostredníctvom porušenia pravidiel stranou prijímateľa, ktoré môže 
spočívať v prekračovaní právomocí, neplnení povinností či zneužití právomoci 
verejného činiteľa a pod. Korupcia je preto v podstate úmyselná odchýlka od 
formálnych povinností vo verejnej funkcii s cieľom získať výhodu.17 Motivá-
ciou pre prijímateľa je najčastejšie plnenie majetkovej povahy, no objavujú sa aj 
plnenia nemajetkovej povahy.18 

Na korupcii sa zúčastňujú vždy minimálne dve osoby (korumpujúci a ko-
rumpovaný), ktoré vytvárajú prvky vzájomného záväzku a prospechu. Jedným z 
orgánov zapojených do podvodného konania je aj orgán verejnej moci, pričom 
účastníci korupcie prepájajú výkon súkromných a verejných rolí. Pri korupcii  

17 NYE, Joseph S. Corruption and Political Development: A Cost-benefit Analysis. In American 
Political Science Review, 1967, roč. 61, č. 2, s. 417 – 427.

18 HULLOVÁ, Monika. Korupcia a možnosti jej kontroly. In Panoráma globálneho bezpečnostného 
prostredia 2006 – 2007. Bratislava : Ministerstvo obrany SR, 2007, s. 759 – 773.
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zároveň dochádza k porušeniu dôvery, ktorá je spojená s výkonom určitej 
funkcie vrátane porušovania povinností a zodpovednosti súvisiacich s danou 
funkciou. Pre zúčastnené strany, ktoré sa na jednej strane snažia prispôsobiť 
výsledok rozhodnutia svojim predstavám, a na druhej strane osoby, ktoré sa 
podieľajú na ovplyvňovaní výsledku, je veľmi dôležité, aby celý proces zostal  
v tajnosti.19 

Korupcia vo verejnej správe a verejnom sektore 
Netransparentné, neefektívne, nepredvídateľné a preregulované prostredie 

verejnej správy je živnou pôdou pre korupciu. Korupčné prostredie znižuje dô-
veryhodnosť štátu, znižuje efektívnosť využitia zdrojov, a tým aj ekonomickú 
výkonnosť. Rozťatie tohto bludného kruhu by malo byť jednou z priorít verejnej 
správy. Korupcia presahuje hranice verejnej správy a prejavuje sa v politickom aj 
súdnom systéme a je tiež ekonomickým javom. Napriek tomu sa domnievame, 
že inštitúcie verejnej správy a ich predstavitelia hrajú v boji s korupciou kľú-
čovú rolu. Na jednej strane nesú zodpovednosť za vytvorenie transparentného 
právneho prostredia, ktoré minimalizuje možnosti korupcie v celej spoločnosti, 
no musia aj sami rešpektovať vysoké etické štandardy a ustanovené pravidlá. 
Prítomnosť korupcie je zvyčajne prejavom nedostatočného rešpektu korumpu-
júceho a korumpovaného voči ustanoveným pravidlám. Korupcia, nepotizmus, 
neprofesionálny prístup alebo neefektívne a netransparentné vynakladanie 
verejných prostriedkov sú len niektoré z problémov, ktoré možno pozorovať  
v rámci verejnej správy v podmienkach Slovenskej republiky.

Pre definíciu korupcie vo verejnej správe podľa R. Pomahača a O. Vidláko-
vej20 platí, že: 
a) vždy sa jej zúčastňujú aspoň dve osoby (korumpujúci a korumpovaný); 
b) jej účastníci sa ju snažia utajiť; 
c) v rámci nej sa vytvárajú prvky vzájomného záväzku a prospechu; 
d) jej aktérmi sú jednak tí, ktorí chcú, aby nejaké rozhodnutie zodpovedalo ich 

predstavám alebo potrebám, a jednak tí, ktorí proces rozhodovania priamo 
ovplyvňujú; 

e) v podvodnom konaní je zapojený orgán verejnej moci; 

19 POMAHAČ, Richard – VIDLÁKOVÁ, Olga. Veřejná správa. Praha : Vydavateľstvo C. H. Beck, 
2002.

20 Tamže.
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f) vždy ide o porušenie dôvery spojenej s výkonom určitej funkcie, a teda zá-
roveň aj o porušenie povinnosti a zodpovednosti súvisiacej s touto funkciou; 

g) dochádza k rozporom sociálnych rol, pretože tí, ktorí sa jej dopúšťajú, pre-
pájajú výkon verejných a súkromných rol. 

Problematika korupcie vo verejnej správe je permanentne aktuálnym prob-
lémom, rozhlodáva spoločenské a medziľudské vzťahy, deformuje spoločnosť, 
pácha nevyčísliteľné morálne aj materiálne škody. Osobitne nebezpečnou sa 
stáva vtedy, ak prerastie do najvyšších štátnych funkcií, do politických centrál, 
do podnikateľských špičiek. Najcitlivejšie je vnímaná na úrovni, na ktorej ju 
pociťujú radoví občania, v polohe činnosti miestnych, resp. obecných a regio-
nálnych orgánov verejnej správy.21

Závažným problémom, ktorý determinuje vzťah verejného sektora a jeho 
spoluprácu so súkromným sektorom, predstavuje v podmienkach našej krajiny 
korupcia. „Korupcia vo verejnom živote má viacero podôb, súvislostí a zahŕňa 
celú množinu javov, ktoré sa dajú označiť ako korupčné správanie. Definovanie 
korupcie nie je jednoduché, ťažko sa hľadá všeponímajúca a vyčerpávajúca defi-
nícia tohto javu“.22

D. Klimovský uvádza, že korupciu vo verejnej správe je možné definovať 
ako monopolné postavenie určitého subjektu doplnené o diskrétnosť (voľnosť 
v úvahe), pričom v celom modeli absentuje zodpovednosť.23 Podľa V. Nižňan-
ského a K. Tomanovej v SR existuje 11 charakteristických prvkov schopných 
ovplyvňovať mieru korupcie vo verejnom sektore.24 Ide o nasledujúce charak-
teristiky:25 
a) verejná správa nielenže realizuje a rozhoduje, ale súčasne aj realizuje  

a následne kontroluje výkon svojich vlastných rozhodnutí (t. j. neexistuje  

21 KRÁLIK, Jozef. Poznámka k aktuálnemu problému fungovania slovenskej štátnej polície a k sú-
časnému stavu fenoménu korupcie. In Aktuálne problémy verejnej správy v stredoeurópskych 
krajinách združených v Európskej únii (s akcentom na problém korupcie). Kunovice : EPI, 2006. 
s. 31 – 39.

22 SIČÁKOVÁ-BEBLAVÁ, Emília – BEBLAVÝ, Miroslav. Prístupy k definovaniu korupcie. In So-
ciológia, 2007, roč. 39, č. 4, s. 316.

23 KLIMOVSKÝ, Daniel. Základy verejnej správy. Bratislava : Wolters Kluwer, 2014.
24 NIŽŇANSKÝ, Viktor – TOMANOVÁ, Katarína. Decentralizácia verejnej správy a opatrenia 

na obmedzenia korupcie. Bratislava : Transparency International Slovensko, 2001. 29 s.  ISBN 
978-80-89041-17-5. Dostupné na internete: http://www.transparency.sk/wp-content/uplo-
ads/2010/01/030807_decen.pdf (navštívené 5. 12. 2017).

25 Tamže. Tiež KLIMOVSKÝ, Daniel. Základy verejnej správy. Bratislava : Wolters Kluwer, 2014.
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jednoznačné rozdelenie kompetencií medzi jednotlivými subsystémami ve-
rejnej správy); 

b) verejná správa nie je zameraná na podporu zmien, ale pôsobí skôr ako brzda 
ekonomického rozvoja;

c) v oblasti verejného sektora pretrváva predovšetkým sektorová hierarchizácia 
namiesto sektorového partnerstva; 

d) centralizmus existujúci v oblasti verejného sektora (resp. verejnej správy) je 
eliminujúcim aspektom mobilizácie a aktivizácie ľudského potenciálu, a to 
bez ohľadu na úroveň realizácie verejnej správy; 

e) aktivity jednotlivých inštitúcií verejného sektora sú nedostatočne a neefek-
tívne koordinované a kooperované; 

f) správne konania sú neprehľadné a netransparentné, na všetkých úrovniach 
systému verejnej správy sa nedodržiavajú zákonné postupy; 

g) tok verejného financovania a hospodárenia s verejnými financiami je ne-
transparentný a neprehľadný;

h) permanentne rastie neefektívne využívanie verejných výdavkov (vrátane 
prerozdeľovacích mechanizmov, ktoré súvisia s využívaním verejných vý-
davkov); 

i) kvalita poskytovaných služieb vrátane ich riadenia zo strany verejného sek-
tora je nízka; 

j) v prípade služieb zabezpečovaných orgánmi verejného sektora absentuje 
konkurencia. 

Rozhodujúcim prvkom ovplyvňujúcim mieru korupcie vo verejnom sektore 
u nás je nepochybne vstup Slovenska do EÚ. Napriek nejednotnosti usporiada-
nia inštitúcií verejnej správy v jednotlivých štátoch EÚ sú ich správne systémy 
postavené viac-menej na obdobných princípoch. Otvorenosť a transparentnosť 
je jedným z nich. Ďalšími sú princíp spoľahlivosti a predvídateľnosti, zodpoved-
nosti, výkonnosti a efektívnosti. 
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Princípy európskej verejnej správy

Zdroj: vlastné spracovanie

Princípy dobrej verejnej správy tvoria súčasť princípov európskeho správ-
neho práva. Na nich stojí podstata fungovania verejnej správy ako takej. Dô-
ležitú úlohu pri ich presadzovaní zohráva Rada Európy, či už prostredníctvom 
dokumentov prijatých vo forme rezolúcií, odporúčaní Výboru ministrov Rady 
Európy členským štátom, alebo judikatúry Európskeho súdu pre ľudské práva. 
Mieru ich naplnenia je možné vyhodnocovať a porovnávať na základe konkrét-
nych ukazovateľov s výsledkami verejnej správy z porovnateľného štátu. 

Princíp transparentnosti zohráva dôležitú úlohu vo fungovaní demokra-
tickej spoločnosti, má význam v informovaní verejnosti o verejných veciach. 
Občan ovplyvňuje a vytvára verejnú politiku, s týmto súvisí požiadavka sprí-
stupnenia informácií týkajúcich sa verejných vecí – občan by mal mať prístup 
ku všetkým informáciám, ktoré ovplyvňujú jeho rozhodovanie. Poskytovanie 
informácií je najúčinnejší preventívny prostriedok proti korupcii. Čím viac in-
formácií bude pre občanov sprístupnených, tým bude menší priestor pre korup-
ciu.26 Prístup k informáciám prispieva k dobrému a zodpovednému fungova-
niu správy verejných vecí, posilňuje dôveru občana v štát a jeho orgány.

Hlavnou úlohou verejnej správy je napĺňať záujem verejnosti. Táto úloha 
prináša orgánom verejnej správy právo podieľať sa na rozhodnutí o veciach, 
ktoré si jednotlivé osoby v spoločnosti nevedia sami zaistiť. S právom podieľať 
sa na verejných veciach vzniká moc, ktorá prináša určité podoby zlyhania, me-
dzi ktoré patrí aj korupcia. S korupciou súvisí aj tzv. konflikt záujmov. Konflikt 

26 KOVÁČOVÁ, Eleonóra. Manažérske metódy v teórii a praxi samosprávy v Slovenskej repub-
like. In Decentralizácia a efektívnosť verejnej správy v podmienkach regiónov Európskej únie II. 
Banská Bystrica : Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov UMB, 2010.
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záujmov sa deje, keď orgán vykonáva rozhodnutie o otázkach, ktoré sa týkajú 
verejnosti, a na jeho odpovede vplývajú vlastné záujmy. Určitým druhom kon-
fliktu je nepotizmus. Ide o situáciu, keď jednotlivec zneužije svoju právomoc 
v prospech rodinného príslušníka. Iným druhom je klientelizmus, keď jednot-
livec zneužije právomoc pre svojich známych. 

Podľa V. Pirošíka možno korupciu vo verejnom sektore jednoznačne defino-
vať ako zneužitie zverenej moci nad verejným majetkom s cieľom získať vlastné, 
súkromné výhody, pričom pri korupcii dochádza k uprednostneniu súkromné-
ho záujmu pred verejným záujmom.27 Korupcia vo verejnom sektore vrátane 
úrovne miestnej samosprávy je zlyhaním kolektívneho konania, kde minimálne 
dvaja jedinci majú na úkor ostatných prospech z korupčného konania. Môže 
ísť o zlyhanie zo strany inštitúcie alebo zo strany jednotlivcov. Korupcia vzniká 
z toho dôvodu, že zákony či inštitúcie ju umožňujú, resp. ju efektívne netresta-
jú, ako aj preto, že postoje ľudí, ich hodnotové nastavenie ju v tom podporujú 
alebo tolerujú. 

„Korupcia má vo všetkých svojich podobách dopady na verejné zdroje, či už 
v podobe zvýšených nákladov kvôli zneužitiu verejných prostriedkov, alebo doda-
točne vyvolanej záťaže verejných rozpočtov, a tak sa v konečnom dôsledku týka 
všetkých občanov. Diskvalifikuje tiež miestnu verejnú správu a otvára priepasť 
medzi občanmi a verejným životom.“28 

Korupcia vo verejnej správe sa prejavuje zložitosťou fungovania verejnej 
správy, nejednoznačným a neprehľadným významom vydaných smerníc, práv-
nych predpisov, nedostatočnou kontrolou verejných financií (zo strany nezávis-
lých orgánov na strane verejného sektora), politickými nomináciami vybraných 
aktérov do vrcholových funkcií, a tiež ju podmieňuje vzájomné prepojenie ve-
rejného a súkromného sektora v správnych radách veľkých podnikov.29

Je možné určiť potenciálne okolnosti či príčiny, ktoré napomáhajú tomu, aby 
sa u niektorých osôb vyvinula tendencia správať sa korupčne. Ide o: 
a) rastúcu zložitosť fungovania verejnej správy spôsobenú neprehľadnosťou  

a nejasnosťou právnych predpisov,
b) nedostatky finančnej kontroly vzťahujúcej sa na aktivity verejnej správy,

27 PIROŠÍK, Vladimír. Participácia v samospráve (nástroj protikorupčnej politiky). Bratislava : TIS, 
2004.

28 KOVÁČOVÁ, Eleonóra. Verejná správa v SR a jej súvislosti. Banská Bystrica : Fakulta politic-
kých vied a medzinárodných vzťahov UMB, 2011, s. 174.

29 KLIMOVSKÝ, Daniel. Základy verejnej správy. Bratislava : Wolters Kluwer, 2014.
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c) politické nominácie osôb do niektorých vrcholových funkcií verejnej správy,
d) vzájomné prepájanie verejného a súkromného sektora, účasť funkcionárov 

orgánov verejnej moci v správnych radách súkromných podnikov.30 

Transparentnosť znamená vidieť naprieč verejnou správou, pre správne or-
gány je to povinnosť uvádzať dôvody svojich rozhodnutí. Znamená, že v prí-
pade podrobného skúmania je verejná správa priehľadná a kontrola je možná. 
S  transparentnosťou úzko súvisí otvorenosť, lebo zaručuje vnútorný dohľad 
na činnosti verejnej správy. Otvorenosť a transparentnosť umožňujú na jed-
nej strane komukoľvek, koho sa istý administratívny proces týka, spoznať jeho 
fungovanie, a na druhej strane vytvárajú lepšie podmienky pre inšpekciu admi-
nistratívneho procesu zodpovedným kontrolným orgánom. Ide o nevyhnutné 
predpoklady dodržiavania zákonnosti a rovnosti pred zákonom. Malo by byť 
všeobecne platné, že výkon verejnej správy by mal byť transparentný a otvorený. 
Každý právny akt, resp. rozhodnutie by malo dopĺňať jeho odôvodnenie. Len 
za zvláštnych okolností by sa mali isté záležitosti utajiť, napríklad záležitosti, 
ktoré sa priamo týkajú národnej bezpečnosti. Osobné údaje by sa tiež nemali 
zverejniť tretej strane. 

Dohľad nad korupciou v spoločnosti vykonávajú medzinárodné, mimo-
vládne neziskové organizácie, ako napríklad Transparency International Slo-
vensko, ktorej činnosť je zameraná na otázky transparentnosti, korupcie a etiky. 
„Transparency International pomocou rôznych prieskumov meria celkové vníma-
nie korupcie vo verejnom sektore v danej krajine, mieru poskytovania úplatkov 
a podrobné vnímanie korupcie v jednotlivých častiach verejnej správy verejnos-
ťou. Výsledky jednotlivých prieskumov sumarizuje v indexoch vnímania korupcie 
a exportu korupcie do iných krajín, podľa týchto ukazovateľov vytvára rebríček 
krajín“.31 Na Slovensku pôsobí aj občianske združenie Amnesty International, 
cieľom ktorého je vykonávať aktivity v prospech ľudských práv a zvyšovať tak 
povedomie o možnostiach zapojenia sa do aktivít hnutia.

V krajine s vysokou mierou transparentnosti sú lepšie podmienky pre pod-
nikateľskú činnosť a pre občanov využívajúcich verejné služby. Transparentnosť 
je možné sledovať na základe ukazovateľa Globálny barometer korupcie, ktorý 

30 POMAHAČ, Richard – VIDLÁKOVÁ, Olga. Veřejná správa. Praha : Vydavateľstvo C. H. Beck, 
2002.

31 SIČÁKOVÁ-BEBLAVÁ, Emília – BEBLAVÝ, Miroslav. Prístupy k definovaniu korupcie.  
In Sociológia, 2007, roč. 39, č. 4, s. 320.
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sleduje Transparency International. Konkrétnymi výsledkami Slovenskej a Čes-
kej republiky sa zaoberáme v nasledujúcom texte.32 

Globálny barometer korupcie v roku 2013 – SR a ČR spolu

Zdroj: vlastné spracovanie

Pre obyvateľov SR bola v  roku 2013 najskorumpovanejšia oblasť súdnej 
moci, nedôverovali súdom. Len 8 % ľudí, ktorí mali v danom roku skúsenosti so 
súdmi, sa priznalo k uplácaniu. Až o 20 % viac ľudí malo skúsenosti s úplatkami 
v oblasti zdravotníctva. Podľa prieskumu podplácala chudobnejšia vrstva a ľudia 
na dôchodku. Ľudia s vyšším príjmom podplácali v oblasti daní a stredná vrs-
tva platila úplatky súdom a polícii. Zle dopadli výsledky korupcie v parlamente 
a politických stranách. Podľa občanov mohol za korupciu v tejto sfére súkromný 
záujem verejných činiteľov. Za najviac skorumpovanú oblasť občania ČR v roku 
2013 označili politické strany. Oproti minulému sledovanému obdobiu v roku 
2011 sa percento respondentov, ktorí považujú politické strany za skorumpo-
vané, zvýšilo o viac ako 23 %. Vysoké percento sa dosiahlo v oblasti úradov  
(71 %). Naopak, média patrili medzi oblasť s najnižšou korupciou. Oproti mi-
nulému sledovanému obdobiu si polepšili o 10%. V prieskume sa ľudia priznali, 
že až 15 % z nich má skúsenosť s úplatkami. Najviac podplácanou sférou bolo 

32 Boli získané zo stránky http://transparency.sk/sk/projekty/archiv-vsetkych/gbk2013_3/ (na-
vštívené 5. 12. 2017).
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zdravotníctvo. Obe republiky zaznamenali v sledovanom období problém s po-
litickými stranami a verejnými činiteľmi. Súdnictvo ČR vnímala ako skorumpo-
vanú oblasť viac ako polovica občanov a v SR ho označili za oblasť s najvyššou 
korupciou. Viac skorumpovanou krajinou v sledovanom období bola Slovenská 
republika, ktorú tak označilo až 60 % z celkového počtu opýtaných. Korupcia 
je podľa prieskumov dlhodobo jedným z najzávažnejších problémov Slovenska. 
Podľa globálneho barometra korupcie v roku 2015 až tri štvrtiny respondentov 
s takýmto tvrdením súhlasí, čo mierne prevyšuje priemer EU krajín obsiahnu-
tých v prieskume. Navyše, viac ako polovica opýtaných si myslí, že sa korupcia 
za posledné dva roky na Slovensku zvýšila. To zároveň súvisí aj so zistením, že 
63 % ľudí považuje vládne aktivity v boji s korupciou za neefektívne.33

Transparency International od roku 1995 každoročne zverejňuje index vní-
mania korupcie (Corruption Perceptions Index – CPI), ktorý je vyjadrením 
vnímania korupcie verejných činiteľov a politikov v skúmaných krajinách. Ide  
o zložený index, ktorý vychádza z údajov získaných z prieskumov uskutočňo-
vaných viacerými nezávislými renomovanými organizáciami, pričom každú zo 
skúmaných krajín hodnotia nielen zahraniční, ale aj domáci odborníci. Samot-
ný index môže nadobúdať hodnoty pohybujúce sa od 0,0 do 100,0. Platí, že čím 
vyššiu hodnotu index nadobúda, tým citlivejšie je vnímané korupčné správa-
nie v danej krajine a vyššia miera korupcie. V roku 2014 Slovensko skončilo 
na 54. mieste zo 175 krajín. Ide o zlepšenie o šesť miest oproti roku 2013. ČR 
sa posunula v rebríčku až o 16 priečok. Za rok 2016 skončilo Slovensko na  
54. mieste. Ide zároveň o zhoršenie o štyri miesta oproti roku 2015 pri rozšírení 
počtu hodnotených krajín zo 168 na 176 štátov. Predstavuje to siedme najhoršie 
umiestnenie z krajín EÚ, keď za nami skončili Chorvátsko, Maďarsko, Rumun-
sko, Taliansko, Grécko a ako posledné Bulharsko.34 

Dvaja z troch Slovákov podľa prieskumu veria, že bežný človek môže urobiť 
rozdiel v boji proti korupcii. Napriek tomu alarmujúcou je skutočnosť, že len 
polovica respondentov by bola ochotná nahlásiť korupciu, čo je tretí najhorší 
výsledok spomedzi krajín EÚ. Príčinou je strach z následkov, ktoré by také-
to hlásenie mohlo vyvolať, každý piaty Slovák (20,4%) by z obavy z možných  

33 Dostupné na internete: http://transparency.sk/sk/projekty/archiv-vsetkych/gbk2013_1/ (na-
vštívené 5. 12. 2017).

34 Dostupné na internete: http://transparency.sk/sk/cpi-2016-slovensko-v-boji-proti-korupcii-
-nadalej-stagnuje/?gclid=EAIaIQobChMIrtr65qPN1wIVR40bCh0w8ATlEAAYASAAEgLqE-
PD_BwE (navštívené 5. 12. 2017).
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dôsledkov nenahlásil akt korupcie, a len o málo menej uvádzaným dôvodom 
je, že by to podľa respondentov nerobilo žiadny rozdiel. Navyše, približne kaž-
dý desiaty Slovák uvádza ako dôvod svojej eventuálnej nečinnosti nevedomosť, 
kam takýto incident nahlásiť.35

Zdroj: vlastné spracovanie

35 Dostupné na internete: http://transparency.sk/sk/projekty/archiv-vsetkych/gbk2013_1/ (na-
vštívené 5. 12. 2017).
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Čo sa týka miery poskytovania úplatkov vo verejnom sektore, zdravotníc-
tvo bolo v roku 2015 vnímané ako oblasť, kde sa vyskytuje najväčšia korupcia. 
V porovnaní s predchádzajúcimi sledovanými obdobiami je zaznamenaný ná-
rast vnímania korupcie v oblasti ministerstiev (až o 8 % od roku 1999). Naopak, 
miera korupcie klesala na colných úradoch (až o 15 %) a obvodných úradoch 
(o 12 %). Počas sledovaných rokoch sa vnímanie korupcie ustálilo na 30 % 
v oblasti miestnej samosprávy. Na základe prieskumu bolo takisto zistené, že 
korupcia na Slovensku je rozšírená vo forme klientelizmu, čo si myslí až 49 % 
opýtaných a vo forme rodinkárstva, čo predstavuje až 52 %. Je potrebné povedať, 
že sú to aj obyčajní ľudia, ktorí svojím podielom prispievajú k vysokej úrovni 
úplatkárstva na Slovensku. Spomedzi opýtaných až 21 % v priebehu roka aspoň 
raz v nejakej forme zaplatilo úplatok, čo je tretí najhorší výsledok v EÚ (po 
Litve a Grécku). Výrazne to prevyšuje priemer krajín EÚ (10,3 %), ale aj priemer 
postkomunistických krajín, ktoré už sú členmi EÚ (13,4 %). Za dôvod značnej 
rozšírenosti korupcie na Slovensku možno označiť jej ukotvenosť v kultúre. Na 
Slovensku sa spomedzi krajín EÚ dáva najviac úplatkov ako dar či poďakova-
nie (po prepočte až 9,24 % ľudí). Druhým v poradí je Česko, potom nasleduje 
Lotyšsko, Litva a Maďarsko.36

Druhým hlavným princípom európskej verejnej správy, ktorý ovplyvňuje 
korupciu v tejto oblasti, je spoľahlivosť a predvídateľnosť. Právny štát (rule of 
law, Rechtsstaat, état de droit) je opakom svojvoľného konania, klientelizmu. 
Prejavuje sa cez právnu istotu, právnu ochranu. Vo verejnej správe ide o vy-
lúčenie svojvoľnosti pri správe verejných vecí. Preto existujú zákonné normy 
a mechanizmy, ktoré túto činnosť vylučujú, a teda riešenie verejných vecí sa 
stáva dôveryhodné a predvídateľné. Keďže verejná správa vykonáva svoju zod-
povednosť prostredníctvom zákonov, dôraz je kladený na neutralitu a všeobec-
nú platnosť (nediskrimináciu). Máme na mysli presnú hierarchiu zákonných 
nariadení, ako aj to, že verejná inštitúcia by nemala mať právomoci, ktoré by 
odporovali všeobecným nariadeniam. Do tejto oblasti skúmania patrí aj pro-
fesionalita a profesijná nezávislosť v štátnej službe, lebo systém štátnej služby 
je, podľa nášho názoru, jedným z hlavných faktorov ovplyvňujúcich kvalitu ve-
rejnej správy. Zákonné normy prispievajú k dôveryhodnosti a predvídateľnosti 
administratívnych výkonov a rozhodnutí, čo podporuje právnu istotu a právnu 

36 Dostupné na internete: http://transparency.sk/sk/projekty/archiv-vsetkych/gbk2013_1/ (na-
vštívené 5. 12. 2017).
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bezpečnosť. Právny štát je založený na dôveryhodnosti a predvídateľnosti, verej-
ná správa je zaviazaná plniť svoje povinnosti v súlade so zákonom. Verejné or-
gány prijímajú rozhodnutia na základe všeobecných nariadení alebo princípov, 
ktoré sa nestranne uplatňujú v každom prípade, ktorý daný orgán prejednáva. 
Verejná správa by mala rozhodnúť v súlade s nariadením a interpretačným vý-
rokom súdu bez akýchkoľvek ďalších úvah. S právnym štátom súvisí zákonom 
definovaná právomoc. Verejné inštitúcie môžu prijímať rozhodnutia o tých zá-
ležitostiach, ktoré patria do ich zákonnej jurisdikcie. Okrem toho orgány verej-
nej správy musia vykonávať svoju činnosť podľa zákona a na základe princípu 
rovnosti, takisto musia niesť za svoje rozhodnutia aj možné následky. Mali by 
sa správať tak, aby plnili potreby občanov, získali si ich dôveru čestnosťou, za-
bezpečili štát s čo najnižšou korupciou, nestrannosťou v rôznych situáciách, 
nezávislosťou a pod. Ukazovateľom, vďaka ktorému môžeme sledovať právnu 
istotu, je index dôveryhodnosti.

Ďalším princípom európskej verejnej správy je efektívnosť, úzko súvisí s jej 
výkonnosťou. Ovplyvňuje aj podmienky pre korupciu v národnej ekonomike. 
Význam efektívnosti ako dôležitého aspektu verejnej správy je pomerne nový. 
Keďže sa štát stal poskytovateľom verejných služieb, koncepcia produktivity 
vstúpila aj do sféry štátnej správy. Pre výkonnosť je typické udržiavanie rov-
nováhy medzi použitými zdrojmi a dosiahnutými výsledkami, efektívnosť za-
bezpečuje, aby výkon verejnej správy bol úspešný v dosahovaní cieľov a rieše-
ní problémov v súlade s právom. Aby bola dodržaná efektívnosť, poskytovaná 
služba musí byť poskytnutá v určitej kvalite, ale za nižšiu platbu a pri nižších 
nákladoch. Jedným z poskytovateľom verejných služieb je štát, len v niekto-
rých prípadoch je možné presunúť výrobné aktivity štátu na súkromný sektor. 
Efektívnosť verejnej správy je možné merať cez ukazovatele výkonnosti verejnej 
správy, napríklad veľkosť výdavkov na štátnu správu a ich podiel na vytvorenom 
HDP. Na úrovni samosprávy môže byť jedným z ukazovateľov benchmarking. 
Ide o manažérsky proces založený na neustálom porovnávaní a meraní organi-
zácie s cieľom nachádzať možnosti a spôsoby, ako realizovať svoje aktivity lepšie 
a ako zvyšovať svoju výkonnosť. Podporuje konkurenčné prostredie, je založený 
na princípe vzájomného porovnávania istej samosprávy s inými samosprávami 
s cieľom dosiahnuť lepšie výkony vo vlastnej organizácii. Ide vlastne o metódu 
zlepšovania učením sa od iných.
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V roku 2015 predstavovali všeobecné výdavky verejnej správy v členských 
krajinách OECD priemerne takmer polovicu HDP. Vo väčšine krajín smerovali 
najväčšie výdavky do sociálneho zabezpečenia – za rok 2015 to bolo v priemere 
takmer 34 % z celkových výdavkov. Výdavky na zdravotníctvo (14,7 % z celko-
vých výdavkov), všeobecné verejné služby (13,1 %, patria tu aj úroky z dlhov)  
a vzdelávanie (13,1 %) sa tiež značnou mierou podieľajú na celkových výdav-
koch. Verejná správa sa nielen vo veľkej miere podieľa na výdavkoch, ale je aj 
významným zamestnávateľom: v krajinách OECD pracuje vo verejnej správe  
v priemere takmer štvrtina z celkového počtu pracovných síl.

Posledným je princíp zodpovednosti, ktorý vyjadruje to, že orgán verejnej 
správy je zodpovedný za svoje rozhodnutia voči iným správnym, súdnym a zá-
konodarným orgánom. Nemôže byť vylúčený z možnosti byť kontrolovaný a do-
zorovaný inými orgánmi, nesmie byť oslobodený od ich podrobného skúmania 
a hodnotenia. Výkony verejných orgánov podliehajú kontrole zo strany rôznych 
inštitúcií. Pre zabezpečenie tohto princípu je potrebný dohľad v podobe vyšších 
orgánov, súdov, ombudsmana, inšpekcie, parlamentných výborov, prokuratú-
ry, interného a externého auditu, médií, atď.37 Kontrolujú, či je výkon orgá-
nov verejnej správy efektívny, účinný a včasný. Tento princíp možno vykonávať  
v hraniciach kompetentnosti orgánov verejnej správy. Kompetentnosť je vyme-
dzenie okruhu spoločenských vzťahov, v ktorých orgán môže, resp. musí vyko-
návať svoju právomoc. Vymedzuje mu pole pôsobnosti predovšetkým miestne 
a vecne. Je právnym vyjadrením prevedenej deľby práce medzi jednotlivými 
správnymi orgánmi v rámci verejnej správy.38 Vo všeobecnosti môžeme pove-
dať, že orgány verejnej správy vykonávajú svoje rozhodnutia na svojom území, 
na základe práv a povinností. V prípade, že ich konanie je v rozpore so záko-
nom, hrozia im sankcie alebo tresty. Zodpovednosť je účinná pri poukazova-
ní na to, či sa dodržiava zákonnosť, otvorenosť, transparentnosť, nestrannosť  
a rovnosť pred zákonom, je nevyhnutná z hľadiska zaručenia takých zásad ako 
efektívnosť, účinnosť, spoľahlivosť a predvídateľnosť výkonu verejnej správy. Vo 
všeobecnom ponímaní zodpovednosť znamená, že osoba alebo orgán musí po-
dať inej osobe alebo orgánu vysvetlenie o opodstatnenosti svojej činnosti. Na 
jeho činnosť môžu mať vplyv preskúmanie ústavnosti rozhodnutia, odvolanie 

37 KRNÁČ, Jozef – KOŽIAK, Radoslav – LIPTÁKOVÁ, Katarína. Verejná správa a regionálny 
rozvoj. Banská Bystrica : Ekonomická fakulta UMB, 2008.

38 BERČÍK, Peter. Ekonomika vyšších územných celkov. In Verejná správa, 1997, roč. 80, č. 10,  
s. 1 – 3.
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sa na vyšší administratívny orgán, inšpekcia zvláštnou radou alebo komisiou  
a mnohé ďalšie. Vo sfére verejnej správy je zodpovednosť zaručená prostredníc-
tvom komplexného súboru pomerne formálnych postupov. Medzi ukazovatele, 
ktoré sledujú princíp zodpovednosti, by sme mohli zaradiť hrubý a čistý dlh 
verejnej správy. 

Záver 
Korupcia je negatívnym a komplikovaným spoločenským javom s vysokou 

mierou latencie, ktorý ohrozuje základné princípy demokratickej spoločnosti 
a verejného života. Tvrdenie, že cieľom je úplné vykorenenie korupcie by bolo 
asi nadmieru trúfalé, dokonca (z hľadiska sebareflexie) aj nereálne. Môžeme sa 
však aspoň pokúsiť zlepšiť to,čo sa zlepšiť dá.39 Korupcia predstavuje závaž-
ný problém pre fungovanie administratívneho systému, je nutné uvažovať aj  
o prostriedkoch, ktoré korupciu eliminujú. R. Pomahač a O. Vidláková rozdeľu-
jú prostriedky v boji proti korupcii na inštitucionálne (napríklad parlamentná 
kontrola, súdna kontrola a pod.) a právne (boj proti korupcii prostredníctvom 
právnych noriem).40 Ekonomický prístup zdôrazňuje finančné následky úplat-
kov, klientelizmu. Je založený na fakte, že personálne finančné obohatenie je 
silnou motivačnou silou a korupcia sa rozvíja, ak výnosy prevyšujú náklady. 
Ako jeden z vhodných nástrojov riešenia korupcie vyzdvihuje nadštandardné 
finančné ocenenie práce tých, ktorí disponujú právomocou rozhodovať o dôle-
žitých verejných záležitostiach. Argumentuje tým, že zvýšenie nákladov spojené 
so zvýšením platov alebo odmien takýchto zamestnancov neprevýši straty, ku 
ktorým dochádza v dôsledku ich korupčného správania. Ekonomický prístup  
v sebe obsahuje predpoklad neochoty z hľadiska odmeňovania, resp. pracovné-
ho ohodnotenia spokojných zamestnancov správať sa korupčne.

Konštruktívne angažovanie spoločnosti v rozhodovacích a riadiacich proce-
soch verejnej politiky na jednotlivých úrovniach vlády (občianska participácia) 
a hľadanie konsenzu v riešení verejných otázok týkajúcich sa súkromnej, ve-
rejnej a občianskej sféry, ktorý by inak nebolo možné dosiahnuť, je podstatou 
jedného z novších prístupov v riadení verejného sektora – verejného vládnutia 

39 HULLOVÁ, Monika. Teoretické východiská pre analýzu problematiky korupcie. In Aktuálne 
problémy verejnej správy v stredoeurópskych krajinách združených v Európskej únii (s akcentom 
na problém korupcie). Kunovice : EPI, 2006. s. 127 – 133.

40  POMAHAČ, Richard – VIDLÁKOVÁ, Olga. Veřejná správa. Praha : Vydavateľstvo C. H. Beck, 
2002.
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(Public Governance). Občan a iné zainteresované subjekty ako aktívna súčasť ve-
rejnej politiky prispievajú k voľbe dobrých rozhodnutí, efektívnemu využívaniu 
zdrojov a posilneniu zodpovednosti za využívanie týchto zdrojov. Dôraz sa kla-
die na aktivizáciu organizačných a výkonových kapacít verejného sektora, a zá-
roveň sa iniciujú kontrolné mechanizmy ich využívania. Prostredníctvom nich 
sa vytvára významný tlak na zlepšovanie výkonu verejného sektora a riešenie 
otázok korupcie. Ide o vybudovanie modernej a profesionálnej verejnej správy 
cez realizáciu dôkladnej reformy zameranej na zlepšenie riadenia a riešenie 
korupcie. S korupciou veľmi úzko súvisí zadávanie verejných zákaziek, pretože 
zaistenie transparentnosti v tejto oblasti je jednou z hlavných požiadaviek EÚ. 
Legislatíva spojená so zadávaním verejných zákaziek je nesmierne zložitá. Je 
nutné si uvedomiť, že pracuje s dvomi rôznymi právnymi systémami – systém 
európskeho práva a systém národných práv členských štátov. Napriek protiko-
rupčným opatreniam, ktoré by bolo vhodné realizovať vo verejnom sektore cez 
zabezpečenie vyššej transparentnosti pri výberových konaniach (zverejnenie čo 
najväčšieho počtu informácii o projekte, detailné porovnanie všetkých alterna-
tív, vysoká kontrola narábania s verejnými financiami a pod.), zastávame názor, 
že korupcia sa dá z verejného sektora najjednoduchším spôsobom odstrániť 
výmenou aktérov potenciálne korumpovateľných a ich nahradením za morálne 
čistých a zásadových aktérov. Problém, ktorý však nadväzuje na toto pomerne 
jednoduché riešenie, však spočíva v jeho zidealizovanej predstave, pretože zá-
sadových ľudí, ktorí by rozhodovali o pridelení verejných zákaziek a súčasne 
by nemali záujem finančne si „prilepšiť“ uprednostnením niektorého aktéra 
zo súkromného sektora za percentuálnu províziu z hodnoty zákazky, je prav-
depodobne nemožné nájsť. Pritom formy, akými sa korupcia prejavuje, bývajú 
natoľko odlišné, že nájdenie jednoduchého a účinného riešenia nie je ľahké.

Ak si občania uvedomia svoje práva a možnosti ako ovplyvniť prijímané roz-
hodnutia, a v prípade nespokojnosti budú môcť uplatniť aj dostupné kontrolné 
nástroje, čím sa rozhodnutia stanú transparentnejšími a prehľadnejšími, ob-
medzí sa tak priestor pre možnú korupciu vo verejnej správe, čo môže prispieť  
k formovaniu otvorenejšej a spoľahlivejšej verejnej správy. Jednou z možností 
ako zvýšiť mieru politickej kontroly nad korupciou, je prístup umierneného 
manažerizmu. Iným spôsobom je zavádzanie princípov trhového mechaniz-
mu a manažérskych metód riadenia s cieľom zefektívniť fungovanie verejného 
sektora (New Public Management). Ako ďalší nástroj reformy verejnej správy  
s cieľom obmedziť korupciu bola uplatňovaná metóda privatizácie vo verejnom  
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sektore. Ani privatizácia nedokázala úplne odstrániť problémy verejného sek-
tora. Nemožno presunúť určitú aktivitu z jedného sektora do druhého bez toho, 
aby sa zvážila povaha konkrétnej aktivity, výhody a nevýhody jej realizácie. Pri-
vatizácia prirodzených monopolov by mala byť doplnená o opatrenia na zacho-
vanie konkurenčného prostredia, pretože v konečnom dôsledku by mohla zna-
menať len premenu verejného monopolu na súkromný. Benchmarking možno 
ako alternatívny model zvyšovania efektívnosti vo verejnej správe považovať 
za veľký prínos, pretože porovnávaním s ostatnými možno predísť viacerým 
chybám a nedostatkom a ušetriť tak obmedzené finančné prostriedky verejnej 
správy. 

Úplné odstránenie korupcie je cieľ, ktorý si je možné stanoviť ako ideálny. 
Na tejto ceste je potrebné mať na pamäti, že sa stretávame s bytostným záuj-
mom každej ľudskej entity - túžbou po výhode. Zrejme neexistuje človek, ktorý 
by netúžil po nejakej forme výhody a prospechu pre seba, rodinu, firmu a pod. 
Je preto zložité predvídať všetky varianty, akými sa budú chcieť jednotlivci ale-
bo združenia jednotlivcov k určitým výhodám dopracovať. Dôležitú úlohu 
v korupcii zohrávajú médiá, sú silným prvkom protikorupčného boja, pretože 
ovplyvňovaním verejnej mienky môžu iniciovať ľudí vo verejnom živote na po-
trebné zmeny.

Až budúcnosť však ukáže, či odhodlanie postaviť sa spoločensky pevne za-
korenenému fenoménu, akým korupcia je, bude sláviť úspech. Otázku korup-
cie a jej ekonomických dopadov považujeme za vhodný predmet skúmania do 
budúcnosti. Právne postihnúť korupciu je mnohokrát náročné z dôvodu, že 
o nej neexistuje hmotný dôkaz v podobe písomného dokladu a pod. Ďalšími 
komplikáciami, ktoré sprevádzajú skúmanie a odhaľovanie korupčných aktivít, 
sú najmä faktory, ako napríklad nedostatočná pripravenosť kontrolných orgá-
nov alebo nevôľa obyvateľstva pomáhať pri odhaľovaní, dokumentovaní a do-
kazovaní korupcie, čo potvrdil aj náš výskum. Korupčná klíma na území SR 
spôsobuje dlhodobú frustráciu občanov, ktorá vedie k nedôvere voči orgánom 
a inštitúciám, ktoré vyšetrujú a zaoberajú sa korupciou v trestnoprávnej rovine. 
Makro-ekonomickú analýzu dopadov korupcie je potrebné rozšíriť na ekono-
mickú analýzu právnej úpravy korupcie. Všeobecné princípy ekonomických  
a analytických metód možno využiť pri zohľadňovaní ekonomickej prínosnosti 
právnej úpravy pri tvorbe nových právnych predpisov, čo je konečným cieľom 
riešeného projektu.
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OVPLYVŇUJE KORUPCIA EKONOMICKÝ RAST?1

Zdenka Poláková

Abstrakt
Tento príspevok skúma príčinnú závislosť medzi korupciou a ekonomickým 

rastom v 27 krajinách EÚ s použitím regresného modelu panelových dát s fix-
ným efektom a využitím Grangerovho testu príčinnej závislosti. Použitie tohto 
testu je vhodné pre túto empirickú štúdiu kvôli existencii závislosti na priereze  
a heterogénnosti v jednotlivých krajinách. Z výsledkov testu Grangerovej kau-
zality sa príčinná závislosť medzi korupciou a ekonomickým rastom nepotvrdi-
la. To znamená, že znižovanie stupňa korupcie priamo nevedie k ekonomické-
mu rastu. Zistenia, zhrnuté v tomto príspevku, nepodporujú konvenčný pohľad 
na korupciu ako prekážku ekonomického rastu v skúmaných členských štátoch 
EÚ. Vzhľadom na nedostatok dôkazov naznačujúcich tvrdenia, že korupcia 
výrazne ovplyvňuje ekonomický rast, prijatie protikorupčných opatrení bude 
predstavovať len malú podporu pre ekonomický rozvoj v krajine. 

Kľúčové slová: korupcia, ekonomický rast, vládne výdavky

Abstract
This study utilizes the panel regression analysis and the Granger causal-

ity approach, which incorporates both cross-sectional dependence and hetero-
genity across countries, to investigate whether corruption negatively impacts 
economic growth in 27 EU countries. The empirical results that the positive or 
negative causality between corruption and economic growth is not clear. This 
means that reducing corruption does not directly lead to economic growth. In 
sum, the findings of this study do not support the conventional view of corrup-
tion as an impediment to economic growth for EU countries. Given the lack 
of evidence suggesting that corruption significantly impacts economic growth, 
this study finds that there is limited value to adopt anti-corruption policies as 
the means to promote economic development. 

Keywords: corruption, economic growth, government spending

1 Tento príspevok vznikol v rámci projektu VEGA č. 1/0246/16 s názvom Efektívnosť fiškálnej 
a monetárnej politiky v priebehu ekonomického cyklu.
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Úvod
Korupcia predstavuje problém na celom svete. Vzhľadom na spoločné vní-

manie korupcie, ktorá bráni hospodárskemu rozvoju, rozvinuté a rozvíjajúce sa 
krajiny začali investovať do zdrojov na prevenciu a kontrolu korupcie. Korupcia 
môže byť definovaná rôzne. Z hľadiska rozsiahlosti aktivít, ktoré definícia ko-
rupcie zahŕňa, na jednom konci spektra je definovaná zákonom, a na druhom 
konci spektra je definovaná podľa verejnej mienky. Hovoríme o užšom a širšom 
ponímaní korupcie. Právny pohľad na korupciu vychádza zo zákonov, ktoré ur-
čujú, čo je a čo nie je korupcia. Ak úradník príjme úplatok, dopustil sa trestného 
činu korupcie. Z tohto pohľadu sa korupcia považuje za deviantné správanie, 
t. j. správanie odlišujúce sa od noriem upravujúcich vykonávanie zverených 
činnosti. Korupciu teda ponímame ako odchýlku od právnych noriem, a teda 
porušovanie platných noriem a zákonov. Ak jednotlivec vykoná činnosť, ktorá 
zákonom zakázaná nie je, nie je skorumpovaný. Problém tohto tzv. úzkeho po-
hľadu na korupciu spočíva jednak v nedokonalosti legislatívy, a jednak v tom, 
že nie každé deviantné správanie je potrebné sankcionovať trestným právom. 
Z pohľadu ekonomickej vedy je korupcia osobitný typ problému. Korupčná 
transakcia je dobrovoľná transakcia, ktorá sa uskutoční len vtedy, keď očakáva-
né výnosy z tejto transakcie sú pre obe strany korupčnej transakcie vyššie ako 
očakávané náklady. Korupcia je z ekonomického pohľadu problémom preto, 
lebo so vznikom korupčnej transakcie vznikajú aj negatívne externality. Ko-
rupčná transakcia je zvyčajne pre jej účastníkov výhodná práve preto, lebo im 
umožňuje preniesť časť nákladov na tretie osoby. Ak na základe úplatku úradník 
prednostne vybaví konkrétneho klienta, náklady vznikajú všetkým ostatným 
klientom, ktorí budú vybavení neskôr.2

Vplyv korupcie na ekonomický rast
Vzhľadom na rastúce obavy pred škodlivými účinkami korupcie na hospo-

dársky rozvoj sa problematike tohto vzťahu venovalo množstvo empirických 
štúdií. Autori zaoberajúci sa touto problematikou zistili najmä, že korupcia zni-
žuje prílev priamych zahraničných investícii do krajiny a obmedzuje produkti-
vitu práce, a tým pádom znižuje aj ekonomický rast. Štúdie tiež poukázali na to, 
že krajiny s rozvinutejšou korupciou čelia vyššej miere inflácie, zaznamenávajú 

2 BEBLAVÝ, Miroslav. Ekonomický pohľad na škodlivosť korupcie a jej možné riešenia. In Eko-
nomický časopis, 2007, s. 699 – 700. Dostupné na internete: http://www.sav.sk/journals/uplo-
ads/0929115107%2007%20Beblavy.pdf (navštívené 5. 12. 2017).
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rozsiahlejšiu tieňovú ekonomiku, nižšie výdavky na vzdelávanie a zdravotnú 
starostlivosť, a tiež, že korupcia má nepriaznivý vplyv na chudobných.

Mauro (1995) poukazuje na to, že silná korupcia výrazne znižuje investície 
a tým aj ekonomický rast.3 Podľa Tanziho (1998) korupcia negatívne ovplyv-
ňuje konkurencieschopnosť krajiny, a to nielen tým, že znižuje investície, vládne 
výdavky na vzdelávanie a zdravotnú starostlivosť a postihuje ekonomický rast, 
ale tiež spôsobuje nevyvážené výdavky, nesprávne trhové stimuly a nedostatoč-
ne pridelené národné zdroje.4 Podobne Monte a Papagni (2001) na príklade 
Talianska poukazujú na to, že korupcia nielen priamo obmedzuje priemerný 
príjem zo závislej činnosti, ale takisto znižuje súkromné investície, čo znižu-
je efektívnosť výdavkov na verejné investície a spomaľuje ekonomický rast.5 
Gyimah-Brempong (2002) poukazuje na to, že korupcia nielenže znižuje eko-
nomický rast, ale tiež prispieva k nerovnomernému rozdeľovaniu príjmov.6 
Štúdia Gyimah-Brempong a Camacho (2006), v ktorej autori využili panelové 
údaje 61 krajín sveta v rôznych štádiách ekonomického cyklu v priebehu 20 
rokov, zistila, že najväčší vplyv korupcie na ekonomický rast zaznamenávajú 
krajiny s vyššími príjmovými nerovnosťami.7 Maiyaki (2010) tvrdí, že korup-
cia spomaľuje ekonomický rast, vedie k neefektívnym investíciám do verejných 
projektov a spomaľuje zahraničné investície.8 Dridi (2013) naznačuje, že ne-
gatívny vplyv korupcie na ekonomický rast je spôsobený prevažne jej dopadom 
na ľudský kapitál a politickú nestabilitu.9

3 MAURO, Paolo. Corruption and growth. In The Quarterly Journal of Economics, 1995, roč. 110, 
č. 3, s. 681 – 712.

4 TANZI, Vito. Corruption around the world: Cause, consequences, scope, and cures. In IMF 
Staff Paper. Washington, D.C. : International Monetary Fund, 1998, s. 559-594. Dostupné na 
internete: https://www.imf.org/external/pubs/ft/wp/wp9863.pdf (navštívené 5. 12. 2017).

5 MONTE, Alfredo – PAPAGNI, Erasmo. Public expenditure, corruption, and economic growth: 
The case of Italy. In European Journal of Political Economy, 2001, roč. 17, č. 1, s. 1 – 16.

6 GYIMAH-BREMPONG, Kwabena. Corruption, economic growth, and income inequality in 
Africa. In Economic of Governance, 2002, roč. 3, č. 3, s. 183 – 209.

7 GYIMAH-BREMPONG, Kwabena – CAMACHO, Samaria Munoz. Corruption, growth, and 
income distribution: Are there regional differences. In Economic of Governance, 2006, roč. 7,  
č. 3, s. 245 – 269.

8 MAIYAKI, Ahmed Audu. The effects of corruption on the Nigerian economy. In IBA Business 
Review, 2010, roč. 5, č. 2, s. 111 – 126.

9 DIRDI, Mohamed. Corruption and economic growth: The transmission channels. In Journal 
of Business Studies Quarterly, 2013, roč. 4, č. 4, s. 121 – 152.
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Empirické štúdie zaoberajúce sa vplyvom korupcie na firmy tiež naznaču-
jú, že korupcia môže mať nepriaznivý vplyv na výkonnosť a ziskovosť firiem, 
a tým aj na ekonomický rast, pretože investície firiem tvoria jednu zo zložiek 
HDP. Napríklad autori Lau, Yang, Zhang a Leung (2015) zistili, že korupcia od-
rádza od inovácií a ekonomického rastu.10 Van Vu, Tran, Van Nguyen a Lim 
(2016) zistili, že intenzita korupcie má negatívny vplyv na finančnú výkonnosť 
firiem.11

Treba tiež poznamenať, že literatúra, ktorá sa označuje ako grease on the 
wheel (mazadlo kolies) naznačuje, že korupcia môže byť aj efektívna. Naprí-
klad autori Lau, Demir a Bilgin (2013) zistili, že z pohľadu firiem korupcia 
vedie k zníženiu neistoty o vládnej politike tým, že sa stane predvídateľnejšou 
pre firmy uchádzajúce sa o štátne zákazky kvôli zvýšenému úplatkárstvu.12 To 
znamená, že firmy v krajinách s vyššou mierou korupcie si môžu byť istejšie, 
že dosiahnu svoje podnikateľské ciele s pomocou úplatku. Dzhumasev (2014a) 
poukazuje na to, že interakcia medzi korupciou a predstaviteľmi vládnej moci 
formuje efektívnosť verejných výdavkov, čo naopak určuje rastové efekty korup-
cie.13 V každom prípade skorumpovaná byrokracia narúša účel a funkčnosť 
verejného sektora a mení štruktúru vládnych výdavkov.

Korupcia môže mať vplyv aj na verejný dlh, a to v dôsledku neefektívneho 
vynakladania vládnych výdavkov. Korupcia nielenže zvyšuje veľkosť verejných 
výdavkov, ale tiež môže zmeniť štruktúru verejných výdavkov, ktoré sa presúva-
jú z dôležitých sektorov, akými sú zdravotníctvo a vzdelávanie, smerom k sekto-
rom, ktoré zahŕňajú väčšie tajomstvo a menej transparentnosti, ako napríklad 
obrana. Výdavky na obranu nemusia byť dôkladne monitorované daňovými  
a colnými orgánmi, ani by nemali podliehať obvyklým auditom a iným  
právnym predpisom, pričom v prípade, že tieto výdavky na obranu sú financo-
vané z pôžičiek, môže sa v konečnom dôsledku navýšiť verejný dlh. 

10 LAU, Chi Keung Marco et al. Determinants of innovative activities: Evidence from Europe and 
Central Asia region. In Singapore Economic Review, 2015, roč. 60, č. 1, s. 18.

11 VAN VU, Huong et al. Corruption, Types of corruption and firm financial performance: New 
evidence from a transitional economy. In Journal of Business Ethics. Netherlands : Springer, 
International Publishing AG, 2016, s. 1 – 12. Dostupné na internete: http://dx.doi.org/10.1007/
s10551-016-3016-y (navštívené 5. 12. 2017).

12 LAU, Chi Keung Marco – DEMIR, Ender – BILGIN, Mehmet Huseyin. Experience-based cor-
porate corruption and stock market volatility: Evidence from emergings markets. In Emerging 
Markets Review, 2013, roč. 17, s. 1 – 13.

13 DZHUMASHEV, Ratbek. Corruption and growth: The role of governance, public spending, 
and economic development. In Economic Modelling, 2014, roč. 37, s. 202 – 215.
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Testovanie príčinnej závislosti medzi korupciou a ekonomickým rastom
Na skúmanie príčinnej závislosti medzi korupciou a ekonomickým rastom 

sa v príspevku využil regresný model panelových dát s fixným efektom. Na 
modelovanie regresného modelu panelových dát bol zvolený program EViews. 
Súbor údajov použitých v tomto príspevku pozostáva z ročných pozorovaní 
Indexu vnímania korupcie (CPI), ekonomického rastu (HDP) a Indexu eko-
nomickej slobody (EFI) za 27 členských krajín EÚ od roku 2005 do roku 2016. 
Keďže údaje o Chorvátsku nie sú vo viacerých skúmaných rokoch dostupné, 
tento príspevok skúma príčinnú závislosť medzi korupciou a ekonomickým 
rastom len v 27 krajinách EÚ. Závislou premennou v modeli je ekonomický 
rast vyjadrený prostredníctvom HDP na osobu (HDP per capita), pričom údaje 
boli získane z Eurostatu. Nezávislými premennými sú Index vnímania korup-
cie a Index ekonomickej slobody. Index vnímania korupcie, ktorý každoročne 
publikuje spoločnosť Transparency International, je najkomplexnejším indexom 
odzrkadľujúcim úroveň korupcie v krajine, kde krajiny s vyššími hodnotami 
indexu sú vnímané ako krajiny s nižším stupňom korupcie, a naopak. Index 
vnímania korupcie sa vyjadruje prostredníctvom stupnice 0 – 10. Index eko-
nomickej slobody,14 ktorý meria nadácia Heritage Foundation, je vyjadrením 
miery ekonomickej slobody, ktorá zabezpečuje zdravšiu spoločnosť, čistejšie 
prostredie, bohatstvo obyvateľstva, ľudský rozvoj, demokraciu a nízku úroveň 
chudoby. Index ekonomickej slobody používa stupnicu 0 – 100, kde väčšie čísla 
naznačujú vyššiu úroveň slobody.

Tabuľka 1 poskytuje súhrnnú štatistiku o ekonomickom raste pre 27 krajín 
EÚ. Výsledky v tabuľke 1 ukazujú, že Luxembursko má najväčšie HDP per capita 
a Bulharsko najnižšie HDP per capita. Tabuľka 2 zobrazuje súhrnné štatistiky 
CPI pre 27 krajín EÚ, pričom naznačuje, že Dánsko má najnižšiu mieru korup-
cie a Rumunsko má najvyššiu mieru korupcie.

14 V ekonomicky slobodnej spoločnosti môžu jednotlivci slobodne pracovať, vyrábať, konzu-
movať a investovať akýmkoľvek spôsobom. V ekonomicky slobodných spoločnostiach vlády 
umožňujú voľný pohyb práce, kapitálu a tovaru, a zdržiavajú sa nátlaku alebo obmedzenia 
slobody nad rozsah, ktorý je potrebný na ochranu a zachovanie slobody. Ekonomická sloboda 
prináša väčšiu prosperitu. Index ekonomickej slobody dokumentuje pozitívny vzťah medzi 
ekonomickou slobodou a rôznymi pozitívnymi sociálnymi a hospodárskymi cieľmi.
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Tabuľka 1: Sumárne štatistiky HDP per capita Tabuľka 2: Sumárne štatistiky CPI

Zdroj: Eurostat, vlastné spracovanie
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Zdroj: Transparency International, vlastné spracovanie
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Tabuľka 3 zobrazuje súhrnnú štatistiku EFI. Výsledky poukazujú, že Írsko 
má najvyššiu úroveň ekonomickej slobody, zatiaľ čo Grécko má najnižšiu úro-
veň ekonomickej slobody.
Tabuľka 3: Sumárne štatistiky EFI 

Zdroj: Heritage Foundation, vlastné spracovanie
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Aby sme získali lepšiu predstavu o tom, ako koreluje ekonomická výkonnosť 
vyjadrená ukazovateľom HDP per capita s korupciou, odhaduje sa v tejto časti 
príspevku regresný model panelových dát s fixným efektom. Klasická regresná 
analýza dáva iba informáciu o korelácii medzi skúmanými premennými. Koefi-
cienty nemožno interpretovať nijako kauzálne. Krajina X sa môže vyznačovať 
neefektívnym vzdelávaním, a preto je jednak chudobná a jednak zamestnáva 
v sektore vzdelávania veľké množstvo pracovníkov. Krajina Y tento problém 
nemá, a preto je oveľa bohatšia a stačí, že vo vzdelávaní pracuje menší počet 
zamestnancov. Regresná analýza neuvažuje s ťažko pozorovateľnými a ešte ťaž-
šie merateľnými veličinami, ako je napríklad úroveň inštitúcií alebo efektivita 
vzdelávania. Tieto veličiny sa medzi krajinami rôznia. Sčasti je možné tento 
problém vyriešiť vykonaním panelovej regresie, ktorá ako vysvetľujúce premen-
né využíva, okrem štruktúry ekonomiky, aj fixný efekt, ktorý sa medzi krajinami 
rôzni. Rovnicu regresného modelu panelových dát s fixným efektom označíme 
ako Model I., ktorý má tvar: 

Model I.:  

kde yi,t – HDP per capita v krajine i a čase t, β0,1,2 – koeficienty, CPIi,t – Index 
vnímania korupcie pre krajinu i v čase t, IEFi,t – Index ekonomickej slobody pre 
krajinu i v čase t, δτ,…,T – koeficienty zodpovedajúce umelým premenným pre ob-
dobia 2 až T, vi – fixný efekt pre krajinu i v čase t, εi,t – náhodná zložka.

Model I. však stále trpí dôležitým nedostatkom – nazerá na vzťah súčas-
nej ekonomickej výkonnosti. Predpokladajme však, že napríklad v roku 2009 
v ekonomike dôjde k priaznivej alebo nepriaznivej zmene v korupcii. Je málo 
pravdepodobné, že priaznivé alebo nepriaznivé efekty na ekonomickú výkon-
nosť sa prejavia práve v tomto roku a iba v tomto roku. Oveľa rozumnejšie je 
predpokladať, že ekonomika potrebuje istý čas na to, aby sa zmeny v korupcii 
naplno odzrkadlili v ekonomickej výkonnosti. Tento problém je možné vyriešiť 
rôznymi spôsobmi, jedným je kontrolovať pre oneskorené HDP. Model II. má 
potom tvar:

Model II.: 

kde yi,t – HDP per capita v krajine i a čase t, β0,1,2 – koeficienty, α1 – parameter, 
yi-1 – oneskorené HDP v krajine i a v čase t, CPIi,t – Index vnímania korupcie pre 
krajinu i v čase t, EFIi,t– Index ekonomickej slobody pre krajinu i v čase t, δτ,…,T– 
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koeficienty zodpovedajúce umelým premenným pre obdobia 2 až T, vi– fixný efekt 
pre krajinu i v čase t, εi,t – náhodná zložka.

Konečný regresný model pozostáva z 3 exogénnych premenných vysvetľujú-
cich na základe hodnoty upraveného koeficientu determinácie (Adjusted R Squ-
ared) 93,8 % variability závislej premennej. Z výsledkov odhadov regresného 
modelu (tabuľka 4) môžeme pozorovať, že vplyv Indexu vnímania korupcie na 
ekonomický rast je na základe F-štatistiky (F-stat. < 0.05) štatisticky významný. 
Môžeme teda konštatovať, že existuje pozitívny vzťah medzi Indexom vnímania 
korupcie a ekonomickým rastom. Pri jednotkovom náraste Indexu vnímania 
korupcie a nemeniacej sa hodnote ostatných premenných narastie závislá pre-
menná (HDP per capita) priemerne o 0,089 p.b, pričom vyššie hodnoty tohto 
indexu znamenajú nižší stupeň korupcie, t. j. v krajinách s nižším stupňom 
korupcie dochádza k rastu HDP, a teda k ekonomickému rastu.

Tabuľka 4: Výsledky regresného modelu II. panelových dát

Model II.

Počet pozorovaní 297

R squared 0,944

Adjusted R squared 0,938

Durbin-Watson 2,325

Premenné (nezávislé) Coefficient Std. Error  
of the Estimate

T-stat. F-stat.

Konštanta 5,597 0,549 10,189 0,000*

oneskorené HDP 0,222 0,057 3,906 0,000*

Index vnímania korupcie 0,089 0,029 3,031 0,003*

Index ekonomickej slobody 0,007 0,006 1,119 0,264*

Predictors: (Constant), Index vnímania korupcie, Index ekonomickej slobody
Dependent Variable: HDP per capita 

*hladina štatistickej významnosti je 5 %

Zdroj: vlastné spracovanie

Na preskúmanie smeru príčinnej závislosti sa v príspevku využil prístup Kó-
nya (2006), ktorý zodpovedá prierezovej a heterogénnej závislosti.15 Na testo-
vanie heterogenity sa využil Grangerov test kauzality a na testovanie prierezovej 
závislosti Breuschov-Paganov test.

15 KÓNYA, Laszlo. Exports and growth: Granger causality analysis on OECD Countries with 
panel data aproach. In Economic Modelling, 2006, roč. 23, s. 978 – 992.
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Grengerov test kauzality má dve hlavné výhody. Po prvé, umožňuje súbežnú 
koreláciu medzi krajinami a zohľadnenie heterogénnosti medzi krajinami. Po 
druhé, tento prístup zisťuje, pre ktoré krajiny existuje jednostranná, obojstran-
ná alebo žiadna príčinná závislosť medzi skúmanými premennými. Modely na 
testovanie Grangerovej kauzality môžeme zapísať nasledovne:

Model III.:  

Model IV.:  

kde y – HDP per capita, CPI – Index vnímania korupcie, EFI – Index ekono-
mickej slobody, N – počet krajín (i=1,...,N), t – časové obdobie (t=1,...,T), k – dĺžka 
oneskorenia, ly1, lx1, lz1, ly2, lx2, lz2 – maximálne oneskorenia pre y, CPI a EFI. 
EFI považujeme za kontrolnú veličinu.

Z výsledkov vykonaného testu Grangerovej kauzality (tabuľka 5), na základe 
ktorého sa skúmalo, či Index vnímania korupcie zapríčiňuje rast alebo pokles 
ekonomického rastu, a naopak, či ekonomický rast zapríčiňuje rast alebo pokles 
korupcie, môžeme konštatovať, že znižovanie stupňa korupcie priamo nevedie 
k ekonomickému rastu. A to z toho dôvodu, že príčinná závislosť medzi korup-
ciou a ekonomickým rastom je štatisticky nevýznamná, a to v oboch smeroch. 
Z výsledkov Modelu II však vyplýva, že znižovanie stupňa korupcie má štatis-
ticky významný vplyv na ekonomický rast, a teda nepriamo môže prispievať 
k ekonomickému rastu.

Tabuľka 5: Výsledky testu Grangerovej kauzality pre 27 krajín EÚ

H0 p-hodnota*

lag 1 lag 2 lag 3 lag 4

CPI --> HDP 0,481 0,125 0,305 0,349

HDP --> CPI 0,503 0,289 0,669 0,726

*hladina významnosti je 5 %
H

0
 (nulová hypotéza) – vyjadruje, predpoklad že CPI nezapríčiňuje HDP, a naopak, že HDP nezapríčiňuje CPI

Zdroj: vlastné spracovanie
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Na preskúmanie existencie závislosti od prierezu sa v príspevku využil Bre-
uschov-Paganov test. Vzhľadom na to, že ekonomický šok, ktorý postihuje 
jednu krajinu, môže preniknúť do iných krajín, a že viaceré krajiny sú vysoko 
integrované a majú vysoký stupeň globalizácie, je nevyhnutné brať do úvahy 
prierezovú závislosť pri vykonávaní empirickej analýzy. Breuschov-Paganov test 
môžeme zapísať na základe nasledujúcej rovnice:

Model V.: yi,t = αi+ βi xi,t  + εi,t,pre i=1,…, N; t=1,…,T [5] 

kde – HDP per capita v krajine i a čase t, xi,t – vektor vysvetľujúcich premen-
ných (ako CPI a EFI), αi – individuálne zachytenie, βi – koeficient sklonu.

Testovacia štatistika pre prierezovú závislosť Breusch a Pagan (1980) je daná:

Model VI.:  

kde pij– je vzorový odhad párovej korelácie rezíduí z odhadu rovnice 3 pre 
každú krajinu i.

Z vykonaného Breuschovho-paganovho testu vyplýva, že v jednotlivých kra-
jinách je značná prierezová závislosť (CDBP = 90,339). Tento výsledok naznaču-
je, že sa vyskytol šok v jednej z 27 krajín EÚ a odvtedy sa vysielal do iných krajín. 

Záver
V posledných rokoch zaznamenávame v EÚ prudký nárast ekonomiky. No 

na druhej strane môžeme vo viacerých krajinách EÚ pozorovať aj vysokú mie-
ru korupcie. V dôsledku tohto trendu je v tomto príspevku nastolená otázka, či 
korupcia negatívne ovplyvňuje ekonomický rast. Tento príspevok skúma prí-
činnú závislosť medzi korupciou a ekonomickým rastom v 27 krajinách EÚ 
s použitím regresného modelu panelových dát s fixným efektom a využitím 
Grangerovho testu príčinnej závislosti. Použitie tohto testu je vhodné pre túto 
empirickú štúdiu kvôli existencii závislosti od prierezu a heterogénnosti v jed-
notlivých krajinách.

V príspevku sa uvažuje prevažne o tom, že korupcia má vplyv na ekonomic-
ký rast, a to tým, že navyšuje hodnotu verejných výdavkov, ktoré tvoria jednu 
zo zložiek HDP. Korupcia nielenže zvyšuje veľkosť verejných výdavkov, ale tiež 
môže zmeniť štruktúru verejných výdavkov, ktoré sa presúvajú z dôležitých sek-
torov, akými sú zdravotníctvo a vzdelávanie, smerom k sektorom, ktoré zahŕ-
ňajú väčšie tajomstvo a menej transparentnosti, ako napríklad obrana. Výdavky 
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na obranu nemusia byť dôkladne monitorované daňovými a colnými orgánmi, 
ani by nemali podliehať obvyklým auditom a iným právnym predpisom, pričom  
v prípade, že tieto výdavky na obranu sú financované z pôžičiek, môže sa v ko-
nečnom dôsledku navýšiť verejný dlh.

Empirické výsledky ukazujú, že vplyv Indexu vnímania korupcie na eko-
nomický rast je na základe F-štatistiky štatisticky významný. Môžeme teda 
konštatovať, že existuje pozitívny vzťah medzi Indexom vnímania korupcie 
a ekonomickým rastom. Pri jednotkovom náraste Indexu vnímania korupcie 
a nemeniacej sa hodnote ostatných premenných narastie HDP per capita prie-
merne o 0,089 p.b, pričom vyššie hodnoty Indexu vnímania korupcie zname-
najú nižší stupeň korupcie, t. j. v krajinách s nižším stupňom korupcie dochá-
dza k rastu HDP, a teda k ekonomickému rastu. Z výsledkov testu Grangerovej 
kauzality sa príčinná závislosť medzi korupciou a ekonomickým rastom nepo-
tvrdila. To znamená, že znižovanie stupňa korupcie priamo nevedie k ekono-
mickému rastu.

Zistenia zhrnuté v tomto príspevku nepodporujú konvenčný pohľad na ko-
rupciu ako prekážku ekonomického rastu v skúmaných členských štátoch EÚ. 
Vzhľadom na nedostatok dôkazov naznačujúcich tvrdenia, že korupcia výrazne 
ovplyvňuje ekonomický rast, prijatie protikorupčných opatrení bude predstavo-
vať len malú podporu pre ekonomický rozvoj v krajine. 
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KORUPCIA A KONKURENČNÉ PROSTREDIE 
(EKONOMICKÉ DÔSLEDKY KORUPCIE)

Dušan Stanek

Abstrakt
Článok je zameraný na objasnenie vzťahu korupcie a konkurencie. Podáva 

ekonomický pohľad na korupciu. Východiskom je marginálna teória. Charakte-
rizuje cenovú a necenovú konkurenciu s cieľom poukázať na to, či majú v sebe 
možnosti korupcie. Venuje sa formám nekalej súťaže a možnosti korupčných 
prejavov. V závere sa vyjadruje ku korupcii ako k nelegálnemu nástroju kon-
kurencie.

Kľúčové slová: konkurencia, korupcia, verejný sektor, nekalá súťaž

Abstract
The article is aimed at clarifying the relationship of corruption. It presents 

the economic view of corruption. The starting point is a marginal theory. It 
characterizes price competition and non-price competition in order to point 
out whether they contain the possibility of corruption. Finally, it discusses the 
corruption as a tool of illegal competition.

Keywords: competition, corruption, public sector, unfair competition

Ekonomické východiská korupcie
Korupcia je predmetom skúmania viacerých spoločenských vied. Ich spo-

ločným znakom je objasniť jej príčiny, podstatu, formy a dôsledky, ako aj navrh-
núť možnosti jej eliminácie, prípadne obmedziť ju na najmenšiu možnú mieru. 

Naším cieľom je pozrieť sa na korupciu „očami“ ekonómie, či možno korup-
ciu považovať za nástroj konkurencie a aké má ekonomické dôsledky.

Rozvinutá deľba práce, trhová ekonomika je základom transakcií v podobe 
kúpy a predaja, stretu dopytu a ponuky. Ak opomenieme ekonomickú analýzu 
podstaty vzťahu dopytu a ponuky rozpracovanej v ekonomickej teórii, môžeme 
konštatovať, že tento vzťah je charakterizovaný:
a) dobrovoľnosťou – t. j. účastníci tohto vzťahu konajú len na základe svojho 

slobodného rozhodnutia, ktoré nie je ovplyvnené inými subjektmi;
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b) užitočnosťou – t. j. účastníci do tohto vzťahu vstupujú s cieľom získať pre 
seba užitočnosť – protihodnotu, ktorá je „adekvátna“ ich predstave.

Každý účastník transakcie vstupuje do vzťahu na základe racionálneho sprá-
vania sa, to sa týka tak spotrebiteľa, ako aj podnikateľa (podniku) – ide tu o ma-
ximalizáciu úžitku (zisku) pri minimálnych nákladoch. Z uvedeného je zrejmé, 
že naším teoretickým východiskom je teória hraničnej užitočnosti (marginálna 
teória).1

Uvedomujeme si, že takéto východisko nekorešponduje s inými spoločen-
skými vedami (sociológia, politológia, psychológia, právo, etika), ktoré racio-
nálnosť v správaní sa ekonomických subjektov neakceptujú (alebo len okrajovo).

Ak by sme sa striktne pridržiavali nášho východiska s cieľom dôsledne ho 
aplikovať na korupciu, doviedlo by nás to k problému takej formy korupcie ako 
vydieranie a nátlak, kde dobrovoľnosť určite neobstojí. Teda aj v tomto prípade 
existujú výnimky, ktoré potvrdzujú, že formy korupcie sa nedajú „odvodiť“ len 
z teoretických východísk.

Definície korupcie podávajú rôzne spoločenské vedy. Podstata je rovnaká, 
korupcia sa vymedzuje ako podplácanie (aktívne aj pasívne) alebo poskytova-
nie či prijímanie prospechu (neoprávnených výhod) aj bez priameho úplatku, 
väčšinou osobou (osobami), ktorá zastáva nejakú funkciu. Ide o zneužívanie 
verejnej moci pre svoj úžitok a prospech.

Striktný pohľad na korupciu má právo. Tento pohľad sa opiera o zákony, 
ktoré ju definujú, uvádzajú jej formy a následne postihujú. Korupcia je tak pre-
javom porušovania platných právnych noriem.

Korupcia ako zneužitie úradnej moci dáva možnosť „narábať“ so zvereným 
majetkom, resp. právami. „Moc pečiatky“ dáva možnosť disponovania majet-
kom, interpretáciou zákonov a noriem vo svoj prospech. Formy korupcie (úpla-
tok, sprenevera, podvod, vydieranie a nátlak, klientelizmus) sa dajú zdôvodniť 
aj (a predovšetkým) ekonomickými záujmami (pohnútkami).

Korupcia sa oplatí vtedy (skoro vždy), keď obe strany z nej majú výhodu. 
Kto z nej má nevýhodu?

Pri akte kúpy a predaja (v rámci oficiálnej ekonomiky) náklady znášajú obe 
strany. Pri korupcii neznášajú všetky náklady účastníci, ale časť sa prenáša na 
tretie osoby. Čo to konkrétne znamená? 

1 BEBLAVÝ, Miroslav. Ekonomický pohľad na škodlivosť korupcie a jej možné riešenia. In Eko-
nomický časopis, 55, 2007, č. 7, s. 698.
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Ak prichádza ku korupcii (napríklad pracovník na úrade uprednostní pri 
vybavovaní záležitosti osobu mimo poradia), tak je to na ujmu ostatných, ktorí 
čakajú na vybavenie. Nemožno obísť ďalší negatívny dopad, a to na mienku 
verejnosti, jej postoj ku korupčnému správaniu sa verejnej správy na rôznych 
stupňoch, až po nedôveru v najvyššie štátne inštitúcie.

Korupciu môžeme zaradiť do tieňovej ekonomiky, aj keď sa síce uskutočňuje 
v oficiálnej ekonomike, no jej formy, netransparentnosť, prerozdeľovanie (napr. 
peňazí) neumožňujú nielen jej plné kvantitatívne postihnutie, ale sú faktorom, 
ktorý deformuje trhové vzťahy, podnikateľské prostredie a motiváciu ekono-
mických subjektov.

Konkurencia, nekalá súťaž a korupcia
Konkurencia je jeden z prvkov trhového mechanizmu, vznikajúci na zák-

lade vzájomného vzťahu dopyt – ponuka a cena. Ekonomická teória rozoberá 
podstatu konkurencia v podobe dokonalej a nedokonalej konkurencie. Nás za-
ujíma nedokonalá konkurencia, a to z hľadiska jej dvoch metód, cenovej a ne-
cenovej konkurencie.

Pri cenovej konkurencii ide o stanovenie nízkych alebo vysokých cien. Sta-
novenie nízkych cien (dumping) nie je v reálnej ekonomike nezvyčajný jav. Dosť 
často je používaný ako nástroj na zaujatie miesta na trhu a vytlačenie protivní-
ka z neho. Z istého pohľadu (treba povedať, že ide o neakceptovateľný nástroj 
a vyvoláva recipročné opatrenia), sa dumping dá charakterizovať ako prejav ko-
rupcie v zahraničnom obchode. Korumpovanými sú spotrebitelia (prípadne 
podniky), ktorí svojím „racionálnym správaním“ poškodzujú iných výrobcov.

Stanovovanie vysokých cien tiež nesie znaky korupcie, keďže sa môžu „po-
skytnúť“ vybranému, vopred určenému ekonomickému subjektu. Napríklad štát 
môže manipulovať s cenou nedostatkového tovaru, ktorého zabezpečením po-
verí jeden-dva podniky, pričom ostatní záujemcovia nie sú akceptovaní.

Cenová diskriminácia tiež v sebe skrýva aspekty korupcie, ak uplatníme 
striktne teoretické východisko, ktoré sa opiera o argument, že náklady tran-
sakcie znášajú obaja účastníci a nijaká časť nie je prenesená na tretie osoby. 
Požadovaním rôznych cien od rôznych skupín kupujúcich, ako aj požadovanie 
rôznych cien od toho istého spotrebiteľa na rôzne jednotky toho istého tovaru sa 
v prvom prípade vytvárajú umelé hranice medzi skupinami kupujúcich a v dru-
hom prípade sa kupujúci presúva od iného výrobcu, čím tomuto výrobcovi vzni-
ká ujma. Treba však zdôrazniť, že v ekonomike je iná úroveň chápania metód 
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konkurencie ako v bežnom živote. Preto aj aktivity v podobe bežnej cenovej 
konkurencie (cenovej diskriminácie) sú opodstatnené a nemožno ich odsúdiť 
ako aktivity korupčnej povahy, resp. protiprávnosti.

Pozrime sa na metódy necenovej konkurencie, ktorých je široká škála (re-
klama, kvalita, dizajn, servis, obal, leasing, predaj na splátky, vernostné karty, 
predajné akcie a pod.), či svojou povahou, obsahom v nich môžeme nájsť ko-
rupčné znaky. 

Ekonomickou podstatou metód necenovej konkurencie je zvýšenie záujmu, 
upútanie, pripútanie spotrebiteľa (podnikateľa) na ponúkané tovary a služby. 
Môžeme konštatovať, že jednotlivé metódy necenovej konkurencie neobsahujú 
v sebe potenciálnu možnosť korupcie. Každá z nich sa však môže stať predme-
tom korupcie, či už vo vzťahu k verejnému sektoru, alebo spotrebiteľovi.

Ak hovoríme o konkurencii a konkurenčnom prostredí, je zrejmé, že tie-
to pojmy korešpondujú s pojmom hospodárska súťaž. Hospodárska súťaž je 
istá podoba trhového prostredia, v ktorom ekonomické subjekty (podnikatelia) 
môžu bez prekážok vstupovať na trh a spotrebitelia majú slobodnú vôľu vyberať 
si tovary a služby na základe ceny a kvality. To, že tento proces nemôže a nepre-
bieha samočinne a samoregulatívne, len za pôsobenia trhového mechanizmu, 
je zrejmé. Sú potrebné isté pravidlá, ktoré sú obsahom politiky hospodárskej 
súťaže. V podstate cieľom je zabezpečiť efektívne fungovanie konkurencie (kon-
kurenčného prostredia), čoho predpokladom je vytvorenie zodpovedajúceho 
legislatívneho rámca – pravidiel správania sa podnikateľských subjektov v kon-
kurenčných vzťahoch.

Konkurenčné prostredie je najviac narúšané kartelovými dohodami (v kto-
rých účinkujú len priami konkurenti) a len oni majú z takýchto dohôd prospech. 
Cez odstraňovanie konkurencie sa vplyv prejaví vo zvyšovaní cien, v zmenše-
nom sortimente ponúkaných tovarov a  služieb, ako aj v  spomalení inovácií. 
Podoby kartelových dohôd (cenový, množstevný, segmentačný, podmienkový 
a kartel bid rigging) z bežného pohľadu nenapovedajú, že v sebe obsahujú ko-
rupčný aspekt. Ak sa však pozrieme bližšie na ich charakteristiku, tak isté po-
dobné znaky s korupciou v nich nachádzame.

Napríklad povaha cenových kartelov (ide o priame alebo nepriame stano-
vovanie cien), množstevných kartelov (ide o obmedzovanie množstva tovarov 
na trhu, stanovovanie kvôt) a segmentačných kartelov (ide o rozdelenie trhov 
na jednotlivé segmenty podľa rôznych kritérií) je v prvom rade diskriminačná, 
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keďže diskriminuje spotrebiteľov tým, že rozdeľuje trhy, a zároveň tým aj spot-
rebiteľov. Môžeme konštatovať, že ide o istú formu podplácania a protežovania 
spotrebiteľa. Kartelové dohody poškodzujú, samozrejme, aj podnikateľov, ktorí 
zostali „mimo“ kartelu. Tým, že kartely preorientovávajú pozornosť spotrebi-
teľov na svoje tovary a služby, tak v podstate ide o zastretú formu korupcie 
spotrebiteľov.

Korupciu vo všetkých jej formách a prejavoch môžeme zaradiť do tieňovej 
ekonomiky. Tak, ako aj iné aktivity zodpovedajúce, resp. spadajúce do tieňovej 
ekonomiky, majú v reálnych ekonomikách rôzny rozsah a váhu. Jednoznačne 
však možno hovoriť o ich negatívnom vplyve na fungovanie ekonomiky. 

V akých smeroch korupcia negatívne pôsobí na ekonomiku? Na deformačné 
pôsobenie korupcie na hospodársku súťaž sme už poukázali. Korupcia prispie-
va k neefektívnemu rozdeľovaniu verejných prostriedkov. Ide o celý komplex 
negatívnych javov, ktoré sa vyskytujú vo vzťahoch podnikatelia – verejný sektor 
(štát). Korupciou sa zvyšujú náklady na podnikanie, pretože značná časť pros-
triedkov bola vynaložená neefektívne – nie do procesu výroby. Ak má korupcia 
v ekonomických vzťahoch značné rozmery, pôsobí brzdiacim účinkom na eko-
nomický rast – výšku hrubého domáceho produktu.
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