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ZOZNAM  NAJČASTEJŠIE POUŽÍVANÝCH SKRATIEK 

 

 
 

EP (Exekučný poriadok) – zákon č. 233/1995 Z. z. Zákon Národnej rady 

Slovenskej republiky o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný 

poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov 

OZ (Občiansky zákonník) – zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení 

neskorších predpisov 

ObZ (Obchodný zákonník) – zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení 

neskorších predpisov 

R judikát uverejnený v Zbierke súdnych rozhodnutí a stanovísk (ČSR, ČSSR, 

ČSFR, SSR, ČSR, SR, ČR, Slovenskej republiky v ére samostatnosti, t.j. od 

1.1.1993, ako aj judikáty z obdobia Protektorátu Čechy a Morava), (ide 

o trestnú časť, ak je občianskoprávny, obsahuje za číslom judikátu skratku CV, 

ak je správnoprávny, obsahuje za číslom judikátu skratku SP), číslo označuje 

poradové číslo/ročník a prípadná rímska číslica za pomlčkou označuje 

príslušnú právnu vetu 

sp. zn. spisová značka súdneho rozhodnutia 

TP (Trestný poriadok) – zákon č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v znení 

neskorších predpisov 

TZ  (Trestný zákon) – zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších 

predpisov 

ZKR (zákon o konkurze a reštrukturalizácii) – zákon č. 7/2005 Z. z. Zákon o 

konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov 

ZR (zákon o rodine) – zákon č. 7/2005 Z. z. Zákon o konkurze a reštrukturalizácii 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

ZoTZPO (zákon o trestnej zodpovednosti právnických osôb) – zákon č. 91/2016 Z. z. 

Zákon o trestnej zodpovednosti právnických osôb a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

ZDP (zákon o dani z príjmov) – zákon č. 595/2003 Z. z. Zákon o dani z príjmov 

v znení neskorších predpisov 
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PREDHOVOR 
 

Veriteľsko-dlžnícke vzťahy predstavujú ekonomicko-právny základ fungovania 

spoločnosti. Sú prítomné prakticky pri každom podnikateľskom vzťahu ako aj v rámci 

každodenného života akejkoľvek fyzickej či právnickej osoby vstupujúcej čo aj do úplne 

elementárneho ekonomicko-právneho vzťahu. Preto sú právna ochrana veriteľa a s ňou 

spojená úroveň vymožiteľnosti práva priamymi determinantmi bezpečnosti podnikateľského 

prostredia a ekonomického rozvoja spoločnosti. 

 Postkomunistické štáty boli v prvých rokoch svojej existencie charakteristické 

divokými ekonomickými vzťahmi, ktoré si častokrát zamieňali slobodu so svojvôľou. 

Vymožiteľnosť práva bola práve na začiatku nástupu k trhovej ekonomike nízka a aj keď sa 

v posledných rokoch zlepšuje, ešte stále je v tejto oblasti čo doháňať. Preto sa nemôžeme 

čudovať, že dlžníci sa snažili využiť všetky dostupné možnosti, ako sa dostať k svojim, 

častokrát už alebo takmer nevymožiteľným pohľadávkam. Preto nebolo a stále ešte nie je 

ničím výnimočným nadmerné využívanie prostriedkov trestného práva veriteľmi z dôvodu 

donútenia svojich dlžníkov k splateniu ich záväzkov. A to napriek charakteru trestného práva 

ako prostriedku ultima ratio. 

 Predkladaný zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie „Právna 

ochrana veriteľov“ je čiastkovým výsledkom riešenia projektu VEGA č. 1/0907/16 „Právna 

ochrana účastníkov ekonomicko-právnych vzťahov s akcentom na trestnoprávnu ochranu 

veriteľov“ na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Aj keď na tému 

nahliadame predovšetkým prostriedkami trestného práva, nemožno jej uprieť 

interdisciplinárny charakter a tak v rámci riešenia projektu kooperujú okrem trestných 

právnikov aj obchodnoprávni, finančnoprávni, správnoprávni, právnici ako aj ekonómovia. 

Zloženiu riešiteľského kolektívu a nadväznosti jednotlivých tém sme prispôsobili aj štruktúru 

tohto zborníka. 

 Držíte v ruke dielo, ktoré predstavuje ďalší diel vedeckého skúmania predmetnej témy, 

vo finále ktorého predstavíme komplexnú vedeckú monografiu poskytujúcu interdisciplinárny 

pohľad na  ochrana účastníkov ekonomicko-právnych vzťahov s akcentom na trestnoprávnu 

ochranu veriteľov de lege lata i de lege ferenda. 

 

       doc. JUDr. Eduard Burda, PhD. 

       vedúci riešiteľského kolektívu 
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TRESTNOPRÁVNA A KRIMINALISTICKÁ CHARAKTERISTIKA 

TRESTNÝCH ČINOV POŠKODZOVANIE VERITEĽA A 

ZVÝHODŇOVANIE VERITEĽA1 

 

CRIMINAL LAW AND CRIMINALISTICS CHARACTERISTICS OF 

CRIMINAL OFFENCE OF DAMAGE TO THE CREDITOR AND 

CRIMINAL OFFENCE OF FAVOURING THE CREDITOR 

 

doc. JUDr. Iveta Fedorovičová, CSc. 

Katedra trestného práva, kriminológie a kriminalistiky 

Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta 

iveta.fedorovicova@flaw.uniba.sk 

 

JUDr. Stanislav Mihálik 

Katedra trestného práva, kriminológie a kriminalistiky 

Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta 

stanislav.mihalik@flaw.uniba.sk 
 

Abstrakt: Príspevok je zameraný na trestné činy zvýhodňovanie veriteľa a poškodzovanie 

veriteľa v zmysle ustanovení § 239 a 240 Trestného zákona v kontinuite s ustanoveniami 

Zákona o trestnej zodpovednosti právnických osôb, predovšetkým s cieľom analýzy 

skutkových podstát týchto trestných činov v podmienkach Slovenskej republiky, zároveň však 

s poukazom na rozdielnosť ich skúmania z pohľadu trestného práva a kriminalistiky popri 

vzájomnej prepojenosti výsledkov tohto skúmania v aplikačnej praxi. Na problematiku, ktorá 

je predmetom nášho záujmu, nazeráme z viacerých uhlov pohľadu, nevynímajúc aspekt 

historický i komparačný. Štrukturálne – obsahovo sme postupovali od všeobecného k 

špecifickému tak, aby sme z nami získaných poznatkov mohli vyvodiť určité závery a dospieť 

tak aj k istým odporúčaniam, námetom či úvahám de lege ferenda. 

 

Kľúčové slová: trestný čin, trestné právo, kriminalistika, zvýhodňovanie veriteľa, 

poškodzovanie veriteľa, objasnenosť, metodika vyšetrovania. 

 

Abstract: The paper is focused on criminal offenses of favouring the creditor and damage to 

the creditor in accordance with the provisions of Sections 239 and 240 of the Criminal Code 

in continuity with the provisions of the Act on Corporate Criminal Liability, in particular to 

analyse the subjects matters of these crimes in the conditions of the Slovak Republic, also to 

look at the differences in their investigation from the point of view of criminal law and 

criminalistics, in addition to the interconnection of the results of this examination in 

application practice. We look at issues that are of our interest from multiple points of view, 

not leaving out the historical and comparative aspect. Structurally, we have proceeded from 

general to specific in order to derive some conclusions from the information we have gained, 

and to bring recommendations, ideas or considerations de lege ferenda. 

 

Keywords: criminal offence, criminal law, criminalistics, criminal offence of favouring the 

creditor, criminal offence of damage to the creditor, clarify rate, methodic of investigation. 

                                                           
1 Článok je výstupom projektu VEGA 1/0907/16 „Právna ochrana účastníkov ekonomicko-právnych vzťahov s 

akcentom na trestnoprávnu ochranu veriteľov“. 
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Na úvod niekoľko poznámok 

Snahou nás oboch, ako autorov tohto príspevku, je predovšetkým z teoretického 

hľadiska poukázať na strane jednej na zjavnú rozdielnosť v prístupoch ako i v samotnom 

skúmaní jednotlivých znakov, resp. komponentov, trestného činu z pohľadu trestného práva 

a kriminalistiky a na strane druhej, následne však aj na jednoznačnú vzájomnú spätosť 

a podmienenosť týchto samostatných vedných disciplín cez poznatky, ktoré práve ony 

(vychádzajúc zo špecifických predmetov ich skúmania) poskytujú aplikačnej praxi v smere 

dosiahnutia účelu trestného konania (t. j. zistenia páchateľa a jeho spravodlivého potrestania). 

V úvodnom vstupe nám nedá nezvýrazniť v širších súvislostiach skutočnosť, že 

trestný čin je predmetom záujmu viacerých vedných disciplín právneho i neprávneho 

charakteru, pričom každá z nich nazerá na tento čin z hľadísk sebe vlastných, v čom de facto 

tkvie pri ich vzájomnej komparácii aj ich samostatnosť2 a špecifickosť, ktorá by mala byť 

teoreticky zásadnou a jednoznačne zohľadňovanou aj pri praktickom zaraďovaní tej - ktorej 

vedy do zodpovedajúcej časti systému vied, čo v našich podmienkach (a rovnako tak 

i v ďalších štátoch tzv. postsocialistického bloku) nie je celkom striktne dodržiavané.3  

Tak trestné právo (v kontinuite oboch právnych odvetví), ako aj kriminalistika, sú 

totižto v zmysle poslednej a domnievame sa, že už i čiastočne zastaranej systematizácie 

vedných odborov z r. 2006, zaraďované spoločne s ďalšími vedami neprávneho charakteru do 

rámca právnych vied, a to aj napriek tomu, že hoci tieto vedy sú na strane jednej vedami 

samostatnými, odlišujú sa v každom jednom z najpodstatnejších determinantov samostatnosti. 

Máme tým na mysli predovšetkým predmet skúmania, s ním súvisiaci systém poznatkov 

a metodológiu.4 

Vedecký základ kriminalistiky je budovaný na platforme princípu odrazu 

kriminalisticky relevantných udalostí predovšetkým v materiálnom, ale aj v imateriálnom 

prostredí, z čoho možno vyvodiť i jej špecifický predmet skúmania, t. j. zákonitosti viažuce sa 

na kriminalistické stopy týchto udalostí a informácie v nich prirodzeným spôsobom 

zakódované. I keď nie je právnou vedou, nakoľko jej obsahom nie sú právne normy ako 

výsledok normatívnej regulácie spoločenských vzťahov (osobitne zvýrazníme vzťahy 

trestnoprávne, hmotnoprávneho i procesnoprávneho charakteru), je s právom (najmä 

trestným) úzko prepojená, pretože ústrednou kategóriou, ktorou sa obidve vedy zaoberajú (i 

keď každá z iných aspektov) je práve trestný čin ako výslednica protiprávneho zavineného 

konania, ako objekt poznania definovaný v ustanovení § 8 Všeobecnej časti Trestného zákona 

v znení neskorších predpisov (ďalej len „Trestný zákon“ alebo „TZ“), ktorý kriminalistika 

                                                           
2 Samostatnosťou vedy vo vzťahu k iným vedám treba vo všeobecnosti rozumieť to, že daná veda disponuje 

vlastným predmetom skúmania, arzenálom vlastných vedeckých poznatkov (odrážajúcich sa v ich vnútorne 

štruktúrovanom systéme), vlastnou metodológiou a taktiež inštitucionálnou, materiálno-technickou 

a v neposlednom rade aj personálnou bázou, resp. základňou. 
3 K tomu pozri FEDOROVIČOVÁ, I., MIHÁLIK., S. K vybraným vedeckým disciplínam vo vzťahu k trestnému 

právu – propedeutické, didaktické a vedecké aspekty. In: Acta Facultatis Iuridicae Universitatis Comenianae, č. 

1, roč. 37, 2018, s. 44-56. ISSN 1336-6912. 
4 Bližšie pozri  o. i. napr. FEDOROVIČOVÁ, I. Význam metodológie kriminalistiky pre rozvoj trestnoprávnej 

vedy, tvorbu práva, jeho realizáciu a aplikáciu v praxi. In: Aktuálne otázky trestného práva v teórii a praxi. 1. 

ročník medzinárodnej virtuálnej vedeckej konferencie (Zborník príspevkov). Bratislava: Akadémia PZ 

v Bratislave, s. 223-235. ISBN 978-80-8054-516-1. 
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poznáva sprostredkovane na základe zanechaných stôp, dekódovaním ktorých sa za využitia 

príslušných vedeckých kriminalistických metód a metód iných špeciálnych vied dopracúva 

k prekódovaniu informácií v nich uložených, čím jednoznačne v konečnom dôsledku – najmä 

procesom identifikácie – prispieva k individualizácii páchateľov, ako i vecí a prostriedkov 

ktorými bola trestná činnosť spáchaná, resp. ktoré na spáchanie trestného činu boli využité, 

a tým v nemalej miere aj k naplneniu účelu trestného konania.  

Ako z vyššie uvedeného vyplýva, kriminalistika je predovšetkým náukou o stopách 

a metódach prostredníctvom ktorých získavame informácie rôzneho druhu a spätne tak 

poznávame  určitú konkrétnu, spoločensky negatívnu a závažnú udalosť, ktorá sa stala 

v minulosti, samozrejme – a v tom je podstata našej myšlienky – s ich následným 

bezprostredným využitím, aplikáciou najmä v trestnoprocesnej, ale aj v širšej spoločenskej 

praxi.5 Z množstva objektov, ktoré táto vedná disciplína skúma, je pre ňu  totižto v širšom 

zmysle slova najtypickejším objektom tzv. kriminalisticky relevantná udalosť, ktorou 

rozumieme nielen trestný čin, ale pomerne široký okruh spoločensky nežiadúcich udalostí ako 

sú napr. priestupky, havárie rôzneho druhu, požiare, dopravné nehody, samovraždy a pod. 

V užšom, (a teda najšpecifickejšom) zmysle slova, je však objektom jej skúmania stopa 

takejto udalosti a informácie v nej prirodzeným spôsobom (t. j. zákonitým procesom odrazu) 

zakódované, ktoré  sú po ich prekódovaní do zrozumiteľnej podoby za využitia adekvátnych 

kriminalistických metód napokon postupne zužitkovávané všade tam, kde treba niečo zistiť 

alebo dokázať.  

Súčasne považujeme za potrebné uviesť, že tak v teoretickej, ako aj v praktickej 

rovine, pri plnení  vzájomnej spoločenskej funkcie – ochrane spoločenských záujmov v boji 

s trestnou činnosťou, a to aj na úseku tzv. úpadkových trestných činov, tieto vedné disciplíny 

vzájomne spolupracujú a ich poznatky možno hodnotiť ako obojstranne prínosné (slabšia 

objasnenosť a nedostatočnosť vyšetrovania môže napr. signalizovať aj nedostatočnú 

existenciu adekvátnych kriminalistických metód zameraných na skúmanie stôp vzniknuvších 

pri realizácii páchateľových zámerov v rámci danej oblasti trestnej činnosti), pričom treba 

mať sústavne na zreteli skutočnosť, že trestná činnosť sa neustále vyvíja, menia sa jej formy 

a spôsoby páchania nielen vzhľadom na vedecko-technický pokrok, ale aj sústavne 

narastajúcu odbornosť páchateľov špecializujúcich sa na konkrétny druh trestnej činnosti. 

Pokiaľ ide o trestnoprávnu a kriminalistickú charakteristiku trestného činu, je potrebné 

zvýrazniť skutočnosť, že trestnoprávna charakteristika vzchádzajúc zo všeobecného 

ustanovenia § 8 Trestného zákona v jeho kontinuite a konkretizácii v jednotlivých 

dispozíciách trestno-právnych noriem upravených v Osobitnej časti tohto zákona nazerá na 

trestný čin cez jednotlivé obligatórne (objekt, subjekt, subjektívna a objektívna stránka) 

a fakultatívne znaky (ktoré sa viažu rovnako tak na subjektívnu ako aj objektívnu stránku) 

skutkových podstát trestných činov tu upravených, na rozdiel od charakteristiky 

kriminalistickej, ktorá nazerá na trestný čin cez také znaky, resp. komponenty, ktoré sa 

významným spôsobom podieľajú na tvorbe stôp, čo je zrejmé už aj z vyššie uvedeného. Ide 

predovšetkým o spôsob spáchania trestného činu, najvýraznejšie sa prejavujúceho v stopách 

trestného činu, kriminálnu situáciu, páchateľa, obeť a motív trestného činu. 

                                                           
5 K vymedzeniu pojmu kriminalistiky pozri FEDOROVIČOVÁ, I. Teoreticko-metodologické otázky 

kriminalistiky. Bratislava: EPOS, 2002, s. 90-93. ISBN  80-8057-466-9. 
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1 Trestnoprávna a kriminalistická charakteristika 

Hoci už bolo o daných skutkových podstatách trestných činov poškodzovanie veriteľa 

a zvýhodňovanie veriteľa z hľadiska vedeckého uvedené mnoho, platí, ako je to aj pri 

mnohých iných inštitútoch trestného práva, že aplikačná prax prináša a otvára dennodenne 

ďalšie a ďalšie otázky. Dané skutkové podstaty, ktoré môžeme v zmysle doktrinálnom zaradiť 

medzi kategóriu tzv. úpadkových trestných činov (teda trestných činov v širšej rovine 

ohrozujúcich alebo poškodzujúcich veriteľov), sú súčasťou katalógu osobitnej časti kódexu 

trestného práva hmotného na území Slovenskej republiky pomerne stabilne. Nemôžeme teda 

hovoriť len o ich zakotvení v rámci zákona č. 300/2005 Z.z. Trestný zákon, svojou podstatou, 

ale aj samotným formálnym zakotvením ho predchádzajú, dokonca vo veľmi obdobnom 

znení, ak teda opomenieme jednotlivé alternatívy, ktorými je možné dané trestné činy 

spáchať, resp. ich postupné formovanie. Ak nahliadneme na trestný čin poškodzovanie 

veriteľa, tento bol v príslušnom znení zakotvený už v rámci § 257 zákona č. 86/1950 Zb. 

Trestný zákon v znení neskoršieho predpisu (ďalej len „Trestný zákon 1950“ alebo „TZ 

1950“),6 ešte pod zákonným pomenovaním poškodenie veriteľa (hoci sme nemali k dispozícii 

relevantné odôvodnenie danej legislatívnej zmeny, primárne teda zmena lexikálna z pohľadu 

gramatickej kategórie vidu, uvedené považujeme vzhľadom na samotné znenie znakov 

skutkovej podstaty trestného činu pri porovnaní s neskoršou právnou úpravou za zmenu 

technickú, nie významovú, ak vychádzame napr. z hodnotenia objektívnej stránky trestného 

činu) v rámci majetkových trestných činov, teda ôsmej hlavy osobitnej časti Trestného zákona 

1950. Ako sme už načrtli, trestný čin poškodzovanie veriteľa našiel svoje miesto v rámci 

deviatej hlavy osobitnej časti zákona č. 140/1961 Zb. Trestný zákon v znení neskorších 

predpisov (ďalej len „Trestný zákon 1961“ alebo „TZ 1961“), presnejšie v rámci § 256.7 Už 

len z jednoduchého porovnania je zrejmé, že súčasná úprava trestného činu poškodzovanie 

veriteľa v zmysle § 239 Trestného zákona, rovnako zaradená medzi majetkové trestné činy 

                                                           
6 Uvedené ustanovenie § 257 TZ 1950 v základných skutkových podstatách (ods. 1 a ods. 2) znelo: „(1) Kto 

úmyselne zmarí čo aj len čiastočné uspokojenie svojho veriteľa tým, že 

a) zničí, poškodí, zatají, scudzí alebo odstráni časť svojho majetku, 

b) predstiera alebo uzná neexistujúce právo alebo záväzok, alebo 

c) svoj majetok ináč zmenší, 

potresce sa odňatím slobody až na jeden rok. 

(2) Rovnako sa potresce, kto úmyselne zmarí čo aj len čiastočné uspokojenie veriteľa niekoho iného tým, že 

a) zničí, poškodí, zatají, scudzí alebo odstráni časť dlžníkovho majetku, 

b) na dlžníkov majetok uplatní neexistujúce právo alebo pohľadávku, alebo 

c) majetok dlžníka ináč zmenší.“.  
7 Uvedené ustanovenie § 256 TZ 1961 v základných skutkových podstatách (ods. 1 a ods. 2) znelo: „(1) Kto čo 

aj len čiastočne zmarí uspokojenie svojho veriteľa tým, že 

a) zničí, poškodí, urobí neupotrebiteľnou, zatají, predá, vymení alebo inak odstráni čo aj len časť svojho 

majetku, 

b) zaťaží vec, ktorá je predmetom záväzku, alebo ju prenajme, 

c) predstiera alebo uzná neexistujúce právo alebo záväzok, alebo postúpi svoju pohľadávku, alebo prevezme dlh 

iného, i keď na to nebol povinný ani oprávnený, alebo 

d) predstiera zmenšenie svojho majetku alebo jeho zánik, 

potresce sa odňatím slobody až na dva roky alebo peňažným trestom. 

(2) Rovnako ako v odseku 1 sa potresce, kto čo aj len čiastočne zmarí uspokojenie veriteľa inej osoby tým, že 

a) zničí, poškodí, urobí neupotrebiteľnou, zatají, predá, vymení, daruje alebo inak odstráni čo i len časť majetku 

dlžníka, alebo 

b) na majetok dlžníka uplatní neexistujúce právo alebo pohľadávku.“. 
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v rámci štvrtej hlavy, mala svoj materiálny základ práve v predchádzajúcej právnej úprave, 

samozrejme rešpektujúc legislatívne odlišnosti (napr. terminologické) v rámci primárne 

osobitných právnych predpisov. Ak rovnako nahliadneme historickou sondou na trestný čin 

zvýhodňovanie veriteľa, ide o nesporne mladšiu skutkovú podstatu, ktorá bola formálne 

vymedzená ako trestný čin zákonom č. 557/1991 Zb. zákon, ktorým sa mení a dopĺňa Trestný 

zákon (novela Trestného zákona 1961) s účinnosťou od 1.1.1992. Touto bol vložený § 256a,8 

teda trestný čin zvýhodňovanie veriteľa, dané ustanovenie je v zmysle účinnej právnej úpravy 

v porovnaní s § 240 TZ svojím znením prakticky totožné. 

 

1.1 Trestný čin poškodzovanie veriteľa 

Z hľadiska najvšeobecnejších otázok trestnoprávnej charakteristiky trestného činu 

poškodzovanie veriteľa platí, že predstavuje skutkovú podstatu lex specialis k skutkovej 

podstate trestného činu poškodzovanie cudzej veci v zmysle § 245 TZ, je svojím objektom 

zameraná na špecifickejšiu rovinu, tou je pomerne logicky právo veriteľa na uspokojenie 

svojej pohľadávky, ktorou disponuje voči páchateľovi. Tu však hneď narážame na dôležité 

odlišujúce kritérium, že uvedené platí bez modifikácie len vo vzťahu k § 239 TZ ods. 1 TZ,9 

keďže ide o skutkovú podstatu trestného činu so zúženým rozsahom páchateľom, vychádzajúc 

zo znenia „zmarí uspokojenie svojho veriteľa“. 

Veľmi zaujímavá je daná skutková podstata aj z pohľadu objektívnej stránky, ktorá 

spočíva v taxatívne vymedzených alternatívnych konaniach páchateľa voči vlastnému 

veriteľovi, táto je vyjadrená v rámci ods. 1 v štyroch písmenách (v rámci ods. 2 sú zase 

upravené útoky voči veriteľovi iného dlžníka). Ponímanie daného odseku prísne cez uvedené 

štyri alternatívne konania páchateľa by bolo nesprávne, keďže v rámci jednotlivých písmen sú 

tieto vnútorne štruktúrované, rozvinuté v rámci určitých súrodých celkov. Ak si tieto 

alternatívny konaní rozanalyzujeme bližšie, môžeme identifikovať prakticky dve skupiny 

konaní, ktorým vieme priradiť určité charakteristické znaky. Kým vo vzťahu k písm. a.) a b.) 

ide fakticky o konania smerujúce k zmenšeniu aktív dlžníkovho majetku (zničenie, 

poškodenie, resp. zaťaženie, prenajatie) z ktorého by mohol byť potenciálne veriteľ 

uspokojený, v spojení s písm. c.) a d.) ide o samotné fingovanie pasív, teda úkony (t.j. 

dispozícia s majetkom prostredníctvom úkonov, ktoré právnymi úkonmi nie sú, ale aj takými, 

ktoré napĺňajú definíciu právneho úkonu, i keď v konečnom dôsledku ide práve fingovanie 

takýchto úkonov), ktoré majú účel skutočnú hodnotu majetku naoko znížiť, nie však majetku 

hocijakého, ale toho, z ktorého by mohol byť veriteľ uspokojený (samozrejme za 

akceptovania predpokladu, že bude zmarené čo i len čiastočné uspokojenie veriteľa, čo však 

                                                           
8 Uvedené ustanovenie § 256a TZ 1961 v základnej skutkovej podstate (ods. 1) znelo: „(1) Kto ako dlžník, ktorý 

nie je schopný plniť svoje splatné záväzky, zmarí, hoci aj len čiastočne, uspokojenie svojho veriteľa tým, že 

zvýhodní iného veriteľa, potresce sa odňatím slobody až na jeden rok alebo peňažným trestom.“. 
9 Uvedené ustanovenie § 239 TZ ods. 1 znie: „(1) Kto, čo aj len čiastočne, zmarí uspokojenie svojho veriteľa 

tým, že 

a) zničí, poškodí, urobí neupotrebiteľnou, zatají, predá, vymení alebo inak odstráni čo aj len časť svojho 

majetku, 

b) zaťaží vec, ktorá je predmetom záväzku, alebo ju prenajme, 

c) predstiera alebo uzná neexistujúce právo alebo záväzok, alebo postúpi svoju pohľadávku, alebo prevezme dlh 

iného, i keď na to nebol povinný ani oprávnený, alebo 

d) predstiera zmenšenie svojho majetku alebo jeho zánik, 

potrestá sa odňatím slobody až na dva roky.“ 
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platí vo vzťahu ku všetkým alternatívam).10 Dovolíme si dokonca konštatovať, že písm. d.) 

vystupuje ako určitá generálnejšia klauzula, ktorá je schopná poňať všetky ostatné prípady 

machinácie s majetkom (teda predstierania zmenšenia majetku alebo zániku majetku dlžníka), 

samozrejme s výnimkou konania uvedeného v písm. c.). Ešte sa však krátko vrátime 

k vymedzeniu písm. a.) a b.), pri ktorých je potrebné si uvedomiť, že takéto konanie 

smerujúce k zmenšeniu aktív dlžníkovho majetku musí mať nevyhnutne dopad na 

uspokojenie (svojho) veriteľa, keďže dlžník práve týmto správaním zmarí čo i len čiastočne 

uspokojenie svojho veriteľa. Z hľadiska dokazovania je potrebné si uvedomiť práve uvedené, 

aj v súvislostiach konkrétnych znakov, keďže by sme relevantne nevedeli hovoriť o spáchaní 

trestného činu poškodzovanie veriteľa, pokiaľ by sa úkony síce preukázateľne týkali 

zmenšenia aktív dlžníka, ale naozaj len voči tej časti majetku dlžníka, ktorá by svojou 

povahou nemala dopad na uspokojenie pozície veriteľa, dokonca ani len čiastočne. Uvedené 

je potrebné si uvedomiť najmä z toho uhla pohľadu, že extenzívnym vnímaním by sme sa 

dostávali do situácií absurdných. Uvedené teda nemôžeme vnímať ako nejakú zákonnú 

medzeru, skôr je potrebné hovoriť o uhle pohľadu dlžníka, ktorý sa do danej situácie dostáva. 

Tiež platí, že samotným prevodom obchodného podielu (obchodných podielov) v spoločnosti 

s ručením obmedzeným z doterajšieho spoločníka (doterajších spoločníkov) na inú osobu (iné 

osoby), a to či už odplatným alebo bezodplatným, nedochádza k žiadnej zmene vo vzťahu k 

výške majetku spoločnosti, a tým ani len k čiastočnému zmareniu uspokojenia veriteľa, preto 

takýto prevod sám osebe nemôže naplniť skutkovú podstatu tohto trestného činu.11 

Osobitne dôležitým z pohľadu výkladu a prístupu k nemu je spojenie „čo i len 

čiastočné zmarenie uspokojenia veriteľa“, kde uspokojenie veriteľa predstavuje plnenie 

v jeho prospech vyplývajúce z existujúceho záväzkovo-právneho vzťahu.12 Máme teda na 

mysli stav, kedy dôjde k zmenšeniu majetku (či už alternatívou zmenšenia aktív alebo 

zvýšenia pasív), a práve uvedené je dôvodom čo i len čiastočného zmarenia uspokojenia 

pohľadávky veriteľa. Takéto zmarenie musí byť v zmysle ods. 1 nie len vykonané vlastným 

dlžníkom veriteľa, ale musí byť nevyhnutne pokryté aj úmyslom (samozrejme aspoň 

eventuálnym), vo forme nedbanlivostnej nie je možné dané konanie postihovať. Sem teda 

nezapadá zaplatenie skutočnej pohľadávky alebo nízke ocenenie majetku, hoci by následok 

(teda čo i len čiastočné zmarenie uspokojenia veriteľa) objektívne nastal. Zákonodarca sa 

v danom vymedzení rozhodol pre termín „zmarí“, nie len „marí“, čo má rozhodujúci význam 

pre posúdenie dlžníkovho konania. V zmysle uvedeného teda platí, dokonca ešte v širších 

súvislostiach, že samotné sťaženie uspokojenia vlastného veriteľa alebo forma oddialenia 

uspokojenia vlastného veriteľa nie sú pre vyvodenie zodpovednosti podmienkami 

dostatočnými. Argumentácia je pomerne jednoduchá, a to, že ide práve o prípadne len 

mariace uspokojenie veriteľa, nie také, ktoré čo aj čiastočne uspokojenie zmaria. Judikatúra 

posunula dané vnímanie ešte ďalej, že o zmarenie nejde ani v tých prípadoch, logicky, ak 

                                                           
10 Napr. vo vzťahu k spojeniu „neexistujúce právo alebo záväzok“ (a jeho uznanie) je potrebné vnímať v rovine 

objektívnej (teda primárne sem budú spadať záväzky, ktorú ešte nevznikli alebo už zanikli), nie v rovine 

subjektívnej, pocitovej, ako to vníma sám veriteľ. Pokiaľ sa takéto záväzky javia sporne, nemôžu daný znak 

automaticky naplniť, pokiaľ o nich nebolo orgánom na to príslušným právoplatne rozhodnuté. 
11 K tomu pozri R 124/2012-II. 
12 BURDA, E., ČENTÉŠ, J., KOLESÁR, J, ZÁHORA, J. a kol. Trestný zákon osobitná časť: komentár 2. diel (§ 

144-440). 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 2011, s. 604. 
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môže veriteľ uspokojiť pohľadávku z iného majetku dlžníka.13 V zmysle uvedeného teda 

platí, z hľadiska objektívnej stránky nestačí svojou kvalitou proces marenia, ale zmarenie ako 

trestnoprávne relevantný následok (dokonca v našom prípade čo i len čiastočné). 

Pokiaľ sme sa doteraz zaoberali ods. 1, z hľadiska trestnoprávnej charakteristiky je 

zaujímavý rovnako aj § 239 ods. 2 TZ, z hľadiska komparatívneho sa dotknuté skutkové 

podstaty odlišujú v osobe trestne zodpovedného subjektu, resp. v jeho vlastnostiach, 

postavení. V zmysle tohto ustanovenia môže byť trestne zodpovedná jedine osoba od osoby 

dlžníka odlišná, bez ohľadu na prípadnú vedomosť dlžníka nie je možné dané prípady 

subsumovať pod ods. 2. V danom ohľade je možné si argumentačne pomôcť aj s § 128 ods. 8 

TZ, a to, že všeobecný subjekt (ktorý je upravený v rámci ods. 2) nemôže byť vo vzťahu 

k ods. 1 ani páchateľom, ani spolupáchateľom, odôvodnene však môže byť účastníkom na 

takomto trestnom čine (keďže účastník nemusí disponovať špeciálnou vlastnosťou, v danom 

prípade teda nemusí byť sám dlžníkom veriteľa). Rovnako je potrebné z pohľadu 

všeobecného subjektu vylúčiť možný súbeh § 239 ods. 1 a ods. 2 TZ. Hoci, ak sa na uvedený 

prípad pozrieme z pohľadu opačného, z hľadiska možného súbehu by sme sa vedeli dostať do 

namodifikovanej situácie, kedy by trestne zodpovedný dlžník podľa ods. 1 bol trestne 

zodpovedný vo vzťahu k ods. 2 vo forme trestnej súčinnosti, ako účastník na takomto 

trestnom čine. Obdobne v daných prípadoch konštatovala aj judikatúra,14 v rámci 

argumentácie šla judikatúra ešte o niečo ďalej, keď naznačila, akým spôsobom by mohlo 

dôjsť k naplneniu znakov spolupáchateľstva trestného činu poškodzovania veriteľa, hoci by 

šlo jednak o dlžníka veriteľa, jednak o osobu odlišnú. Načrtli situáciu, v rámci ktorej ak by 

páchateľ trestného činu poškodzovania veriteľa podľa § 239 ods. 2 TZ jednal po dohode 

s dlžníkom veriteľa, v súčinnosti s ním a so zhodným zámerom, potom môže spáchať trestný 

čin poškodzovania veriteľa v spolupáchateľstve s dlžníkom veriteľa ako páchateľom trestného 

činu poškodzovania veriteľa v zmysle § 239 ods. 1 TZ.15 

Pre § 239 ods. 2 TZ platí, že z hľadiska objektívnej stránky môžeme hovoriť o dvoch 

alternatívach konania páchateľa, opätovne vnútorne stratifikovaných, aj v tomto prípade za 

kumulatívneho splnenia podmienky, že takéto konanie spôsobuje čo i len čiastočné zmarenie 

uspokojenia veriteľa. Aj v danom prípade vieme z hľadiska doktrinálneho povedať, že 

v zmysle písm. a.) ide o znižovanie aktív, vo vzťahu k písm. b.) o zvyšovanie pasív (v danom 

prípade je jedinou alternatívou uplatnenie neexistujúceho práva alebo pohľadávky, pričom vo 

vzťahu k danému platí obdobne, čo sme uviedli v texte vyššie). 

Vo vzťahu k trestnému činu poškodzovanie veriteľa nás z hľadiska vedeckého 

osobitne zaujal ods. 5 písm. b.) daného trestného činu v zmysle § 239 TZ, teda o 

kvalifikovanú skutkovú podstatu, ktorá znie, „Odňatím slobody na tri roky až osem rokov sa 

páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 alebo 2... b) a spôsobí ním inému 

úpadok...“. Spojenie „spôsobí inému úpadok“ je zaujímavý najmä z toho pohľadu, že hoci je 

samozrejme daný termín konštantne vykladaný prostredníctvom blanketovej právnej normy 

zákonom č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o konkurze a reštrukturalizácii“ 

alebo „ZoKR“)(presnejšie § 3 ods. 1 a nasl. ZoKR), Trestný zákon v rámci dotknutého 

                                                           
13 K tomu pozri R 41/1990. 
14 Uvedené dovodila judikatúra v R 36/2010. 
15 K tomu pozri tamtiež. 
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ustanovenia kvalifikovanej skutkovej podstaty nespresňuje daný kvalifikačný znak, 

neustanovuje, vo vzťahu ku komu môže ísť o spôsobenie úpadku. Nie je uvedené, že by 

muselo ísť len o veriteľa daného dlžníka, opačným výkladom sa potom dostávame 

k argumentácii, že môže ísť v podstate vo vzťahu k hocikomu. Aby sme sa však nepohybovali 

až v rámci príliš extenzívneho výkladu, uvedené by sme korigovali tým, že hoci by mohlo ísť 

vo vzťahu k dlžníkovmu konaniu o úpadcu hocijakého, konanie páchateľa musí byť podľa 

nášho názoru jednoznačne vo vzťahu k úpadku iného kauzálne v zmysle podmienky conditio 

sine qua non, teda za predpokladu, že by k úpadku osoby bez konania dlžníka nebolo došlo, 

resp. by bol úpadok nastal, ale úplne iným spôsobom. 

 

1.1.1 Komparatívny pohľad na osobitosti trestného činu poškodzovanie veriteľa 

z pohľadu českej právnej úpravy 

Ešte než pristúpime k samotnej komparácii predmetných úprav so zameraním 

na odlišnosti, resp. osobitosti, je potrebné uviesť, že právne úpravy trestného činu 

poškodzovanie veriteľa (v českom ponímaní poškození věritele) Slovenskej republiky 

a Českej republiky sú až na malé odchýlky naozaj veľmi podobné, z danej premisy 

vychádzajú aj autori.16 Trestný čin poškození věritele je upravený v rámci § 222 zákona č. 

40/2009 Sb. Trestní zákoník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Trestní zákoník“) 

obdobne ako v Trestnom zákone v dvoch základných skutkových podstatách (odst. 1 sa týka 

poškodzovania vlastného veriteľa, odst. 2 zase poškodzovania cudzieho veriteľa). Už zo 

základnej komparácie je zrejmé, ako sme už načrtli v texte vyššie, že hoci sú dané skutkové 

podstaty obsahovo veľmi blízke, ba by sme mohli povedať podobné, na strane jednej, 

slovenská republika hovorí o „poškodzovaní“ veriteľa, česká právna úprava o „poškodení“ 

veriteľa. Stojíme si za názorom, že navonok odlišné pomenovanie (z hľadiska gramatickej 

kategórie vidu) nepredstavuje z hľadiska praktického žiaden problém, česká právna úprava 

vychádza v danom kontexte z historických súvislostí a z historického pomenovania danej 

skutkovej podstaty trestného činu na našom území. Odlišnosti predmetných právnych úprav 

sme rovnako schopní spozorovať ešte v dvoch základných ukazovateľoch, kým prvým je 

odlišný počet a formulácia alternatív konaní poškodzujúcich veriteľa (česká právna úprava je 

v danom ohľade na prvý pohľad bohatšia), v druhom prípade je to zakotvenie povinnosti 

spôsobiť svojím konaním kumulatívne na cudzom majetku „škodu nikoli malou“17 v rámci 

Trestního zákoníka (dané platí ako pre § 222 odst. 1, tak aj odst. 2 Trestního zákoníka). 

S ohľadom na uvedené sa teda javia ako relevantné najmä dve otázky, je výpočet alternatív 

protiprávneho konania ustanovený v rámci § 239 TZ dostatočný? A rovnako, mali by sme 

v rámci našej právnej úpravy premýšľať nad zakotvením hranice napr. malej škody ako 

kumulatívneho znaku do skutkovej podstaty trestného činu poškodzovania veriteľa? 

K prvej otázke môžeme uviesť toľko, že dôkladnou komparatívnou analýzou 

jednoznačne zisťujeme, že alternatívy protiprávneho konania sú naozaj veľmi obdobné, 

približujúce sa k zhodnosti. Hoci by sa opticky mohlo zdať, že početnosť je v rámci právnej 

úpravy českej republiky oveľa širšia, teda že myslí aj na prípady protiprávnych konaní, ktoré 

                                                           
16 Pozri napr. PÚRY, F. Úpadkové trestné činy v České republice. 1. vydanie. Praha: C. H. Beck, 2015, s. 175. 
17 Výkladovým ustanovením daného spojenia je § 138 ods. 1 Trestního zákoníka, a to, že „... škodou nikoli 

malou se rozumí škoda dosahující částky nejméně 25000 Kč...“. Pre porovnanie, v prepočte ide o sumu jemne 

prevyšujúcu 970 €. 
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Trestný zákon nepostihuje a opomína, pravda je taká, že hoci česká úprava obsahuje viac 

alternatív, slovenská právna úprava pristupuje k danej otázke hutnejšie, úpravu teda 

hodnotíme ako prakticky zhodnú, daný prístup rešpektujú aj iní autori.18 Výpočet alternatív je 

v § 222 ods. 1 Trestního zákoníka vyjadrený taxatívne v rámci siedmich alternatív, ktoré nie 

je možné rozširovať (jedinou výnimkou je azda použitie analógie v prospech páchateľa), 

písm. a.) až c.) sa vzťahujú na zmenšenie hodnoty dlžníkovho majetku, z ktorého by mohol 

byť veriteľ prípadne v budúcnosti uspokojený, resp. na zaťaženie majetku ďalšími pasívami 

(týmto sa znižuje skutočná, nie účtovná hodnota majetku). Samy o sebe nemusia byť dané 

akty trestnými činmi, môže však ísť o právne úkony, ktoré sa stávajú trestnoprávne 

relevantnými a kauzálnymi vzhľadom na nepriaznivé dôsledky, ktoré majú, resp. môžu mať 

na pohľadávku veriteľa.19 Na strane druhej, písmená d.), e.) a g.) predstavujú vo svojej 

podstate fingovanie pasív, ktoré majú oproti stavu skutočnému hodnotu majetku dlžníka 

znížiť. K daným alternatívam je možné zjavne priradiť aj písm. f.), ktorým sa splnenie 

záväzku finguje, teda v konečnom dôsledku ide rovnako o fingovanie zníženia majetku. Ide 

teda o podobné dve skupiny ako v prípade slovenskej právnej úpravy. Čo nás osobitne 

zaujalo, to je písm. g.), ktoré pracuje so spojením „predstieranie úpadku alebo iné zdanlivé 

zmenšovanie svojho majetku (resp. predstieranie jeho zániku)“. V prvom rade je potrebné 

uviesť, že takéto zmenšenie majetku musí byť zdanlivé, inak by pod danú generálnejšiu 

klauzulu nemohlo spadať, jednak nás zaujalo, že z hľadiska výkladu by mohlo byť 

predstieranie úpadku vnímané ako forma zdanlivého zmenšenia majetku (vychádzajúc 

z vymedzenia „predstieranie úpadku alebo iné zdanlivé zmenšenie majetku“), uvedené je však 

vnímaním nesprávnym a najlepšie by bolo obsiahnuť spojenie „predstieranie úpadku“ v rámci 

samostatného písmena daného odseku, ide však o minimálny legislatívno-technický problém, 

s ktorým v praxi nie sú prakticky žiadne aplikačné problémy. Nadväzujúc na uvedené, sami 

autori uvádzajú, že uvedené formy konania sa v konkrétnom prípade najčastejšie prelínajú, 

zodpovedajú viacerým znakom. 

Ako sme uviedli, druhou významnou odchýlkou v rámci porovnania predmetných 

skutkových podstát je to, ako sme už naznačili, že česká právna úprava vyžaduje pre 

naplnenie znakov skutkovej podstaty trestného činu, aby vznikla škoda, presnejšie škoda 

„nikoli malá“ (hoci konkrétne konanie smeruje voči majetku dlžníka, v konečnom dôsledku je 

poškodeným veriteľ, či už vlastný alebo cudzí, pretože neobdržal plnenie na uspokojenie 

svojej pohľadávky). V komparácii so slovenskou právnou úpravou môžeme konštatovať, že 

táto nevyžaduje pre trestný postih vznik škody (ani škody malej) ako následok protiprávneho 

konania, rozhodujúci je vznik objektívneho stavu „čo aj čiastočného zmarenia uspokojenia 

svojho alebo cudzieho veriteľa (spojením ods. 1 a 2). Trestný postih teda v rámci základnej 

skutkovej podstaty nie je v slovenskej právnej úprave viazaný na vznik konkrétnej škody. 

Domnievame sa, že prístup Slovenskej republiky v rámci § 239 TZ je správnejší, už len z toho 

dôvodu, že rozhodujúcim by mal byť objektívny vznik predmetného stavu (následku, teda čo 

i len čiastočné zmarenie uspokojenia veriteľa), nie ešte jeho naviazanie na konkrétnu škodu, 

ktorá je v mnohých prípadoch ťažko presne vyčísliteľná, uvedené nám naznačujú aj štatistické 

ukazovatele. 

                                                           
18 Pozri napr. PÚRY, F. Úpadkové trestné činy v České republice. 1. vydanie. Praha: C. H. Beck, 2015, s. 174 a 

nasl. 
19 Viď uznesenie Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 5 Tdo 1577/2008 zo dňa 17. decembra 2008. 
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S ohľadom na § 222 Trestního zákoníka a § 239 Trestného zákona je zaujímavé aj 

porovnanie s ohľadom na pravú trestnú zodpovednosť právnických osôb. Platí, že trestný čin 

poškození věřitele v zmysle § 222 Trestního zákoníka môže spáchať aj právnická osoba, 

keďže daný trestný čin nie je obsiahnutý v negatívnom taxatívnom výpočte trestných činov 

v zmysle § 7 zákona č. 418/2011 Sb. o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti 

nim v znení neskorších predpisov (rovnako to platí aj pre § 223 Trestního zákoníka, t.j. 

trestný čin zvýhodnění věřitele). Ak uvedený stav porovnáme s prístupom slovenského 

zákonodarcu, tento v rámci § 3 zákona č. 91/2016 Z.z. o trestnej zodpovednosti právnických 

osôb a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len 

„Zákon o trestnej zodpovednosti právnických osôb“) trestný čin poškodzovania veriteľa 

(rovnako ako aj trestný čin zvýhodňovania veriteľa) do daného pozitívneho taxatívneho 

výpočtu rovnako zahŕňa. V oboch prípadoch preto hodnotíme prístup zákonodarcov ako 

nanajvýš správny, keďže dané trestné činy môžu byť jednoznačne spáchané aj samotnou 

právnickou osobou.    

 

1.2 Trestný čin zvýhodňovanie veriteľa 

Druhou základnou obsahovou časťou predmetného príspevku je problematika spojená 

s trestným činom zvýhodňovanie veriteľa, v zmysle § 240 TZ, ktorý spolu s trestným činom 

poškodzovania veriteľa predstavuje určitú dvojičku trestných činov, medzi ktorými sme 

schopní identifikovať určité spoločné znaky, ale aj mnohé odlišné, čo je práve dôvodom 

rozčlenenia protiprávnych konaní voči veriteľovi do viacerých základných skutkových 

podstát. 

Základným odlišujúcim kritériom je jednoznačne otázka objektu, ktorý môžeme pri 

trestnom čine zvýhodňovania veriteľa vnímať ako právo veriteľa na uspokojenie svojej 

pohľadávky (do danej miery teda ide o rovnaký objekt ako pri trestnom čine poškodzovania 

veriteľa, tento je však ešte vyšpecifikovaný) spôsobom, ktorý zodpovedá zásadám 

konkurzného a reštrukturalizačného konania,20 primárne s ohľadom na § 95 ods. 1 a iných 

ZoKR. Pod danou zásadou by sme mali rozumieť primárne to, že z majetku úpadcu by mal 

byť uspokojený čo možno najväčší okruh veriteľov, hoci len v časti ich nároku (výnimkou 

z danej zásady sú zabezpečené pohľadávky, ktoré sa uspokojujú v plnom rozsahu).21 Plným 

uspokojením niektorého z veriteľov (pokiaľ by teda nešlo o veriteľa so zabezpečenou 

pohľadávkou) sa dostávame do stavu, kedy sa síce plní na základe zákonného nároku, 

existujúceho vzťahu, avšak takýmto konaním sú ostatní veritelia ukracovaní (ukracovaní 

z toho, čo by boli dostali, pokiaľ by boli oprávnení veritelia uspokojení pomerne). V zmysle 

uvedeného teda platí základný predpoklad, že protiprávnym konaním sa nezmenšuje celkový 

objem majetku dlžníka, tento je však použitý pri uspokojení veriteľov nerovnomerne. 

Subjektom daného trestného činu je dlžník, nie však dlžník hocijaký, taký, ktorý nie je 

schopný plniť svoje splatné záväzky, ide teda o subjekt konkrétny. Čo je zaujímavé, avšak nie 

nepredstaviteľné a v praxi možné, účastníkom daného trestného činu môže byť aj sám veriteľ, 

ktorý je nepomerne uspokojený (napr. ako návodca, pomocník), vzhľadom na to, že ide 

o trestný čin so zúženým okruhom páchateľov, logicky nemôže byť v pozícii spolupáchateľa. 

                                                           
20 BURDA, E., ČENTÉŠ, J., KOLESÁR, J, ZÁHORA, J. a kol. Trestný zákon osobitná časť: komentár 2. diel (§ 

144-440). 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 2011, s. 608. 
21 Tamtiež. 
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Ak by sme teda chceli hovoriť o spolupáchateľstve vo vzťahu k trestnému činu 

zvýhodňovanie veriteľa, dané je prípustné napr. za predpokladu, že pôjde o spoludlžníkov 

alebo osoby, ktoré za právnickú osobu konajú spoločne. Autori naznačujú, že v rámci § 240 

TZ absentuje skutková podstata ratiom obdobná tej, ktorá je uvedená v rámci § 239 ods. 2 

TZ, teda ktorou je možné postihovať protiprávne konanie osoby odlišnej od dlžníka (napr. by 

mohlo ísť o osobu poverenú za dlžníka konať). Za stavu de lege lata by nešlo vôbec o trestný 

čin.22 Prikláňame sa teda k názoru tých autorov, ktorí volajú po doplnení § 240 TZ o základnú 

skutkovú podstatu trestného činu, ktorá by postihovala subjekt všeobecný (teda napr. osobu 

inak oprávnenú právne nakladať s majetkom dlžníka alebo s jeho súčasťou).23 

 Platí, že spojenie „dlžník, ktorý nie je schopný plniť svoje splatné záväzky“ sa svojím 

vymedzením v podstate blíži k vymedzeniu platobnej neschopnosti podľa § 3 ods. 2 ZoKR.24 

Jednoznačne nejde o spojenia synonymické, keďže v zmysle zákona o konkurze 

a reštrukturalizácii tento vyžaduje aj minimálnu dobu, počas ktorej je dlžník platobne 

neschopný (táto je stanovená odlišne pre fyzickú osobu a právnickú osobu). Z hľadiska toho, 

že daná podmienka v rámci znenia Trestného zákona absentuje, už v prvý deň, keď je dlžník 

neschopný plniť svoje záväzky, dostáva sa do pozície daného dlžníka (ako to vyžaduje trestný 

čin zvýhodňovanie veriteľa), je teda platobne neschopným v zmysle Trestného zákona, nie 

však v zmysle zákona o konkurze a reštrukturalizácii. Z dôvodu niektorých legislatívnych 

zmien, ktoré sa v poslednej dobe dotkli zákona o konkurze a reštrukturalizácii (najmä vo 

vzťahu k vnímaniu pojmov úpadok či platobná neschopnosť), môžu byť poznatky hoci inak 

relevantnej dostupnej literatúry v určitom ohľade zavádzajúce. Pritom vzhľadom na všetko 

uvedené platí, že konkrétny dôvod platobnej neschopnosti je irelevantný, pre daný stav sa 

nevyžaduje ani začatie, ani skončenie konkurzného konania, ide o procesy odlišné. 

Predmetom ochrany je primárne obdobie bezprostredne predchádzajúce podaniu návrhu na 

konkurz, práve v tomto čase je riziko finančných únikov z majetku dlžníka najväčšie.25 Hoci 

sme to neuviedli explicitne, platí, čo vyplýva zo samotného znenia ustanovenia § 240 TZ, že 

daná skutková podstata predpokladá aspoň dvoch veriteľov dlžníka, to znamená dve odlišné 

osoby veriteľov, keďže z pozície dlžníka by šlo o mnohosť veriteľov, aj ak by sme hovorili 

o viacerých záväzkoch voči tomu istému veriteľovi. 

Jedinou alternatívou konania z hľadiska objektívnej stránky je „hoci aj čiastočné 

zmarenie uspokojenia svojho veriteľa tým, že zvýhodní veriteľa iného“. Aj v danom prípade 

pracuje zákonodarca s pojmom zmarenie,26 nie marenie ako následok konania (t.j. nie je 

možné sem zaradiť prípady oddialenia či sťaženia uspokojenia veriteľa – opätovne najmä za 

predpokladu, že veriteľa alebo veriteľov je možné, hoci aj len pomerne, uspokojiť z iného 

majetku dlžníka). Za zvýhodnenie veriteľa vníma doktrína uprednostnenie istého veriteľa pred 

veriteľom iným, čo je v základnom rozpore so zásadami konkurzného a reštrukturalizačného 

                                                           
22 BURDA, E.: Trestnosť činov smerujúcich k čo i len čiastočnému zmareniu uspokojenia veriteľa. In: BURDA, 

E., MIHÁLIK, S. [ed.] Právna ochrana veriteľov. Bratislava: Wolters Kluwer, 2018. s. 126. 
23 Primerane tamtiež. 
24 Uvedené ustanovenie znie: „Právnická osoba je platobne neschopná, ak nie je schopná plniť 30 dní po lehote 

splatnosti aspoň dva peňažné záväzky viac ako jednému veriteľovi... Fyzická osoba je platobne neschopná, ak 

nie je schopná plniť 180 dní po lehote splatnosti aspoň jeden peňažný záväzok...“. 
25 BURDA, E., ČENTÉŠ, J., KOLESÁR, J, ZÁHORA, J. a kol. Trestný zákon osobitná časť: komentár 2. diel (§ 

144-440). 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 2011, s. 609. 
26 V zmysle nemožnosti čo aj čiastočného uspokojenia pohľadávky veriteľa z majetku dlžníka. 



18 

konania. Za zvýhodňovanie veriteľa však nemôžeme považovať plnenie daňovej či odvodovej 

povinnosti, rovnako ním nie je uspokojenie iba jedného z veriteľov, kde však odôvodneným 

úmyslom je získanie ďalších prostriedkov na úhradu ďalších splatných pohľadávok, ako 

príklad môžeme uviesť splátku leasingovej spoločnosti za nákladný automobil, ktorý je 

využívaný na podnikateľskú činnosť, aby mohla byť táto naďalej vykonávaná a aby mohli byť 

zo zisku následne plnené záväzky voči ostatným veriteľom.27 V konečnom dôsledku nie je 

možné zabúdať ani na to, že predmetný trestný čin v zmysle § 240 TZ je možné spáchať len 

úmyselne. 

 

1.2.1 Komparatívny pohľad na osobitosti trestného činu zvýhodňovanie veriteľa 

z pohľadu českej právnej úpravy 

Aj s ohľadom na porovnanie trestných činov zvýhodnění věřitele v zmysle § 223 

Trestního zákoníka a § 240 Trestného zákona môžeme konštatovať, čo potvrdzujú aj iní 

autori,28 že ide prakticky o zhodné vymedzenia, avšak aj v tomto prípade s drobnými 

výnimkami. V danom prípade je základným a v podstate jediným (ak nerátame vyžadovanie 

toho, aby nastala „škoda nikoli malá“, čo sme vymedzili teoreticky už v texte vyššie) 

odlišujúcim kritériom to, že v Slovenskej republike je trestná zodpovednosť podmienená len 

jedným úpadkovým stavom dlžníka, a to platobnou neschopnosťou (hoci sme v texte vyššie 

vymedzili, že nejde bez ďalšieho vysvetlenia o synonymá), uvedený stav platil s účinnosťou 

do 31.12.2009 aj v Českej republike. Po rekodifikácii trestného práva Trestním zákoníkom je 

aplikovateľnosť § 223 Trestního zákoníka v rámci českej právnaj úpravy jednoznačne širšia, 

keďže dlžník v úpadku je sankcionovaný všeobecne, nie teda len za stav insolvencie, ale aj 

predĺženia. Trestne zodpovedným subjektom môže byť v zmysle českej právnej úpravy teda 

každý dlžník, ktorý je v úpadku (nie iba platovo neschopný ako je to v prípade § 240 TZ). Aj 

v danom prípade však platí, že sankcionovaný nie je z pohľadu dlžníka samotný stav úpadku, 

podstatou je porušenie majetkových práv veriteľa na uspokojenie pohľadávky zodpovedajúce 

zásadám insolvenčného konania, páchateľ totiž použije prostriedky na uspokojenie veriteľov 

nerovnomerne. Zvýhodnený veriteľ nemusí byť v žiadnom prípade úplne uspokojený, 

postačuje, že bol uspokojený na úkor ostatných veriteľov.29 

 

2 K predmetnej otázke metodologicky a záverom 

Ako sme už naznačili v úvodnej časti príspevku, určitú kontinuitu medzi vedou 

trestného práva a kriminalistickou vedou treba vidieť predovšetkým v tom, že rovnako tak, 

ako trestnoprávna veda upriamuje svoju pozornosť na jeden z ústredných pojmov – trestný čin 

a znaky ktoré ho charakterizujú, aj kriminalistická veda zo širokej škály kriminalisticky 

relevantných udalostí zameriava cielene pozornosť práve na trestnú činnosť, ako činnosť 

spoločensky najzávažnejšiu, pričom na trestný čin nazerá z uhla svojho špecifického 

predmetu skúmania, čiže zákonitostí viažucich sa na stopy trestného činu, na základe čoho 

potom následne zostavuje logicky jednoznačne inú štruktúru znakov, resp. komponentov 

                                                           
27 BURDA, E., ČENTÉŠ, J., KOLESÁR, J, ZÁHORA, J. a kol. Trestný zákon osobitná časť: komentár 2. diel (§ 

144-440). 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 2011, s. 609. 
28 PÚRY, F. Úpadkové trestné činy v České republice. 1. vydanie. Praha: C. H. Beck, 2015, s. 176 a nasl. 
29 PÚRY, F. Úpadkové trestné činy v České republice. 1. vydanie. Praha: C. H. Beck, 2015, s. 75 a nasl. 
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(prvkov) charakterizujúcich trestný čin. Kriminalistickú charakteristiku tvoria teda 

komponenty, ktoré sa výrazným spôsobom podieľajú na tvorbe stôp. 

Považujeme za potrebné zvýrazniť, že tak trestnoprávna, ako aj kriminalistická 

charakteristika trestného činu sú relevantné najmä z hľadiska dokazovania každej trestnej 

činnosti v trestnom konaní. Trestnoprávna, z aspektu zákonného – normatívneho vyjadrenia 

jednotlivých znakov skutkovej podstaty trestného činu v Trestnom zákone a kriminalistická 

zasa z tých hľadísk, ktoré sú prostredníctvom stôp (ako odrazov činnosti páchateľa, príp. 

aj iných osôb a ich špecifických vlastností v objektívnej realite) dôležité z aspektu zistenia, 

vyšetrenia, dokázania, prevencie, ale aj prognózovania trestnej činnosti. 

Vo vzťahu k nami rozoberaným trestným činom (zvýhodňovanie veriteľa 

a poškodzovanie veriteľa) kriminalistická charakteristika ako základ pre tvorbu metodiky ich 

vyšetrovania pochopiteľne neexistuje. To zaiste vieme všetci, nakoľko kriminalistická 

charakteristika sa rozpracúva na širšej úrovni, predovšetkým vo vzťahu k jednotlivým druhom 

trestných činov,  t.j. na úrovni druhovej (skupinovej). 

Z uvedeného dôvodu sme sa preto zamerali na vytypovanie tých trestných činov 

upravených v našom Trestnom zákone, ako aj v lex specialis, Zákone o trestnej 

zodpovednosti právnických osôb, ktoré z rôznych aspektov súvisia s ochranou veriteľov, a to 

so súbežným odsledovaním ich objasnenosti v priebehu viac než desiatich rokov k čomu sme 

využili štatistiky kriminality vedené Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky. 
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Do rámca trestných činov súvisiacich s ochranou veriteľov, upravených v Trestnom 

zákone sme zaradili tieto trestné činy: § 227 podvodný úpadok, § 228 zavinený úpadok, § 239 

poškodzovanie veriteľa, § 240 zvýhodňovanie veriteľa, § 241 machinácie v súvislosti 

s konkurzným a vyrovnacím konaním, § 242 a § 243 marenie konkurzného alebo 

vyrovnacieho konania, § 243a marenie exekučného konania. 

V Zákone o trestnej zodpovednosti právnických osôb sa skúmanej problematiky 

dotýkajú tieto trestné činy: § 227 podvodný úpadok, § 228 zavinený úpadok, § 239 

poškodzovanie veriteľa, § 240 zvýhodňovanie veriteľa. 

Z komplexného pohľadu ide o pomerne malú skupinku trestných činov. V súhrne 

možno konštatovať, že tieto trestné činy zapadajú jednak do rámca majetkovej, ale aj 

ekonomickej kriminality. S predpokladom ich slabšej objasnenosti (t.j. i latentnosti), ktorá sa 

nám potvrdila prostredníctvom skúmania jednotlivých štatistických údajov, sme presvedčení 

o tom, že páchanie týchto trestných činov si zasluhuje zvýšenú pozornosť orgánov činných 

v trestnom konaní a súdov. 

Podľa nášho názoru by pro futuro  preto bolo vhodné zamyslieť sa nad tvorbou 

samostatnej - čiastkovej metodiky vyšetrovania tohto druhu trestnej činnosti, a to jednak vo 

vzťahu k páchateľom – fyzickým osobám, ako aj vo vzťahu k páchateľom – právnickým 

osobám, nakoľko vyšetrovanie tejto trestnej činnosti páchanej právnickými osobami sa 

jednoznačne  pre orgány činné v trestnom konaní  stáva zložitejším.  

 

Zhrnutie, závery a odporúčania v rovine teoretickej i aplikačnej: 

• prípadné rozšírenie výpočtu trestných činov súvisiacich s ochranou veriteľov, pri 

ktorých môže byť páchateľom právnická osoba, 

• posilnenie odhaľovacej činnosti kompetentných orgánov, 

• vzhľadom na skutočnosť, že spôsob spáchania trestného činu je dôležitým činiteľom 

pri komplexnom hodnotení materiálneho korektívu a zároveň najdôležitejším 

z komponentov kriminalistickej charakteristiky trestného činu, berúc do úvahy i ten 

fakt, že v našich podmienkach sa trestných činov zvýhodňovania a poškodzovania 

veriteľa môžu dopustiť rovnako tak fyzické, ako aj právnické osoby, navrhujeme 

spoločne s ostatnými trestnými činmi (viď vyššie) vytvorenie samostatnej – čiastkovej 

metodiky vyšetrovania. 
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Abstrakt: V predkladanom príspevku sa autori zamerali na profil páchateľa vybraných 

trestných činov s akcentom na ochranu veriteľov. Analyzovaný súbor predstavuje všetkých 

aktuálne odsúdených vo výkone trestu odňatia slobody za vybrané trestné činy s akcentom na 

ochranu veriteľov a vzhľadom na nie častý výskyt, resp. „stíhanie“ predmetných trestných 

činov, ide len o štyroch odsúdených. Autori vybraný súbor odsúdených podrobili kvalitatívnej 

analýze, pričom spoločné komparačné kritériá predstavuje vybraných 5 kriminogénnych 

faktorov, ktorými sú osobná charakteristika, rodinné zázemie, pracovné návyky, závislosti a 

trestná činnosť odsúdených. 

 

Kľúčové slová: Odsúdený, výkon trestu odňatia slobody, profil páchateľa, ochrana veriteľa, 

kriminogénne faktory, kvalitatívna analýza, kvantitatívna analýza. 

 

Abstract: In the present paper, the authors focused on the profile of the offender of selected 

crimes with an emphasis on the protection of creditors. The analyzed file represents all current 

convicted prisoners for selected crimes with an emphasis on the protection of creditors. 

However due to unlikely occurrence, "prosecution" of the offenses of relevant crimes, there is 

only four convicts. The authors submitted selected file of sentenced persons a qualitative 

analysis, while the common comparative criteria represent selected 5 criminogenic factors, 

which are personal characteristics, family background, working habits, addiction and criminal 

activity of convicted 

 

Keywords: Sentenced, imprisonment, the profile of the offender, the protection of creditors, 

criminogenic factors, qualitative analysis, quantitative analysis. 

 

 

1 Výskumné zámery projektu 

Projekt VEGA s názvom Právna ochrana účastníkov ekonomicko-právnych vzťahov s 

akcentom na trestnoprávnu ochranu veriteľov, ktorého vedúcim je doc. JUDr. Eduard Burda, 

                                                           
30 Článok je výstupom projektu VEGA 1/0907/16 „Právna ochrana účastníkov ekonomicko-právnych vzťahov s 

akcentom na trestnoprávnu ochranu veriteľov“. 
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PhD., sa momentálne nachádza v treťom roku realizácie. Podstata projektu v zmysle žiadosti 

o dotáciu/finančný príspevok – návrhu vedeckého projektu, spočíva v interdisciplinárnom 

vedeckom rozbore právnej úpravy vybraných trestných činov, ktoré slúžia na ochranu 

účastníkov ekonomicko-právnych vzťahov, predovšetkým, avšak nielen veriteľov. Tieto 

trestné činy nie je možné vedecky skúmať bez hĺbkovej analýzy súvisiacich právnych 

predpisov z ďalších právnych odvetví ako sú finančné právo, správne právo a obchodné 

právo, ani bez vedeckého poznania ekonomicko-právneho prostredia, v ktorom sa tieto trestné 

činy vyskytujú. Preto je potrebné pri jeho spracovaní vychádzať z podrobných ekonomických 

a sociologicko-právnych až kriminologických analýz. Cieľom projektu je analyzovať, aké 

účinky má daná právna úprava v súčasnom ekonomicko-právnom prostredí, odhaliť jej slabé 

stránky či nedostatky vzhľadom na realitu a v syntéze navrhnúť právnu úpravu de lege 

ferenda, ktorá by tieto nedostatky v reálnom prostredí eliminovala. 

Cieľom projektu je systematicky spracovať a poskytnúť viacdimenzionálny pohľad na 

problematiku ochrany účastníkov ekonomicko-právnych vzťahov, predovšetkým veriteľov, 

ale aj osôb, ktorých majetok je spravovaný inými osobami a ekonomických konkurentov. 

Keďže ide o tému značne širokú, predmet skúmania bol vymedzený cez päť do značnej miery 

súvisiacich trestných činov stanovených v zákone č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení 

neskorších predpisov (ďalej aj „TZ“). Pritom žiadny z týchto trestných činov nie je možné ani 

aplikovať, ani skúmať bez prepojenia na osobitnú právnu úpravu z oblasti správneho, 

finančného či obchodného práva a potreba správnej formulácie či už týchto trestných činov 

alebo príslušnej osobitnej právnej úpravy nie je možná bez znalostí ekonomických súvislostí a 

sociologicko-právneho, prípadne kriminologického výskumu zameraného na realizáciu týchto 

právnych úprav v praxi. Ochranu veriteľov skúmame najmä cez trestné činy poškodzovanie 

veriteľa podľa § 239 TZ a zvýhodňovanie veriteľa podľa § 240 TZ (v prípade potreby výskum 

rozšírime o trestné činy súvisiace s konkurzným a reštrukturalizačným konaním), ochranu 

osôb pri správe ich majetku skúmame primárne prostredníctvom trestného činu porušovanie 

povinnosti pri správe cudzieho majetku podľa § 237 a nasl. TZ, ochranu ekonomických 

konkurentov cez trestný čin zneužívanie informácií v obchodnom styku podľa § 265 TZ a pre 

všetky tieto trestné činy je tiež podstatný ich súvis s trestným činom skresľovanie údajov 

hospodárskej a obchodnej evidencie podľa § 259 a nasl. TZ. 

Autori sa v predchádzajúcich výskumných fázach projektu zameriavali najmä na 

analýzu vybraných hmotnoprávnych ustanovení TZ, t. j. konkrétnych skutkových podstát 

trestných činov,31  z čoho o. i. vyplynul záver o nízkom nápade trestných vecí32  

kvalifikovaných ako vyššie uvádzané trestné činy zamerané na ochranu veriteľov. 

Poznanie právnej úpravy, jeho kladných aj záporných stránok, vykonanie 

horizontálnej komparácie vo vzťahu k relevantným právnym úpravám iných štátov, či 

spracovanie vertikálnej historickej komparácie nám prinieslo rôzne závery, nedostali sme 

však odpoveď na otázku, aké sú atribúty páchateľa vybraných trestných činov akcentujúcich 

ochranu veriteľov? 

 

2 Metódy a ciele partikulárneho výskumu 

Práve odpoveď na vyššie nastolenú otázku je hlavným cieľom predmetného príspevku. 

Prvotná idea autorov príspevku bola spracovať kvantitatívnu analýzu kriminogénnych 

faktorov páchateľov trestných činov akcentujúcich ochranu veriteľov. Kvantitatívna analýza 

sa aplikuje pri zisťovaní početnosti, frekvencie výskytu zistených poznatkov alebo ich 

                                                           
31 Napr. ĽORKO, J., MIHÁLIK, S. Analýza trestného činu skresľovanie údajov hospodárskej a obchodnej 

evidencie. Právna ochrana veriteľov. Bratislava : Univerzita Komenského, Právnická fakulta, 2017, s. 71-85. 

ISBN 978-80-7160-456-3 
32 Pozri Štatistiky Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky online na: https://www.genpro.gov.sk/statistiky-

12c1.html. 
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intenzity, pomocou štatistických metód kvantitatívnou analýzou sa zisťuje dôležitosť určitých 

údajov či stupeň závislosti medzi určitými faktmi.33 Zámerom autorov bolo aplikovať danú 

metódu na celú vzorku odsúdených vo výkone trestu odňatia slobody za trestné činy 

poškodzovanie veriteľa podľa § 239 TZ, zvýhodňovanie veriteľa podľa § 240 TZ, 

porušovanie povinnosti pri správe cudzieho majetku podľa § 237 a nasl. TZ, zneužívanie 

informácií v obchodnom styku podľa § 265 TZ a skresľovanie údajov hospodárskej a 

obchodnej evidencie podľa § 259 a nasl. TZ (ďalej len „trestné činy akcentujúce ochranu 

veriteľov“). Následne by boli v danej vzorke skúmané spoľahlivé, „tvrdé“ a opakovateľné 

údaje34, ktoré v prípade kriminologického profilu páchateľa predstavujú statické 

kriminogénne faktory (napr. pohlavie, vek, vzdelanie, atď.),35 a práve vytvorenie 

kriminologického profilu malo byť hlavným cieľom daného výskumu. 

Autori na zber dát využili dohodu o spolupráci medzi Univerzitou Komenského 

v Bratislave, Právnickou fakultou a Generálnym riaditeľstvom Zboru väzenskej a justičnej 

stráže (ďalej len „GR ZVJS“). GR ZVJS prevádzkuje internú aplikáciu VVVT, ktorá 

obsahuje jednotlivé karty odsúdených a o. i. je možné prostredníctvom danej aplikácie 

vytvoriť zoznam klientov (odsúdených) podľa jednotlivých trestných činov. Autori však po 

vygenerovaní zoznamu klientov odsúdených a nachádzajúcich sa výkone trestu odňatia 

slobody pre trestné činy akcentujúce ochranu veriteľov zistili, že vo výkone trestu odňatia sa 

v súčasnosti pre spáchanie vybraných trestných činov nachádzajú len 4 odsúdení. Táto 

skutočnosť predstavovala komplikáciu, keďže metóda kvantitatívnej analýzy vyžaduje určitú 

početnú vzorku, na základe ktorej by sme mohli zovšeobecniť určité zistenia do záverov 

o vybraných statických kriminogénnych faktoroch. Vzorka štyroch odsúdených nemá 

výpovednú hodnotu ani v porovnaní s aktuálnym objemom väzenskej populácie, ktorý je viac 

ako 8 tisíc odsúdených a obvinených. 

Autori vzhľadom na uvedené prehodnotili výber metódy a rozhodli sa pre kvalitatívnu 

analýzu, ktorá skúma charakteristické znaky jednotlivých faktov, ich charakter zvláštnosti, 

opiera sa o logické operácie. Ako zdroj údajov si autori zvolili záznam o psychologickom 

vyšetrení, ktorý v podmienkach ZVJS realizuje psychológ rozhovorom s odsúdeným, pričom 

takýto záznam obsahuje spravidla autoanamnestické údaje (rodinná anamnéza, osobná 

anamnéza, pracovná anamnéza, zdravotná anamnéza, závislosti, sebahodnotenie, záľuby, 

životnú perspektívu a kontakt s civilným prostredím), údaje o trestnej činnosti (kriminálna 

anamnéza, aktuálna trestná činnosť a postoj odsúdeného k trestnej činnosti) a závery 

psychologického vyšetrenia (použité metódy, psychologická charakteristika a odporúčania). 

Autori sa vzhľadom na neznalosť obsahu a štruktúry psychologického vyšetrenia 

nerozhodli pre preliminárny výber skúmaných kritérií, ale najskôr si jednotlivé záznamy z 

psychologických vyšetrení preštudovali aby poznali ich štruktúru, obsah a teda aj ich 

výpovednú hodnotu. Nakoniec autori najmä vzhľadom na mieru porovnateľnosti jednotlivých 

kritérií u konkrétnych odsúdených dospeli k rozhodnutiu a výberu nasledujúcich kritérií – 

kriminogénnych faktorov: 

a) Trestná činnosť 

- popisuje spáchaný skutok, ktorým páchateľ naplnil skutkovú podstatu trestného 

činu akcentujúceho ochranu veriteľov (považujeme za potrebné zistiť aj formu 

páchania predmetnej trestnej činnosti), 

                                                           
33 Bližšie pozri HENDL, J. Kvalitativní výzkum: základní teorie, metody a aplikace. - 3. vyd. - Praha : Portál, 

2012. - 407 s. ISBN 978-80-262-0219-6. 
34 K tomu bližšie pozri HANZEL, I.: Qualitative, or Quantitative Methods in Social Sciences? FILOZOFIA 64, 

2009, No 7, p. 646. 
35 K tomu pozri BRENT, E. TURVEY et. Al. 2001. Criminal Profiling. London : Elsevier Academic Press, 2001. 

717 s. ISBN 0-12-705041-8. 
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- obsahuje kriminálnu anamnézu, t. j. početnosti výskytu odsúdeného vo výkone 

trestu odňatia slobody a aj početnosti odsúdení spolu s druhom páchanej 

kriminality, 

- vyjadruje postoj odsúdeného k trestnej činnosti; 

b) Osobná charakteristika 

- V nej sa nachádzajú údaje ako vek, rodinná situácia (slobodný, rozvedený, 

atď.), počet detí, vzdelanie; 

c) Rodinné zázemie 

- Od osobnej charakteristiky sa odlišuje najmä tým, že obsahuje údaje o rodičoch 

a súrodencoch odsúdeného a ich rodinnej situácii, nevynímajúc informácie 

o páchaní trestnej činnosti rodinnými príslušníkmi, 

d) Pracovné návyky 

- Sú akýmsi „životopisom“ odsúdeného obsahujúcim jeho predchádzajúce 

pracovné pozície v rôznych pracovnoprávnych vzťahoch, prípadne aj jeho 

plány do budúcna v danej oblasti a 

e) Závislosti 

- Daná položka obsahuje súbor návykov odsúdeného, resp. jeho vzťah 

k alkoholu, cigaretám, hracím automatom, stávkovaniu a drogám. 

Ďalší postup autorov smeroval k analýze jednotlivých kritérií pri každom 

z odsúdených samostatne a následne boli jednotlivé kritériá podrobené vzájomnej komparácii 

u všetkých skúmaných odsúdených. Záverom výskumu je syntéza porovnávaní jednotlivých 

kritérií u všetkých skúmaných odsúdených. Považujeme za potrebné uviesť, že závery daného 

výskumu najmä s ohľadom na početnosť výskumnej vzorky nemožno preceňovať 

a považovať ich za absolútne kritériá vo vzťahu ku kriminologickému profilu páchateľa 

vybraných trestných činov s akcentom na ochranu veriteľov. Naopak, uvedomujeme si, že 

predmetné závery možno považovať za nanajvýš indikatívne a celý výskum má heuristický 

charakter, pričom relevanciu záverov by bolo vhodné verifikovať aj pomocou inej vedeckej 

metódy.  

 

3 Vybrané indikatívne zistenia partikulárneho výskumu 

 V danej podkapitole príspevku postupne zhrnieme analýzu jednotlivých kritérií – 

kriminogénnych faktorov a v jej závere formulujeme indikatívne závery vo vzťahu ku  

kriminologickému profilu páchateľa vybraných trestných činov s akcentom na ochranu 

veriteľov. Pre úplnosť uvádzame, že vzhľadom na nízku početnosť odsúdených vo výkone 

trestu odňatia slobody za danú trestnú činnosť, budeme odsúdených označovať len iniciálami. 

 

1. J.V., muž, 47 rokov, dĺžka trestu odňatia slobody 7 mesiacov 

Ad a) Trestná činnosť 

Odsúdený za trestný čin poškodzovania veriteľa podľa § 239 ods. 1 ods. 3 písm. a) TZ, 

ktorý spáchal tým, že potom čo rozsudkom okresného súdu bola spoločnosti KI, s.r.o. 

povinnosť zaplatiť poškodenému D.K. sumu 5829,80 ER spolu s úrokom z omeškania do 

troch dní od právoplatnosti tohto rozsudku, obvinený ako konateľ spoločnosti, vedomý si 

nároku, pozemok patriaci spoločnosti odpredal 22.6.2012 za 30.000,00 EUR, pričom suma 

bola vyplatená v hotovosti pred podpisom zmluvy, odsúdený túto prevzal a naložil s ňou 

doposiaľ nezisteným spôsobom a ani časť tejto zmluvy nepoužil na úhradu záväzku voči 

veriteľovi, pričom mohla uspokojiť nároky poškodeného a týmto konaním spôsobil 

poškodenému škodu vo výške najmenej 5829,80 EUR. 

 Vo výkone trestu odňatia slobody je po tretí raz, v minulosti už bol sedem krát 

odsúdený za ekonomickú trestnú činnosť (podvod, zneužitie účasti na hospodárskej súťaži, 

spreneveru a úverový podvod). 
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 Odsúdený nemá pocit, že by vedome niečo zlé robil (nevedel, že firma ktorú kúpil má 

podlžnosti, peniaze za predaj pozemku dostal niekto iný), snaží sa vysvetliť, že niektoré 

ekonomické veci sa „jednoducho tak robia“. 

 Ad b) Osobná charakteristika 

 Odsúdený je rozvedený a bezdetný. Ženil sa v roku 1994, rozviedol sa o roky neskôr, 

uznali vraj s exmanželkou, že do toho išli predčasne a nemohli mať ani deti. Žije 16 rokov 

s družkou (41), ktorá je rozvedená a má syna (21), ktorého odsúdený vychovával od 5 rokov. 

Vzťahy v rodine sú dobré, údajne nenarušené odsúdením. Stredné odborné učilište strojárske 

v Trenčíne, odbor obrábač kovov, riadne ukončil výučným listom, pričom bol priemerným 

žiakom. 

 Ad c) Rodinné zázemie 

 Pochádza z rozvedenej rodiny, obaja rodičia už nežijú. Otec bol automechanik, zomrel 

v roku 2014. Matka bola účtovníčka, zomrela v roku 2012. Starší brat (48) je slobodný, 

bezdetný, pracuje ako technik v spoločnosti Orange, už približne 20 rokov sa nestretávajú, 

pretože brat neuznáva životný štýl odsúdeného a hanbí sa za neho. Rodičia sa rozviedli, keď 

mal odsúdený 10 rokov, vyrastal u matky, otec si ich s bratom bral každé dva týždne na 

víkend. Vzťahy s rodičmi hodnotí odsúdený ako dobré. Nikto z rodiny nebol súdne trestaný. 

 Ad d) Pracovné návyky 

 Pracoval v bani ako baník po dobu 6 mesiacov. Od roku 1996 podniká v oblasti 

veľkoobchodu, kúpy a predaja rôznych druhov tovaru. Pred pol rokom robil pol roka riaditeľa 

hokejového klubu. Uvádza dobré finančné zabezpečenie a do budúcna plánuje ďalej 

podnikať. 

 Ad e) Závislosti 

 Nefajčiarom je 12 rokov. Kávu pije dvakrát denne. Alkohol údajne nepije vôbec, vždy 

mal k tomu odpor, veľa šoféruje a tiež uviedol, že keď to vyskúšal, bolo mu z toho tri dni zle. 

Drogy neskúšal. Na hracích automatoch nehráva. Aktívne tipuje na výsledky športových 

zápasov, vsadí približne 10 EUR na týždeň. 

 

2. K.J., muž, 41 rokov, dĺžka trestu odňatia slobody 8 rokov 6 mesiacov   

Ad a) Trestná činnosť 

Odsúdený za trestný čin porušovanie povinnosti pri správe cudzieho majetku § 237 

ods. 1 ods. 4 písm. a) TZ (viacčinný súbeh s trestným činom legalizácia príjmu z trestnej 

činnosti podľa § 233 ods. 1 ods. 4 písm. a) TZ), ktorý spáchal tým, že najneskôr od marca 

2014 do októbra 2014 pod zámienkou finančného zabezpečenia spoločnej budúcnosti, 

využívajúc rôzne formy psychického nátlaku, opakovane presviedčal a navádzal svoju 

družku, obvinenú I.H.,  s ktorou toho času žil v spoločnej domácnosti, aby ako pracovníčka 

banky vykonala neoprávnené bankové operácie a previedla na ich vopred pripravený bankový 

účet finančné prostriedky. V internom systéme banky si prehliadla a vytipovala viaceré 

termínované peňažné účty a vykonala neoprávnené bankové operácie. Odsúdený 

prostredníctvom tretej osoby na ňu založil viaceré bankové účty a v rôznych bankách 

a následne došlo k ďalším neoprávneným prevodom väčších obnosov finančnej hotovosti 

z vybraných bankových účtov rôznych majiteľov na vytvorené bankové účty. Odsúdený spolu 

s I.H. získali pre seba vo forme príjmu z tejto trestnej činnosti minimálne 459.455,00 EUR 

a ďalší dvaja spoločníci získali minimálne 380.000,00 EUR. 

 Odsúdený nebol doposiaľ súdne trestaný. 

 Odsúdený vinu pociťuje. Trest ale považuje za neadekvátne dlhý vzhľadom na to čo 

vykonal. Je ale s vecou vyrovnaný, problém spracoval počas výkonu väzby a dúfa 

v podmienečné prepustenie. 

 Ad b) Osobná charakteristika 



27 

 Odsúdený je rozvedený a bezdetný. Pred výkonom väzby žil s priateľkou v 1-izbovom 

byte. Vzťah sa mu kvôli dĺžke trestu rozpadol. Odsúdený je vyučený mechanik strojov 

a zariadení. 

 Ad c) Rodinné zázemie 

 Odsúdený má jednu staršiu sestru. Vychovávaný bol rodičmi. Rodinnú klímu v ktorej 

vyrastal hodnotí ako dobrú. Otec (64) je dôchodca, ale pracuje ako živnostník v oblasti 

poskytovania pohrebných služieb. Matka (63) je tiež na dôchodku, bola dlhodobo 

nezamestnaná, predtým pracovala ako zdravotná sestra. Nikto z rodiny nebol súdne trestaný. 

 Ad d) Pracovné návyky 

Odsúdený prax vo vyučenom odbore (mechanik strojov a zariadení) prakticky nemá. 

Zamestnaný bol v zahraničí ako obchodný zástupca, záhradník, pracoval v kuchyni a ako 

výpomoc v rôznych obchodoch. Po návrate domov pracoval spolu s otcom.  

 Ad e) Závislosti 

 Nefajčiarom je 6 rokov. Alkoholické nápoje konzumuje údajne príležitostne, preferuje 

pivo, tvrdý alkohol nekonzumuje vôbec. Neguje skúsenosti s inými omamnými látkami. 

Výherné automaty nehrá, inú hazardnú činnosť nevykonáva. 

 

3. I.H., žena, 41 rokov, dĺžka trestu odňatia slobody 6 rokov 6 mesiacov   

Ad a) Trestná činnosť 

Odsúdená za trestný čin porušovanie povinnosti pri správe cudzieho majetku § 237 

ods. 1 ods. 4 písm. a) TZ (viacčinný súbeh s trestným činom legalizácia príjmu z trestnej 

činnosti podľa § 233 ods. 1 ods. 4 písm. a) TZ), ktorý spáchal tým, že najneskôr od marca 

2014 do októbra 2014 pod zámienkou finančného zabezpečenia spoločnej budúcnosti, 

využívajúc rôzne formy psychického nátlaku, ju jej druh opakovane presviedčal a navádzal, 

aby ako pracovníčka banky vykonala neoprávnené bankové operácie a previedla na ich 

vopred pripravený bankový účet finančné prostriedky. V internom systéme banky si 

prehliadla a vytipovala viaceré termínované peňažné účty a vykonala neoprávnené bankové 

operácie. Jej druh prostredníctvom tretej osoby na ňu založil viaceré bankové účty 

a v rôznych bankách a následne došlo k ďalším neoprávneným prevodom väčších obnosov 

finančnej hotovosti z vybraných bankových účtov rôznych majiteľov na vytvorené bankové 

účty. Odsúdená spolu s jej druhom získali pre seba vo forme príjmu z tejto trestnej činnosti 

minimálne 459.455,00 EUR a ďalší dvaja spoločníci získali minimálne 380.000,00 EUR. 

 Odsúdená nebola doposiaľ súdne trestaná a do výkonu trestu odňatia slobody nastúpila 

z výkonu väzby. 

 Odsúdená prijala zodpovednosť za svoje konanie. Vie, že musí za to niesť následky 

a to nie len vo vzťahu k samotnému výkonu trestu, ale aj v budúcom živote po ňom. 

 Ad b) Osobná charakteristika 

 Odsúdená je 6 rokov rozvedená, má jedného 11 ročného syna, ktorý je momentálne 

v starostlivosti starých rodičov. Pred výkonom väzby žila približne pol roka s priateľom. 

Predtým žila spolu s rodičmi. Odsúdená absolvovala štvorročné stredné odborné učilište 

s maturitou v odbore čašník.  

 Ad c) Rodinné zázemie 

 Odsúdená má jedného staršieho brata. Vychovávaná bola rodičmi. Rodinnú 

a výchovnú klímu hodnotí pozitívne. Otec (65) je bývalý príslušník ZVJS, momentálne 

poberajúci výsluhový dôchodok. Matka (64) podnikala v oblasti predaja drogérie, toho času je 

na dôchodku. Nikto z rodiny nebol doposiaľ súdne trestaný. 

 Ad d) Pracovné návyky 

Odsúdená má jednoročnú prax vo vyučenom odbore (čašníčka). Vystriedala viaceré 

zamestnania. Približne 2 roky pracovala vo veľkosklade, neskôr ako pracovníčka marketingu, 

istý čas bola pokladníčkou na čerpacej stanici, vedúcou ženskej posilňovne. Viedla 
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účtovníctvo a skladové hospodárstvo v predajni náhradných dielov do automobilov. Pred 

výkonom väzby pracovala v banke.  

 Ad e) Závislosti 

 Odsúdená je fajčiarka a udáva, že fajčenie obmedzuje. Alkoholické nápoje konzumuje 

príležitostne. Neguje skúsenosti s inými omamnými látkami. Výherné automaty nehrala 

a nevykonávala ani inú hazardnú činnosť. 

 

4. S.K., muž, 47 rokov, dĺžka trestu odňatia slobody 11 rokov   

Ad a) Trestná činnosť 

Odsúdený za trestný čin porušovanie povinnosti pri správe cudzieho majetku § 237 

ods. 1 ods. 4 písm. a) TZ, ktorý spáchal tým, že ako konateľ obchodnej spoločnosti nekonal 

v súlade so záujmami spoločnosti a konaním postrádajúcim ekonomickú zmysluplnosť zbavil 

spoločnosť developovaných pozemkov, nevyhnutných k naplneniu jej podnikateľských 

zámerov, čím spoločnosti spôsobil škodu vo výške 7.818.906,57 EUR.. 

 Odsúdený nebol doposiaľ súdne trestaný. 

 Odsúdený do poslednej chvíle neveril, že to dôjde až k jeho odsúdeniu, čo vníma ako 

neskutočnú drzosť. K samotnej trestnej činnosti sa vyjadruje okrajovo, pričom tvrdí, že sa 

riadil pokynmi svojho spoločníka. Deklaruje odhodlanie bojovať za svoju nevinu. 

 Ad b) Osobná charakteristika 

 Odsúdený žije na Slovensku od roku 1992 (narodil sa na Ukrajine). 

Z predchádzajúceho vzťahu s o 16 rokov mladšou Annou má 11 ročného syna (zvažuje test 

otcovstva). Od roku 2008 je ženatý s manželkou (35), ktorá sa venovala modelingu 

a v súčasnosti koordinuje niektoré jeho podnikateľské aktivity. S manželkou má 6 ročného 

syna. Odsúdený vyštudoval vysokú školu v Kyjeve v odbore ekonóm/technológ. 

 Ad c) Rodinné zázemie 

 Odsúdený sa narodil na Ukrajine a vyrastal v rámci úplnej rodiny s vyšším sociálnym 

statusom. Okrem rodičov sa na jeho výchove podieľali starí rodičia a strýkovia. Otec je na 

dôchodku, v minulosti bol riaditeľom potravinárskej siete. Matka je detskou lekárkou. 

Odsúdený má mladšiu sestru, ktorá je právničkou. Nikto z rodiny nebol súdne trestaný. 

 Ad d) Pracovné návyky 

Odsúdený na začiatku svojej kariéry riadil rodinné fabriky na spracovávanie kože. 

Následne začal expandovať do krajín Európy, neskôr i do USA. V 90-rokoch už nepotreboval 

zarábať peniaze a hral sa s trhom, resp. sa ho snažil ovládnuť. Od roku 1996 sa angažoval 

v štátnych podnikoch, následne pôsobil v ukrajinskej aj ruskej kozmickej agentúre. Následne 

školil vládne agentúry iných krajín, robil externého poradcu a podieľal sa na reštrukturalizácii 

8 krajín.  Mal pomerne široký záber činností, vždy vykonával viacero naraz, v rámci 

vlastného biznisu sa venoval satelitnej technike. 

 Ad e) Závislosti 

 Je nefajčiar. V Súvislosti s požívaním alkohol sa hodnotí ako fajnšmeker – pije drahší 

alkohol v malých množstvách. Drogu podľa vlastných slov nikdy neužil. 

 

Už na prvý pohľad je zrejmé, že výskumný súbor odsúdených je pomerne pestrý. 

Napriek tomu sa nižšie v texte pokúsime vyvodiť určité indikatívne závery vo vzťahu 

k profilu páchateľa trestných činov s akcentom na ochranu veriteľa. 

 

Muž (jedna žena v sledovanom súbore), 41 - 47 rokov, dĺžka trestu odňatia slobody od 8 

mesiacov až po 11 rokov   

Ad a) Trestná činnosť 
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Z pohľadu trestnej činnosti bol spôsob spáchania trestnej činnosti vo všeobecnosti 

homogénny – trestný čin porušovanie povinnosti pri správe cudzieho majetku § 237 TZ 

s výnimkou jedného prípadu -  trestný čin poškodzovania veriteľa podľa § 239 TZ. 

 Traja zo štyroch odsúdených neboli predtým nikdy trestaní. Jeden odsúdený bol 

niekoľkonásobný recidivista v oblasti ekonomickej kriminality (3krát vo výkone trestu 

odňatia slobody, 7krát odsúdený). 

 Vo vzťahu postoja odsúdených k ich trestnej činnosti máme najpestrejšiu škálu 

postojov odsúdených. Od odsúdenej, ktorá prijala vinu aj trest a je rozhodnutá sa napraviť, 

cez odsúdených, ktorí prijali vinu ale spochybňujú dĺžku trestu, resp. nemajú pocit, že by 

niečo vedome zle spravili a ospravedlňujú svoje konanie, až po odsúdeného, ktorý svoje 

odsúdenie považuje za drzosť. 

 Ad b) Osobná charakteristika 

 Odsúdení mali vzťahy s opačným pohlavím, či už vo forme manželstiev (väčšina 

rozvedených) alebo iných druhov partnerských vzťahov (jeden zo vzťahom – medzi J.V. 

a I.H. predstavoval jeden z predpokladov páchania ich trestnej činnosti). Väčšina 

z odsúdených má aspoň jedno dieťa, prípadne aspoň jedno dieťa vychovala. Okrem jedného 

odsúdeného (vysokoškolsky vzdelaný) majú ostatní odsúdení stredoškolské vzdelanie.  

 Ad c) Rodinné zázemie 

 Odsúdení pochádzajú z kompletných rodín (len jeden odsúdený pochádza z rozvedenej 

rodiny, nie je známe v akom veku odsúdeného došlo k rozvodu) a vzťahy s rodičmi hodnotia 

kladne. Každý z odsúdených má jedného súrodenca. Nikto v rodinách odsúdených nebol 

trestne stíhaný. 

 Ad d) Pracovné návyky 

Možno konštatovať, že každý z odsúdených má pracovné návyky a taktiež všetci 

vystriedali viacero povolaní, ktoré spravidla nesúviseli s ich dosiahnutým vzdelaním. 

 Ad e) Závislosti 

 Typovo pestré kritérium predstavujú aj závislosti. Len jeden odsúdený nemá 

skúsenosť s fajčením, každý z odsúdených požíva alkohol, väčšinou príležitostne, len jeden 

odsúdený priznáva tipovanie na výsledky zápasov a žiadny z odsúdených neuviedol 

akúkoľvek skúsenosť s drogou. 

 

4 Záver 

Autori v predchádzajúcich príspevkoch, (nielen) v rámci realizácie projektu, dospeli 

k poznaniu, že v rámci legislatívnej činnosti, či už pri kreácii nových právnych predpisov 

alebo najmä pri častých novelizáciách, sa právne normy vytvárajú intuitívne a ad hoc vo 

vzťahu k určitému materiálnemu prameňu práva (napr. zlé postavenie veriteľov pri ochrane 

a vymožiteľnosti ich práv vo vzťahu k dlžníkom), avšak daný proces nie je realizovaný v 

súlade s požiadavkou výskumom riadenej praxe alebo výskumom riadenou politikou (angl. 

evidence based policy). Uvedomujeme si, že realizovať všetky legislatívne zmeny v súlade 

s požiadavkou výskumom riadenej politiky môže byť najmä časovo náročné, dokonca 

niekedy vzhľadom na „politickú vôľu“ nerealizovateľné (napr. pri katamnestickom sledovaní 

potenciálnej recidívy, kde spravidla výskum trvá najmenej päť a viac rokov), v rámci 

vedeckého výskumu by však nebolo žiadúce rezignovať na predmetný postup tvorby 

legislatívy, naopak, ak je to čo i len trocha možné, vždy sa oň pokúšať. 

 Príspevok autorov nemá ambíciu poskytnúť vyčerpávajúcu odpoveď na otázku ako 

upraviť paragrafové znenie vybraných trestných činov akcentujúcich ochranu páchateľov. S 

prihliadnutím na použité vedecké metódy (nie úplne štandardne používane v právnom 

odvetví) a úzku výskumnú vzorku možno konštatovať, že parciálne výstupy z predmetnej 

kvalitatívnej analýzy nemožno preceňovať a výstupný profil páchateľa trestných činov 

akcentujúcich ochranu veriteľov je nanajvýš indikatívny a má svoje jasné limity. Vzhľadom 
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na uvedené možno uzavrieť, že predmetný výskum sa nachádza v heurisitickej fáze. 

Potenciálne by bolo možné rozvinúť výskum a porovnať závery predmetnej kvalitatívnej 

analýzy páchateľa trestných činov akcentujúcich ochranu veriteľov s výstupmi kvantitatívnej 

analýzy páchateľov ekonomickej kriminality. Pro futuro by však išlo o nesmierne pracnú 

a náročnú úlohu, ktorá by mohla užšiemu kolektívu zabrať prinajlepšom niekoľko mesiacov. 

Domnievame sa, že okrem hlavného primárneho cieľa, ktorým bolo zistiť niektoré atribúty 

páchateľa vybraných trestných činov akcentujúcich ochranu veriteľov, bol naplnený aj 

sekundárny cieľ. Ide o skrytý cieľ príspevku, ktorý poukazuje na skutočnosť, že právna veda 

nemá svoje pevne stanovené vedecké metódy (ako napr. právna analýza či horizontálna alebo 

vertikálna komparácia), ale existujú „cesty“ ako využiť aj vedecké metódy primárne 

využívané najmä v iných neprávnických oblastiach ako napr. sociológia či pedagogika 

(kvalitatívna a kvantitatívna analýza). V danom príspevku pre autorov platí, že cieľom je 

cesta. 
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Abstrakt: Článok hlbšie analyzuje jednotlivé spôsoby spáchania trestných činov 

poškodzovania veriteľa a zvýhodňovania veriteľa a snaží sa ustáliť ich výklad pre potreby 

praxe i ďalšieho vedeckého skúmania. 

 

Kľúčové slová: veriteľ, dlžník, poškodzovanie veriteľa, zvýhodňovanie veriteľa, 

poškodzovanie veriteľa. 

 

Abstract: The article deeper analyzes the various methods of committing the criminal offence 

of damage to the creditor and criminal offence of favouring the creditor and seeks to stabilize 

their interpretation for the needs of practice and further scientific research. 

 

Keywords: creditor, creditor, damage to the creditor, favoring the creditor. 

 

 

Predmetom tohto článku je analýza jednotlivých spôsobov spáchania trestného činu 

poškodzovania veriteľa podľa § 239 zákona č. 300/2005 Z.z. Trestný zákon v znení 

neskorších predpisov (ďalej len „Trestný zákon“ alebo „TZ“), pričom nejde o komplexný 

rozbor celého trestného činu, ale o nadviazanie na predchádzajúce práce v rámci riešenia 

grantovej úlohy37 

Na začiatku je potrebné prízvukovať, že následkom trestného činu poškodzovania 

veriteľa i trestného činu zvýhodňovania veriteľa musí byť čo aj len čiastočné zmarenie 

uspokojenia svojho veriteľa.38 Bez tohto následku je akékoľvek konanie, ktoré by inak 

napĺňalo znaky jednej z týchto skutkových podstát z pohľadu týchto trestných činov právne 

irelevantné. Pochopiteľne, ide o úmyselné trestné činy. 

 

1 Poškodzovanie veriteľa 

Ustanovenie § 239 ods. 1 TZ, ktorého sa môže dopustiť iba veriteľ vo vzťahu ku 

svojmu dlžníkovi, obsahuje pod písmenami a) až d) štyri alternatívne alinei spôsobov 

spáchania tohto trestného činu, pričom každá z nich je rozdelená ešte na ďalšie alternatívne 

spôsoby spáchania trestného činu. 

                                                           
36 Článok je výstupom projektu VEGA 1/0907/16 „Právna ochrana účastníkov ekonomicko-právnych vzťahov s 

akcentom na trestnoprávnu ochranu veriteľov“. 
37 BURDA, E. Trestnosť činov smerujúcich k čo i len čiastočnému zmareniu uspokojenia veriteľa. In: BURDA, 

E., MIHÁLIK, S. [ed.] Právna ochrana veriteľov. Bratislava: Wolters Kluwer, 2018, s. 121-132. 
38 K tomu bližšie pozri: BURDA, E. Trestnosť činov smerujúcich k čo i len čiastočnému zmareniu uspokojenia 

veriteľa. In: BURDA, E., MIHÁLIK, S. [ed.] Právna ochrana veriteľov. Bratislava: Wolters Kluwer, 2018, s. 

127 a nasl. 
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Prvá alinea spôsobov spáchania trestného činu sa sústreďuje na likvidačné alebo 

utajujúce nakladanie s čo aj len časťou svojho majetku dlžníkom.  

Najjednoduchším spôsobom je zničenie majetku alebo jeho časti. „Zničenie majetku 

znamená zlikvidovanie jeho vlastnej hmotnej podstaty tak, že prestane mať hodnotu a nie je 

naďalej schopný plniť svoj účel.“39 Nemusí však ísť celkom len o zlikvidovanie hmotnej 

podstaty, ale stačí zlikvidovanie majetkovej podstaty, aj keď nespočíva v hmotnom svete 

(napríklad vymazanie autorského diela z jediného počítača, na ktorom je a to takým 

spôsobom, že sa nedá znovu prinavrátiť). Tento spôsob konania môže byť okrem aktívneho 

konania (napr. podpálim dom alebo vysypem úrodu hrušiek do jazera) realizovaný aj 

opomenutím konania (napr. začne horieť dom, viem o tom, ale nezavolám hasičov, alebo 

nechám zhniť úrodu hrušiek). Pritom zničenie majetku neznamená, že by sa jeho zničené 

trosky nemohli ešte ekonomicky využiť, akurát sa nemôžu využiť pôvodným spôsobom (napr. 

trosky zhoreného automobilu predám do šrotu, alebo zhnitú úrodu hrušiek predám do 

pálenice). Zničenie majetku nie je v praxi až takým častým spôsobom spáchania trestného 

činu poškodzovania veriteľa, pretože dlžník z neho nemá nijaký majetkový prospech (s 

výnimkou raritných prípadov, kedy napr. nechá svoj majetok zničiť iných ľudí za menšiu 

odplatu, aby si to mohli nasnímať a použiť do amatérskeho filmu). Ide skôr o výraz nesúhlasu 

spôsobom „keď to nemôžem mať ja, nebude to mať nik.“ 

Poškodením majetku „...sa rozumie zníženie hodnoty majetku buď trvalé, alebo 

dočasné, a to v takej miere, že poškodená majetková hodnota naďalej nie je schopná plniť 

niektoré svoje funkcie, resp. môže je plniť len po úprave alebo oprave (zníženie úžitkovej 

hodnoty), alebo klesne jej predajnosť na trhu (zníženie zmennej hodnoty).“40  Túto definíciu 

môžeme podrobiť oprávnenej kritike, že je príliš obsiahla a tým zavádzajúco vo všetkých 

znakoch nevyjadruje podstatu pojmu, ktorá je až na konci tejto definície, teda že ide 

o akékoľvek zníženie hodnoty majetku (veci) bez ohľadu na funkčnosť (napr. nový automobil 

po obvode „obtiahnem“ kľúčom, funkčnosť sa nezmení, ale hodnota klesne). Na rozdiel od 

zničenia majetku, jeho poškodenie môže mať za cieľ vlastné obohatenie dlžníka, pretože 

napríklad dúfa, že vďaka jeho činnosti sa daná vec stane nepredajnou (napr. znehodnotenie 

pozemku chemikáliami, ktoré potrvá niekoľko desiatok rokov).  

Pod pojem poškodí časť majetku, môžeme zväčša zahrnúť aj pojem „urobí 

neupotrebiteľnou“ časť svojho majetku, aj keď skutková podstata ho vyníma samostatne. Jeho 

samostatné postavenie je odôvodnené špecifickými situáciami, kedy časť majetku síce nie je 

vlastne zničená a prakticky ani poškodená, ale kvôli činnosti páchateľa sa nedá použiť (napr. 

odmontuje ovládanie vzduchotechniky, starší model, ktorý sa už dá zohnať len veľmi ťažko). 

Vtedy ale zväčša pôjde ešte aj o iný spôsob páchania tohto trestného činu, najmä o zatajenie 

časti majetku (ako vo vyššie uvedenom prípade). 

 Zatajenie majetku alebo jeho časti spočíva buď v jeho aktívnom uschovaní (napr. 

zakopem poklad v lese) alebo v jeho pasívnom nepriznaní, (napr. viem, že som pred rokmi 

zakopal poklad v lese, ale budem o tom mlčať, alebo nepriznám nehnuteľnosť v zahraničí), 

pričom nejde o ľahko bežným spôsobom dohľadateľný majetok (ľahko dohľadateľným 

majetkom sú napr. účty v tuzemskej banke, tuzemské nehnuteľnosti).   

Predaj alebo výmena majetku alebo jeho časti sama osebe ešte vôbec neznamená, že 

ide o spáchanie tohto trestného činu. Za bežných okolností, totiž ak je predaj alebo výmena 

ekonomicky rovnocenná, nemôže prísť k zníženiu majetku a teda ani k čiastočnému zmareniu 

uspokojenia dlžníka. Iba ak je predaj alebo výmena ekonomicky nevýhodná pre majetkovú 

podstatu dlžníka (napr. vec predá pod cenu alebo vymení za menej hodnotnú alebo naschvál 

pôjde do rizika - aspoň uzrozumený s tým, že s vysokou pravdepodobnosťou môže prísť 

                                                           
39 ŠÁMAL, P. a kol. Trestní zákoník II. § 140 až 421. Komentář. 2. Vyd. Praha: C.H. Beck, 2012, s. 2213. 
40 Tamtiež. 
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k znehodnoteniu majetku, trebárs kúpou rizikových dlhopisov), je súčasťou trestného činu 

poškodzovania veriteľa. 

Pojem „iné odstránenie čo aj len časti majetku“ plní v tomto prípade funkciu 

všeobecného spôsobu spáchania predmetného trestného činu pre prípad, že by sa vyskytla 

situácia, ktorú by predchádzajúce pojmy vyjadrené nielen v prvej alinei spôsobov konania ale 

i v tých ďalších alineách nazahřňali. Pôjde najmä o právne úkony, ktoré nie sú zahrnuté 

v tretej alinei a ktoré sú vykonané prioritne preto, aby „naoko“ legálne prišlo k zmenšeniu 

majetku dlžníka (napr. darovacia zmluva rodinnému príslušníkovi).  

Druhá alinea sa viaže priamo na vec, ktorá je predmetom záväzku dlžníka, pričom 

dlžník ju musí buď prenajať alebo inak zaťažiť (prenájom je tiež druh zaťaženia), teda buď ju 

dá do zálohu alebo zabezpečovacieho prevodu vlastníckeho práva alebo ju zaťaží takým 

vecným bremenom, ktoré znižuje ekonomickú hodnotu veci alebo jej potencionálne výnosy 

v najbližšom období (napr. vecné bremeno na dom spočívajúce v práve tretej osoby v tomto 

dome bývať, čo znamená, že dom sa nedá prenajímať a preto v najbližších rokoch bude 

unikať zisk), pričom ak ide o rozumne odôvodnené vecné bremeno bez zásadnejšieho 

ekonomického vplyvu na vec (alebo vecné bremeno zo zákona), nejde o spáchanie tohto 

trestného činu (napr. vedenie podzemného kábla okrajom pozemku a na tomto priestore aj tak 

nemožno stavať). 

Tretia alinea spáchania trestného činu poškodzovania cudzej veci podľa § 239 ods. 1 

TZ sa sústreďuje na právne záväzky dlžníka. 

Prvý zo spôsobov páchania trestného činu podľa tejto alinei je predstieranie 

neexistujúceho práva alebo záväzku. Predstieranie neexistujúceho záväzku predstavuje 

možnosť buď prevedenia časti majetku na tretiu osobu (napr. na rodinného príslušníka) alebo 

fingovanie takéhoto prevodu a následné zatajenie tohto majetku (napr. zmluva o predaji 

automobilu, nepríde však ani k prevzatiu kúpnej ceny ani k prevzatiu automobilu). 

Predstieranie neexistujúceho práva dlžníka môže v súvislosti s týmto trestným činom  

spočívať v tom, že dlžník tvrdí, že má určité práva k inému majetku, ktoré však nemá a zatiaľ 

sa pseudolegálne zbaví iného svojho majetku.  

Naproti tomu pri uznaní neexistujúceho práva alebo záväzku ide o kváziprávny úkon, 

ktorým sa uznáva existencia práva alebo záväzku, ktorá mala vzniknúť už v minulosti, ale nie 

je tomu tak.       

 Ďalší zo spôsobov spáchania v tretej alinei je postúpenie svojej pohľadávky, teda, že 

sa páchateľ zbaví svojho práva k nejakému plneniu v prospech inej osoby. Aby išlo o tento 

trestný čin, opäť musí byť čo aj len čiastočne zmarené uspokojenie veriteľa a teda musí ísť 

o taký prípad, keď za postúpenie pohľadávky nedostane dlžník protihodnotu alebo dostane 

nižšiu protihodnotu než je výška pohľadávky (a svojho veriteľa nemôže uspokojiť ani z iného 

majetku). 

Ostatný zo spôsobov spáchania v tretej alinei § 239 ods. 1 TZ spočíva v prevzatí dlhu, 

teda v povinnosti splácať dlh za iného, čím pochopiteľne dochádza k zmenšeniu majetku 

dlžníka. Ak však bol dlžník na takéto prevzatie dlhu povinný (napr. je ručiteľ), alebo 

oprávnený (napr. môže odkúpiť spoluvlastnícky podiel), nemôže ísť o tento trestný čin a to 

ani keby inak prišlo k čo i len čiastočnému zmareniu uspokojenia dlžníka. 

Štvrtá alinea spáchania trestného činu poškodzovania veriteľa podľa § 239 ods. 1 TZ 

sa sústreďuje na predstieranie zmenšenia svojho majetku alebo na jeho zánik. Pritom môže ísť 

a často aj ide o niektorý zo spôsobov konania podľa predchádzajúcich alineí. Môže ísť o 

predstieranie faktického zmenšenia alebo zničenia majetku (napr. predstieranie krádeže či 

zničenia pri živelnej pohrome) alebo právneho zmenšenia alebo zničenia majetku (rôzne 

zmluvy alebo fingovanie právnych vzťahov, trebárs „zázračné znovunájdenie“ brata pred 

rokmi vyhláseného za mŕtveho, ktorý sa vrátil práve včas, aby získal podiel na dedičstve po 

rodičoch, ktorý by inak jeho bratovi oprávnene vzal exekútor). 
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Druhá základná skutková podstata poškodzovania veriteľa podľa § 239 ods. 2 TZ 

postihuje spôsoby konania inej osoby než dlžníka, ktoré však poškodzujú čo aj len čiatočné 

uspokojenie veriteľa iného. Má dve alternatívne alinei. Prvá alternatívne spočíva v zničení, 

poškodení, urobení neupotrebiteľnou, v zatajení, predaji, výmene, darovaní alebo inom 

odstránení čo i len časti majetku dlžníka. Druhá alternatíva spočíva  v uplatnení 

neexistujúceho práva alebo pohľadávky na majetok dlžníka. 

 

2 Zvýhodňovanie veriteľa 

Spôsob konania pri trestnom čine zvýhodňovania veriteľa podľa § 240 TZ je 

vyjadrený slovným spojením „zvýhodní iného veriteľa“. V predmetnom prípade ide o to, že 

existujú viaceré splatné pohľadávky, ktoré dlžník nie je schopný splniť v celom rozsahu 

a plniť by ich mal v určitom poradí a spôsobom podľa predpisov súkromného práva, pričom 

tento zákonný spôsob dlžník nedodrží, prípadne uprednostní splnenie pohľadávky, ktorá ešte 

nie je splatná. Zároveň však treba dodať, že pokiaľ ide o dlhy na daniach, odvodoch a mzdách 

zamestnancov, ich vyplatenie za žiadnych okolností nemôže byť trestným činom 

zvýhodňovania veriteľa a to aj keby prišlo k čo aj čiastočnému zmareniu uspokojenia iného 

veriteľa, pretože neplnenie predmetných povinností zakladá skutkové podstaty iných 

trestných činov. Rovnako tak nie je trestným činom zvýhodňovania veriteľa uprednostňovanie 

takých pohľadávok, bez splnenia ktorých by daný dlžník nebol schopný ďalšej ekonomickej 

existencie a teda by to viedlo k jeho krachu a prípadnej ďalšej nemožnosti plnenia svojich 

záväzkov (napr. úhrada dodávok energií, materiálu a pod.). 
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Abstrakt: V spracovávanom príspevku sa jeho autori zameriavajú na analýzu trestného činu 

zvýhodňovania veriteľa podľa § 240 Trestného zákona. Konštatujú, že síce výskyt tohto 

trestného činu nie je ročne veľký (cca 20 trestných vecí), jeho dokazovanie je však 

v prípadoch najmä veľkého počtu veriteľov zložité. Z uvedeného dôvodu autori spracovávajú 

teoretické poznatky, praktické skúsenosti s vyšetrovaním tohto trestného činu a judikatúru. 

Podstatný dôraz autori kladú na priblíženie ekonomických aspektov dôležitých pri dokazovaní 

týchto trestných činov a podstatných pri zohľadnení znaleckého dokazovania z odboru 

Ekonómia a manažment. 

 

Kľúčové slová: dlžník, veriteľ, zvýhodňovanie, splatné záväzky, znalecké dokazovanie 

z odboru Ekonómia a manažment. 

 

Abstract: In the presented contribution its authors focus on the analysis of the criminal 

offence Preferential treatment of a Creditor under § 240 Criminal Code. Although the annual 

occurrence of this criminal offence is not of a large extent (about 20 criminal cases), its 

substantiation is difficult, mainly in the cases with high numbers of creditors. Due to this fact, 

the authors process the theoretical knowledge, practical experience with the investigation of 

this criminal offence and relevant case-law. Substantial emphasis is being placed on the 

approximation of economic aspects greatly important for the substantiation of these criminal 

offences and also substantial when taking the expert inquiry in the field Economics and 

Management into account.   

 

                                                           
41 Článok je výstupom projektu VEGA 1/0907/16 „Právna ochrana účastníkov ekonomicko-právnych vzťahov s 

akcentom na trestnoprávnu ochranu veriteľov“. 
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1. Úvod 

 V súlade s doterajšou teóriou a praxou trestného práva hmotného a s prihliadnutím 

k určitej tradícii, ktorá vyplýva ako z historických súvislostí, tak aj z porovnania s niektorými 

inými štátmi, za úpadkové trestné činy považujeme tie, ktorých skutkové podstaty vymedzuje  

zákon č. 300/2005 Z.z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov (ďalej len „Trestný 

zákon“), ktorými sú trestné činy podvodného úpadku (§227), zavineného úpadku (§228), 

poškodzovania veriteľa (§ 239), zvýhodňovanie veriteľa (§ 240) a machinácie v súvislosti 

s konkurzným a vykonávacím konaním (§ 241). Skutkové podstaty všetkých týchto trestných  

činov sú zaradené medzi trestné činy proti majetku v štvrtej hlave osobitnej časti Trestného 

zákona.  

 Sme si však vedomí toho, že uvedený výpočet trestných činov, ktorých spáchanie 

prichádza do úvahy v súvislosti so záväzkovými právnymi vzťahmi medzi veriteľmi 

a dlžníkmi, s úpadkom dlžníka a jeho riešením a s insolvenčným konaním nie je úplný. 

Orgány činné v trestnom konaní i dotknuté osoby sa totiž stretávajú v praxi s rôznymi 

súvisiacimi trestným činmi, ktorých sa môžu páchatelia dopustiť z časového hľadiska už skôr, 

než sa určitý dlžník dostane do úpadku, prípadne i nezávisle na tom, či sa vôbec dostane do 

úpadku v podobe jeho insolvencie, ale tiež v priebehu insolvenčného konania alebo i po jeho 

skončení.42  

 

2. Zvýhodňovanie veriteľa – trestnoprávne aspekty 

 Trestného činu zvýhodňovania veriteľa podľa § 240 ods. 1 Trestného zákona sa 

dopustí ten, kto ako dlžník, ktorý nie je schopný plniť svoje splatné záväzky, zmarí, hoci aj len 

čiastočne, uspokojenie svojho veriteľa tým, že zvýhodní iného veriteľa.  

 Ako to vyplýva z citovaného ustanovenia § 240 Trestného zákona, jeho špecifikom je 

samotný subjekt tohto trestného činu, ktorým je len ten trestne zodpovedný páchateľ, ktorý 

ako dlžník nie je schopný plniť svoje splatné záväzky. Ide teda o špeciálny subjekt, pričom 

sám nemusí byť dlžníkom, postačí, ak je dlžníkom právnická osoba, za ktorú koná – tzv. 

konanie za iného podľa § 128 ods. 8 Trestného zákona. V zmysle tohto ustanovenia totiž ak 

na spáchanie trestného činu tento zákon vyžaduje osobitnú vlastnosť, spôsobilosť alebo 

postavenie páchateľa, môže byť páchateľom alebo spolupáchateľom trestného činu len osoba, 

ktorá má požadovanú vlastnosť, spôsobilosť alebo postavenie. Účastníkom na trestnom čine 

môže byť aj osoba, ktorá nemá požadovanú vlastnosť, spôsobilosť alebo postavenie. Ak 

zákon ustanovuje, že páchateľ musí byť nositeľom osobitnej vlastnosti, spôsobilosti alebo 

postavenia, stačí, ak túto vlastnosť, spôsobilosť alebo postavenie spĺňa právnická osoba, v 

ktorej mene páchateľ koná. 

 Zjednodušene uvedené zvýhodnenie veriteľa spočíva v tom, že dlžník, ktorý je 

platobne neschopný alebo predlžený, plní jednému veriteľovi spôsobom nezodpovedajúcim 

zásade pomerného uspokojenia (tak, ako to predpokladá zákon o konkurze a reštrukturalizácii, 

ďalej aj „ZKR“) na úkor ostatných veriteľov. Zvýhodnený veriteľ dostáva to, čo by mu inak 

právom patrilo, ale pretože dlžník nie je schopný uspokojiť všetkých svojich veriteľov, 

úplným uspokojením jedného veriteľa ukracuje ostatných veriteľov.    

 Na rozdiel od trestného činu poškodzovanie veriteľa podľa § 239 Trestného zákona, 

pri tomto trestnom čine sa celkový majetok nemení, ale majetok dlžníka sa použije na 

uspokojenie veriteľov nerovnomerne.43 

                                                           
42 PÚRY, F. Úpadkové trestné činy v České republice. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2015. s. 2. 
43 MENCEROVÁ, I. a kol. Trestné právo hmotné. Osobitná časť. Šamorín: Heuréka, 2014. s. 148. 
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 Dlžníkom je osoba, ktorá je na základe existujúceho záväzkového vzťahu povinná 

poskytnúť plnenie: niečo dať (napr. tovar za vopred prevzaté peniaze), konať (zabezpečiť 

výstavbu, či iné dielo, opravu a pod.), zdržať sa konania (nevyužívať nehnuteľnosť) alebo 

strpieť (práva spojené s vecnými bremenami). Na druhej strane záväzkového vzťahu sa 

nachádza veriteľ s právom na plnenie voči dlžníkovi. 

 Podstatným znakom tohto trestného činu je neschopnosť dlžníka plniť svoje záväzky. 

V zásade musí ísť o už splatné reálne záväzky, nielen o ich účtovný stav. Splatný je taký 

záväzok, ktorý je plniteľný z hľadiska uplynutia dohodnutej doby. Predmetná neschopnosť 

dlžníka sa pojmovo odvíja od definovania úpadku podľa § 3 ZKR, podľa ktorého dlžník je 

v úpadku, ak je platobne neschopný alebo predlžený. Ak dlžník podá návrh na povolenie 

reštrukturalizácie alebo návrh na vyhlásenie konkurzu, rozumie sa tým, že je v úpadku.  

 Platobne neschopný je ten, kto má viac ako jedného veriteľa a nie je schopný plniť 30 

dní po lehote splatnosti viac ako jeden peňažný záväzok. Za jednu pohľadávku pri 

posudzovaní platobnej schopnosti dlžníka sa považujú všetky pohľadávky, ktoré počas 90 dní 

pred podaním návrhu na vyhlásenie konkurzu pôvodne patrili len jednému veriteľovi. 

 Predlžený je ten, kto je povinný viesť účtovníctvo podľa osobitného predpisu, má viac 

ako jedného veriteľa a hodnota jeho záväzkov presahuje hodnotu jeho majetku.  

 Čo aj len čiastočným zmarením uspokojenia svojho veriteľa je také konanie dlžníka, 

ktorým eliminuje možnosť dosiahnutia uspokojenia splatnej pohľadávky veriteľa. 

 Zvýhodnením iného veriteľa sa rozumie síce plnenie povinnosti dlžníka voči 

veriteľovi z reálne existujúceho záväzkového vzťahu, nie však na základe zásad pomernosti 

a rovnomernosti, ktoré sú pre stav neschopnosti dlžníka plniť svoje splatné záväzky 

najpodstatnejšie. Tieto zásady sa odvíjajú od ustanovení ZKR, najmä § 6, podľa ktorého 

veritelia s rovnakými právami majú pri riešení úpadku dlžníka rovnaké postavenie; 

zvýhodňovanie niektorých veriteľov je neprípustné. ZKR zásadu pomernosti zdôrazňuje tiež v 

§ 87 o pohľadávkach proti podstate, v § 88 o prevádzkovaní podniku po vyhlásení konkurzu, 

§ 91 – speňažovanie, § 95 – nezabezpečení veriteľa, § 96 – všeobecné náležitosti rozvrhu a v 

§ 168 o oddlžení. Plnenie, ktoré nezodpovedá zásade pomerného uspokojenia, môže byť 

veriteľovi poskytnuté i vzájomným započítaním objektívne existujúcich pohľadávok.  

 Predmetným konaním teda dlžník neodstraňuje svoj majetok ani nefinguje pasíva tak 

ako v prípade trestného činu poškodzovania veriteľa, koná však v prospech jedného veriteľa 

a na úkor ostatných. Tohto trestného činu sa páchateľ nedopustí, ak ostatní veritelia majú 

možnosť uspokojenia svojich pohľadávok zo zostávajúceho dlžníkovho majetku, preto 

dokazovanie tejto skutočnosti (rovnako ako neschopnosť páchateľa plniť svoje splatné 

záväzky) patrí v trestnom konaní pre tento trestný čin za najpodstatnejšie. Rovnako nebude 

dlžník trestne zodpovedným napr. vtedy, ak síce uspokojuje pohľadávku iba jedného 

z veriteľov, ale len preto, aby tak nevyhnutne zabezpečil chod spoločnosti s cieľom skorého 

uspokojenia ďalších pohľadávok (konkrétne tým, že zaplatí za dodávku služieb, energií 

a pod.). 

 Ustanovenie o trestnom čine zvýhodňovania veriteľa sa vzťahuje na akéhokoľvek 

dlžníka, t. j. fyzickú osobu aj mimo podnikateľskej sféry. Nevyžaduje sa ani začatie 

konkurzného alebo obdobného konania, dokonca ani podanie takéhoto návrhu, pretože 

k zvýhodňovaniu veriteľa za uvedených okolností môže dôjsť najreálnejšie práve v čase 

bezprostredne predchádzajúcom konkurzu.  

 Páchateľom tohto trestného činu môže byť dlžník (§ 488 a nasl. Občianskeho 

zákonníka) či už priamo ako fyzická osoba, alebo štatutárny zástupca právnickej osoby 

v postavení konkrétneho subjektu konajúceho úmyselne.  

 Ak až po uzatvorení zmluvy o pôžičke o úvere vznikli prekážky, ktoré bránili 

dlžníkovi splniť záväzok z pôžičky (z úveru) a ktoré nemohol v čase uzatvárania zmluvy 

o pôžičke (o úvere) ani predvídať, ak inak bol schopný vtedy záväzok splniť alebo ak bol síce 
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schopný peniaze vrátiť v dohodnutej lehote, ale z rôznych dôvodov vrátenie peňazí odkladal 

alebo dodatočne pojal úmysel peniaze vôbec nevrátiť, potom jeho konanie nemožno 

považovať za trestný čin podvodu.44 Následne konanie dlžníka, ktorý vykonal také majetkové 

dispozície, ktorými znemožnil úplné alebo aspoň pomerné uspokojenie pohľadávky určitého 

veriteľa, aby podľa konkrétnych okolností mohlo byť iným trestným činom, predovšetkým 

trestným činom poškodzovania veriteľa alebo trestným činom zvýhodňovania veriteľa.45 

 Ak podnikateľ – fyzická osoba, nie je schopný splatiť úver prvému veriteľovi a uzná 

ďalší svoj existujúci záväzok voči inému veriteľovi, na ktorého prevedie celý svoj majetok, 

čím zmarí uspokojenie pohľadávky prvého veriteľa, dopúšťa sa trestného činu zvýhodňovania 

veriteľa podľa § 240 ods. 1 Trestného zákona a podľa výšky takto spôsobenej škody aj 

formou kvalifikovanej skutkovej podstaty podľa § 240 ods. 2 alebo ods. 3 Trestného zákona. 

 Škodou, ktorá bola trestným činom zvýhodňovania veriteľa spôsobená, je škoda 

v hodnote zmarenej pohľadávky veriteľa alebo rozdiel medzi sumou, ktorú by veriteľ pri 

zachovaní zásady pomerného uspokojenia predpokladanej ZKR mohol dosiahnuť, a veriteľom 

skutočne získanou sumou na uspokojenie pohľadávky.  

 Na naplnenie skutkovej podstaty trestného činu zvýhodňovania veriteľa podľa § 240 

ods. 1 Trestného zákona netreba, aby už bolo začaté konkurzné alebo vyrovnacie konanie 

podľa zákona o konkurze a vyrovnaní v znení neskorších predpisov alebo aby bol na také 

konanie podaný návrh. Preto ani nemožno odrátať od výšky spôsobenej škody uvedeným 

trestným činom fiktívnu odmenu správcu konkurznej podstaty.46 

 K trestnej zodpovednosti však nestačí, ak dlžník oddiali alebo sťaží uspokojenie 

veriteľa, ak má tento možnosť uspokojiť svoju pohľadávku z iného majetku dlžníka. Taktiež 

by nebolo možné stíhať páchateľa za skutok, ktorým by síce uspokojil iba jedného 

z veriteľov, avšak konal s odôvodneným úmyslom získať ďalšie prostriedky na úhradu 

splatných pohľadávok (napr. splátka leasingovej spoločnosti za automobil, ktorý je 

predmetom leasingu a určitá osoba ho používa na podnikanie, napr. na výkon taxi služby či 

kamiónovej dopravy, čím oddiali odobratie vozidla leasingovou spoločnosťou, aby si tak 

mohla splniť záväzky voči ďalším veriteľom alebo platenie mzdy zamestnancom). 

 Zmyslom tejto skutkovej podstaty je poskytnúť ochranu veriteľom v čase, ktorý 

bezprostredne predchádza podaniu návrhu na konkurz. Vtedy totiž hrozí najväčšie riziko 

finančných únikov zo strany dlžníka. Po začatí konkurzu totiž do všetkých záväzkových 

vzťahov vstupuje správca konkurznej podstaty a možnosť ukrátenia veriteľa zo strany dlžníka 

sa tak významne obmedzuje.47 

 Prípady, na ktoré bude dopadať ustanovenie § 240 Trestného zákona o zvýhodňovaní 

veriteľa, môžu byť veľmi rôznorodé, ako to vyplýva zo širokého okruhu záväzkových 

vzťahov, ktorých sa to môže týkať, a z okruhu osôb, ktoré sú subjektmi záväzku. Postih za 

trestný čin zvýhodňovania veriteľa by mohol prichádzať do úvahy aj vtedy, ak páchateľ 

priviedol do úpadku jeden podnikateľský subjekt tým, že jeho menom uzatváral všetky 

záväzky s veriteľmi a potom účelovo prevádzal jeho majetok použiteľný k uspokojeniu 

pohľadávok veriteľov na iný podnikateľský subjekt, ktorý bol síce rovnako veriteľom prvého 

subjektu, z ktorého však páchateľ sám profitoval. Pritom v dôsledku plného uspokojenia 

pohľadávok tohto veriteľa a úpadku prvého subjektu bolo zmarené uspokojenie splatných 

pohľadávok ostatných veriteľov. V tomto prípade by potom mohlo ísť aj o iný trestný čin 

(napr. porušovania zákazu konkurencie podľa § 244 Trestného zákona v prípade aspoň 

čiastočne zhodného predmetu činnosti a účasti páchateľa na podnikaní oboch subjektov), 

                                                           
44 Porovnaj ŠAMKO, P.: Trestný čin podvodu. Komentár s judikatúrou. Bratislava: Iura Edition, 2012, s. 46-48. 
45 ČENTÉŠ, J. a kol. Trestný zákon. Veľký komentár. Bratislava: Eurokódex, 2013. s. 448. 
46 R 24/2001. 
47 BURDA, E., ČENTÉŠ, J., ZÁHORA, J., KOLESÁR, J. a kol. Trestný zákon. Osobitná časť. Komentár – II. 

diel. Bratislava. C.H.Beck, 2011. s. 609. 
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a pokiaľ by sa prvý subjekt nedostal do úpadku, tiež o trestný čin poškodzovania veriteľa 

podľa § 239 ods. 1 Trestného zákona. 

 Ako zvýhodnenie veriteľa bolo v praxi posúdené aj konanie podnikateľa, ktorý bol 

v úpadku (insolventný) a za tejto situácie zaplatil na základe zmluvy o dodávke určitého 

tovaru zálohu za neskôr očakávanú dodávku tohto tovaru, ku ktorej malo prísť na základe 

platnej zmluvy, v ktorej sa počítalo s uvedeným spôsobom platby. Takýto podnikateľ je vo 

vzťahu k dodávateľovi tovaru z hľadiska povinnosti zaplatiť cenu tovaru dlžníkom, a to bez 

ohľadu na skutočnosť, že z hľadiska povinnosti k dodaniu tovaru je jeho veriteľom (resp. že 

sa jedná o synalagmatickú obligáciu). Uvedený právny názor totiž vychádza z povahy 

občianskoprávnych a obchodných záväzkových vzťahov. Subjekty týchto vzťahov sú veritelia 

a dlžníci, pričom dlžníkom je ten, ktorý má povinnosť niečo plniť, pričom veriteľom ten, 

ktorý má právo to od neho požadovať. Z toho vyplýva, že v rovnakom záväzkovom právnom 

vzťahu môže byť, a spravidla býva, rovnaký subjekt vo vzťahu k druhému subjektu zároveň 

veriteľom aj dlžníkom, resp. strany môžu byť navzájom dielčími veriteľmi aj dlžníkmi. 

Pretože veriteľsko-dlžnícke vzťahy sú charakteristickými znakmi záväzkového právneho 

vzťahu, znamená to, že nemožno označiť jeden subjekt takéhoto vzťahu len za veriteľa 

a druhý len za dlžníka. V uvádzanom prípade je podnikateľ (odberateľ) dlžníkom svojho 

dodávateľa (predávajúceho), pokiaľ ide o zaplatenie kúpnej ceny, a naopak jeho veriteľom, 

pokiaľ ide o dodanie tovaru. Nie je preto rozhodujúce, že za predmetný tovar zaplatil vopred 

ešte pred jeho dodaním, pretože poskytnutie zálohy bolo zmluvne stanovenou povinnosťou 

kupujúceho. 

 Tovar predaný s výhradou vlastníctva podľa § 445 Obchodného zákonníka je pre 

kupujúceho cudzou vecou až do zaplatenia kúpnej ceny, ak nevyplýva z obsahu uvedenej 

výhrady niečo iné. Preto i výťažok získaný ďalším predajom, či inými dispozíciami s takýmto 

tovarom je jeho ekvivalentom a rovnako cudzou vecou. Použitie tohto výťažku k zaplateniu 

kúpnej ceny predávajúcim za tovar predaný s výhradou vlastníctva teda nemôže byť trestným 

činom zvýhodňovania veriteľa podľa § 240 Trestného zákona, aj keby inak kupujúci nebol 

schopný plniť svoje splatné záväzky alebo bol predlžený.48 

 Ak páchateľ získal tovar od poškodeného, ktorému len predstieral úmysel zaplatiť 

kúpnu cenu za tovar, pričom tak v skutočnosti učiniť nechcel alebo nemohol, spáchal za 

splnenia ostatných podmienok trestný čin podvodu podľa § 221 a nie trestný čin 

zvýhodňovania veriteľa podľa § 240 Trestného zákona, pretože výťažok z predaja takto 

vylákaného tovaru použil  páchateľ na úhradu iného svojho záväzku než toho, ktorý mu 

vznikol dodaním vylákaného tovaru.49 

 Zvýhodňovanie veriteľa v zmysle § 240 Trestného zákona spočíva v tom, že sa mu od 

dlžníka, ktorý je v úpadku, dostalo plnenie nezodpovedajúce zásade pomerného uspokojenia, 

a to na úkor ostatných veriteľov rovnakého dlžníka. Plnenie, ktoré nezodpovedá zásade 

pomerného uspokojenia, môže byť za takýchto okolnosti veriteľovi poskytnuté i vzájomným 

započítaním objektívne existujúcich pohľadávok.50 

 Zmarenie uspokojenia veriteľa konaním uvedeným v § 240 Trestného zákona je vo 

vzťahu špeciality k poškodeniu veriteľa podľa § 239 Trestného zákona, a preto je jednočinný 

súbeh trestných činov podľa týchto ustanovení vylúčený a skutok je treba posúdiť len ako 

trestný čin zvýhodňovania veriteľa podľa § 240 Trestného zákona. 

 Škoda ako zákonný znak zvýhodňovania veriteľa podľa § 240 ods. 2, resp. 3 

Trestného zákona predstavuje rozdiel medzi čiastkou, ktorou bola uspokojená pohľadávka 

zvýhodneného veriteľa, a čiastkou, ktorá by tomuto veriteľovi patrila pri pomernom 

                                                           
48 ŠÁMAL, P. a kol. Trestní zákonník II. § 140 až § 241. Komentář. 1. vydání. Praha: C.H. Beck, 2010. s. 2021. 

Pozri aj TR NS ČR 16/2005-T 796. 
49 Pozri TR NS ČR 9/2009-T 732. 
50 R 6/2005. 
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a rovnomernom vysporiadaní v konkurze, pretože práve tento rozdiel predstavuje čiastku, 

o ktorú boli ostatní veritelia poškodení. 

 Pri pokračovaní v trestnom čine, na rozdiel od trestných činov hromadných alebo  

trvajúcich, nie je množstvo útokov alebo dlhšia doba trvania znakom skutkovej podstaty, ale 

je formou spáchania posudzovaného trestného činu, a preto konkrétny trestný čin môže 

v určitom prípade napĺňať znaky pokračovania v trestnom čine, kým v inom konkrétnom nie. 

 Ak bol trestný čin zvýhodňovania veriteľa podľa § 240 Trestného zákona páchaný po 

dlhší čas a vo vzťahu k väčšiemu počtu poškodených a zvýhodnených veriteľov za stavu, keď 

bol dlžník v úpadku, a to súvislým konaním, ktoré nemožno rozdeliť na jednotlivé čiastkové 

útoky, nejde o pokračovanie v trestnom čine, aj keď vykazuje niektoré znaky pokračovania 

a prípadne aj prvky trestného činu hromadného. V tomto prípade nemožno za čiastkové útoky 

pokračovacieho trestného činu považovať neuhradenie konkrétnej pohľadávky poškodeného 

veriteľa, ani uhradenie pohľadávky zvýhodneného veriteľa, pretože rozhodujúci je až celkový 

výsledok spočívajúci v zvýhodnení niektorých veriteľov na úkor iných, a to v súhrne všetkých 

pohľadávok.51 

 Tovar predaný s výhradou vlastníctva je pre kupujúceho cudzou vecou až do 

zaplatenia kúpnej ceny, ak nevyplýva z obsahu uvedenej výhrady niečo iné, preto i výťažok 

získaný ďalším predajom, či inými dispozíciami s takým tovarom je jeho ekvivalentom, a 

taktiež cudzou vecou. Použitie tohto výťažku k zaplateniu kúpnej ceny predávajúcemu za 

tovar predaný s výhradou vlastníctva teda nemôže byť trestným činom zvýhodňovania 

veriteľa podľa § 240 Trestného zákona aj keby inak kupujúci nebol schopný plniť svoje 

splatné záväzky alebo bol v predĺžení.52 

 Trestnosť konania spočívajúceho v neodvedení dane a poistného ako trestného činu 

podľa § 277 Trestného zákona je podmienená zistením, že zamestnávateľ mal k dispozícii 

potrebné finančné prostriedky, t. j. že príslušné čiastky zo mzdy svojím zamestnancom z ich 

hrubých miezd skutočne zrazil a v rozpore so zákonom ich neodviedol oprávneným 

príjemcom, ale použil ich na iné účely. Túto skutočnosť je potrebné v trestnom konaní 

dokázať. Pokiaľ by bol zamestnávateľ insolventný a zvýhodnil by iného veriteľa zaplatením 

jeho pohľadávky v úmysle zmariť tým uspokojenie pohľadávok spočívajúcich v povinnosti 

odvádzať za zamestnancov zálohy na daň z príjmov, poistné na zdravotnom poistení 

a poistenie na sociálne  zabezpečenie, vrátane príspevkov na štátnu politiku zamestnanosti, 

potom by sa mohlo jeho konanie posúdiť ako trestný čin zvýhodňovania veriteľa podľa § 240 

Trestného zákona, a nie ako trestný čin neodvedenia dane a poistného podľa § 277 Trestného 

zákona.53 

 Ustanovenie čl. 8 ods. 2 vety druhej Listiny základných práv a slobôd, podľa ktorého 

nemožno nikoho zbaviť osobnej slobody pre neschopnosť splniť zmluvný záväzok, sa týka len 

takého záväzku povinného, ktorý vzniká na základe zmluvného vzťahu. Povinnosť 

zamestnávateľa odvádzať za zamestnancov zálohu na daň z príjmov zo závislej činnosti, 

poistné na zdravotnom  poistení a poistenie na sociálne zabezpečenie vrátane príspevku na 

štátnu politiku zamestnanosti však nevzniká na základe zmluvného záväzku, ale ide 

o povinnosť ustanovenú priamo zákonom, bez možnosti strán zmluvne dohodnúť iné práva 

a povinnosti, než zákon uvádza. 

Zo štatistického pohľadu k danému trestnému činu možno dodať, že predmetný trestný 

čin má dlhodobo nízke číselné ukazovatele. Konkrétne v roku 2017 podľa štatistiky 

Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky (ďalej len ,,generálna prokuratúra“) počet 

stíhaných, obžalovaných a odsúdených osôb v rámci Slovenskej republiky v prípade § 240 

                                                           
51 R ČR 57/2007. 
52 TR NS 16/2005-T 796. 
53 R 30/2001. 
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Trestného zákona predstavoval počet 22-10-15, čo v kontexte celkového počtu 37.707 

stíhaných, 28.365 obžalovaných a 26.991 odsúdených osôb je skutočne zanedbateľný počet.  

 Pre úplnosť záverom k tejto časti textu uvádzame, že v prípade analyzovaného 

trestného činu zvýhodňovania veriteľa podľa § 240 Trestného zákona možno podľa § 3 

zákona č. 91/2016 Z. z. o trestnej zodpovednosti právnických osôb a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ,,ZoTZPO“) vyvodiť trestnú 

zodpovednosť aj u právnických osôb, rovnako ako u ďalšieho tzv. úpadkového deliktu, a to 

u trestného činu poškodzovania veriteľa podľa § 239 Trestného zákona, a aj napr. u trestných 

činov podvodného úpadku podľa § 227 a zavineného úpadku podľa § 228 Trestného zákona. 

 

3. Zvýhodňovanie veriteľa – ekonomické a procesné aspekty 

 Aplikačná prax vzťahujúca sa k skrátenému vyšetrovaniu, resp. vyšetrovaniu trestného 

činu zvýhodňovania veriteľa podľa § 240 Trestného zákona ukazuje, že proces dokazovania 

tohto trestného činu má svoje špecifiká. Tie sa odvíjajú najmä od nevyhnutnosti znaleckého 

dokazovania, v rámci ktorého je nutné zohľadniť najmä nasledujúce ekonomické ukazovatele 

typické pre dokazovanie tohto trestného činu v prípadoch jeho závažnejších foriem. Ďalej 

uvádzané skutočnosti tak ukazujú na úzky prienik trestnoprávnych aspektov tohto trestného 

činu s aspektmi ekonomickými, ktorých znalosť je tak v aplikačnej praxi potrebná. 

Sumarizujúc praktické skúsenosti z dokazovania tohto trestného činu možno konštatovať, že 

znaleckými posudkami z odboru Ekonómia a manažment, odvetvie účtovníctvo a daňovníctvo 

(a nielen ním) je dôležité zodpovedať predovšetkým na tieto otázky, obsahom ktorých sú 

nasledujúce ekonomické ukazovatele (v tomto príspevku uvádzané ako súhrn záverov 

mnohých znaleckých posudkov, ktoré mali autori tohto príspevku k dispozícii). 

K základným ekonomickým aspektom majúcim vplyv na skúmanie a dokazovanie 

znakov skutkovej podstaty trestného činu zvýhodňovania veriteľa podľa § 240 Trestného 

zákona, ktoré sú spravidla predmetom znaleckého dokazovania z odboru Ekonómia 

a manažment, patrí potreba zo zabezpečených účtovných dokladov spoločnosti, ktorá je 

predmetom trestného stíhania, stanoviť pohyb peňažných prostriedkov a toky financií 

v uvedenej spoločnosti za relevantné obdobie.  

 

3.1 Sledovanie peňažných tokov 

Základom pre sledovanie peňažných tokov podniku je súvaha, ktorá zachytáva stav 

kapitálu a služieb, ako výsledok hospodárenia k určitému okamihu, tak aj stav peňažných 

prostriedkov na začiatku a na konci účtovného obdobia. Výsledok hospodárenia sa v súvahe 

zisťuje ako rozdiel medzi majetkom a cudzími zdrojmi (a niektorými vlastnými zdrojmi), ale 

tvorba a štruktúra výsledku sa vypočíta v samostatnom výkaze zisku a strát, do ktorého boli 

vyčlenené hospodárske operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia podniku. Spôsob a 

podrobnosť výpočtu peňažných tokov sa môže líšiť podľa účelu, pre ktorý je tento údaj 

vypočítaný, podľa osoby ktorá ho zostavovala, podľa údajov ktoré mala k dispozícii a pod. 

Pohyb peňažných prostriedkov môžeme sledovať v samostatnom prehľade peňažných tokov 

(podľa IAS 7 Statement of Cash Flows). Zmyslom prehľadu peňažných tokov je poskytnúť 

používateľom informácie o schopnosti podniku vytvárať peňažné prostriedky a ich 

ekvivalenty a informácie o ich použití. Mal by umožniť aplikovať modely pre odhad súčasnej 

hodnoty budúcich peňažných tokov a medzipodnikové porovnanie. Údaje z prehľadu 

finančných tokov by mali tiež slúžiť k posúdeniu správnosti predchádzajúcich odhadov 

budúcich peňažných tokov a pre skúmanie ziskovosti podniku vo vzťahu k čistým peňažným 

tokom. Prehľad peňažných tokov je určený primárne pre potreby externých používateľov a 

nemôže nahradiť špecifické vykazovanie peňažných tokov pre čisto manažérske účely ani pre 
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projektovanie peňažných tokov do budúcna manažmentom podniku54. Prehľad peňažných 

tokov vypovedá o zmenách peňažného fondu, ktorý je všeobecne tvorený dvoma zložkami – 

peňažné prostriedky, ktorými chápeme peňažnú hotovosť podniku v pokladnici vrátane cenín 

a na účte v bankách (nie termínovaných), vrátane peňazí na ceste a peňažné ekvivalenty, ktoré 

sú definované ako likvidné finančné aktíva (aktíva ľahko a pohotovo zmeniteľné za vopred 

známu čiastku peňažných prostriedkov). Špecifickým problémom je klasifikácia záporného 

zostatku na vkladovom účte v banke, ktorý môže alebo musí byť súčasťou peňažného fondu, 

čo závisí na rozhodnutí podniku. 

Členenie prehľadu tokov korešponduje zo základnými podnikovými činnosťami 

rozdelenými podľa hlavných oblastí riadenia na: 

Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 

 Prevádzková činnosť predstavuje základné aktivity podniku, ktoré mu prinášajú 

výnosy. Je zdrojom vnútorného financovania, lebo schopnosť podniku zaistiť vonkajšie zdroje 

financovania výrazne závisia na tom, či je podnik schopný vytvárať peňažné toky u bežných 

obchodných transakcií. V rámci prevádzkovej činnosti sa vytvárajú peniaze na úhradu 

úrokov, nájomného, dividend a pod. Informácie o peňažných tokoch z prevádzkových aktivít 

sú užitočné aj pre odhady budúcich tokov podniku. Do tejto oblasti sa zahrňujú všetky 

peňažné toky, ktoré neboli začlenené do investičnej činnosti ani do financovania. 

Peňažné toky z investičnej činnosti 

 Táto oblasť zahrňuje dlhodobé aktivity t.j. činnosti súvisiace s poskytovaním úverov, 

pôžičiek a výpomocí, ktoré sa nepovažujú za prevádzkovú činnosť. Vykázaný peňažný tok z 

investičnej činnosti informuje o tom do akej miery podnik vynakladá peniaze na dlhodobé 

aktivity, ktoré sú podstatným faktorom vytvárania budúcich ziskov. Zo štruktúry tokov 

môžeme usúdiť mieru alokácie disponibilných peňazí do investícií a do majetkových účastín, 

ktoré naznačujú ako podnik expanduje. Peňažné toky z tejto činnosti poukazujú na rozšírenie 

alebo zúženie prevádzkovej kapacity podniku. Patria sem napríklad peňažné príjmy z predaja 

dlhodobého hmotného, nehmotného a finančného majetku, peňažné príjmy zo splátok úverov, 

pôžičiek, platby za obstaranie dlhodobého hmotného, nehmotného a finančného majetku, 

platby súvisiace s poskytnutím úverov, pôžičiek. 

Peňažné toky z finančnej činnosti 

 Financovanie je oblasťou, do ktorej sa premietajú ceniny vo výške a štruktúre zdrojov 

podniku (vlastných aj cudzích). Na základe prehľadu peňažných tokov je možné odvodiť 

pravdepodobnosť ďalších peňažných prítokov, ktoré musí podnik získať od vlastníkov alebo 

veriteľov. Investičná činnosť a financovanie majú úzky vzťah. Peňažný tok z investovania v 

jednom podniku (napr. nákup akcií) je v druhom podniku financovaním (emisia akcií). K 

hlavným položkám tokov z financovania patria peňažné príjmy z emisie akcií, dlhopisov a 

príjmy z peňažných darov, príjmy z prijatých úverov, pôžičiek a výpomocí, príjmy od 

vlastníkov na úhradu strát minulých období, splátky úveru, pôžičiek a výpomocí, výplaty 

dividend, resp. podielov na zisku. 

Prehľad peňažných tokov v členení na tri základné podnikové činnosti sa zostavuje vo 

vertikálnej (stĺpcovej) podobe. Okrem tejto formy sa používa aj horizontálne (bilančné) 

usporiadanie výkazu, ktoré umožňuje oddelene vykázať zdroje peňažných prostriedkov a ich 

využitie. Obsah výkazu je daný účelom, za ktorým sa zostavuje, požadovaným rozsahom a 

použitou metódou výpočtu55. 

 

3.2 Analýza odberateľov a dodávateľov 

                                                           
54 SEDLÁK, M. a kol. Manažment. Bratislava: Wolters Kluwer, 2015. s. 104. 
55 CHOVANCOVÁ, B. a kol. Finančný trh. Nástroje, transakcie, inštitúcie. Bratislava: Iura Edition, 2006. s. 

155. 
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Ďalšou dôležitou ekonomickou otázkou v rámci dokazovania tejto trestnej činnosti je  

vykonať analýzu odberateľov a dodávateľov takejto skúmanej spoločnosti na základe 

predložených účtovných dokladov. 

K tejto analýze je potrebné poznamenať, že na to, aby sa mohla stanoviť a následne 

vykonať analýza odberateľov a dodávateľov takejto spoločnosti za sledované obdobie musí sa 

najprv pristúpiť k podrobnej analýze účtov 311 a 321. 

Na účte 311 – odberatelia – sa účtujú pohľadávky voči odberateľovi po splnení 

dodávky voči odberateľovi. Na tomto účte sa neúčtujú zmenkové pohľadávky. Na účte 321 – 

dodávatelia – sa účtujú záväzky voči dodávateľom po vzniku záväzku. Na tomto účte sa 

neúčtujú zmenkové záväzky. 

Vzťahy medzi dodávateľmi a odberateľmi tvoria základný vzťah v procese 

obchodovania, a to vo všetkých oblastiach. Práve sila a pevnosť týchto vzťahov sú v mnohých 

prípadoch kľúčovými prvkami pre úspech oboch strán. Riadenie týchto vzťahov preto v sebe 

zahŕňa všetky činnosti, počnúc tokom tovarov a služieb od dodávateľov k zákazníkom, až po 

koordináciu a riadenie prislúchajúcich informácií. V každom obchodnom vzťahu môže prísť k 

zlyhaniu plnenia vzájomných záväzkov. Pri voľbe obchodného partnera a stanovení stupňa 

rizika treba vybrať správne formy a nástroje, ktoré kryjú riziko z neplatenia. Pre dodávateľa je 

najbezpečnejší a najvýhodnejší prípad, keď nenesie riziko z neplatenia sám. Najideálnejšou 

formou je zaplatenie vopred, a to buď celej sumy faktúry, alebo dôležitej časti celkovej sumy. 

Zmluvy medzi dodávateľom a odberateľom by mali byť nastavené tak, aby vyhovovali obom 

zmluvným stranám. Ak takýto obchodný vzťah prebieha bez komplikácií, dodávateľ dodá 

tovar, materiál a pod. odberateľovi, odberateľ zaplatí dohodnutú čiastku a obchod je 

vyrovnaný. Nie vždy sú však dodávateľsko-odberateľské vzťahy bez komplikácií a sporov. K 

sporom dochádza v prípade, ak jedna alebo druhá strana poruší podmienky stanovené v 

zmluve. Medzi základné povinnosti, ktoré vyplývajú zo zmluvy pre dodávateľa, patria dodať 

tovar v správnom množstve, v správnej kvalite, v správnom sortimente, v dohodnutom čase, 

na dohodnutom mieste. Pre odberateľa platia nasledujúce povinnosti, najmä prevziať tovar na 

dohodnutom mieste, v dohodnutom čase, zaplatiť za tovar stanovenú výšku peňazí, v 

stanovenej mene a dohodnutým spôsobom platby. Ostatné náležitosti ako znášanie rizika, 

údržba, reklamácie a pod. bývajú dohodnuté osobitne v konkrétnych zmluvách. 

Neopomenuteľnou ekonomickou kategóriou zohľadniteľnou v uvádzaných 

súvislostiach je s prihliadnutím na uvedenú skoršiu analýzu vykonať ďalšiu podrobnú analýzu 

platieb pre jednotlivých dodávateľov s ohľadom na termíny splatnosti a finančné možnosti 

vyšetrovanej spoločnosti. 

 K tomu je z ekonomického hľadiska potrebné uviesť, že finančná analýza je zhodnotenie 

finančnej situácie podniku. V trhovej ekonomike je finančná situácia skutočnosťou s veľmi 

zásadným dopadom na podnikový chod spoločnosti s významnými vonkajšími a vnútornými 

faktormi. Finančná analýza je súbor nástrojov pre interpretáciu účtovných výkazov z hľadiska 

finančnej situácie. Hlavným zmyslom rozboru účtovných výkazov je dospieť k určitým 

záverom o celkovej hospodárskej a finančnej situácií spoločnosti. Finančnú analýzu chápeme 

ako  rozbor akejkoľvek činnosti, a v  súvislosti s ňou možno uvažovať o čase a peniazoch. Vo 

všeobecnosti cieľom finančnej analýzy je stanoviť pomocou rôznych nástrojov finančné 

zdravie podniku, identifikovať slabiny, ktoré by mohli viesť k problémom a determinovať 

silné stránky analyzovanej spoločnosti. Ak sú finančné analýzy vyhotovované pravidelne, 

potom s predstihom môžu upozorňovať na prípadné problémy hospodárenia podniku a je 

možné na ich základe plánovať vývoj v ďalšom období. Finančné zdravie podniku je 

komplexný stav, preto je potrebné venovať pri tejto analýze pozornosť schopnosti podniku 

uhrádzať záväzky – likvidita, aktivita, zadlženosť a rentabilita. Prevažnú väčšinu údajov pre 

potreby finančnej analýzy poskytuje finančné účtovníctvo ako prvotný a často ako hlavný 
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zdroj ekonomických dát56. O stave a vývoji financií podniku, finančnej situácii, vypovedá 

účtovná uzávierka. Účtovníctvo prostredníctvom týchto finančných výkazov tvorí základnú 

dátovú bázu – poskytuje dáta na ekonomické rozhodovanie.  

  Hlavným cieľom účtovných výkazov je podávať verný obraz o podniku a o jeho 

finančnom postavení k určitému dátumu, o efektívnosti jeho činnosti v intervale 

vykazovaného obdobia a o zmenách vo finančnej situácii. Samotné súhrnné výstupy 

účtovníctva však neposkytujú úplný obraz o hospodárení a finančnej situácií, o jeho silných 

a slabých stránkach, nebezpečenstvách, trendoch a celkovej kvalite hospodárenia. Účtovné 

výkazy sa do značnej miery podriaďujú potrebám finančného riadenia a finančnej analýzy a 

účtovná osnova volí sústavu účtov tak, aby umožňovala zostavovať výkazy s potrebnou 

vypovedacou schopnosťou o stave rentability, aktivity, likvidity, zadlženosti a o ďalších 

dôležitých príčinných súvislostiach. Úspešnosť finančnej analýzy je závislá na kvalitných 

zdrojoch informácií. Dáta môžu obsahovať i chyby, neurčitosti, môžu byť skreslené, 

poškodené tak pri svojom vzniku, ako aj pri prenose. Finančná analýza preto potrebuje veľké 

množstvo dát z rôznych informačných zdrojov a rôznej povahy. 

 

3.3 Tok finančných prostriedkov 

Skúsenosti autorov tohto príspevku vedú k potrebe zohľadniť pri dokazovaní trestného 

činu zvýhodňovania veriteľa podľa § 240 Trestného zákona tiež to, či za relevantné obdobie 

došlo k nehospodárnemu alebo podozrivému odlivu finančných prostriedkov z danej 

spoločnosti, a osobitne sa treba zamerať na tok finančných prostriedkov do zahraničia a zo 

zahraničia, s dôrazom na krajiny označované ako daňové raje, v praxi najčastejšie Cyprus, a  

porovnať náklady, výnosy a celkové hospodárenie pri realizovaní konkrétnych projektov 

skúmanou spoločnosťou. 

K tomu je potrebné poznamenať, že pod pojmom daňový raj sa označuje krajina, v 

ktorej sú mimoriadne daňovo zvýhodnené zahraničné spoločnosti. Zisky zahraničnej 

spoločnosti (tzv. Offshore spoločnosti) sú zdaňované iba zanedbateľne, dividendy takejto 

spoločnosti vôbec. Spoločnosti s vedením mimo danú krajinu nie sú zdaňované vôbec, sú od 

dane z príjmu oslobodené a získavajú tiež ďalšie daňové výhody napr. oslobodenie od cla pri 

dovoze hmotného či nehmotného investičného majetku, väčšinou nevyhnutného pre 

podnikateľskú prevádzku. Tieto spoločnosti musia dodržať určité podmienky: činnosť 

spoločnosti musí byť obmedzená na podnikateľské aktivity mimo danú krajinu, 

držitelia kapitálových podielov musia byť cudzinci a spoločnosť nesmie získavať financie z 

miestnych zdrojov. Cieľom je prilákanie zahraničného kapitálu a vytvoriť z príslušnej krajiny 

významné finančné a hospodárske centrum. Väčšinou sa jedná o krajiny s malou rozlohou a 

nízkym počtom obyvateľov, ktoré však vykazujú vysoké ekonomické výkony. Počet 

založených spoločností v niektorých daňových rajoch dokonca prevyšuje počet obyvateľov. 

Pojmom "Offshore spoločnosť" sa označuje právnická osoba (obdoba akciových 

spoločností alebo spoločností s ručením obmedzeným) registrovaná v krajine, ktorá tejto 

spoločnosti umožňuje priaznivý daňový režim. Najčastejšie využívanou formou offshore 

spoločnosti je International Business Company (IBC). Offshore spoločnosti sú vo veľkom 

rozsahu využívané v oblasti medzinárodného obchodu, ďalej pre poskytovanie poradenských 

služieb, elektronických služieb, reklamných služieb, sprostredkovania obchodov pod. Naopak 

tieto spoločnosti nemožno využiť napr. pre tuzemský maloobchod a remeselnú výrobu. Medzi 

najčastejšie využívané lokality pre založenie offshore spoločností možno zaradiť najmä 
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Belize, Britské Panenské ostrovy, Seychely, ostrov Man, Bermudy, Libériu, Panamu, 

Hongkong, Kajmanské ostrovy, Lichtenštajnsko, Cyprus, Monako a Bahamy57. 

K druhej časti položenej otázky je potrebné uviesť, že efektívny rozvoj podniku 

vyžaduje racionálne hospodárenie so všetkými výrobnými faktormi, ktoré má k dispozícii. 

Hospodárením rozumieme využívanie výrobných faktorov, starostlivosť o ich obnovu a 

rozvoj v súlade s rozvojom techniky, dopytu pri realizácii dodávateľsko-odberateľských 

vzťahov. O správnom hospodárení hovoríme vtedy, keď sa činnosť podniku riadi zásadou 

dosiahnuť s minimom práce najväčší úžitok s tým, že manažment sústavne znižuje náklady 

živej a zhmotnenej práce na zdokonalené a racionálne využívanie pracovných, materiálnych a 

výrobných prostriedkov58. Náklady sa pritom často stotožňujú s pojmami ako je výdavok, 

avšak nepovažujeme tento postup za správny, lebo tieto dva pojmy sa zvyčajne od seba 

odlišujú. Náklady predstavujú použitie výrobných faktorov na určité výkony a vznikajú v 

okamihu spotreby. Správne vykazovanie a zabezpečenie hospodárskeho výsledku podniku za 

sledované účtovné obdobie predpokladá zahrnúť do neho všetky náklady a výnosy, ktoré do 

neho hospodársky patria, aj keď z rôznych dôvodov v bežnom účtovnom období neboli 

zúčtované. Z nákladov a výnosov treba vylúčiť položky, ktoré síce boli v bežnom období 

zaúčtované, ale týkajú sa budúcich účtovných období. Predmetom časového rozlíšenia sú 

následne iba tie položky nákladov a výnosov, pri ktorých je možné vymedziť účel 

vynaloženej sumy, určiť ich výšku a stanoviť obdobie, ktorého sa týkajú. Presné stanovenie 

časového rozlíšenia nákladov a výnosov ovplyvňuje hospodársky výsledok, a tým aj základ 

dani z príjmov. Tvorbu položiek časového rozlíšenia treba účtovne vydokladovať. Výška 

cien, zisku a objemu výroby, dodávky sú navzájom determinované. Faktory, ktoré 

ovplyvňujú výšku zisku sú konkrétna cena dodávky, objem jej realizácie a výška nákladov 

jednotlivých objektov. Pri stálosti variabilných nákladov na jednotku produkcie sa výška 

zisku mení so zmenami ceny a so zmenami realizovania prác/dodávok. Vplyv ceny dodávky 

na výnosy podniku zvýšia alebo znížia celkovú tržbu, v ktorej sa podnik môže pohybovať, 

aby neohrozil svoju hospodársku situáciu. Z faktorov pôsobiacich na výšku tržieb, ktoré 

môže podnik svojimi rozhodnutiami ovplyvniť, majú najväčší význam náklady, ktoré zároveň 

ovplyvňujú všetky sledované ukazovatele. Z tohto dôvodu v podnikovej sfére je potrebné 

vykonať opatrenia vo forme rozborov a analyzovať vzťah nákladov k cenám, objemu 

realizácie dodávok a zisku. Náklady predstavujú limitujúci faktor cien, spodnú hranicu cien 

pod úroveň ktorej by cena nemala klesnúť, ak má zabezpečiť aspoň jednoduchú obnovu 

výrobných zdrojov. V prípade, že sú ceny na takej úrovni, aby pokryli všetky náklady 

spojené s výrobou a realizáciou prác a dodávok, hovoríme o dlhodobej spodnej hranici ceny.  

 

3.4 Analýza kalkulácie a cenotvorby 

Neopomenuteľnými ekonomickými analýzami pri riešení danej problematiky sú aj 

analýzy kalkulácie a cenotvorby, ktoré sa uplatňovali v skúmanej spoločnosti pri konkrétnych 

sporných projektoch, s ohľadom na reálnosť vykonania dotknutých projektov a s určením 

reálnosti finančných ponúk takouto spoločnosťou predkladaných do verejných obstarávaní 

v konkrétnych projektoch, resp. určenie,  aká mala byť reálna výška týchto ponúk.  

Poznamenávame k tomu, že kalkulácia predstavuje otvorený informačný systém, 

ktorý zahŕňa stanovenie nákladov vopred alebo zistenie nákladov, zisku – straty dodatočne. 

Kalkulovanie je činnosť umožňujúca zistiť plánované alebo skutočné náklady a ostatné 

zložky ceny na jednotku produkcie alebo objemu vykonaných prác. Kalkulačný systém 

zahŕňa spôsoby zostavovania kalkulácie a následne jej využívanie. Je to najzložitejší nástroj 

uplatňovania a využívania hodnotových vzťahov v riadení podniku. Cieľom tohto systému je 
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stanoviť, resp. analyzovať ceny formou kontrolných, resp. ponukových rozpočtov a následne 

ovplyvňovať spotrebu ľudskej a zhmotnenej práce, získať podklady na plánovanie nákladov a 

tvorbu zisku a stanoviť východiskovú základňu na hodnotenie dosiahnutých nákladov59.  

 Kalkulačný systém napr. v stavebníctve predstavuje predprojektovú prípravu, 

projektovú prípravu a realizáciu, uskutočňovanie stavby. Pod predprojektovou prípravou 

rozumieme štúdie, investičný alebo stavebný zámer, územné konanie, odhad ceny a prepočet 

na kalkulácie nákladov v konkrétnom prípade. Projektová príprava predstavuje stavebné 

konanie, vykonávacie projekty, rozpočty a to kontrolný, ponukový a zmluvný. Realizácia, 

uskutočnenie stavby, predstavuje stavebno-technologickú prípravu, vyhotovenie a dodanie 

stavby a odovzdanie stavby do užívania. V rámci tejto etapy treba opätovne skontrolovať 

výrobnú kalkuláciu, výrobné faktúry, podrobnú analýzu jednotlivých objektov a ich 

zabezpečenie mesačne, polročne, poprípade ročné a mesačné vyhodnocovanie kalkulácie. 

Dôležitou súčasťou tejto etapy je faktúra, vyúčtovanie stavby odberateľovi – investorovi a 

celková  výsledná kalkulácia výrobných nákladov.  

 Kalkulácie členíme podľa obsahu a cieľa – nákladové – cenové, podľa určenia 

používateľa (odberateľ alebo dodávateľ), podľa časového hľadiska – predbežné a výsledné, 

podľa stupňa prípravy – prepočet a rozpočet, podľa vlastníctva – verejné alebo súkromné a v 

závislosti od konkrétnej realizácie stavby. Cieľom kalkulácie je, že cena má zodpovedať cene 

na trhu a prispieť k získaniu zákazky. Cena má zodpovedať nákladom a prispievať k zisku 

podniku. V kalkulácii preto musia byť stanovené ceny tak, aby zakomponované náklady 

reagovali aj na trhové vplyvy. Tak ako náklady ovplyvňujú podnikateľskú činnosť, tak i cena 

ako peňažné plnenie vyjadrujúce realizáciu podnikových výkonov sa stáva určitým zavŕšením 

podnikateľskej činnosti podniku a zároveň predpokladom nového kolobehu podnikových 

prostriedkov. Každý podnik musí očakávať, že realizáciou výkonov za trhové ceny sa uhradia 

nimi vynaložené náklady a zabezpečia mu dostatočný zisk v podnikaní ako podmienku a 

zároveň impulz pre ďalší rozvoj jeho podnikateľskej činnosti. Ceny v trhovej ekonomike 

zohrávajú kľúčovú úlohu z rôznych pohľadov, predovšetkým pre spotrebiteľa pri výbere 

zhotoviteľa, ktorého potrebuje pre uspokojovanie svojich potrieb s ohľadom na svoje 

finančné možnosti. Pre výrobcu sa tak deje pri zostavovaní podnikateľského plánu, najmä 

očakávaných príjmov z realizácie svojich výkonov. Pre obchodníka pri rozhodovaní, ktorý 

sortiment tovarov a výrobkov mu zabezpečí predpokladaný zisk. Všetky základné informácie 

pre podnikateľov sú v trhovej ekonomike vo výraznej miere zahrnuté v cenách. 

Trhová cena sa tvorí pod vplyvom ponuky a dopytu ako výsledok konkurencie medzi 

odberateľmi v príslušnom odbore, medzi spotrebiteľmi a medzi výrobcami a spotrebiteľmi 

navzájom. Ponuka predstavuje množstvo výkonov, ktoré sú bezprostredne určené na 

dodávku. Dopyt vyjadruje potrebnú pripravenosť odberateľov získať dodávku vo výške 

peňažných prostriedkov, ktorými disponujú. V konkrétnych podmienkach ide o pomerne 

zložitú oblasť, ktorej zvládnutie umožňuje vniknúť do podstaty a obsahu ceny, hodnoty, a 

tým aj do trhových vzťahov, mechanizmov a úspešné zvládnutie podnikateľského subjektu s 

cieľom dosiahnuť zisk. Cenu chápeme tiež ako peňažnú sumu dohodnutú pri nákupe a 

predaji. Mala by byť na úrovni vyššej ako vynaložené náklady, aby zabezpečila dodávateľovi 

zisk. Zisk je nie len odmenou za podnikanie, ale aj podmienkou ďalšieho rozvoja podniku.  

Pri verejnom obstarávaní verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ rieši dodávky prác 

zmluvnou cenou, ale môže sa dohodnúť iba s víťazom súťaže na základe vyhodnotenia 

ponúk. Pri verejných obstarávaniach na výsledok hodnoty produktu, a tým aj zisku, vplývajú 

ďalšie faktory, ako je kvalita, objem, regionálne výkyvy, časové hľadisko. Z tohto dôvodu 

cena musí byť v zmluve dohodnutá alebo v zmluve musí byť určený spôsob jej určenia. 

Objednávateľ je povinný zhotoviteľovi zaplatiť cenu dohodnutú v zmluve alebo určenú 
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spôsobom určeným v zmluve. Ak nebola cena dohodnutá alebo určená, je zmluva napriek 

tomu platná a objednávateľ je povinný zaplatiť cenu, ktorá sa obvykle platí za porovnateľné 

dielo v čase uzavretia zmluvy. Keďže cena je peňažné vyjadrenie hodnoty dodávok a služieb 

ako i tovarov, väčšinou sa neprekrýva s hodnotou, ale sa od nej odkláňa v závislosti od 

ponuky a dopytu. Výška ceny musí vyjadriť úroveň vynaložených realizačných nákladov a je 

dolnou hranicou ponuky, pod ktorú sa už zákazka stáva stratovou. Výška ceny na úrovni 

hornej hranice je cena realizačných nákladov tvorená trhovým prostredím o zisk, čím tržby 

prevýšia náklady. Úlohou ceny je zabezpečiť správnu orientáciu a motiváciu všetkých 

účastníkov investičného procesu. Z tohto dôvodu sa cena obvykle stáva rozhodujúcim 

kritériom pri rozhodovaní o prijatí alebo neprijatí zákazky60.  

Cena je dominantnou ekonomickou kategóriou trhového hospodárstva, kvalitatívnou a 

spoločenskou hodnotou produktu. Cena ovplyvňuje výrobu a aj spotrebu. V súčasnosti sa u 

nás cena chápe ako peňažná suma, dohodnutá pri nákupe a predaji alebo pri dodávke a 

realizácii stavby. Cena by mala byť na úrovni vyššej ako vynaložené náklady, aby 

zabezpečila dodávajúcemu zisk. Zisk je nie len odmenou za realizáciu dodávky ale aj 

podmienkou ďalšieho rozvoja podniku. Verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ v rámci 

realizácie investičnej výstavby spracúvava položkový rozpočet, ktorého položky tvoria 

ocenené prvky pri realizácii dodávky. Položkovitý rozpočet obsahuje v jednotlivých stĺpcoch 

aj číselný kód položky, popis položky, mernú jednotku, rozpočtované množstvo a celkovú 

cenu za realizáciu dodávky.  

 

3.5 Riadenie spoločnosti manažmentom 

Z mnohých ďalších ekonomických ukazovateľov majúcich vzťah k danej 

problematike poukazujeme aspoň na nevyhnutnosť skúmania účelnosti, hospodárnosti 

a efektívnosti riadenia dotknutej spoločnosti jej manažmentom-podozrivými, za relevantné 

obdobie, s dôrazom na finančné riadenie. 

 Finančným riadením podniku, tzv. finančným manažmentom, je potrebné rozumieť 

súbor nasledovných úloh, získavať kapitál pre bežné i budúce potreby podniku, rozhodovať o 

alokácii finančných zdrojov, rozhodovať o rozdeľovaní zisku, zaznamenávať, analyzovať, 

kontrolovať a riadiť hospodársku činnosť podniku61. Finančné hospodárstvo podniku sa stará 

o pohyb peňazí, majetku a kapitálu podniku. Peňažné prostriedky predstavujú časť aktív 

podniku, ktorá má podobu hotovostných peňazí a rôznych foriem vkladov v peňažných 

ústavoch. Do týchto peňažných aktív patria peniaze v hotovosti, krátkodobé peňažné vklady v 

bankách a termínované vklady. 

 Podľa § 5 Obchodného zákonníka sa „Podnikom na účely tohto zákona rozumie súbor 

hmotných, ako aj osobných a nehmotných zložiek podnikania. K podniku patria veci, práva a 

iné majetkové hodnoty, ktoré patria podnikateľovi a slúžia na prevádzkovanie podniku alebo 

vzhľadom na svoju povahu majú tomuto účelu slúžiť.“ 

 V zmysle § 6 citovaného zákona „(1) Obchodným majetkom na účely tohto zákona sa 

rozumie súhrn majetkových hodnôt (vecí, pohľadávok a iných práv a peniazmi oceniteľných 

iných hodnôt), ktoré patria podnikateľovi a slúžia alebo sú určené na jeho podnikanie. 

 (2) Na účely tohto zákona sa súbor obchodného majetku a záväzkov vzniknutých 

podnikateľovi v súvislosti s podnikaním označuje ako obchodné imanie (ďalej len "imanie"). 

 (3) Čistým obchodným imaním je obchodný majetok po odpočítaní záväzkov 

vzniknutých podnikateľovi v súvislosti s podnikaním. 
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 (4) Vlastné imanie tvoria vlastné zdroje financovania obchodného majetku 

podnikateľa podľa osobitného predpisu.“ 

 Štruktúrou kapitálu podniku rozumieme zdroje, z ktorých majetok podniku vznikol. 

Rozlišujeme medzi vlastným kapitálom a cudzím kapitálom. Vlastným kapitálom sa rozumie 

tá časť kapitálu, ktorá patrí priamo podniku a ktorá je nositeľom rizika v podnikaní a 

ukazovateľom nezávislosti podniku. Čím je vlastný kapitál väčší, tým je podnik odolnejší voči 

krízam, avšak ak je vlastný kapitál nízky, môže brzdiť tempo rozvoja a napredovania 

podniku. Vlastný kapitál obchodnej spoločnosti môžu tvoriť – základný kapitál (peňažné a 

nepeňažné vklady), emisné ážio (kladný rozdiel medzi skutočne dosiahnutou predajnou cenou 

akcií a ich cenou nominálnou), rezervný kapitálový fond (poistka proti nepredvídateľnými 

rizikám), nerozdelený zisk (zisk, ktorý slúži na ďalšie podnikanie). Cudzím kapitálom je 

potrebné rozumieť dlh podniku, ktorý je splatný jeho veriteľom v dohodnutom období. Z 

hľadiska dĺžky tejto doby je ho možné rozdeliť na krátkodobý a dlhodobý cudzí kapitál. 

 V rámci procesu hospodárenia s majetkom podniku dochádza k zmene majetku a 

kapitálu. K ich zmene dochádza procesmi, ktorými sú financovanie a investovanie. 

Financovaním je potrebné chápať získavanie a následné použitie kapitálu. Financovanie môže 

byť bežné (získavanie a vynakladanie finančných prostriedkov na bežnú podnikateľskú 

činnosť) a mimoriadne (výnimočné udalosti v rámci podnikania – napr. zakladanie nového 

podniku). Podnik môže byť financovaný z vlastného kapitálu, cudzieho kapitálu  alebo 

prostredníctvom samofinancovania (z nerozdeleného zisku). Pod pojmom investovanie 

rozumieme  alokovanie kapitálu do jednotlivých konkrétnych častí majetku podniku. Môže 

ísť o budovy, stroje, cenné papiere, atď. 

 Z hľadiska financovania majetku z konkrétnych zdrojov platia pre podnik najmä 

nasledovné zásady: 

 Zásada „zlatého bilančného pravidla“ – v zmysle ktorej by mal podnik zabezpečiť 

financovanie dlhodobého majetku, najmä z dlhodobých zdrojov a následne krátkodobý 

majetok, najmä z krátkodobých zdrojov. V opačnom prípade by sa mohol podnik dostať do 

finančných problémov, ktoré by musel riešiť najmä novými úvermi. 

 Zásada „vlastný kapitál by mal kryť len tie dlhodobé aktíva, ktoré sú typické pre 

podnik“ – ostatné dlhodobé aktíva môžu byť kryté aj z cudzích zdrojov. V opačnom prípade 

by mohlo dôjsť k zabrzdeniu rozvoja podniku. 

 Konštatujeme, že pojem efektívnosť je samostatnou ekonomickou kategóriou, v ktorej 

je možné sledovať podmienky rozvoja podniku. Ak dôjde k zmene týchto podmienok, 

dochádza aj k zmene samotnej efektívnosti podniku. Efektívnosťou je možné vyjadriť nové 

kvalitatívne prvky vo fungovaní podniku ako celku. Rast efektívnosti je dôležitým faktorom, 

ktorý je úzko spätý a podmieňuje rast podniku. Celkovú efektívnosť podniku možno 

stimulovať napríklad efektívnym nakladaním s nákladmi podniku. Jedná sa o jednu zo 

základných metód zvyšovania efektívnosti podniku, nakoľko docielením sústavnej úspory 

nákladov sa zvyšuje rentabilita podniku. Pod efektívnosť je preto potrebné zahŕňať najmä 

vzťahy medzi zdrojmi, výrobou a spotrebou. Je potrebné zabezpečovať optimalizáciu pri 

využívaní existujúcich zdrojov výrobných faktorov. Túto optimalizáciu, a teda aj samotnú 

efektívnosť, je však potrebné pravidelne prispôsobovať novým poznatkom z oblasti 

technológií a výrobných postupov. Maximalizáciu efektívnosti je možné dosiahnuť najmä pri 

optimalizácii poklesu spotreby zdrojov a súčasného zvýšenia výroby podniku. Avšak túto 

optimalizáciu a efektívnosť v konečnom dôsledku obmedzuje aj veľkosť trhu na ktorom 

podnik pôsobí a objem zdrojov. Na základe uvedeného možno konštatovať, že zvyšovanie 

efektívnosti podniku možno dosiahnuť na základe dosiahnutia množstva a štruktúry produkcie 
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pri minimálnom vynaložení zdrojov – úspornosť, alebo maximalizáciou výroby pri danom 

objeme a štruktúre zdrojov - účinnosť62. 

 Vyššie uvedené metódy zvyšovania efektívnosti sa zväčša navzájom kombinujú a ich 

samotný vývoj môže byť pozitívny, negatívny alebo neutrálny, avšak obidva extrémy v 

konečnom dôsledku spôsobia znižovanie spotreby zdrojov a zvyšovanie produkcie. V tomto 

okamihu sa z efektívnosti podniku stáva hospodárnosť podniku ako jeho základný 

charakterový znak fungovania. V zmysle uvedeného preto možno konštatovať, že efektívnosť 

sa prejavuje vo forme účelnosti a cieľavedomosti vynakladanej práce, ktorú vyjadruje 

úžitková hodnota výroby (kvalita, akosť)63. 

 

4 Záver 

 Trestný čin zvýhodňovania veriteľa podľa § 240 Trestného zákona patrí medzi tzv. 

úpadkové delikty, chrániaci veriteľa a zabezpečujúci, aby dlžník, ak už nie je schopný plniť 

svoje splatné záväzky, nezvýhodňoval iných veriteľov, a teda aby svojich veriteľov v takejto 

situácii uspokojoval pomerne. Analyzovaný trestný čin možno vnímať ako novodobejší 

trestný čin, pretože jeho zakotvenie siaha až do času novelizácie predchádzajúceho Trestného 

zákona (zákona č. 140/1961 Zb.) zákonom č. 557/1991 Zb. (s účinnosťou od 1.1.1992           

(§ 256a). Dovtedy z úpadkových deliktov trestné zákony od roku 1950 zakotvovali len trestný 

čin poškodzovania veriteľa. Z hľadiska evidovaného nápadu trestného činu zvýhodňovania 

veriteľa ide o zriedkavo sa vyskytujúci trestný čin, pohybujúci sa okolo počtu 20 trestných 

vecí, preto možno konštatovať, že tento trestný čin z kvantitatívneho hľadiska nepredstavuje 

závažnejší spoločenský problém. Negatívne je výskyt tohto trestného činu vnímaný 

predovšetkým vtedy, ak jeden dlžník, ktorý nie je schopný plniť svoje splatné záväzky, 

zvýhodňuje veľké množstvo svojich veriteľov, v počte niekoľko sto až tisíc, čím tak môže 

dôjsť k ich ekonomickému ohrozeniu a následne k spoločensky veľmi negatívnemu vnímaniu 

takejto situácie, čo bolo možné sledovať v minulosti, v prípadoch veľkých stavebných 

spoločností, ktoré sa ocitli v pozícii dlžníka. V takýchto situáciách sú na proces dokazovania 

trestného činu zvýhodňovania veriteľa kladené zvýšené nároky a tento proces je v podstate 

ovplyvnený znaleckým dokazovaním z odboru Ekonómia a manažment. Spracovaný takýto 

znalecký posudok potom v praxi býva značne rozsiahly, o počte aj niekoľko tisíc strán, 

a veľmi zložito čitateľný a aplikovateľný, pretože obsahuje množstvo ekonomických pojmov, 

súvislostí, tabuľkových prehľadov i zložitých záverov. Aj z uvedeného dôvodu bolo našim 

cieľom, popri všeobecnej charakteristike trestného činu zvýhodňovania veriteľa, v rámci 

možnosti, spracovať ekonomické aspekty tohto trestného činu, s dôrazom na jeho súvislosti so 

znaleckým dokazovaním a priblížiť tak túto problematiku spôsobom, ktorý je v odbornej 

právnickej literatúre spracovaný celkom ojedinele. 
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Abstrakt: Ekonomická trestná činnosť (kriminalita) predstavuje významnú časť celkovej 

trestnej činnosti, a to najmä s ohľadom na ňou spôsobenú materiálnu škodu. Príspevok sa 

zoberá jednak popisom úrovne, dynamiky a objasnenosti ekonomickej kriminality ako celku, 

ale aj jej častí, ktoré sú charakteristické trestnou činnosťou, pri ktorej dochádza porušovaniu 

záujmov veriteľov. Zároveň sú skúmané vybrané kriminogénne faktory, ktoré by mohli mať 

vplyv na úroveň a dynamiku trestnej činnosti spojenej s poškodzovaním veriteľa. Analýza je 

vykonaná za použitia popisných a induktívnych matematicko-štatistických metód, aj s cieľom 

kvantifikovať úroveň vplyvu kriminogénnych faktorov.   

 

Kľúčové slová: ekonomická kriminalita, poškodzovanie veriteľa, štatistická analýza, 

kriminogénne faktory  

 

Abstract: Economic criminal activity (crime) represents a significant part of the overall 

criminal activity, especially with regard to caused material damage. The article deals with 

describing the level, dynamics and detection rate of economic crime as a whole on the one 

hand and with parts, which are characterized by criminal activity, by which the creditor´s 

interests are broken, on the other hand. At the same time, there are examined selected 

criminological factors that may affected the level and dynamics of crime associated with the 

harm done to a creditor. The analysis is carried out by using descriptive and inductive 

statistical methods, even with the view of quantifying the level of influence of selected 

criminological factors.   

 

Key words:  economic crime, harm done to a creditor, statistical analysis, criminological 

factors 

 

 

Úvod 

Cieľom príspevku je opísať a zhodnotiť doterajší stav a vývoj trestnej činnosti v oblasti 

ekonomickej kriminality, a to osobitne so zameraním na trestné činy, pri ktorých dochádza 

k poškodzovaniu chránených záujmov veriteľov. Analyzovaný je vývoj, dynamika, štruktúra 

a trendy trestnej činnosti na úrovni ekonomickej kriminality, resp. na úrovni vybranej časti 

trestných činov primárne zasahujúcich osoby, ktoré majú v rámci záväzkových vzťahov 

postavenie veriteľov. V rámci analýzy je skúmaná celková úroveň trestnej činnosti na 

jednotlivých vybraných úrovniach, ňou spôsobené následky (škoda), ako aj úspešnosť jej 

objasňovania zo strany orgánov činných v trestnom konaní. Následne je za použitia 

induktívnych štatistických metód a prístupov, charakteristických pre ekonomickú analýzu 



52 

práva, vykonaná analýza a zhodnotenie faktorov, ktoré môžu ovplyvňovať vývoj ekonomickej 

trestnej činnosti vzťahujúcej sa k veriteľom, najmä s ohľadom na jej početnosť. 

 

1 Ekonomická kriminalita 

Ekonomická kriminalita (trestná činnosť) z hľadiska jej dynamiky, štruktúry a úrovne je 

predmetom skúmania najmä kriminológie. Autori sa zhodujú, že ekonomická kriminalita patrí 

medzi jednu z najzávažnejších foriem kriminality a predstavuje závažný spoločenský problém 

najmä preto, lebo následky ekonomickej kriminality majú vplyv na oslabenie dôvery 

spoločnosti vo funkčnosť tržného hospodárstva a následne aj politického systému s ktorým je 

zviazané. Tým ekonomická kriminalita ohrozuje aj samotnú podstatu právneho štátu.64 

„Ekonomická kriminalita ako dynamicky rozvíjajúci sa fenomén napáda základné pravidlá 

trhového hospodárstva aj spoločenského života tým, že vytvára neodôvodnené majetkové 

rozdiely medzi ľuďmi a polarizuje spoločnosť.“65 Charakteristickým pre ekonomickú 

kriminalitu je sofistikovanejší spôsobov jej páchania, vysoká miera latencie, spôsobovanie 

nepomerne vyššej materiálnej škody oproti iným druhom kriminality, pričom z hľadiska 

páchateľov ide často o vzdelané a spoločensky vyššie postavené osoby. Ďalej ju 

charakterizuje anonymita a zvyčajne osobný odstup medzi páchateľom a obeťou, čo 

spôsobuje aj nižšiu kriminálnu citlivosť verejnosti voči týmto trestným činov. Osoby 

páchajúce túto trestnú činnosť sa často pohybujú na „hrane“ zákona, nakoľko z hľadiska 

trestného práva skutkové podstaty trestných činov postihujúce ekonomickú trestnú činnosť 

často odkazujú na iné netrestnoprávne normy, čo tiež sťažuje jej objasňovanie. Závažným 

znakom je aj jej flexibilita a prispôsobovanie sa novým ekonomickým podmienkam 

a využívanie medzier v právnom poriadku.66   

V rámci kriminológie neexistuje jednotná definícia, čo ekonomická kriminalita je, resp., čo 

pod ňu spadá. Súvisí to jednak z otázkou samotného vymedzenia predmetu kriminológie, teda 

samotnej kriminality,67 ako aj so skutočnosťou, že jednotliví autori začleňujú pod tento pojem 

rôzne skupiny (druhy) trestných činov. My budeme vo vzťahu k nášmu príspevku vychádzať 

z vymedzenia ekonomickej kriminality prezentovanej v učebnici kriminológie od autorov 

Dianiška, G. et al. 2016, ktorí ju vymedzujú ako „spoločensko-patologický jav, ktorý zahŕňa 

také úmyselné protiprávne konania nenásilnej povahy, podnikateľského, ale aj 

nepodnikateľského charakteru, prostredníctvom ktorých páchatelia (často s určitým 

postavením) dosahujú neoprávnený finančný alebo iný prospech na úkor poškodeného 

subjektu (štát, právnická osoba, obchodná spoločnosť, v ojedinelých prípadoch aj fyzická 

osoba). Tieto konania napĺňajú znaky skutkových podstát konkrétnych trestných činov 

uvedených najmä v IV., V., VI., VIII. hlave osobitnej časti zákona č. 300/2005 Z. z. Trestného 

zákona v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“68 

                                                           
64 Pozri KUCHTA, J., et al. Základy kriminologie a trestní politiky. 1. vydáni. Praha: C.H. Beck, 2005, s. 350  
65 ŠIMUNOVÁ, L. Kriminologický pohľad na ekonomickú trestnú činnosť. In: Časopis pro právní vědu a praxi, 

Roč. XXIV, č. 1/2016, s. 60 
66 K charakteristickým znakom ekonomickej kriminality pozri napr. HOLCR, K., et al. Kriminológia. 1. vydanie. 

Bratislava: IURA EDITION, spol. s.r.o., 2008, s. 283 – 284, DIANIŠKA, G. et al. Kriminológia 3. aktualizované 

a doplnené vydanie. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., 2016, s. 202 – 203, KUCHTA, J. et 

al. 2005, ref. 1, s. 350 – 351. 
67 K vymedzeniu pojmu kriminalita pozri bližšie napríklad LUBELCOVÁ, G. Kriminalita ako spoločenský 

fenomén. Úvod do sociologicky orientovanej kriminológie. 1. vydanie. Bratislava: VEDA, vydavateľstvo 

Slovenskej akadémie vied, 2009, s. 11 – 20.  
68 DIANIŠKA, G. et al. 2016, ref. 3, s. 205. K iným definíciám a ponímaniu ekonomickej trestnej činnosti 

(kriminality) pozri napr. STRÉMY, T. Vymedzenie pojmu ekonomická kriminalita. In: Justičná revue, Roč. 62, 

č. 3/2010, s. 378 – 385, HOLCR, K., et al. 2008, ref. 3, s. 283 – 290, SUHÁNYI, L., et al. Research in The Field 

of Economic Crime in Slovakia. In: European Journal of Economics a Management [online], Vol. 3, No. 2/2016, 

s. 58 – 71,  
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Táto definícia zodpovedá do značnej miery ekonomickej kriminalite, tak ako je vykazovaná 

v štatistických výstupoch odboru správy informačných systémov Prezídia Policajného zboru 

(PZ), ktoré budú jedným zo základným zdrojov dát pre empirickú analýzu. Zoznam trestných 

činov v zmysle tejto klasifikácie je uvedený v Prílohe č. 2 príspevku. 

Nedielnou súčasťou ekonomickej kriminality je aj trestná činnosť páchaná v súvislosti 

s porušovaním povinnosti vyplývajúcich z dodržiavania záväzkovoprávnych vzťahov, najmä 

v rámci vykonávania podnikateľskej činnosti. Ide najmä o povinnosti spojené so splnením 

záväzku jednej zo strán vzťahu zvyčajne spočívajúcom v poskytnutí nejakého majetkového 

plnenia, resp. odplaty za poskytnuté služby alebo plnenia druhej strany vzťahu. Výsledkom 

takéhoto porušenia je zvyčajne spôsobenie škody na strane jedného z účastníkov takéhoto 

vzťahu a protiprávne obohatenie na strane druhého účastníka vzťahu, prípadne protiprávne 

obohatenie tretej strany, ktoré je však dôsledkom porušenia povinnosti jedného z účastníkov 

záväzkového vzťahu. Poškodeným v takýchto prípadoch býva veriteľ a obohatenou stranou 

zvyčajne dlžník, prípadne tretia osoba, ktorá sa obohatila v dôsledku protiprávneho konania 

dlžníka. Akceptovanie takéhoto konania zo strany spoločnosti, resp. štátu by viedlo k neistote 

v právnych vzťahoch a následne k nefunkčnosti trhového hospodárstva, ktoré je založené do 

veľkej miery práve na riadnom plnení si vzájomných záväzkov. Vzhľadom k tomu je takéto 

konanie postihované, v najzávažnejších prípadoch, aj normami trestného práva. Treba si však 

uvedomiť, že trestné právo pôsobí ako podporný, avšak nenahraditeľný prostriedok ochrany 

ekonomických vzťahov. Rozsah trestnoprávneho postihu je obmedzený zásadou podpornej 

role trestnej represie, ktorá znamená, že trestná represia sa uplatňuje len ako krajný 

prostriedok (ultima ratio) tam, kde iné prostriedky (predovšetkým hospodárskej povahy) 

nestačia alebo sú neúčinné. Rozhodujúci vplyv v tejto oblasti musia zohrať iné ako 

trestnoprávne nástroje, a to najmä kvalitná (mimotrestná) právna úprava podnikania 

a hospodárskej súťaže. Takáto úprava by mala zahŕňať jednak zodpovedajúcu hmotnoprávnu 

úpravu (cez inštitúty obchodného, občianskeho, správneho alebo finančného práva) ale aj 

procesnú úpravu, ktorá umožní čo najrýchlejšiu vynútiteľnosť porušených práv.69  

Kriminogénne faktory, ktoré majú vplyv na úroveň, dynamiku, štruktúru ale aj objasnenosť 

ekonomickej kriminality možno podľa Dianiška, G. et al. 2016 deliť na spoločenské 

a individuálne, pričom medzi spoločenské kriminologické faktory podporujúce ekonomickú 

trestnú činnosť autori zaraďujú úroveň legislatívy a súdnictva, ekonomiku, politiku a štátnu 

správu. Individuálne kriminogénne faktory sa zameriavajú na jedinca a najmä na jeho 

hodnoty, pričom spoločenské ako aj individuálne kriminogénne faktory sa môžu prepájať 

a vzájomne na seba pôsobiť. Medzi kľúčové činitele zaraďujú autori úroveň legislatívy 

a súdnictva, a to najmä z hľadiska vymožiteľnosti práva.70   

Z hľadiska trestnej činnosti ekonomického charakteru, kde dochádza k protiprávnym a trestný 

právom postihovaným konaniam majúcim za následok poškodenie majetkových práv 

veriteľov, treba poznamenať, že takáto trestná činnosť má často (obdobne ako ekonomická 

trestná činnosť vo všeobecnosti) sofistikovanejší spôsob spáchania, vysokú mieru latencie, 

spôsobuje často-krát veriteľom škodu, ktorá im znemožňuje pokračovať v podnikaní a jej 

páchateľmi sú zväčša podnikateľské subjekty (či už právnické alebo fyzické osoby). 

Charakteristická je aj tým, že ide o konania, ktoré sa pohybujú na hranici medzi legálnym 

a nelegálnym spôsobom výkonu podnikania, pri jej páchaní nedochádza k osobnému kontaktu 

medzi páchateľom a poškodenou osobou a poškodené osoby často uvedené konania 

neoznamujú orgánom činným v trestnom konaní, resp. ich oznamujú až s časovým 

oneskorením, ktoré môže spôsobovať problémy pri objasňovaní takejto trestnej činnosti. 

                                                           
69 K tomu pozri KUCHTA, J. et al. 2005, ref. 1., s. 350. K princípu ultima ratio vo vzťahu k ekonomickej trestnej 

činnosti pozri napr. ŠANTA, J., ŽILINKA, M., Ekonomická trestná činnosť a princíp ultima ratio. In: Justičná 

revue, Roč. 59, č. 12/2007, s. 1646 - 1654  
70 bližšie DIANIŠKA, G. et al., 2016, ref. 3., s. 209 - 213 
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V rámci nášho príspevku sa bude snažiť aj empiricky preukázať, že poškodené osoby 

oznamujú takúto trestnú činnosť často až potom, ako sa im nepodarí domôcť ich práv inými 

spôsobmi, zväčša v rámci civilných súdnych konaní alebo konkurzných konaní. Zároveň bude 

skúmať vplyv ekonomickej situácie štátu na úroveň takejto kriminality.  

V rámci rozboru dynamiky, štruktúry a objasnenosti ekonomickej kriminality budeme 

rozoberať skupinu trestných činov, kde dochádza k poškodzovaniu veriteľov, resp. 

v prevažnej miere sú poškodenými z takého trestnoprávneho konania práve veritelia. Ide 

o trestné činy porušovania povinnosti pri správe cudzieho majetku podľa § 237 a § 238 

Trestného zákona,  trestný čin poškodzovania veriteľa podľa § 239 Trestného zákona, trestný 

čin zvýhodňovania veriteľa podľa § 240 Trestného zákona, trestný čin machinácii v súvislosti 

s konkurzným a vyrovnávacím konaním podľa § 241 Trestného zákona, trestný čin marenia 

konkurzného alebo vyrovnávacieho konania podľa § 242 a § 243 Trestného zákona, trestný 

čin nekalej likvidácie podľa § 251b Trestného zákona a úpadkové trestné činy podvodného 

úpadku podľa § 227 Trestného zákona a zavineného úpadku podľa § 228 Trestného zákona. 

Na účely analýzy boli údaje vzťahujúce sa k trestným činom poškodzovania veriteľa podľa § 

239 Trestného zákona, zvýhodňovania veriteľa podľa § 240 Trestného zákona, machinácii v 

súvislosti s konkurzným a vyrovnávacím konaním podľa § 241 Trestného zákona, marenia 

konkurzného alebo vyrovnávacieho konania podľa § 242 a § 243 Trestného zákona a nekalej 

likvidácie podľa § 251b Trestného zákona zlúčené pod názov poškodzovanie veriteľa a iné, 

nakoľko takto sú vykazované aj v rámci štatistík kriminality zverejňovaných Policajným 

zborom. Ide o príbuzné trestné činy, ktorých primárnym cieľom je zamedzenie konaní, ktoré 

vedú k poškodeniu veriteľov, či už priamo alebo nepriamo cez znemožnenie ich uspokojenia 

v rámci domáhania sa ich práv netrestnoprávnymi prostriedkami. V príspevku sa nebudeme 

zaoberať bližšie výkladom skutkových podstát trestných činov, v tomto smere odkazuje na 

bohatú odbornú literatúru.71     

 

2 Zdroje dát 

 Zdrojom dát pre analýzu boli údaje poskytované Policajným zborom, ako aj údaje 

Ministerstva spravodlivosti SR a Štatistického úradu SR. Údaje o celkovom počte spáchaných 

trestných činov, ich objasnenosti a spôsobenej škode za roky 2000 - 2017, ako aj počte 

trestných činov ekonomickej kriminality ich objasnenosti a nimi spôsobenej škode osobitne 

pre trestné činy porušovania povinnosti pri správe cudzieho majetku (§ 237, 238), skupinu 

trestných činov poškodzovania veriteľa (§ 239 – 243, 251b) a úpadkové trestné činy (§ 227, 

228) boli získané zo štatistík ministerstva vnútra SR zverejnených na 

https://www.minv.sk/?statistika-kriminality-v-slovenskej-republike-csv. Údaje vzťahujúce sa 

k počtu návrhov na vyhlásenie konkurzu, počtu vyhlásených (resp. nevyhlásených konkurzov) 

a dĺžke súdneho konania v obchodných veciach boli získané zo štatistických ročeniek 

Ministerstva spravodlivosti SR dostupných na http://www.justice.gov.sk/stat/statr.htm. Treba 

však uviesť, že údaje vzťahujúce sa ku konkurznému konaniu boli dostupné až od roku 2003. 

Čo sa týka údajov ekonomickej situácie na Slovensku boli v rámci analýzy použité údaje o 

HDP Slovenskej republiky za roky 2000 – 2017 pochádzajúce z údajov Štatistického úradu 

SR, dostupné na stránke https://slovak.statistics.sk. Obdobie rokov 2000 – 2017 bolo vybrané 

preto, aby umožnilo zachytiť aj prípadnú zmenu v dôsledku prijatia nového Trestného zákona 

a aj preto, že právna úprava trestného konania, najmä z hľadiska prípravného konania bola 

                                                           
71 Pozri napr. BURDA, E. et al. Trestný zákon. Osobitná časť. Komentár. II. diel. 1. vyd.. Praha: C. H. Beck, 

2011. 1608 s., ČENTÉŠ, J. et al. Trestný zákon. Veľký komentár. 3. aktualizované vydanie. Žilina . 

EUROKÓDEX, s.r.o., 2016, 959 s. alebo KORDÍK, M., KUPKOVÁ, K. Úpadkové trestné činy a ich 

dokazovanie právnickej osobe. In: Burda, E., Mihálik, S. (Edi.) Právna ochrana veriteľov. Zborník príspevkov z 

medzinárodnej vedeckej konferencie organizovanej Právnickou fakultou Univerzity Komenského v Bratislave 

08.12.2017, Bratislava: Wolters Kluwer, 2018, s. 133 – 147. 
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v uvedenom období porovnateľná, či už podľa predchádzajúceho Trestného poriadku (zákona 

č. 141/1961 Zb.) alebo súčasného Trestného poriadku (zákona č. 301/2005 Z. z.). Úprava 

trestného konania má totiž tiež vplyv na objasnenosť trestnej činnosti a aj jej štatistické 

vykazovanie. Analyzované dáta sa vzťahujú k výsledkom prípravného konania a v rámci 

analýzy neboli vyhodnocované údaje týkajúce sa výsledkov trestného súdnictva z hľadiska 

usvedčovania páchateľov ekonomickej kriminality, nakoľko údaje Ministerstva spravodlivosti 

nezachytávajú údaje k všetkým ekonomickým trestným činom, tak ako ich vykazuje 

Ministerstvo vnútra SR, resp. Policajný zbor. Uvedená skutočnosť robí problematickým 

prípadne vzájomné porovnávanie takýchto dát, ako aj ich využitie na prípadnú ďalšiu 

induktívnu analýzu.           

Rovnako však treba poznamenať, že počet trestných činov, označovaný ako registrovaná 

kriminalita, neodráža skutočný počet trestných činov spáchaných v danom období, ale len 

počet trestných činov zistených v danom období, teda tých, u ktorých bolo začaté trestné 

stíhanie. Vo vzťahu k registrovaným trestným činom je uvádzaná aj ich objasnenosť za dané 

obdobie (rok). Uvedená skutočnosť taktiež sťažuje interpretáciu dát vzťahujúcich sa k úrovni 

kriminality, jej dynamike a objasnenosti. 

Vstupné údaje analýzy sú uvedené v Prílohe č. 1 príspevku, konkrétne v tabuľkách č. 1 až 4, 

kde v tabuľke č. 1 je uvedený prehľad zistených (registrovaných) trestných činov za roky 

2000 – 2017 v členení na celkový počet trestných činov, ekonomické trestné činy v zmysle 

klasifikácie používanie Policajným zborom (pozri prílohu č. 2), trestné činy porušovania 

povinnosti pri správe cudzieho majetku (podľa § 237 – 238 Tr. zák.), trestné činy 

poškodzovania veriteľa a iné (podľa § 239 – 243 a § 251b Tr. zák.) a trestné činy podvodného 

a zavineného úpadku (podľa § 227 – 228 Tr. zák.). Následne tabuľka č. 1 obsahuje 

percentuálny podiel jednotlivých vyššie popísaných skupín trestných činov na celkovom 

počte zistených trestných činov. V tabuľke č. 2 je uvedený prehľad percentuálnej 

objasnenosti (registrovaných) trestných činov za roky 2000 – 2017, a to v členení  do skupín 

ako v tabuľke č. 1. Tabuľka č. 3 obsahuje prehľad škody (v tisícoch Euro) spôsobenej 

trestnou činnosťou za roky 2000 – 2017 vrátane percentuálnych podielov, a to v členení do 

skupín ako v tabuľke č. 1, pričom pri percentuálnom vyjadrení je vynechaná škoda spôsobená 

všetkou registrovanou trestnou činnosťou, a to z logického dôvodu, nakoľko táto predstavuje 

základ vo výške 100%. V tabuľke č. 4 sa nakoniec nachádzajú údaje vzťahujúce sa k vývoju 

HDP Slovenskej republiky v miliárdách Euro, počtu podaných návrhov na konkurz, skutočne 

vyhlásených konkurzov a priemernej dĺžky súdneho konania v obchodných veciach za roky 

2000 – 2017, úspešnosť návrhov na konkurz je percentuálnym vyjadrením podielu skutočne 

vyhlásených konkurzov na celkovom počte podaných návrhov na konkurz.  

  

3 Použitá metodika a metódy  

V rámci právneho výskumu rozlišuje dva základne prístupy, a to doktrinálny (označovaný aj 

ako interný, dogmatický, resp. normativistický) a empirický (prípadne externý) právny 

výskum. Prvý prevládal a prevláda až do súčasnosti, najmä s ohľadom na možnosť jeho 

uplatnenie v právnej praxi. Uvedený interný (doktrinálny) prístup ku skúmaniu práva je často 

zameraný prakticky a vychádza zo skúmania obsahu, významu a platnosti právnych noriem, 

ich vzťahov, právnych doktrín za využívania najmä jazykových a logických metód výkladu 

právnych noriem. Právo je chápané ako hermeneutická a profesionálna disciplína. To určuje 

metodológiu, výskumné otázky, predpoklady a hypotézy.72 Ide teda o užší pohľad na právo, 

pohľad z „vnútra“ systému, zaoberajúci sa vnútornou konzistenciou a súdržnosťou práva, 

                                                           
72 KROZE, I., J., Legal research methodology and the dream of interdisciplinarity. In: Potchefstroom Electronic 

Law Journal/Potchefstroomse Elektroniese Regsblad, Vol. 16, No. 3, 2016, s. 50, dostupné on-line na 

https://www.ajol.info/index.php/pelj/article/viewFile/94427/83800 (citácia z 12.11.2018) 
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využívajúci jazykové a logické metódy. Primárnym záujmom tohto prístup nie je skúmanie 

pôsobenia práva v spoločnosti alebo jeho vzťahu k spoločnosti.  

Podľa konkurenčných názorov si úplne vedecké poznanie práva vyžaduje širší pohľad, ako je 

len pohľad právnej dogmatiky.73 Pojednávať o práve ako o spoločenskej vede ponúka 

možnosť preveriť užitočnosť súdnych rozhodnutí a častí legislatívy z externej a často 

empirickej perspektívy.74 Ten opozitný prístup k internému skúmaniu práva je označovaný 

ako externý (empirický) prístup75 a v podstate zahŕňa viacero prístupov, ktoré predstavujú 

prístup k štúdiu práva v širšom spoločenskom, sociálnom a politickom kontexte s využitím 

celej škály metód pochádzajúcich zo spoločensko-vedných a humanitných disciplín.76 Externé 

pohľady využívajú na skúmanie práva ako osobitného fenoménu vedeckú metodológiu – hoci 

často iných ako právnych vied. Niekedy dochádza k paradoxnej situácii, že mnohokrát sú 

práve externé prístupy k právu (napr. ekonomické analýzy právnych noriem) považované z 

pohľadu iných vied za vedeckejšie ako samotný štandardný doktrinálny (interný), dogmatický 

prístup k právnej vede. 77  

Empirický prístup ku skúmaniu pôsobenia právnej úpravy na spoločnosť je typický aj pre 

kriminológiu ako súvisiacu vedu trestného práva. V rámci nami vykonanej empirickej analýzy 

budeme využívať matematicko - štatistické metódy. Pôjde jednak o popisné (najmä grafické) 

metódy, ktorými budeme charakterizovať úroveň, dynamiku, štruktúru a objasnenosť 

ekonomickej kriminality a vybraných trestných činov poškodzujúcich záujmy veriteľov. Za 

využitia metód analytickej (induktívnej) štatistiky78 bude skúmaný vplyv vybraných 

kriminogénnych faktorov na trestné činy poškodzujúce záujmy veriteľov. Pôjde o vplyv 

ekonomického vývoja štátu, úrovne vymožiteľnosti práva, resp. súdnictva a legislatívy na 

vývoj ekonomickej kriminality a vybraných trestných činov. Ekonomický vývoj štátu sa 

odráža vo vývoji úrovne HDP, ktorého vývoj bude pri analýze použitý na popísanie 

(charakterizovanie) ekonomickej situácie. Čo sa týka charakteristiky vymožiteľnosti práva, 

tak tu boli pri analýze využité dva kvantitatívne ukazovatele, a to priemerná dĺžka súdneho 

konania v obchodných veciach, kde patrí väčšina podnikateľských sporov týkajúcich sa najmä 

poskytnutia plnení z obchodnoprávnych záväzkových vzťahov a pomer počtu vyhlásených 

konkurzov k celkovému počtu návrhov na vyhlásenie konkurzu, kde táto charakteristika 

prezentuje faktor vyjadrujúci motiváciu poškodených osôb podávať trestné oznámenia pre 

porušenie povinností (najmä plniť) zo strany ich dlžníkov. Obdobný efekt by mala mať aj 

priemerná dĺžka súdneho konania v obchodných veciach, keď poškodený často krát podávajú 

trestné oznámenia potom, ako sa ich obchodný spor nehýbe na civilnom súde, a to prevažne 

s motiváciou domôcť sa náhrady svojej škody a nie spôsobiť trestnoprávne potrestanie dlžníka 

ako potencionálneho páchateľa trestného činu. Pri tejto analýze boli použité boli metódy 

regresnej a korelačnej analýzy, ako aj testy štatistických hypotéz. Ide o metodiku využívanú 

napríklad v ekonometrii, resp. pri ekonomickej analýze práva. Pri regresnej analýze bol 

využitý viacnásobný lineárny regresný model, pričom regresné koeficienty boli vypočítané 

metódou najmenších štvorcov, a to za použitia robustných techník (HAC), vzhľadom na 

potrebu dodržia predpokladov (podmienok) použitia tohto modelu (niekedy označované ako 

                                                           
73 GÁBRIŠ, T. Úvod – externá a interná právna veda. In: Gábriš, T. et al.,  NEDOGMATICKÁ PRÁVNA 

VEDA. OD MARXIZMU PO BEHAVIORÁLNU EKONÓMIU. Praha: Wolters Kluwer, 2017, s. 12, 
74 SIEMS, M., M., SÍTHIGH MAC, D., Mapping Legal Research. In: Cambridge Law Journal, Vol. 71, No. 3 

(2012), s. 655  
75 Niekedy označovaný aj ako nedogmatický, interdisciplinárny. 
76 MCCONVIILLE, M., CHUI, W., H., Introduction and Overview. In: McConviille, M., Chui, W., H. (Edi.) 

Research Methods for Law. Edingurg: Edinburg University Press, 2007, s. 4,  
77 GÁBRIŠ, T., 2017, ref. 10, s. 12 
78 Induktívna štatistika zovšeobecňuje závery získane výberovým skúmaním, stanovuje ich presnosť a testuje ich 

zlučiteľnosť s predpokladmi o správaní, resp. vlastnostiach základného súboru (celej populácie). Opiera sa najmä 

o zákon veľkých čísiel a teóriu pravdepodobnosti. 
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Gauss-Markovové podmienky).79 Vzhľadom na použitie časových radov pri jednotlivých 

dátach, boli vykonané aj testy stacionarity80 týchto časových radov a v prípade zistenia 

nestacionarity (jednotkového koreňa) boli vykonané transformácie v podobe diferencovania 

a logaritmovania údajov za účelom transformácie časového radu z nestacionárneho na 

stacionárny. Porušenie Gauss-Markovových predpokladov, resp. podmienok lineárneho 

modelu, ako aj podmienky stacionarity by totiž mohlo v prípade použitia metódy najmenších 

štvorcov viesť k skreslenosti (vychýlenosti, nestrannosti)81, nevýdatnosti (neefektívnosti)82 a 

nekonzistentnosti83 odhadov koeficientov, a teda aj k nesprávnym záverom pri testovaní 

hypotéz o ich významnosti. Mohlo dôjsť k určeniu tzv. falošnej (zdanlivej) regresie, resp. 

korelácie medzi skúmanými premennými. Výpočty induktívnej štatistiky boli vykonávané za 

použitia štatistického software gretl.84 Tabuľkové a grafické výstupy boli vyhotovené za 

pomoci tabuľkového kalkulátora MS EXCEL.   

 

4 Štruktúra, dynamika a stav ekonomickej kriminality so zameraním na poškodzovanie 

veriteľa 

 Vychádzajúc zo získaných údajov spracovaných v jednotlivých tabuľkách č. 1 – 4, 

môžeme konštatovať, že ekonomická trestná činnosť z hľadiska jej podielu na celej trestnej 

                                                           
79 Gauss-Markovovými predpokladmi sú:  

1) Model je platný. 

2) Stredná hodnota chýb modelu (náhodnej zložky)  je 0, t.j. že náhodná zložka nepôsobí systematickým 

spôsobom na hodnoty vysvetľovanej premennej, 

3) Chyby v modeli vykazujú homoskedasticitu (t.j. že rozptyl  chýb modelu je konštantný, čiže variabilita 

chýb modelu nezávisí na hodnotách vysvetľujúcich (exogénnych) premenných) a párovú 

nekorelovanost’ (t.j. hodnoty náhodnej zložky (chýb modelu) sú nekorelované) 

4) Exogénná (vysvetľujúca) premenná je nestochastická (nie je to náhodná veličina), teda všetka 

náhodnosť je obsiahnutá v náhodnej zložke modelu 

5) Náhodné chyby majú normálne rozdelenie 

Na základe vyššie uvedeného znie Gauss - Markovova veta 1. Za platnosti modelu a platnosti Gauss - 

Markovovych podmienok (1 - 4) je odhad regresného koeficientu získaný metódou najmenších štvorcov najlepší 

lineárny nevychýlený odhad skutočného regresného koeficientu (parametra). Veta 2. Za platnosti modelu a 

platnosti Gauss - Markovovych podmienok (1- 5) je odhad regresného koeficienta získaný metódou najmenších 

štvorcov efektívny nevychýlený odhad skutočného regresného koeficienta (parametra).  

Ďalšími podmienkami využitia lineárneho modelu sú, že medzi vysvetľujúcimi (exogénnymi) premennými nie je 

funkčná lineárna závislosť a ich počet musí byť menší, ako počet pozorovaní. V prípade viacnásobného 

lineárneho regresného modelu zároveň nesmie medzi vysvetľujúcimi premennými existovať ani silná korelácia, 

teda tzv. multikolinearita. Porušením predpokladu konštantnosti rozptylu chýb modelu (homoskedasticity) je 

heteroskedasticita a porušením podmienky párovej nekorelovanosti náhodnej zložky (chýb) modelu je 

autokorelácia. Bližšie k podmienkam použitia lineárneho modelu pozri napr. VÝROST, T., et al. Kvantitatívne 

metódy v ekonómii III. 1. vydanie, Košice: elfa, s.r.o., 2013 s. 155 – 160, NĚMEC, D., Základy ekonometrie. 

Brno: Masarykova Univerzita, 2009, s. 67 – 70, dostupné online na 

https://is.muni.cz/el/1456/podzim2009/DXE_EMTR/um/9116770/ZakladyEkonometrie.pdf?lang=en (citácia 

z 14.11.2018), LITSCHMANNOVA, M. Úvod do statistiky. Ostrava 2011, s. 297 – 298, dostupné on-line 

http://mi21.vsb.cz/sites/mi21.vsb.cz/files/unit/uvod_do_statistiky.pdf (citácia z 14.11.2018)   
80 Stacionarita v zásade znamená, že základné štatistické vlastnosti modelu (tzn. stredná hodnota, rozptyl 

a kovariancia) sa časom nemenia. Nestacionarita je opakom stacionarity. Bližšie k tomu pozri napr. Němec, D., 

2009, ref. 16, s. 224 - 225   
81 Odhad parametra je nestranný (neskreslený, nevychýlený) ak sa jeho stredná hodnota rovná hľadanému 

populačnému parametru, teda systematicky nenadhodnocuje ani nepodhodnocuje odhadovaný parameter.   
82 Výdatnosť alebo efektívnosť odhadu sa zaoberá rozptylom odhadov. Nestranný odhad, ktorého rozptyl je 

menší alebo nanajvýš rovný rozptylom ostatných nestranných odhadov príslušného parametra sa nazýva 

výdatný (efektívny) odhad.  
83 Konzistentnosť odhadu je vlastnosť, pri ktorej sa vypočítavaný odhad so zvyšujúcou sa vzorkou blíži 

skutočnej hodnote odhadovaného parametra. Z rozsahom výberu sa teda odhad parametra spresňuje. Pre veľké 

vzorky by odhadnutá hodnota mala byť blízko odhadovanej.  
84 gretl je akronym pre GNU Regression, Econometristic and Time-series Library a ide o voľne dostupný, open-

source software. Dostupný je on-line na http://gretl.sourceforge.net/index.html  
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činnosti má stúpajúci charakter, pričom jej úroveň stúpla z 7,53 % v roku 2000 až na úroveň 

21,84 % v roku 2017. Uvedený trend dokumentuje aj obrázok č. 1 prezentujúci vývoj podielu 

ekonomickej trestnej činnosti a jednotlivých skupín trestných činov, ktoré sú charakteristické 

spôsobením škody veriteľovi. Čo sa týka podielu trestných činov porušovania povinnosti pri 

správe cudzieho majetku, poškodzovania veriteľa a iné, ako aj trestných činov podvodného 

a zavineného úpadku, tak ich podiel na celkom počte registrovaných trestných činov je hlboko 

pod 1% a je z hľadiska početnosti trestnej činnosti marginálny. Uvedené skupiny nevykazujú 

pri pohľade na obrázok č. 1 ani nejaký výraznejší trend vzostupu alebo zostupu. Môžeme 

konštatovať, že z hľadiska celkovej ekonomickej trestnej činnosti jej význam na zistenej 

kriminalite výrazne stúpa, pričom v súčasnosti predstavuje viac ako pätinu zistených trestných 

činov, avšak z hľadiska nami skúmaných skupín trestných činov, tak tieto tvoria len jej malú, 

priam marginálnu časť. Podstatnú časť ekonomickej trestnej činnosti totiž predstavujú najmä 

daňové trestné činy, trestný čin podvodu a jeho jednotlivé špeciálne formy (najmä úverový 

podvod), trestný čin sprenevery, ako aj trestné činy vzťahujúce sa k ochrane meny.85 

 
Obrázok č. 1: Podiel jednotlivých skupín trestných činov na celkovom počte trestných činov 

Zatiaľ čo samotný podiel ekonomickej trestnej činnosti ma pomerne prudký stúpajúci trend, 

tak z hľadiska škody spôsobenej ekonomickou trestnou činnosťou tento trend nie je taký 

výrazný, tak ako je vidno z obrázku č. 2. Na druhej strane však treba zdôrazniť, že zatiaľ čo 

podiel ekonomickej trestnej činnosti na celkovej kriminalite je v súčasnosti viac ako jedno-

pätinový, tak škoda ňou spôsobená dlhodobo osciluje medzi 60 až 90 % a v roku 2017 

dosiahla úroveň až 95,4%. Tento ukazovateľ jasne poukazuje na význam boja proti 

ekonomickej trestnej činnosti pre spoločnosť, keď pätina trestných činov je schopná spôsobiť 

väčšinu majetkovej škody utrpenej v dôsledku trestnej činnosti. 

                                                           
85 Tieto závery odpovedajú aj zisteniam uvedeným napr. v prácach DIANIŠKA, G. et al. 2016, ref. 3., s. 206 – 

207, HOLCR, K., et al.,2008, ref. 3, s. 293 – 294 



59 

 
Obrázok č. 2: Podiel jednotlivých skupín trestných činov na celkovej škode spôsobenej trestnou činnosťou 

 
Obrázok č. 3: Objasnenosť jednotlivých skupín trestných činov v porovnaní s celkovou objasnenosťou. 

Z hľadiska sledovaných skupín trestných činov spôsobujúcich škody najmä veriteľom, treba 

na základe údajov v tabuľke č. 3 a obrázku č. 2 konštatovať, v porovnaní s ich podielom na 

celkovej kriminalite, že v niektorých rokoch ich vplyv na celkovú škodu nebol marginálny, 

napriek ich marginálnej početnosti z hľadiska počtu trestných činov. Ide najmä o roky 2000 – 

2003 a roky 2005 – 2006 a rok 2015. Uvedené je možné vysvetliť začatím trestného stíhania 

v kauzách, kde došlo k spôsobeniu vysokej škody a poškodeniu veľkého počtu osôb 

(veriteľov). V rokoch 2000 – 2003 sú to zrejme prípady vyšetrovania skrachovaných 

nebankových spoločností (BMG, Horizont, a iné), resp. trestné konania ohľadne Devín banky, 
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a.s.. V roku 2015 môže ísť o kauzu v súvislosti s trestným stíhaním vo veci spol. 

VÁHOSTAV, a.s.. 

 Z hľadiska objasnenosti ekonomickej trestnej činnosti môžeme konštatovať, že táto 

mala od roku 2000 do roku 2013 v zásade klesajúci trend s najväčším poklesom v roku 2002, 

kedy jej objasnenosť klesla z 76,2 % na 57,1 %. Do roku 2008 sa objasnenosť ekonomickej 

trestnej činnosti držala nad úrovňou celkovej objasnenosti. Od roku 2013 badať trend 

zvyšovania objasnenosti ekonomickej trestnej činnosti a približovanie sa úrovne jej 

objasnenia k úrovni celkovej objasnenosti. Uvedené skutočnosti sú zrejmé aj z obrázku č. 3.  

Čo sa týka objasneností jednotlivých, ktoré sú charakteristické spôsobením škody veriteľovi 

jej vývoj bol obdobný vývoju objasnenosti ekonomickej trestnej činnosti až do roku 2007, 

teda s prudkým prepadom v roku 2002. Od roku 2007 sa vývoj ich objasnenosti pohybuje 

(osciluje) okolo 20 % bez výraznejšieho trendu. Uvedené konštatovania neplatia vo vzťahu 

k trestným činom podvodného a zavineného úpadku, kedy vzhľadom na ich celkovo nízku 

početnosť, nie je možné prijímať žiadne závery k ich objasnenosti. Na základe 

prezentovaných zistení je dôvodne sa domnievať, že k poklesu objasnenosti ekonomickej 

trestnej činnosti, ako aj jej niektorých skupín v roku 2002 mohlo prispieť zavedenie 

skráteného vyšetrovania, kde väčšina trestných činov, ktoré sú charakteristické spôsobením 

škody veriteľovi spadá pod skrátené vyšetrovanie (minimálne v základných skutkových 

podstatách) a teda do príslušnosti policajných orgánov (v súčasnosti poverených 

príslušníkov). Uvedené v spojení s náročnosťou dokazovanie ekonomickej kriminality mohlo 

do značnej miery prispieť k výraznému poklesu jej objasnenosti, pričom táto sa predtým 

pohybovala nad úrovňou celkovej objasnenosti. Druhým faktorom mohla byť aj skutočnosť 

odchodu veľkého počtu vyšetrovateľov (najmä ekonomickej kriminality) v rokoch 2003 – 

2004, čo sa tiež mohlo negatívne odraziť na úrovni objasnenosti. 

 

5 Vplyv vybraných faktorov na ekonomickú kriminalitu a poškodzovanie veriteľov 

 Ako už bolo uvedené, tak medzi kľúčové činitele, ktoré majú vplyv na úroveň, 

dynamiku, štruktúru ale aj objasnenosť ekonomickej kriminality môžeme radiť ekonomickú 

situáciu, úroveň legislatívy a súdnictva, a to najmä z hľadiska vymožiteľnosti. V tejto časti 

príspevku sa budeme venovať prevereniu skutočnosti, či nami vybrané činitele majú vplyv na 

úroveň a dynamiku trestných činov, ktoré sú charakteristické spôsobením škody veriteľovi. 

Ide o skupiny trestných činov vykazovanú v rámci policajných štatistík ako poškodzovanie 

veriteľa, pričom to, ktoré trestné činy do tejto skupiny patria boli opísané vyššie. Skúmanými 

činiteľmi bude ekonomická situácia spoločnosti (štátu) a úroveň vymožiteľnosti práva, resp. 

efektívnosť súdnictva a legislatívy. Ekonomická situácia štátu bude popísaná na základe 

vývoja úrovne HDP. Čo sa týka charakteristiky vymožiteľnosti práva a efektívnosti súdnictva, 

tak tu boli pri analýze využité dva kvantitatívne ukazovatele, ktoré ju ich zástupne popisujú. 

Prvou je priemerná dĺžka súdneho konania v obchodných veciach, kde patrí väčšina 

podnikateľských sporov týkajúcich sa najmä poskytnutia plnení z obchodnoprávnych 

záväzkových vzťahov. Druhou je  pomer počtu vyhlásených konkurzov k celkovému počtu 

návrhov na vyhlásenie konkurzu. Dĺžka súdneho konania prezentuje jeho efektívnosť a pomer 

vyhlásených konkurzov k celkovému počtu návrhov na konkurz prezentuje reálnu úroveň 

možnosti uspokojenia práv a nárokov zo strany veriteľov, v prípadoch porušenia povinnosti 

dlžníkov, keď práve často neúspech v tomto smere vedie k podávaniu trestných oznámení 

a domáhaniu sa svojich práv cestou trestného konania.  

Pri hodnotení faktorov vymožiteľnosti práva a efektívnosti súdnictva vychádzame 

z predpokladu, že trestná činnosť spočívajúca v poškodení veriteľa má vysoko latentnú formu 

a jej odhaľovanie sa zväčša deje formou oznámení od poškodených osôb, najmä veriteľov. 

Len minimálne množstvo, ak vôbec, sa podarí odhaliť vlastnou činnosťou polície. Preto údaje 

o registrovanej kriminalite de facto charakterizujú ochotu poškodených oznamovať takúto 
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trestnú činnosť. Konanie poškodených, z hľadiska oznamovania tejto trestnej činnosti, je 

motivované najmä snahou minimalizovať svoju škodu, teda zabezpečiť si splnenie (úhradu) 

záväzku, resp. jeho čo najväčšej časti. Uvedené ponímanie môžeme prirovnať k teórii 

racionálnej voľby aplikovanej v ekonomickom prístupe k právu, kde páchateľ sa rozhoduje 

o spáchaní trestnej činnosti, cez porovnávanie výnosov z trestnej činnosti a nákladov na jej 

spáchanie. Obdobne sa poškodení snažia minimalizovať svoju stratu spôsobenú im trestnou 

činnosťou, pričom berú do úvahy aj náklady spojené s vymáhaním, resp. reparáciou škody. 

Medzi tieto náklady môžeme radiť aj náklady na súdne konania a spory. Nákladmi pre 

poškodeného je aj jeho účasť na trestnom konaní spojená so stratou času z dôvodu účasti na 

úkonoch, podávaním návrhov, resp. zabezpečovaním dôkazov, ako aj platbami za advokátov 

a pod. Je dôvodne predpokladať, že pokiaľ by sa prioritne vedel poškodený domôcť svojich 

práv, najmä náhrady škody, cez efektívne civilné konanie, tak bude menej motivovaný 

oznamovať skutky aj v rámci trestného konania, navyše v situácii, keď v prípade priznania 

nároku v civilnom konaní, sa svojho nároku v trestnom konaní nemôže domáhať. V takom 

prípade sú jeho náklady na trestne konanie pre neho neúčelne vynaložené (duplicitné) 

a znižujú jeho skutočný zisk v prípade úspechu (teda náhradu škody očistenú o náklady na jej 

získanie). Veritelia sú preto motivovaní domáhať sa svojich práv aj cestou trestného konania 

vtedy, keď sa im zdá alebo je vymožiteľnosť cestu civilného konania neúčinná, resp. 

nedostatočná. Ďalšou z motivácii je často aj vyvolanie tlaku na dlžníka, aby uhradil svoj 

záväzok, teda škodu veriteľa, pričom prioritne oznamovateľom nejde o trestnoprávne 

potrestanie páchateľa. Často sa veritelia domáhajú svojich práv až potom, ako boli neúspešní 

pri využití iných právnych prostriedkov, napríklad práve pri podaní návrhu na konkurz. Ak by 

došlo k zefektívneniu civilného súdneho konania v prípade obchodných sporov, resp. 

konkurzného konania, predpokladáme, že dôjde aj k zmenšeniu oznámení na trestné činy 

označované v našom príspevku ako poškodzovanie veriteľa. To by mohlo následne viesť k 

vytvoreniu priestoru pre riadne zdokumentovanie a vyšetrenie zvyšných, opodstatnených 

podaní. Pri tomto hodnotení vychádzame aj z konceptu ultima ratio vo vzťahu k takýmto 

trestným činom, kde porušenia záväzkových vzťahov by mali byť riešené prioritne cesto 

mimo-trestnoprávnych prostriedkov. 

Z hľadiska faktoru ekonomickej situácie štátu, zas vychádzame z predpokladu, že v prípade 

priaznivej ekonomickej situácie (charakteristickej rastom HDP) sú účastníci záväzkovo-

právnych vzťahov disciplinovanejší v plnení svojich záväzkov. Ich nesplnenie im totiž prináša 

menší úžitok (teda aj motiváciu k ich spáchaniu), ako v prípade, ak by ekonomická situácia 

štátu, a teda aj podnikateľského prostredia bola zlá. Môžeme sa dôvodne domnievať, že 

v ekonomicky horších časoch dlžníci viac zvažujú či, a prípadne ktorému veriteľovi uhradia 

svoj záväzok, nakoľko ich ekonomická situácia sa splnením záväzku zhorší (zníži sa ich 

aktuálny majetok), pričom majú menej možností súčasne túto stratu vyrovnať z inej 

podnikateľskej alebo zárobkovej činnosti. Vzhľadom k tomu viac zvažujú možné nesplnenie 

svojho záväzku, a to aj cestou prípadného trestnoprávneho konania.    

 Skúmať vplyv prezentovaných troch faktorov budeme cestou korelačnej a regresnej 

analýzy, na základe log-log viacnásobného lineárneho regresného modelu. Regresná analýza 

má vo všeobecnosti za úlohu určiť a popísať tvar závislosti za pomoci matematických funkcií. 

Na výpočet koeficientov regresných funkcií sa využívajú rôzne metódy, z ktorých asi 

najznámejšia je metóda najmenších štvorcov. V prípade ekonomickej analýzy práva sa vo 

veľkej miere využíva regresná analýza založená na lineárnom regresnom modely. Korelačná 

analýza zas slúži na skúmanie závislosti medzi dvoma a viacerými skúmanými veličinami 

a jej podstatou je určenie, ako sa závislosť medzi skúmanými znakmi blíži funkčnej závislosti, 

teda stavu, keď jednej hodnote jedného znaku zodpovedá len jedna hodnota druhého znaku. 
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Inak povedané pri funkčnej závislosti jeden znak, resp. jeho hodnota je úplne závislá od 

druhého znaku. Korelačná závislosť sa určuje za pomoci koeficientov (indexov) korelácie.86 

Model viacnásobnej regrese s k vysvetľujúcimi premennými môžeme vo všeobecnosti zapísať 

v podobe 

Yi = α + β1X1i + β2X2i+ ... + βkXki + ϵi          (1) 

kde Yi je vysvetľovaná (závislá, endogénna) premenná (veličina), Xi je vysvetľujúca 

(nezávislá, exogénna) premenná, α a β sú regresné koeficienty87, index i označuje jednotlivé 

pozorovania, kde i = 1,.....,N, ϵi je chybový člen (náhodná zložka) a predstavuje súhrn vplyvu 

všetkých veličín, ktoré sme v modeli nezohľadnili, ale majú vzťah k hodnote Yi.
88

 Z hľadiska 

klasickej ekonometrie, ak hovoríme o lineárnom modeli, myslí sa tým linearita v 

parametroch. Uvažujeme o nej vo vzťahu ku koeficientom α a β, a nie k premenným, ktoré do 

modelu dosadzujeme. Ak aj by vzťah medzi premennými nebol lineárny (bol by nelineárny) 

v rámci ekonometrie sa následne zväčša vykonáva transformácia premenných alebo sa 

využíva substitúcia za účelom vytvorenia všeobecného lineárneho modelu. Špecifické miesto 

medzi modelmi, ktoré je možné previesť na lineárny tvar majú modely, ktoré súvisia s 

logaritmickými transformáciami. Jedným z takýchto modelov je model:  

ln(Yi) = α + β1ln(X1i) + β2ln(X2i) + ... + βkln(Xki) + ϵi        (2) 

kde ln je prirodzený logaritmus. Model sa niekedy nazýva ako logaritmicko-logaritmický 

(log-log) model. Dôvodom pre logaritmovanie premenných môže byť niekoľko. V prípade, ak 

je vzťah medzi skúmanými veličinami Yi a Xi nelineárny, je možné pomocou logaritmovania 

premenných získať transformované premenné, pre ktoré je lineárna aproximácia vyhovujúca. 

Druhým dôvodom je transformácia v prípadoch, ak potrebujeme pracovať s premennými, 

ktoré nie sú normálne rozdelené a transformáciou zabezpečíme ich symetrickosť a normálne 

rozdelenie. V prípade log-log modelu sú teda logaritmované oba typy premenných – závislá, 

aj nezávislé. Keďže v tomto modeli máme logaritmované obidve premenné, pričom pre malé 

zmeny je možné logaritmy aproximovať percentuálnymi zmenami, koeficient β je možné 

(približne) interpretovať ako elasticitu Yi voči Xi, teda vyjadruje približne, o koľko percent sa 

zmení premenná Yi ak sa Xi zmení o percento.89 

 V prípade našej analýzy sme najskôr vykonali korelačnú analýzu medzi nami 

určenými faktormi, o ktorých predpokladáme, že majú vplyv na úroveň a dynamiku vývoja 

trestných činov vykazovanú v rámci policajných štatistík ako poškodzovanie veriteľa. 

Skúmaná bola teda korelačná závislosť medzi úrovňou HDP, dĺžkou súdneho konania 

v obchodných veciach a úspešnosťou návrhov na začatie konkurzného konania. Tú si treba 

uvedomiť základne pravidlo, že korelácia medzi veličinami ešte neznamená ich kauzalitu. 

Korelácia je nutnou, ale nie postačujúcou podmienkou kauzality. Na to aby sme mohli tvrdiť, 

že medzi premennými je kauzálny vzťah (jedna je príčinou druhej) musíme takýto záver aj 

logicky odvodiť (odôvodniť) z podstaty skúmaných javov.  

                                                           
86 korelačný koeficient rxy udáva ako sa korelačná závislosť blíži k funkčnej závislosti v prípade lineárnej 

korelácie a pohybuje sa v absolútnom vyjadrení v rozpätí hodnôt od 0 po 1.  V prípade, ak sa rxy rovná 0 

neexistuje medzi dvoma veličinami (znakmi, faktormi) vzájomná závislosť a ak sa naopak rovná 1 ide o funkčnú 

závislosť. Koeficient determinácie R2 udáva, koľko percent rozptylu hodnôt je možné vysvetliť závislosťou 

medzi skúmanými znakmi, teda čím je jeho hodnota vyššia, tým je závislosť tesnejšia (výraznejšia).  
87 α je absolútny regresný koeficient, β je regresný koeficient prislúchajúci konkrétnej premennej a udáva 

o koľko sa zmení veľkosť premennej Y ak sa veľkosť premennej X zmení o jednu jednotku, pričom ostatné 

premenne zostanú nemenné (tzv. podmienka ceteris paribus) 
88 Bližšie pozri k regresnej analýze v ekonometrii napr. VÝROST, T., et al. Kvantitatívne metódy v ekonómii 

III., 2013, ref. 16, s. 126 – 212, NĚMEC, D., 2009, ref. 16, s. 90 – 111, vo všeobecnosti k regresnej analýze 

napr. LITSCHMANNOVA, M., 2011, ref. 16, s. 297 – 334  
89 Pozri VÝROST, T., et al. Kvantitatívne metódy v ekonómii III. 1. vydanie, Košice: elfa, s.r.o., 2013, s. 135 – 

139 
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V našom prípade skúmané veličiny (premenné) predstavujú časové rady. V prípade časových 

radov musíme skúmať ich stacionaritu, aby sme predišli problému falošnej regresie 

(korelácie) v prípade, že by časové rady skúmaných veličín (alebo niektorej z nich) boli 

nestacionárne. V našom prípade sme za použitia software gretl zisťovali existenciu 

jednotkového koreňa u veličiny HDP, dĺžky súdneho konania, pomeru úspešných návrhov na 

konkurz k všetkým návrhom na konkurz, ako aj samotného počtu trestných činov 

poškodzovania veriteľa. Pri testovaní sme použili rozšírený Dickey-Fullerov test (ADF test), 

ADF-GLS test a KPSS test. Na základe výsledkov testov bolo zistené, že všetky veličiny 

obsahujú jednotkový koreň, teda sú nestacionárne. Preto sme sa následne pokúsili 

o transformáciu nestacionárnych časových radov na stacionárne. Vykonali sme najskôr 

zlogaritmovanie hodnôt časových radov jednotlivých veličín za pomoci prirodzeného 

logaritmu ln a ich následným diferencovaním na diferencie prvého stupňa.90 Získali sme teda 

lineárne zmeny jednotlivých skúmaných veličín (diferencie prvého stupňa) po rokoch. Tieto 

diferencie sme následne opäť otestovali na prítomnosť jednotkového koreňa (testami 

uvedenými vyššie), teraz však už s negatívnym výsledkom,91 tým sme z našich 

nestacionárnych časových radov vytvorili stacionárne časové rady charakterizujúce mieru 

zmeny jednotlivých veličín. Vytvorili sme teda veličiny lnDIFPV (diferencie prvého stupňa 

počtu trestných činov poškodzovania veriteľa), lnDIFHDP (diferencie prvého stupňa vývoja 

HDP), lnDIFUSPECH (diferencie prvého stupňa pomeru úspešných návrhov na konkurzy 

k všetkým návrhom na konkurzy) a lnDIFDLZKA (diferencie prvého stupňa dĺžky súdneho 

konania v obchodných veciach). Medzi týmito veličinami sme následne vykonali korelačnú 

analýzu za použitia software gretl, ktorej výstupom je korelačná matica.  
       Korelačné koeficienty rxy, za použitia pozorovaní 2004 - 2017 

5% kritická hodnota (obojstranná) = 0,5324 pre n = 14 

lnDIFPV lnDIFHDP lnDIFUSPECH lnDIFDLZKA  

1,0000 -0,2267 -0,1383 -0,5216 lnDIFPV 

 1,0000 0,4530 -0,5200 lnDIFHDP 

  1,0000 -0,4655 lnDIFUSPECH 

   1,0000 lnDIFDLZKA 

Tabuľka č. 5 : Korelačná matica vypočíta software gretl 

Primárnym cieľom korelačnej analýzy bolo detekovať prípadnú multikolinearitu medzi 

nezávislými (vysvetľujúcimi) premennými. Ak by korelačný koeficient medzi nimi dosahoval 

hodnoty blízke 1, vzniklo by podozrenie na multikolinearitu. V našom prípade sú výsledky 

korelačnej matice uvedené v tabuľke č. 5.  Z nej vyplýva, že najvyššia korelácia vo vzťahu 

k zmene (diferencii) trestných činov poškodzovania veriteľa bola na strane dĺžky súdneho 

konania v obchodných veciach, následne vo vzťahu k zmenám HDP a najmenšia bola vo 

vzťahu k zmenám úspešnosti podaných návrhov na konkurz. Štatisticky signifikantný na 

hladine významnosti α = 0,05 však nebol ani jeden z vypočítaných korelačných koeficientov. 

Na základe veľkosti korelačných koeficientov medzi nezávislými premennými môžeme 

konštatovať, že tieto vzhľadom na svoju veľkosť neindikujú prípadný problém 

multikolinearity vo vzťahu k nami zvolenému modelu (nie sú totiž blízke hodnote 1).  

 Následne bol z našej strany na preskúmanie vplyvu uvažovaných faktorov na úroveň 

a dynamiku trestných činov vykazovaných ako poškodzovanie veriteľa vytvorený log-log 

model viacnásobnej lineárnej regresie, a to v tvare: 

lnDIFPV = α + β1lnDIFHDP+ β2lnDIFDLZKA +  β3lnDIFUSPECH + ϵ      (3) 

                                                           
90 Bližšie k jednotlivým testom na stacionaritu a  problematike transformácie pozri VÝROST, T., et al., 2013, 

ref. 16, s. 245  - 282. 
91 V prípade veličiny dĺžka konania ADF test ja po transformácii indikoval prítomnosť jednotkového koreňa, 

avšak testy AF-GLS a KPSS na hladine významnosti α=0,10, resp. v prípade KPSS aj na hladine 0,05 a 0,01 

potvrdzovali stacionaritu časového radu po transformácii. Vzhľadom k tomu bola transformácia vyhodnotená 

ako úspešná. Teda došlo k odstráneniu stacionarity aj v prípade tejto veličiny. 
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 Koeficienty modelu boli následne vypočítané opäť za pomoci software gretl, a to 

metódou najmenších štvorcov (ordinary least square – OLS) za použitia robustných techník 

(HAC), ktoré eliminujú vplyv heteroskedasticity a autokorelácie premenných (veličín). Po 

získaní výpočtov koeficientov, určení ich významnosti a výpočte charakteristík modelu, bolo 

preverené dodržanie podmienok lineárneho modelu z hľadiska dodržania normality rozdelenia 

rezíduí a zistenia prípadnej prítomnosti heteroskedasticity alebo autokorelácie, tak aby sme 

odhady mohli považovať za výdatné a nevychýlené. Výsledky regresnej analýzy aj s testami 

splnenia podmienok lineárneho modelu sú obsiahnuté v tabuľke č. 6 nachádzajúcej sa 

v prílohe č. 3. Z nej vyplýva, že náš model má nasledujúci tvar: 

lnDIFPV = 0,0439506 − 1,75331*lnDIFHDP − 1,78850*lnDIFDLZKA − 

0,117536*lnDIFUSPECH + ϵ       

V prípade nášho modelu sa teda ako štatisticky signifikantne odlišné od nuly na hladine 

významnosti α = 0,0192  ukazujú regresné koeficienty  β1 a β2, teda parametre prislúchajúce 

ročným zmenám (diferenciám) HDP a dĺžky súdneho konania v obchodných veciach. 

V prípade regresného koeficienta β3 prislúchajúcemu zmene úspechu podaných návrhov na 

konkurz sa jeho štatistická významnosť nepreukázala, avšak vypočítaná p-hodnota o veľkosti 

0,1036 naznačuje, že v prípade dlhšieho časového radu, teda za predpokladu získania 

dodatočných údajov ku konkurzným konaniam aj pred rokom 2003, by mohlo dôjsť k jej 

zmenšeniu a tým preukázaniu štatistickej významnosti tohto koeficientu minimálne na hladine 

významnosti α = 0,10. V prípade tohto koeficientu mohla zohrať úlohu aj zmena právnej 

úpravy konkurzného konania s účinnosťou od 1.1.2006, kedy je viditeľný vysoký nárast 

podaných návrhov na konkurz v roku 2005, teda pred vstupom zákona č. 7/2005 Z. z. 

o konkurze a reštrukturalizácii do platnosti. Na základe vykonanej empirickej analýzy teda 

môžeme konštatovať, že sa nám štatisticky podarilo potvrdiť predpoklad vplyvu ekonomickej 

situácie štátu a efektívnosti súdnictva na úroveň trestných činov poškodzovania veriteľa. 

V prípade vymožiteľnosti práva sa nám uvedený predpoklad nepotvrdil, ale vzhľadom na 

hraničnú úroveň p-hodnoty môžeme, v prípade rozšírenia meraní, predpokladať preukázanie 

vplyvu aj tohto faktora. Na základe nášho modelu môžeme konštatovať, že v prípade nárastu 

ročnej zmeny úrovne HDP o 1 % sa ročná zmena počtu trestných činov poškodzovania 

veriteľa zmenšuje približne o 1,75 %.  Zaujímavým zistením však, je v prípade zvýšenia 

ročnej zmeny dĺžky súdneho konania v obchodných veciach sa ročná zmena počtu trestných 

činov poškodzovania veriteľa zmenšuje približne o 1,79 %, pričom našim predpokladom bol 

opačný trend. Z uvedeného totiž vyplýva, že predlžovanie súdneho konania spôsobuje 

zmenšovanie prírastku zistených trestných činov poškodzovania veriteľa, teda najmä 

oznámení o nich. Vysvetlením by mohol byť fakt, že pokiaľ veritelia čakajú na výsledok 

civilného konania a až potom podávajú trestné oznámenia, tak pri priemernej dĺžke konania 

viac ako jeden rok dochádza k posunu kedy podá veriteľ trestné oznámenie. Pri latentnosti 

tejto trestnej činnosti a väčšiny jej zistení len na základe oznámení, môže mať takéto 

správanie efekt na úroveň registrovanej kriminality tohto druhu v smere jej znižovania. Iným 

vysvetlením by mohla byť skutočnosť, že samotná dĺžka civilného súdneho konania odradí 

poškodeného veriteľa od riešenia jeho problému právnou (legálnou) cestou. Namiesto 

vkladania ďalších nákladov do trestného konania, a to s opäť neistým výsledkom a neistou 

dĺžkou konania, sa poškodený rozhodne voliť riešenie sporu mimoprávnou, často nelegálnou 

cestou. Pôjde najmä o oslovenie rôznych organizovaných alebo zločineckých skupín za 

účelom, aby tieto za odplatu vymohli jeho pohľadávku. Treba priznať, že spôsoby, ktoré 

používajú takéto skupiny sú nepomerne efektívnejšie a často vedú k vymoženiu pohľadávky, 

žiaľ za cenu páchania iného trestného činu, teraz voči dlžníkovi. Takýmto spôsobom 

                                                           
92 Štatisticky signifikantné koeficienty sú zvýraznené. K spôsobu a princípu testovania štatistických hypotéz 

o významnosti regresných koeficientov, ako aj všeobecne o testovaní hypotéz a význame p-hodnoty pozri 

literatúru citovanú v ref. 16. 
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predlžovanie súdneho konania môže vlastne odrádzať veriteľov od dôvery v právny systém, 

čo vedie k tomu, že trestné oznámenia nepodajú a obrátia sa na iné subjekty za účelom 

dosiahnutia svojho cieľa. V konečnom dôsledku to bude viesť k zníženiu registrovanej 

kriminality, aj keď jej reálna úroveň zostane nezmenená, prípadne bude stúpať.   

V rámci analýzy bola software-om gretl vypočítaná aj štatistická významnosť nami určeného 

modelu, teda, či jeho model bol správne špecifikovaný. Inak povedané, či hodnota 

vysvetľovanej (závislej) premennej závisí na lineárnej kombinácii vysvetľujúcich 

premenných (nezávislých). Uvedená skutočnosť sa testuje za pomoci F-testu93, kedy nulová 

hypotéza v podstate hovorí o tom, že model bol zle špecifikovaný. V našom prípade bola 

v prípade F-testu vypočítaná p-hodnota = 0,000750, ktorá je menšia ako hladina významnosti  

α = 0,001, na základe čoho môžeme konštatovať, že nami zvolený model s 99 % 

spoľahlivosťou vysvetľuje zmeny počtu trestných činov poškodzovania veriteľa za pomoci 

nami určených veličín. Z hľadiska ďalších zistených skutočností môžeme uviesť, že 

vychádzajúc z koeficientu determinácie R2 = 0,689760, môžeme skoro 69 % rozptylu hodnôt 

vysvetliť závislosťou medzi skúmanými znakmi. Vzhľadom k predpokladu vplyvu aj iných 

faktorov na zmeny počtu skúmaných trestných činov, môžeme konštatovať, že nami zvolené 

faktory (ich kvantitatívne charakteristiky) majú pomerné dobrú vysvetľujúci schopnosť 

a vplyv na uvedenú zmenu. Záverom boli vykonané testy na udržania predpokladov 

lineárneho modelu, ktoré vylúčili prítomnosť heteroskedasticity (White-ov, Breusch-Pagan-ov 

test), autokorelácie (LM-test, Durbin-Watsonova štatistika) a porušenia normality rozdelenia 

reziduí.  

 

6 Záver 

 V príspevku sme vykonanou analýzou dospeli k záveru, že ekonomická kriminalita má 

z hľadiska úrovne svojho podielu na celkovej registrovanej trestnej činnosti neustále stúpajúci 

trend, pričom škoda ňou spôsobená predstavuje výrazne dominantnú časť škody spôsobenej 

všetkými registrovanými trestnými činmi. Uvedené zistenie potvrdzuje význam dôležitosti 

riešenia otázok ekonomickej kriminality pre spoločnosť. Z hľadiska častí ekonomickej 

kriminality, ktoré charakterizujú trestné činy typicky spojené s poškodzovaním práve 

veriteľov treba povedať, že čo sa týka početnosti ide o marginálne trestné činy. Uvedený fakt 

potvrdzuje ich vysokú latentnosť, lebo je vysoko pravdepodobné, že ich skutočný počet 

niekoľko násobne prevyšuje ich početnosť v rámci registrovanej kriminality. Na druhej strane 

treba povedať, že veľká časť konaní bude zrejme na pomedzí medzi porušením záväzkového 

vzťahu postihnuteľného súkromným právom a porušením, ktoré už svojou intenzitou napĺňa 

znaky trestnoprávne relevantného konania. Uvedené je zas prejavom subsidiarity trestnej 

represie. Oproti marginálnej úrovni ich početnosti, škoda spôsobená trestnými činmi 

spojenými s porušovaním práv veriteľov marginálnu úroveň nemá, minimálne v určitých 

rokoch. Nepomer medzi ich pomernou početnosťou a úrovňou nimi spôsobenej škody 

indikuje, že spoločenská nebezpečnosť takýchto konaní je pomerne vysoká, najmä vo vzťahu 

k riadnemu fungovaniu trhového hospodárstva. Z hľadiska objasnenosti ekonomických 

trestných činov, ako aj ich časti vzťahujúcej sa k trestným činom voči veriteľom môžeme 

konštatovať, že v roku 2002 došlo k prudkému poklesu ich objasnenosti, pričom ich 

objasnenosť sa pohybuje aj v súčasnosti pod úrovňou celkovej objasnenosti. V prípade 

ekonomickej trestnej činnosti od roku 2013 badať mierne stúpajúci trend objasnenosti, zatiaľ 

čo v prípade trestných činov poškodzujúcich veriteľa ich objasnenosť od roku 2007 viac-

menej osciluje okolo úrovne 20 %. Dôvodom prudkého poklesu objasnenosti mohlo byť 

zavedenie inštitútu skráteného vyšetrovania, kedy väčšina trestných činov poškodzujúcich 

                                                           
93 Bližšie k F-testu napr. LITSCHMANNOVA, M., 2011, ref. 16, s. 308  – 310 
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veriteľa zapadla (aspoň v základných skutkových podstatách) do režimu skráteného 

vyšetrovania realizovaného policajnými orgánmi, resp. v súčasnosti poverenými príslušníkmi.         

 Z hľadiska kriminogénnych faktorov bol v príspevku preskúmaný a kvantifikovaný 

ich vplyv na úroveň, resp. medziročné zmeny úrovne trestných činov poškodzovania veriteľa. 

Skúmanými faktormi boli ekonomická situácia, vymožiteľnosť práva a efektívnosť súdnictva. 

Skúmané boli cez kvantitatívne veličiny, ktoré ich charakterizujú priamo, resp. ich môžu 

čiastočne charakterizovať zástupne, pričom bolo zistené, že štatisticky signifikantný vplyv 

majú zmena HDP, ako aj zmena dĺžky súdneho konania. Z hľadiska vymožiteľnosti a ochrany 

práv veriteľov charakterizovaného pomerom vyhlásených konkurzov k celkovému počtu 

konkurzov sa štatisticky signifikantný vplyv nepodarilo preukázať, aj keď je predpoklad, že 

v prípade skúmania dlhšieho časového radu, by sa taký vplyv preukázať mohol. Zaujímavým 

zistením bolo, že zväčšenie medziročnej zmeny dĺžky súdneho konania v obchodných veciach 

vyvoláva zníženie medziročnej zmeny počtu trestných činov poškodzovania veriteľa.  
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Príloha č. 1:  

rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

p
o
če

t 
zi

st
en

ý
ch

 t
re

st
n
ý
ch

 

či
n
o
v

 

celkovo zistené TČ 88 816 93 053 107 370 111 892 131 244 123 563 115 151 110 802 104 759 

ekonomická 

kriminalita 
6 686 7 448 14 446 14 862 16 414 19 245 19 167 17 895 16 974 

§§ 237 - 238 54 59 93 84 60 67 58 68 64 

§§ 239 - 243, 251b 104 106 333 443 300 327 247 227 229 

§§ 227 - 228 1 1 16 21 12 15 11 12 11 

p
o
d
ie

l 
z 

p
o
čt

u
 

zi
st

en
ý
ch

 t
re

st
n
ý
ch

 

či
n
o
v
 v

 %
 

ekonomická 

kriminalita 
7,53 8,00 13,45 13,28 12,51 15,58 16,65 16,15 16,20 

§§ 237 - 238 0,061 0,063 0,087 0,075 0,046 0,054 0,050 0,061 0,061 

§§ 239 - 243, 251b 0,117 0,114 0,310 0,396 0,229 0,265 0,215 0,205 0,219 

§§ 227 - 228 0,001 0,001 0,015 0,019 0,009 0,012 0,010 0,011 0,011 

rok 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

p
o

če
t 

zi
st

en
ý
ch

 t
re

st
n
ý
ch

 

či
n
o
v

 

celkovo zistené TČ 104 905 95 252 92 873 90 351 89 677 81 245 73 163 69 635 66 215 

ekonomická 

kriminalita 
19 518 16 781 18 145 16 681 19 218 17 450 15 661 14 895 14 460 

§§ 237 - 238 64 60 79 69 53 85 99 77 79 

§§ 239 - 243, 251b 300 317 339 300 267 277 242 193 143 

§§ 227 - 228 10 17 9 11 3 5 6 7 4 

p
o

d
ie

l 
z 

p
o

čt
u

 

zi
st

en
ý

ch
 t

re
st

n
ý

ch
 

či
n

o
v

 v
 %

 

ekonomická 

kriminalita 
18,61 17,62 19,54 18,46 21,43 21,48 21,41 21,39 21,84 

§§ 237 - 238 0,061 0,063 0,085 0,076 0,059 0,105 0,135 0,111 0,119 

§§ 239 - 243, 251b 0,286 0,333 0,365 0,332 0,298 0,341 0,331 0,277 0,216 

§§ 227 - 228 0,010 0,018 0,010 0,012 0,003 0,006 0,008 0,010 0,006 

Tabuľka č. 1: Prehľad zistených (registrovaných) trestných činov za roky 2000 – 2017, a to v členení na 

celkové, ekonomické, porušovanie povinnosti pri správe cudzieho majetku (§ 237 – 238 Tr. zák.), 

poškodzovanie veriteľa a iné (§ 239 – 243 a § 251b Tr. zák.) a podvodný a zavinený úpadok (§ 227 – 228 

Tr. zák.). Následne je uvedený percentuálny podiel jednotlivých skupín trestných činov na celkovom 

počte zistených trestných činov (zdroj údajov: štatistiky Policajného zboru a vlastné spracovanie)   

 

rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

o
b

ja
sn

en
o

sť
 v

 %
  

celková 53,0 54,6 51,4 46,2 39,3 43,7 41,2 41,5 43,6 

ekonomická 

kriminalita 
74,4 76,2 57,1 53,2 56,3 54,5 50,2 46,0 44,3 

§§ 237 - 238 90,7 81,4 37,6 25,0 23,3 14,9 12,1 8,8 17,2 

§§ 239 - 243, 251b 79,8 83,0 33,3 33,0 29,3 24,2 15,0 15,4 20,5 

§§ 227 - 228 0,0 100,0 12,5 9,5 25,0 6,7 18,2 0,0 0,0 

rok 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

o
b
ja

sn
en

o
sť

 v
 %

  

celková  47,1 49,1 50,8 53,0 54,3 55,8 57,1 56,7 58,7 

ekonomická 

kriminalita 
44,8 43,7 44,8 43,6 41,6 46,2 47,1 47,0 49,2 

§§ 237 - 238 21,9 21,7 15,2 17,4 28,3 20,0 25,3 19,5 22,8 

§§ 239 - 243, 251b 15,3 22,4 16,5 17,0 21,0 20,9 19,0 17,1 15,4 

§§ 227 - 228 10,0 11,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 14,3 0,0 

 

 

Tabuľka č. 2: Prehľad percentuálnej objasnenosti (registrovaných) trestných činov za roky 2000 – 2017, 

a to v členení na celkové, ekonomické, porušovanie povinnosti pri správe cudzieho majetku (§ 237 – 238 

Tr. zák.), poškodzovanie veriteľa a iné (§ 239 – 243 a § 251b Tr. zák.) a podvodný a zavinený úpadok (§ 

227 – 228 Tr. zák.). (zdroj údajov: štatistiky Policajného zboru a vlastné spracovanie) 
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rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

sp
ô
so

b
en

á 
šk

o
d
a 

v
 E

u
ro

 celková škoda 613 005 405 144 955 973 2 049 584 1 432 082 1 935 567 474 239 557 840 454 197 

ekonomická 

kriminalita 
467 603 265 583 817 396 1 895 946 1 255 950 1 748 243 302 714 388 823 277 624 

§§ 237 - 238 145 760 8 152 23 999 7 840 9 481 845 181 47 306 8 048 14 769 

§§ 239 - 243, 251b 11 655 56 240 135 074 115 154 19 925 25 291 26 462 21 336 24 826 

§§ 227 - 228 664 6 33 674 10 060 34 182 8 579 4 896 1 317 1 052 

p
o
d
ie

l 
n
a 

ce
lk

o
v
ej

 

šk
o
d
e 

v
 %

 

ekonomická 

kriminalita 
76,3 65,6 85,5 92,5 87,7 90,3 63,8 69,7 61,1 

§§ 237 - 238 23,8 2,0 2,5 0,4 0,7 43,7 10,0 1,4 3,3 

§§ 239 - 243, 251b 1,9 13,9 14,1 5,6 1,4 1,3 5,6 3,8 5,5 

§§ 227 - 228 0,1 0,0 3,5 0,5 2,4 0,4 1,0 0,2 0,2 

rok 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

sp
ô
so

b
en

á 
šk

o
d
a 

v
 E

u
ro

 celková škoda 496 373 734 904 558 331 701 421 536 704 489 166 396 449 382 409 1 493 367 

ekonomická 

kriminalita 
350 554 550 841 438 933 583 768 438 816 355 595 313 247 303 166 1 425 195 

§§ 237 - 238 12 110 17 034 5 015 23 850 8 671 13 034 34 323 11 550 55 662 

§§ 239 - 243, 251b 16 559 18 436 29 261 34 334 15 801 23 108 36 603 18 859 7 893 

§§ 227 - 228 7 307 4 989 188 7 097 133 99 367 166 727 

p
o

d
ie

l 
n

a 
ce

lk
o

v
ej

 

šk
o

d
e 

v
 %

 

ekonomická 

kriminalita 
70,6 75,0 78,6 83,2 81,8 72,7 79,0 79,3 95,4 

§§ 237 - 238 2,4 2,3 0,9 3,4 1,6 2,7 8,7 3,0 3,7 

§§ 239 - 243, 251b 3,3 2,5 5,2 4,9 2,9 4,7 9,2 4,9 0,5 

§§ 227 - 228 1,5 0,7 0,0 1,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 

Tabuľka č. 3: Prehľad škody (v tisícoch Euro) spôsobenej trestnou činnosťou za roky 2000 – 2017 

vrátane percentuálnych podielov, a to v členení na celkovú, spôsobenú ekonomickou kriminalitou, 

porušovaním povinnosti pri správe cudzieho majetku (§ 237 – 238 Tr. zák.), poškodzovaním veriteľa 

a iné (§ 239 – 243 a § 251b Tr. zák.) a podvodným a zavineným úpadkom (§ 227 – 228 Tr. zák.). (Zdroj 

údajov: štatistiky Policajného zboru a vlastné spracovanie) 
 

rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

HDP v mld. Euro 31,136 32,191 33,725 35,332 37,174 39,614 47,451 54,8 64,8 

návrhy na konkurz - - - 1258 2184 3907 698 786 849 

vyhlásené 

konkurzy 
- - - 278 223 293 251 225 266 

úspešnosť návrhov 

na konkurz (%) 
- - - 22,10 10,21 7,50 35,96 28,63 31,33 

dĺžka obchodných 
sporov (mes.) 

15,58 17,35 19,00 19,66 22,55 21,03 17,98 17,02 15,74 

rok 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

HDP v mld. Euro 63,3 65,91 68,97 71,1 72,13 74,655 76,521 79,199 81,179 

návrhy na konkurz 1062 1251 1414 1254 1330 1388 1470 1462 766 

vyhlásené 

konkurzy 
280 344 414 463 585 682 762 828 400 

úspešnosť návrhov 

na konkurz (%) 
26,37 27,50 29,28 36,92 43,98 49,14 51,84 56,63 52,22 

dĺžka obchodných 

sporov (mes.) 
14,65 13,94 13,7 13,78 14,03 14,6 15,78 19,18 21,82 

Tabuľka č. 4: Vývoj HDP Slovenskej republiky v mld. Euro, počtu podaných návrhov na 

konkurz, skutočne vyhlásených konkurzov a priemernej dĺžky súdneho konania v obchodných 

veciach za roky 2000 – 2017. Úspešnosť návrhov na konkurz je podielom skutočne vyhlásený 

konkurzov k podaným návrhom na konkurz (Zdroj údajov: štatistiky Ministerstva spravodlivosti 

SR, Štatistický úrad SR a vlastné spracovanie) 
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Príloha č. 2: 

Ekonomické trestné činy (v zmysle štatistického vykazovania Políciou PZ): 
– trestné činy proti predpisom o hospodárskej súťaži, ochranných známkach, chránenom označení 

pôvodu a proti autorskému právu (§§ 250, 281, 282, 283) 

– úžera (§ 235) 

– neoprávnené podnikanie (§ 251) 

– neoprávnené zamestnávanie (§ 251a) 

– zatajenie veci (§ 236) 

– poškodzovanie spotrebiteľa (§ 269) 

– porušovanie predpisov o obehu tovaru v styku s cudzinou (§ 254) 

– skresľovanie údajov hospodárskej a obchodnej evidencie  (§§ 259, 260) 

– porušovanie povinnosti pri správe cudzieho majetku (§ 237) 

– krádež, okrem prepravovaných zásielok (§ 212) 

– neoprávnené užívanie cudzej veci  (§ 215) 

– poškodzovanie cudzej veci (§ 245) 

– ochrana meny (§§ 270, 271, 272, 273) 

– falšovanie a pozmeňovanie známok (§ 274) 

– ohrozenie devízového hospodárstva (§§ 252, 258) 

– skrátenie dane, poplatkov a im podobných dáv, daňový podvod, marenie výkonu správy daní (§§ 

276, 277, 277a, 278, 278a, 279) 

– zneužívanie právomoci verejného činiteľa a marenie úlohy verejným činiteľom z nedbanlivosti 

(§§ 326, 327) 

– prijímanie úplatku (§§ 328, 329, 336/1) 

– volebná korupcia (§ 336a/2), športová korupcia (336b/2) 

– poškodzovanie, zvýhodňovanie veriteľa, machinácie v súvislosti s konkurzným a 

vyrovnávacím konaním a marenie konkurzného alebo vyrovnávacieho konania, nekalá 

likvidácia(§§ 239, 240, 241, 242, 243, 251b) 

– marenie exekučného konania (§ 243a) 

– falšovanie a pozmeňovanie verejnej listiny (§ 352) 

– falšovanie a pozmeňovanie kontrolných technických opatrení na označenie tovaru (§ 275) 

– ohrozovanie zdravia závadnými potravinami a inými predmetmi (§§168, 169) 

– nedovolená výroba liehu (§ 253) 

– neoprávnené používanie cudzieho motorového vozidla (§§ 216, 217) 

– porušovanie tajomstva dopravovaných správ (§§ 196/2, 197/2, 198)  

– sprenevera (§ 213)     

– machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe (§§ 266, 267, 268) 

– porušovanie predpisov o nakladaní s kontrolovaným tovarom a technológiami (§§ 255, 256, 257)     

– zneužívanie informácií v obchodnom styku, manipulácia s trhom (§§ 265, 265a) 

– prevádzkovanie nepoctivých hier a stávok, nepovolená prevádzka lotérií (§§ 229, 230)     

– podvod (§ 221)     

– neoprávnené vyrobenie a obstaranie platobnej karty (§ 219)     

– legalizácia príjmu z trestnej činnosti (§ 233)     

– krádeže prepravovaných zásielok - železničných (§§ 212, 213, 221)     

– krádeže prepravovaných zásielok - poštových (§§ 212,  213, 221)     

– krádeže prepravovaných zásielok - cestných (§§ 212, 213, 221)     

– krádeže prepravovaných zásielok - leteckých (§§ 212, 213, 221)     

– krádeže prepravovaných zásielok - lodných (§§ 212, 213, 221)     

– neoprávnený prístup do počítačového systému a iné (§ 247, 247a, 247b, 247c, 247d) 

– pytliactvo (§ 310) 

– ohrozenie a poškodenie životného prostredia (§§ 300, 301) 

– zneužívanie vlastníctva, poškodzovanie a znehodnocovanie archeologického dedičstva (§§ 248, 

249) 

– poškodzovanie a znehodnocovanie kultúrnej pamiatky (§ 248a) 

– falšovanie predmetov kultúrnej hodnoty (§249a)     

– ohrozenie obchodného, bankového, poštového, telekomunikačného a daňového tajomstva (§ 264)     

– prijímanie úplatku – zahraničný verejný činiteľ (§§ 330, 331) 

– podplácanie (§§ 332, 333, 336/2) 

– volebná korupcia (§336a), športová korupcia (336b/1) 
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– podplácanie – zahraničný verejný činiteľ (§§ 334, 335) 

– nevyplatenie mzdy a odstupného (§ 214) 

– nesplnenie ohlasovacej povinnosti (§ 234) 

– podvod (§ 221) - podvod v súvislosti s falošným prevodom peňazí na základe pokynu fiktívneho 

manažéra 

– podielnictvo (§§ 231, 232)     

– úverový podvod (§ 222) 

– subvenčný podvod (§ 225) 

– poisťovací podvod (§ 223) 

– neoprávnené obohatenie (§ 226) 

– podvodný a zavinený úpadok (§§ 227, 228) 

– kapitálový podvod (§ 224) 

– falšovanie a pozmeňovanie identifikačných údajov motorového vozidla (§ 220) 

– havárie a prevádzkové poruchy - mimo dopravných nehôd  (§§ 245, 284, 285, 286, 287, 288)     

– neoprávnené nakladanie s odpadmi (§ 302) 

– porušovanie ochrany vôd a ovzdušia, neoprávnená výroba a nakladanie s látkami poškodzujúcimi 

ozónovú vrstvu (§ 303, 304, 304a) 

– neoprávnené vyrobenie a obstaranie telefónnej karty (§ 219) 

– poškodzovanie finančných záujmov Európskych spoločenstiev (§ 261) 

– poškodzovanie finančných záujmov Európskych spoločenstiev z nedbanlivosti (§ 263) 

– poškodzovanie finančných záujmov Európskych spoločenstiev vyplývajúce zo zamestnania, 

povolania, postavenia alebo funkcie  (§ 262) 

– porušovanie povinnosti pri správe cudzieho majetku z nedbanlivosti  (§ 238) 

– porušovanie ochrany rastlín a živočíchov, stromov a krov  (§§ 305, 306) 

– nedovolená výroba a držanie jadrových materiálov (§§ 298, 299)    

– ostatné ekonomické TČ (§§ 163, 164, 170, 170a, 170b, 219a, 244, 269a, 307, 308, 309) 
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Príloha č. 3 

Model : OLS, za použitia pozorovaní rokov 2004 - 2017 (T = 14) 

Závislá premenná: lnDIFPV 

HAC štandardné chyby, šírka okienka 1 (Bartlettové jadro) 

 

                  koeficient    smer. chyba       z      p-hodnota 

  const            0,0439506    0,0227474    1,932   0,0533     * 

  lnDIFHDP                  −1,75331       0,477711      −3,670    0,0002     *** 

  lnDIFDLZKA     −1,78850      0,337745      −5,295    1,19e-07  *** 

  lnDIFUSPECH    −0,117536      0,0722045     −1,628    0,1036    

 

  Stredná hodnota závislej premennej −0,080766 

  Smer. odchýlka závislej premennej 0,180522 

  Súčet štvorcov rezíduí                 0,131432 

  Smer. chyba regresie                     0,114644 

  Koeficient determinácie                0,689760 

  Adjustovaný koeficient determinácie    0,596688 

  F(3, 10)                               13,51207 

  p-hodnota(F)                           0,000750 

  Logaritmus vierohodnosti               12,81310 

  Akaikeho informačné kritérium       −17,62620 

  Schwarzovo kritérium                 −15,06997 

  Hannan-Quinnovo kritérium            −17,86283 

  rho (koeficient autokorelácie)        −0,108347 

  Durbin-Watsonova štatistika           1,883410 

 

White-ov test heteroskedasticity : 

  Nulová hypotéza: nie je prítomná heteroskedasticita 

  Testovacia štatistika: LM = 10,7178 

  s p-hodnotou = P(Chí-kvadrát(9) > 10,7178) = 0,295546 

 

Breusch-Pagan-ov test heteroskedasticity : 

  Nulová hypotéza: nie je prítomná heteroskedasticita 

  Testovacia štatistika: LM = 3,64935 

  s p-hodnotou = P(Chí-kvadrát(3) > 3,64935) = 0,301902 

 

LM test pre autokorelaciu až do rádu 1 : 

  Nulová hypotéza: žiadna autokorelácia 

  Testovacia štatistika: LMF = 0,135709 

  s p-hodnotou = P(F(1, 9) > 0,135709) = 0,721101 

 

Test normality rezíduí : 

  Nulová hypotéza: chyby sú normálne rozdelené 

  Testovacia štatistika: Chí-kvadrát(2) = 0,0218724 

  s p-hodnotou = 0,989123 
Tabuľka č. 6 : Výstup regresnej analýzy (ekonometrický log-log lineárny model) za roky 2004 – 2017. 

Regresné koeficienty vypočítané za použitia metódy najmenších štvorcov (OLS) aj vyznačením ich 

signifikantnosti, vrátane výsledkov testov na prítomnosť heteroskedasticity, autokorelácie a predpokladu 

normality rozdelenia reziduí. 
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TRESTNÝ ČIN POŠKODZOVANIA VERITEĽA A TRESTNÝ ČIN 

ZVÝHODŇOVANIA VERITEĽA – APLIKAČNÉ PROBLÉMY 

 

CRIMINAL OFFENCE OF DAMAGE TO THE CREDITOR AND 

CRIMINAL OFFENCE OF FAVORING THE CREDITOR – 

APPLICATION PROBLEMS 
 

JUDr. Natália Hangáčová 

Katedra trestného práva, kriminológie a kriminalistiky 

Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta 

natalia.hangacova@flaw.uniba.sk 
 

Abstrakt: V príspevku sa autorka venovala najmä skutkovej podstate trestného činu 

poškodzovania veriteľa a skutkovej podstate trestného činu zvýhodňovania veriteľa; ich 

vzájomnému prepojeniu a vzťahu k iným skutkovým podstatám úpadkových trestných činov 

vo svetle rozhodnutí krajských súdov. Článok predkladá konkrétne de lege ferenda návrhy vo 

vzťahu k trestnému činu poškodzovania veriteľa s cieľom legislatívne zjednotiť jeho dve 

základné skutkové podstaty. Článok zároveň načrtáva možné legislatívne zmeny skutkovej 

podstaty trestného činu zvýhodňovania veriteľa. 

 

Kľúčové slová: trestná zodpovednosť, poškodzovanie veriteľa, zvýhodňovanie veriteľa 

 

Abstract: In contribution, the author focused on, in particular, the criminal offence of damage 

to the creditor and the criminal offence of favoring the creditor; their cross-connection and 

connection to other bankruptcy criminal offences in the light of decisions of regional courts. 

Regarding the criminal offence of damage to the creditor the article presents de lege ferenda 

proposals aiming at legislatively unify two basic qualified facts of this criminal offence. At 

the same time the article draws possible legislative changes regarding the criminal offence of 

favoring the creditor. 

 

Key words: criminal liability, damage to the creditor, favoring the creditor 

 

 

Úvod 

Obchodné spoločnosti a jednotlivci stále viac rozširujú svoje podnikateľské aktivity do 

ďalších krajín Európskej únie. Ak sa spoločnosti dostanú do finančných ťažkostí, nezriedka sa 

osoby konajúce za (dlžiace) spoločnosti uchýlia k zbavovaniu majetku. Majetok prevádzajú 

na iné osoby, aby sa vyhli uspokojeniu veriteľov, a teda zmarili uspokojenie svojich 

veriteľov. Veriteľov pred takýmito konaniami chránia aj ustanovenia osobitnej časti 

Trestného zákona. 

Uvedenú problematiku bolo potrebné upraviť na úrovni Európskej únie94 aj z toho 

dôvodu, že ak sa obchodné spoločnosti stanú platobne neschopnými, môže to priamo 

ovplyvniť správne fungovanie vnútorného trhu. Pravidlá týkajúce sa cezhraničnej platobnej 

neschopnosti pomáhajú obchodným spoločnostiam prekonať finančné ťažkosti a zároveň 

                                                           
94 V Európskej únii upravuje insolvenčné konanie, vrátane poskytovania informácií veriteľom a prihlasovania 

ich pohľadávok, nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom 

konaní. Prílohy A a B nariadenia (EÚ) 2015/848 o insolvenčnom konaní boli nahradené nariadením Európskeho 

parlamentu a Rady (EÚ) 2018/946 zo 4. júla 2018. 

mailto:natalia.hangacova@flaw.uniba.sk
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chránia práva veriteľov získať späť ich peniaze. Autorka v článku zmeriava pozornosť najmä 

na trestnoprávnu problematiku, a to trestný čin poškodzovania veriteľa a zvýhodňovania 

veriteľa, ktoré súvisia aj s aplikáciou ustanovení zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze 

a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov. 

 Pri trestných činoch podľa § 239 a § 240 zákona č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon 

v znení neskorších predpisov (ďalej len „Trestný zákon“) vznikajú v aplikačnej praxi mnohé 

problémy, najmä s ohľadom na predbežné otázky, s ktorými sa musia orgány aplikácie práva 

vysporiadať; tiež ide o ustanovenia, ktoré odkazujú na použitie mimotrestných právnych 

noriem.  

 

1 Poškodzovanie veriteľa podľa § 239 Trestného zákona 

V aplikačnej praxi vzniká otázka ako nazerať na pohľadávky veriteľov, ktoré sú 

premlčané (nie prekludované95). Premlčaná pohľadávka nezaniká. Po uplynutí premlčacej 

doby sa z nej stáva tzv. naturálna obligácia a dlžník má právo uplatniť námietku premlčania. 

Otázkou ostáva či by aj veritelia, ktorých pohľadávka je premlčaná, mali byť chránení 

prostriedkami trestného práva. Je možné konanie dlžníka, voči ktorému má veriteľ premlčanú 

pohľadávku (pričom dlžník námietku premlčania ešte neuplatnil; nie je zrejmé, či by túto 

námietku neskôr uplatnil) a zbavuje sa svojho majetku, čím zmarí čo aj len čiastočne 

uspokojenie veriteľa, subsumovať pod skutkovú podstatu trestného činu poškodzovania 

veriteľa podľa § 239 ods. 1 Trestného zákona? 

Skutková podstata trestného činu poškodzovania veriteľa podľa § 239 Trestného 

zákona ako aj zvýhodňovania veriteľa podľa § 240 Trestného zákona obsahuje rovnaký znak 

základnej skutkovej podstaty, ktorým je existencia pohľadávky. Som toho názoru, že je ním 

aj vymáhateľnosť pohľadávky. Obdobný názor vyslovil aj Krajský súd v Bratislave, cit.: 

„[...] podstatou možnosti uspokojenia pohľadávky veriteľa v zmysle znaku individuálneho 

objektu trestného činu poškodzovania veriteľa podľa § 239 Tr. zák. je, okrem iného aj to, že 

pohľadávka veriteľa je vo všeobecnej rovine vymáhateľná. Musí ísť teda o takú pohľadávku, 

ktorej splnenie je možné vynútiť a to prípadne aj proti vôli dlžníka.“96. 

Nevymáhateľnou pohľadávkou je okrem premlčanej pohľadávky napríklad aj výhra zo 

stávky. Premlčanú pohľadávku nie je možné vymáhať proti vôli dlžníka, ktorý môže vzniesť 

námietku premlčania. Keď dlžník potom ako bola pohľadávka premlčaná, začne 

uskutočňovať konanie, ktorého výsledkom má byť zmarenie uspokojenia veriteľa, možno 

takéto konanie považovať za konkludentný prejav vôle dlžníka neuspokojiť pohľadávku 

veriteľa (a teda ako prejav vôle vznesenia námietky premlčania). Ak sa dlžník zbavuje 

majetku s cieľom, čo aj len čiastočne zmariť uspokojenie svojho veriteľa potom, čo bola 

veriteľova pohľadávka premlčaná, nemôže dôjsť k naplneniu skutkovej podstaty trestného 

činu poškodzovania veriteľa ale ide o výkon práva dlžníka podľa § 28 ods. 1 Trestného 

zákona, a teda o okolnosť vylučujúcu protiprávnosť činu.97 To či pohľadávka veriteľa existuje 

a je vymáhateľná musia orgány činné v trestnom konaní ako aj súdy posúdiť ako predbežnú 

otázku v súlade s § 7 ods. 1 Trestného poriadku98. Opačný prípad by nastal, ak by sa dlžník 

zbavoval majetku v čase, keď ešte veriteľova pohľadávka premlčaná nebola, vtedy by bolo 

možné naplnenie znakov skutkovej podstaty trestného činu poškodzovania veriteľa podľa § 

239 ods. 1 Trestného zákona. 

                                                           
95 Skutková podstata § 239 a § 240 Trestného zákona nechráni neexistujúce pohľadávky. Teda ani prekludované 

pohľadávky, ak zaniklo právo samotné. 
96 Uznesenie Krajského súdu v Bratislave, sp. zn.: 4 To 82/2015 
97 Uznesenie Krajského súdu v Bratislave, sp. zn.: 4 To 82/2015 
98 Nakoľko podľa § 7 ods. 2 Trestného poriadku orgány činné v trestnom konaní a súd nie sú oprávnené riešiť 

otázky týkajúce sa osobného stavu a podľa ods. 3 nie sú oprávnené riešiť také otázky o ktorých má rozhodnúť 

Súdny dvor Európskej únie. 
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Na vyššie uvedenú skutočnosť nadväzuje aj § 239 ods. 2 písm. b) Trestného zákona, 

ktorý postihuje konania nepravých veriteľov, ktorí uplatnia na majetok dlžníka neexistujúce 

právo alebo pohľadávku, samozrejme za splnenia ostatných obligatórnych znakov tejto 

skutkovej podstaty. Neexistujúcou pohľadávkou je pohľadávka vymyslená, ktorá vôbec 

nevznikla. Neexistujúcou pohľadávkou je aj taká, ktorá už zanikla.99  

Skutková podstata trestného činu poškodzovania veriteľa je naplnená, ak dlžník, čo aj 

len čiastočne zmarí uspokojenie100 svojho veriteľa konaním, ktoré je uvedené v písm. a) až 

d) § 239 ods. 1 Trestného zákona. Skutková podstata podľa § 239 ods. 2 Trestného zákona 

spočíva v poškodzovaní cudzieho veriteľa. Veriteľom je fyzická osoba alebo právnická osoba, 

ktorá má pohľadávku voči dlžníkovi, veriteľom môže byť tiež štát.  

Obligatórnym znakom dvoch základných skutkových podstát trestného činu 

poškodzovania veriteľa nie je spôsobenie škody ani zadováženie neoprávneného prospechu. 

Som toho názoru, že je dôležité posudzovať aj výšku škody, ktorá bola konaním páchateľa 

veriteľovi spôsobená. Trestný čin poškodzovania veriteľa je v základných skutkových 

podstatách (aj v kvalifikovaných skutkových podstatách, okrem ods. 5, kde je trestná sadzba 

tri až osem rokov) prečinom, a je potrebné uplatňovať materiálny korektív. 

Pre úplnosť je potrebné uviesť, že samotné zbavovanie sa majetku dlžníka, a teda 

uskutočňovanie konaní opísaných v § 239 ods. 1 písm. a) až d) alebo § 239 ods. 2 písm. a) 

alebo b) nie je trestným činom. Trestným činom je až to, ak takéto konanie dlžníka čo aj len 

čiastočne zmarilo uspokojenie (vlastného alebo cudzieho) veriteľa. Konanie dlžníka je 

trestným činom ak zmenší svoj majetok do takej miery, že veriteľ nemôže dosiahnuť 

uspokojenie svojej pohľadávky, čo aj len čiastočne. Krajský súd v Bratislave vo svojom 

rozhodnutí uviedol, cit.: „[...] osoby konajúce v mene dlžníka (§ 128 ods. 8 Tr. zák.) 

odstránili majetok dlžníka a vzhľadom k nemajetnosti dlžníka spôsobili, že veriteľ už nemal 

reálnu možnosť získať plnenie z majetku dlžníka a v príčinnej súvislosti s týmto konaním mu 

vznikla väčšia škoda. [...] protiprávne konanie obžalovaných tu nespočívalo v samotnom 

predaji nehnuteľnosti, pretože dlžníkovi nič nebráni v tom, aby predával svoj majetok iným 

osobám (a to aj vtedy, ak je v úpadku), teda len samotný predaj nehnuteľnosti nemohol 

spôsobiť zmarenie uspokojenia pohľadávky (fakticky sa tu nehnuteľnosť dlžníka len 

„premenila“ na finančné prostriedky, t. j. na inú zložku majetku dlžníka).  Podstatným tu bolo 

nadväzujúce konanie obžalovaných, ktorí spôsobili taký reálny stav, že finančné prostriedky 

utŕžené z predaja nehnuteľnosti neboli použité na úhradu splatnej pohľadávky veriteľa, ale sa 

s nimi naložilo nezisteným spôsobom [...]. Iný majetok dlžníka spôsobilý na uspokojenie 

pohľadávky veriteľa pritom neexistoval. [...] veriteľ nemohol úplne (a v danom prípade ani 

čiastočne) uspokojiť svoju pohľadávku z majetku dlžníka. Dlžník [...] teda neuhradil 

pohľadávku veriteľa nie preto že by nemohol101, ale preto že nechcel a to aj napriek tomu, že 

pohľadávku žiadnym spôsobom nenamietal (napríklad jej výšku, respektíve jej existenciu).“102 

Tiež na vyvodenie trestnej zodpovednosti za trestný čin poškodzovania veriteľa 

nepostačuje, ak dlžník sťaží veriteľovi uplatnenie práva na uspokojenie pohľadávky; avšak 

veriteľ má možnosť uspokojiť sa z iného majetku dlžníka.103 

Pri komparácii základných skutkových podstát trestného činu poškodzovania veriteľa 

je problematickým § 239 ods. 1 písm. a) a § 239 ods. 2 písm. a) Trestného zákona. § 239 ods. 

                                                           
99 BURDA, E., ČENTÉŠ, J., KOLESÁR, J., ZÁHORA, J. a kol. Trestný zákon. Osobitná časť. Komentár. II. 

diel. 1. vydanie. Praha: C. H. Beck, 2011, s. 604 
100 Uspokojenie veriteľa znamená poskytnutie takého plnenia veriteľovi, ktoré je obsahom záväzkového vzťahu 

medzi veriteľom a dlžníkom. 
101 Čl. 17 ods. 2 druhá veta cit.: „Nikoho nemožno pozbaviť slobody len pre neschopnosť dodržať zmluvný 

záväzok.“ 
102 Uznesenie Krajského súdu v Bratislave, sp. zn.: 4 To 82/2015 
103 R 41/1991, viď tiež uznesenie Krajského súdu v Bratislave, sp. zn.: 4 To 82/2015 
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1 písm. a) neuvádza pojem „daruje“, pričom § 239 ods. 2 písm. a) už tento pojem obsahuje. 

Podľa môjho názoru ide o legislatívnu chybu, ktorú je potrebné odstrániť, aby nedochádzalo 

k aplikačným problémom. Súdy môžu čeliť komplikáciám pri posudzovaní darovania časti 

majetku dlžníka v dôsledku čoho sa (čo aj len čiastočne) zmarí uspokojenie vlastného veriteľa 

dlžníka. Dôležitým je následok konania páchateľa, ktorým boli narušené, resp. poškodené 

záujmy spoločnosti. Aj komentár104 uvádza, že z ustanovení občianskeho práva vyplýva, že 

medzi scudzovanie úkony patrí okrem úkonov taxatívne vymenovaných v § 239 ods. 1 (predá, 

vymení) aj zámena, darovanie a postúpenie pohľadávky, na základe ktorých prechádza 

vlastnícke právo na inú osobu. Tiež jazykovým výkladom možno dospieť k záveru, že pojem 

„inak odstráni“ by mal zahŕňať aj akt darovania. Za účelom zabezpečenia právnej istoty je 

dôležité uviesť pojem „daruje“ aj do § 239 ods. 1 písm. a) Trestného zákona. Nevidím dôvod 

prečo by mal byť vytvorený rozdiel v spôsoboch zmarenia uspokojenia vlastného veriteľa 

a veriteľa inej osoby. 

K uvedenej otázke existujú protichodné rozhodnutia súdov. Podľa rozsudku Krajského 

súdu v Bratislave, sp. zn.: 2 To 160/2009, ak dlžník daruje čo aj len časť svojho majetku inej 

osobe a tým čo aj len čiastočne zmarí uspokojenie svojho veriteľa, nie je také konanie 

trestným činom podľa § 239 ods. 1 písm. a) Trestného zákona. Krajský súd dôvodil, že pojem 

daruje nie je uvedený v skutkovej podstate § 239 ods. 1 písm. a) Trestného zákona a tiež že 

darovanie nemožno podradiť pod pojem „inak odstráni“105. Naopak Krajský súd v Bratislave 

v inom konaní, sp. zn.: 4 To 121/2017 uviedol, že darovanie čo aj len časti majetku dlžníka 

inej osobe, čím sa čo aj len čiastočne zmarí uspokojenie dlžníkovho veriteľa, je trestným 

činom podľa § 239 ods. 1 písm. a) Trestného zákona. Krajský súd dôvodil, že darovanie je 

potrebné subsumovať pod pojem „inak odstráni“, nakoľko uvedené ustanovenie neobsahuje 

taxatívne vymedzenie spôsobov konania ale ich neúplný výpočet. Ak dlžník predá časť svojho 

majetku alebo tento daruje, je následok týchto konaní rovnaký. Za účelom eliminovania 

argumentov, že pri podradení darovania pod pojem „inak odstráni“ ide o použitie analógie 

v neprospech páchateľa a o neprípustné rozširovanie trestnej zodpovednosti, ako aj za účelom 

zjednotenia rozhodovacej praxe, by bolo vhodné skutkové podstaty podľa § 239 ods. 1 písm. 

a) a § 239 ods. 2 písm. a) Trestného zákona zjednotiť. Podľa môjho názoru by bolo vhodné 

uviesť pojem „daruje“ aj do § 239 ods. 1 písm. a) Trestného zákona. 

Medzi trestné činy, ktorých objektom je ochrana veriteľov patrí okrem iných (napr. 

nekalá likvidácia podľa § 251b Trestného zákona) aj trestný čin podvodného úpadku podľa § 

227 Trestného zákona a trestný čin zavineného úpadku podľa § 228 Trestného zákona. 

Objektom týchto trestných činov je ochrana veriteľov a ich splatných pohľadávok pred 

konaním páchateľov, ktorí sa snažia znemožniť ich uhradenie. Objektom trestného činu 

poškodzovania veriteľa podľa § 239 Trestného zákona je právo veriteľa na uspokojenie 

pohľadávky a objektom trestného činu podľa § 240 Trestného zákona je pomerné uspokojenie 

pohľadávky veriteľa podľa zásad zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii 

v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o konkurze a reštrukturalizácii“). 
Trestný čin zavineného úpadku podľa § 228 ods. 1 písm. c) Trestného zákona tiež 

obsahuje pojem „daruje“, cit.: „Kto spôsobí úpadok právnickej osoby a vo väčšom rozsahu 

zmarí uspokojenie jej veriteľa tým, že na škodu veriteľa právnickej osoby zničí, poškodí, 

daruje, zatají alebo inak odstráni čo aj len sčasti majetok tejto právnickej osoby [...]“. Avšak 

tento trestný čin je dokonaný až spôsobením úpadku právnickej osoby, pričom v ods. 2 je 

sankcionované konanie páchateľa, ktorý naplnil objektívnu stránku uvedenú v ods. 1, ale 

k úpadku právnickej osoby nedošlo kvôli poskytnutiu príspevku alebo iného opatrenia orgánu 

štátu, územnej samosprávy alebo verejnoprávnej inštitúcie, ku ktorým neboli tieto orgány 

                                                           
104 BURDA, E., ČENTÉŠ, J., KOLESÁR, J., ZÁHORA, J. a kol. Trestný zákon. Osobitná časť. Komentár. II. 

diel. 1. vydanie. Praha: C. H. Beck, 2011, s. 604 
105 Bližšie viď: rozsudok Krajského súdu v Bratislave, sp. zn.: 2 To 160/2009 
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povinné. Uvedená skutočnosť len podporuje vhodnosť zavedenia pojmu „daruje“ aj do § 239 

ods. 1 písm. a) Trestného zákona. 

 

2 Zvýhodňovanie veriteľa podľa § 240 Trestného zákona 

Jedným z rozdielov medzi trestným činom poškodzovania veriteľa a zvýhodňovania 

veriteľa je, že pri trestnom čine zvýhodňovania veriteľa dlžník primárne skutočne ani fiktívne 

nezmenšuje svoj majetok, ale zmarí, hoci aj čiastočne, uspokojenie svojho veriteľa tým, že 

uspokojuje iného veriteľa prednostne, a teda uspokojuje veriteľov v rozpore so zásadou 

konkurzného a reštrukturalizačného konania – zásadou rovnomerného uspokojenia 

pohľadávok veriteľov. Uspokojovaním jedného veriteľa dlžník ukracuje práva ostatných 

veriteľov. 

Zo samotného znenia skutkovej podstaty trestného činu zvýhodňovania veriteľa, cit.: 

„[..] zmarí, hoci aj len čiastočne, uspokojenie svojho veriteľa tým, že zvýhodní iného 

veriteľa“ vyplýva, že na vyvodenie trestnej zodpovednosti je potrebná existencia dvoch alebo 

viacerých veriteľov, pričom každý z nich musí mať voči dlžníkovi aspoň jednu splatnú 

pohľadávku. Ak by mali dvaja rôzni veritelia voči dlžníkovi jednu spoločnú pohľadávku, 

nebolo by možné hovoriť o zvýhodnení jedného veriteľa pred druhým. Splatnosť (minimálne 

dvoch) pohľadávok je predbežnou otázkou, ktorú je potrebné v konaní posúdiť podľa § 7 ods. 

1 Trestného poriadku. 

§ 240 Trestného zákona odkazuje na zásadu konkurzného a reštrukturalizačného 

konania, t. j. zásadu pomerného uspokojenia pohľadávok (s výnimkou zabezpečených 

pohľadávok podľa § 94 zákona konkurze a reštrukturalizácii). Zákon o konkurze 

a reštrukturalizácii uvádza, cit.: „Ak nie je možné uspokojiť nezabezpečené pohľadávky v 

celom rozsahu, uspokoja sa pomerne podľa ich vzájomnej výšky“106. Tiež § 6 zákona 

o konkurze a reštrukturalizácii zmieňuje, cit.: „Veritelia s rovnakými právami majú pri riešení 

úpadku dlžníka rovnaké postavenie; zvýhodňovanie niektorých veriteľov je neprípustné.“ To, 

či bola porušená zásada pomerného, resp. rovnomerného uspokojenia, musia orgány činné v 

trestnom konaní a súdy posúdiť opäť ako predbežnú otázku podľa § 7 ods. 1 Trestného 

poriadku. 

Trestný čin poškodzovania veriteľa ako aj trestný čin zvýhodňovania veriteľa 

odkazujú na mimotrestné právne normy. Aj uvedená skutočnosť vyvoláva v aplikačnej praxi 

problémy pri výklade jednotlivých pojmov. Jedným z nich je aj pojem "dlžník, ktorý nie je 

schopný plniť svoje splatné záväzky". Trestný zákon na svoje účely pojem "dlžník, ktorý nie 

je schopný plniť svoje splatné záväzky" vôbec nedefinuje. § 240 Trestného zákona 

neodkazuje priamo na ustanovenia zákona o konkurze a reštrukturalizácii, avšak tento pojem 

treba vykladať v spojitosti so zákonom o konkurze a reštrukturalizácii.  

V praxi sa výraz "dlžník, ktorý nie je schopný plniť svoje splatné záväzky" vykladá 

ako stav, keď je dlžník v úpadku z dôvodu platobnej neschopnosti. Platobná neschopnosť 

je jeden z troch dôvodov kedy sa predpokladá, že je dlžník v úpadku alebo sa má zato, že je 

v úpadku.107 Podľa § 3 zákona o konkurze a reštrukturalizácii je dlžník v úpadku ak je (i) 

platobne neschopný alebo (ii) predĺžený, ak (iii) dlžník podá návrh na vyhlásenie konkurzu, 

predpokladá sa, že je v úpadku. § 240 Trestného zákona je reštriktívny a odkazuje len na 

platobnú neschopnosť dlžníka. Platobnú neschopnosť definuje § 3 ods. 2 zákona o konkurze 

a reštrukturalizácii, cit.: „Právnická osoba je platobne neschopná, ak nie je schopná plniť 30 

dní po lehote splatnosti aspoň dva peňažné záväzky viac ako jednému veriteľovi. Za jednu 

pohľadávku pri posudzovaní platobnej schopnosti dlžníka sa považujú všetky pohľadávky, 

ktoré počas 90 dní pred podaním návrhu na vyhlásenie konkurzu pôvodne patrili len jednému 

                                                           
106 § 95 ods. 1 druhá veta zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii 
107 § 3 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii 
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veriteľovi. Fyzická osoba je platobne neschopná, ak nie je schopná plniť 180 dní po lehote 

splatnosti aspoň jeden peňažný záväzok. [...].“  

Niektorí odborníci108 považujú za vhodné zmeniť skutkovú podstatu § 240 ods. 1 

Trestného zákona na nasledovné znenie, cit.: „Kto ako dlžník v úpadku zmarí, hoci aj len 

čiastočne, uspokojenie svojho veriteľa tým, že zvýhodní iného veriteľa, potrestá sa odňatím 

slobody až na dva roky.“ Navrhujú teda zrovnoprávniť oba druhy úpadku dlžníka. Takáto 

úvaha je rozumná, pretože nie je rozhodujúce či je dlžník platobne neschopný alebo 

predĺžený, ak svojim konaním zvýhodňuje jedného veriteľa pred druhým a tým zmarí čo aj 

len čiastočne uspokojenie svojho veriteľa. Existujú aj opačné názory a to také, že by išlo 

o nadbytočné rozširovanie trestnej zodpovednosti. 

Bez vyriešenia tejto predbežnej otázky nemožno dospieť k záveru či bol trestný čin 

podľa § 240 Trestného zákona spáchaný alebo nie, nakoľko obligatórnym znakom skutkovej 

podstaty je skutočnosť, že dlžník nie je schopný plniť svoje splatné záväzky. Dôležitou 

skutočnosťou je tiež to, že dlžník musí byť platobne neschopný v čase, keď sa dopúšťa 

neoprávneného zvýhodňovania veriteľa. Na vyvodenie trestnej zodpovednosti nepostačuje, ak 

dlžník neoprávnene zvýhodňuje veriteľa a do stavu platobnej neschopnosti sa dostane až po 

tomto konaní, resp. jeho vplyvom. 

Opäť ani pri tomto trestnom čine sa na vyvodenie trestnej zodpovednosti nevyžaduje, 

v základnej skutkovej podstate, spôsobenie škody, pričom spôsobenie škody je okolnosťou 

podmieňujúcou použitie vyššej trestnej sadzby, a to v § 240 ods. 2 a 3 Trestného zákona. 

Škodou rozumieme rozdiel medzi tým, čo bolo zvýhodnenému veriteľovi uhradené a tým čo 

malo zvýhodnenému veriteľovi prináležať, ak by bol pomerne uspokojený v súlade so 

zásadou konkurzného a reštrukturalizačného konania – t. j. zásadou rovnomerného 

uspokojenia pohľadávok veriteľov v rovnakom postavení.109 

Na vyvodenie trestnej zodpovednosti nepostačuje zvýhodnenie jedného veriteľa pred 

druhým, ak má veriteľ možnosť uspokojiť svoju pohľadávku z iného majetku dlžníka 

(obdobne ako pri trestnom čine poškodzovania veriteľa). V tomto prípade nič nebráni tomu, 

aby veriteľ uspokojil svoju splatnú pohľadávku z iného majetku dlžníka. Tiež nepostačuje, ak 

dlžník len oddiali alebo sťaží možnosť veriteľa uspokojiť jeho pohľadávku za predpokladu, že 

nedošlo k zmareniu uspokojenia veriteľa. Ak je možné uspokojiť veriteľove právo z iného 

majetku dlžníka, nedochádza k nepriaznivému následku, ktorý by porušil záujem spoločnosti; 

a také konanie nenapĺňa znaky skutkovej podstaty trestného činu zvýhodňovania veriteľa 

podľa § 240 Trestného zákona. Tiež ak páchateľ (dlžník, ktorý nie je schopný plniť svoje 

splatné záväzky) odôvodnene uspokojí jedného veriteľa (napr. zaplatí pohľadávku 

elektrárňam), aby mohol pokračovať v podnikateľskej činnosti a v dôsledku toho neskôr 

nedokáže uspokojiť aj ostatných veriteľov; nie je takéto konanie trestným činom podľa §240 

Trestného zákona. Absentuje tu úmysel zmariť uspokojenie svojho veriteľa zvýhodnením 

iného veriteľa. Uvedené je podľa môjho názoru premietnutím princípu ultima ratio do právnej 

praxe. Avšak zámer uspokojiť len jedného veriteľa, za účelom aby bol zabezpečený riadny 

chod podniku, musí byť dôvodný a dlžník sa nemôže spoliehať len na náhodu. Na vyvodenie 

trestnej zodpovednosti sa nevyžaduje, aby bol na dlžníka v čase jeho protiprávneho konania 

podaný návrh na vyhlásenie konkurzu, respektíve, aby na dlžníka už bol vyhlásený 

konkurz.110 
Naopak na vyvodenie trestnej zodpovednosti je dôležité zistenie výšky záväzkov 

dlžníka. Spätne s odstupom niekoľkých rokov je zistenie výšky záväzkov v praxi nesmierne 

zložité a tak sa dokazovanie tohto trestného činu stáva komplikovanejším. 

                                                           
108 Ako príklad možno uviesť sudcu Krajského súdu v Bratislave JUDr. P. Šamka. 
109 ŠAMKO P.: Poznámky k trestnému činu zvýhodňovania veriteľa, In: Zo súdnej praxe č. 6/2016, s. 252 
110 ŠAMKO P.: Poznámky k trestnému činu zvýhodňovania veriteľa, In: Zo súdnej praxe č. 6/2016, s. 250 
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Na druhej strane je zrejmé, že sa v praxi vyskytujú prípady kedy veritelia nie sú 

v postavení poškodeného, ale naopak sú páchateľmi trestných činov. Príkladom môžu byť 

situácie, kedy veritelia prihlásia do konkurzu neexistujúcu pohľadávku alebo svoju existujúcu 

pohľadávku nadhodnotia, aby získali viac. Cieľom konania podvodných veriteľov je zmariť 

uspokojenie skutočných veriteľov dlžníka a získať pre seba neoprávnený prospech. Takéto 

konania môžu napĺňať skutkovú podstatu trestného činu poškodzovania veriteľa podľa § 239 

ods. 2 písm. b) Trestného zákona. Neexistujúcou pohľadávkou rozumieme aj tú časť 

pohľadávky, ktorá siaha nad hodnotu, na ktorú je veriteľ legitímne oprávnený (t. j. 

nadhodnotená pohľadávka). V tomto prípade ide o konania kedy sa jeden veriteľ snaží zmariť 

uspokojenie iných skutočných veriteľov dlžníka. 

 

3 Súbeh trestných činov 

Na záver považujem za vhodné vyjadriť sa aj k súbehu trestných činov poškodzovania 

veriteľa, zvýhodňovania veriteľa a úverového podvodu.  

Jednočinný súbeh trestného činu poškodzovania veriteľa a zvýhodňovania veriteľa je 

vylúčený z dôvodu vzťahu špeciality. Trestný čin zvýhodňovania veriteľa je vo vzťahu 

špeciality k trestnému činu podľa § 239 Trestného zákona. 

Stotožňujem sa s názorom JUDr. P. Šamka, že súbeh trestných činov úverového 

podvodu podľa § 222 Trestného zákona a poškodzovania veriteľa podľa § 239 Trestného 

zákona možný nie je. Pri posudzovaní takýchto prípadov je rozhodujúca práve subjektívna 

stránka trestného činu, a to úmysel páchateľa. Ak mal páchateľ úmysel podvodným spôsobom 

vylákať úver alebo zabezpečenie úveru od veriteľa tým, že ho uvedie do omylu v otázke 

splnenia podmienok na poskytnutie úveru alebo jeho splácanie; zároveň bolo cieľom 

páchateľa nesplácať úver od samotného začiatku, pričom následne sa dlžník napríklad zbavuje 

vecí, ktoré boli zabezpečené záložným právom v prospech úverového veriteľa; takéto konanie 

páchateľa by nemalo byť kvalifikované ako trestný čin poškodzovania veriteľa a ani ako 

súbeh trestných činov poškodzovania veriteľa a úverového podvodu ale len ako trestný čin 

úverového podvodu podľa § 222 Trestného zákona. Naopak v prípade, ak páchateľ riadne 

uzatvoril záväzkovo právny vzťah s úverovým veriteľom, neuviedol veriteľa do omylu 

v otázke splnenia podmienok na poskytnutie alebo splácanie úveru a následne sa zbavuje vecí 

s úmyslom zmariť uspokojenie svojho veriteľa čo i len čiastočne; takéto konanie napĺňa 

znaky trestného činu poškodzovania veriteľa podľa § 239 Trestného zákona. 

Orgány aplikácie práva by sa podľa môjho názoru mali vyhnúť trestaniu trestného činu 

úverového podvodu a poškodzovania veriteľa v súbehu, nakoľko subjektívna a objektívna 

stránka týchto dvoch trestných činov sa líši a na riadne vyvodenie trestnej zodpovednosti je 

potrebné zistiť úmysel páchateľa a tiež objasniť, či boli jednotlivé obligatórne znaky 

skutkových podstát konaním páchateľa naplnené alebo nie. Trestanie trestných činov v 

súbehu má nepriaznivý vplyv na výšku trestnej sadzby, konkrétne tu mám na mysli 

priťažujúce okolnosti ako aj zásady trestania súbehu podľa § 41 Trestného zákona. 

 

Záver 

Z vyššie uvedených skutočností je zrejmé, že problematika vyvodenia trestnej 

zodpovednosti pri trestných činoch podľa § 239 a § 240 Trestného zákona je zložitá 

a vyžaduje posúdenie mnohých predbežných otázok. Je potrebné posúdiť existenciu 

pohľadávky, jej vymáhateľnosť; tiež porušenie zásady pomerného uspokojenia pohľadávok 

a špeciálny subjekt pri trestnom čine zvýhodňovania veriteľa podľa § 240 Trestného zákona 

a iné. § 239 a § 240 Trestného zákona obsahujú tiež odkazy na mimotrestné právne normy.  

Vzhľadom na nejednotnosť právnej úpravy a protichodné rozhodnutia slovenských 

súdov by bolo vhodné zahrnúť pojem „daruje“ aj do § 239 ods. 1 písm. a) Trestného zákona, 

tak ako tomu je v § 239 ods. 2 písm. a) Trestného zákona. Za zváženie stojí tiež 
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zrovnoprávnenie oboch druhov úpadku dlžníka pri trestnom čine zvýhodňovania veriteľa, 

pretože nie je rozhodujúce či je dlžník platobne neschopný alebo predĺžený. 

Za vhodnú považujem skutočnosť, že oba vyššie spomenuté trestné činy (§ 239 a § 

240 Trestného zákona) sú taxatívne uvedené v zákone č. 91/2016 Z. z. o trestnej 

zodpovednosti právnických osôb a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov. Naopak, iné trestné činy súvisiace s ochranou veriteľov v zákone o trestnej 

zodpovednosti právnických osôb obsiahnuté nie sú, ako príklad možno uviesť trestný čin 

nekalej likvidácie podľa § 251b Trestného zákona alebo trestný čin machinácií v súvislosti s 

konkurzným a vyrovnacím konaním podľa § 241 Trestného zákona. Ich doplnenie do zákona 

o trestnej zodpovednosti právnických osôb by bolo potrebné. 
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Abstrakt: Príspevok na tému Veriteľ ako poškodený vo vzťahu k vybraným trestným činom 

je zameraný na niektoré trestné činy, pri ktorých sa do pozície poškodeného dostáva práve 

veriteľ. Článok sa podrobnejšie zameriava na trestný čin poškodzovania veriteľa a trestný čin 

nekalej likvidácie, avšak jeho súčasťou je aj praktický aspekt spočívajúci v reálnych 

konaniach subjektov a ich vyhodnotení orgánmi činnými v trestnom konaní vo vzťahu 

k naplneniu skutkovej podstaty niektorého z trestných činov. 

 

Kľúčové slová: veriteľ, poškodený, ekonomická trestná činnosť. 

 

Abstract: The Article on the topic The creditor as an injured party in relation to selected 

crimes is aimed at some crimes where the creditor is in the position of the injured party. The 

article focuses in detail on the crime of damaging the creditor and the crime of unfair 

liquidation, but it also includes practical examples of real proceedings and their evaluation by 

authorities with competence for criminal proceedings in relation to the fulfilment of the facts 

of any of the criminal offences. 

 

Key words: creditor, injured party, economic crime. 
 

 

1 Úvod 

Tak ako sa vyvíja spoločnosť, dochádza aj k zmenách v páchaní trestnej činnosti, ktorá 

je v mnohých smeroch čoraz sofistikovanejšia, čo sa prejavuje napr. aj pri trestných činoch, 

pri ktorých je poškodeným veriteľ. Ide najmä o trestný čin zavineného úpadku podľa 

ustanovenia § 228 zákona č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov 

(ďalej len ako „Trestný zákon“), trestný čin poškodzovania veriteľa podľa § 239 Trestného 

zákona, trestný čin zvýhodňovania veriteľa podľa § 240 Trestného zákona, ale napr. aj 

marenie exekučného konania podľa § 243a Trestného zákona, marenie konkurzného a 

vyrovnacieho konania podľa § 242 a § 243 Trestného zákona, či sprenevera podľa § 213 ods. 

1 a 2 písm. c) Trestného zákona, kedy je subjektom trestného činu správca, no možno v tejto 

súvislosti hovoriť aj o trestnom čine nekalej likvidácie podľa § 251b Trestného zákona. 

 

2 

Z hľadiska praxe sú trestné konania začínané na podnet, najčastejšie na základe 

trestného oznámenia. Tieto trestné oznámenia podávajú v prevažnej miere veritelia, ktorí sa 

cítia poškodení trestným činom, avšak v rámci svojej oznamovacej povinnosti podávajú 

trestné oznámenia aj exekútori a správcovia.  

 V prípade začatia trestného stíhania sa orgán činný v trestnom konaní zaoberá 

ekonomickou a finančnou situáciou spoločnosti, v ktorej malo dôjsť ku konaniu 
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napĺňajúcemu znaky skutkovej podstaty niektorého z vyššie uvedených trestných činov. 

Podľa vyjadrení vyšetrovateľa záleží postup orgánov činných v trestnom konaní aj od postoja 

subjektu, ktorý je predmetom záujmu. V prípade, že subjekt je ochotný spolupracovať, 

obvykle sa ani nepristúpi k zaisteniu jeho účtovníctva na účely znaleckého skúmania, ale 

pribratý znalec komunikuje aj priamo so subjektom, ktorý mu vydá a sprístupní podklady, 

ktoré znalec považuje za potrebné na vypracovanie znaleckého posudku. Vzhľadom na 

zložitosť veci sa zvyčajne nedávajú vyhotovovať odborné vyjadrenia, ale znalcovi sa zadáva 

priamo vypracovanie znaleckého posudku. Postup, pri ktorom orgány činné v trestnom konaní 

nepristúpia k zaisteniu účtovníctva, je možné považovať za nemalú výhodu pre danú 

spoločnosť, nakoľko táto má isté povinnosti z hľadiska vedenia účtovníctva, podávania 

daňových priznaní a pod. Prípady, keď účtovná jednotka spolupracuje, sú diametrálne odlišné 

od situácií, v ktorých účtovná jednotka nie len, že nechce spolupracovať, ale dokonca zatají 

existenciu účtovníctva, pristúpi k jeho zničeniu, alebo dokonca účtovnú evidenciu vôbec 

nemá. V takýchto prípadoch orgány činné v trestnom konaní vychádzajú jednak z verejne 

dostupných registrov, ktoré zverejňujú údaje na internete, napr. stránka www.finstat.sk, avšak 

oslovujú za účelom získania podkladov aj daňové úrady a banky, pričom pri oboch sa z 

dôvodu ochrany daňového a bankového tajomstva vyžaduje súhlas prokurátora. V takýchto 

podaniach orgány činné v trestnom konaní žiadajú o zaslanie údajov a podkladov týkajúcich 

sa ekonomickej a finančnej situácie účtovnej jednotky. Pri bankách sa osobitne žiadajú 

informácie, či má daný subjekt v tejto platobnej inštitúcii vedený účet, prípade účty, aké sú 

zostatky a pohyby na týchto účtoch. 

 Pri trestnom čine poškodzovania veriteľa podľa § 239 Trestného zákona sú predmetom 

ochrany práva veriteľa, a to najmä právo na uspokojenie jeho nároku, ktorý smeruje voči 

dlžníkovi. Pri uvedenom trestnom čine dochádza k zmenšovaniu majetku dlžníka, ktorý má 

slúžiť na uspokojenie pohľadávky veriteľa, ktorú tento voči dlžníkovi má. Skutková podstata 

predmetného činu zahŕňa pomerne široký výpočet konaní, ktorými sa dlžník môže zbavovať 

svojho majetku, a za ktoré mu hrozí trestnoprávny postih, pričom fakticky ani nemusí prísť 

k reálnemu zmenšeniu majetku dlžníka, ale na naplnenie znakov skutkovej podstaty tohto 

trestného činu postačuje aj to, že páchateľ zmenšenie alebo zánik svojho majetku predstiera. 

Páchateľom tohto trestného činu môže byť jednak samotný dlžník, ale aj osoba, ktorá 

konaním uvedeným v ustanovení § 239 ods. 2 Trestného zákona čo aj len čiastočne zmarí 

uspokojenie veriteľa dlžníka. „Zaplatenie skutočnej (nie fingovanej) pohľadávky, nízke 

ocenenie majetku alebo jeho predaj, ktorým za prevádzanú časť je získaná zodpovedajúca 

protihodnota, nezakladá trestnú zodpovednosť dlžníka podľa 256 TZ (teraz 239 TZ), i keby 

týmto konaním dlžník zmaril alebo čiastočne zmaril uspokojenie veriteľa. K trestnej 

zodpovednosti tiež nestačí, ak dlžník oddiali alebo sťaží uspokojenie veriteľa, ak má veriteľ 

možnosť uspokojiť svoju pohľadávku z iného dlžníkovho majetku.“111 

Vo februári 2012 bol podaný návrh na obžalobu v konaní vedenom pre pokračovací 

zločin poškodzovania veriteľa podľa § 239 ods. 1 písm. a), ods. 5 písm. a) Trestného zákona, 

na tom skutkovom základe, že v úmysle nezaplatiť svoj záväzok vo výške 7.950.000,-Sk 

(263.891,66 Eur), predložil obvinený návrhy na vklad vlastníckeho práva do katastra 

nehnuteľností, na základe ktorých boli prevedené na iné osoby vlastnícke práva 

k nehnuteľnostiam, pričom predtým bol obvinený poškodeným na uhradenie jeho záväzku 

opakovane ústne aj písomne vyzvaný. Táto jeho povinnosť bola zabezpečená zmenkou, na 

základe ktorej bol vydaný aj zmenkový platobný rozkaz, ktorý si obvinený prevzal 

a k prevodu vlastníckeho práva pristúpil až po jeho prevzatí. 

                                                           
111 R 41/1991. 
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Úmysel obvineného zmariť uspokojenie svojho veriteľa videli orgány činné v trestnom 

konaní v postupe obvineného, ktorý pristúpil k predaju všetkého svojho nehnuteľného 

majetku bezprostredne po tom, ako mu bol doručený zmenkový platobný rozkaz.  

V auguste roku 2018 bolo začaté trestné stíhanie za prečin poškodzovania veriteľa 

podľa § 239 ods. 1 písm. a), ods. 4 Trestného zákona účinného od 01.01.2017 do 07.11.2017, 

preto, že v dňoch 13.02.2014 a 01.10.2015 medzi spoločnosťami XXX, s.r.o., so sídlom na 

území Slovenskej republiky  a spoločnosťou YYY Co., Ltd., so sídlom v Iráne, boli 

uzatvorené viaceré kúpne zmluvy na dodanie tovaru v celkovej hodnote 27.000 Eur a 30.400 

Eur, nakoľko spoločnosťou XXX, s.r.o., so sídlom na území Slovenskej republiky, si svoje 

povinnosti vyplývajúce jej z uzavretej zmluvy neplnila, a to ani po opakovanej výzve 

spoločnosti YYY Co., Ltd., so sídlom v Iráne, odstúpila spoločnosť YYY Co., Ltd., so sídlom 

v Iráne, od kúpnych zmlúv a vyzvala spoločnosť XXX, s.r.o., so sídlom na území Slovenskej 

republiky, na vrátenie už zaplatenej kúpnej ceny, k čomu však nedošlo a osoba konajúca za 

spoločnosť XXX, s.r.o., so sídlom so sídlom na území Slovenskej republiky, hneď 

v nasledujúcich dňoch previedla nehnuteľnosti ako aj motorové vozidlá, ktoré mala vo 

vlastníctve na iné subjekty a nakoniec došlo aj k prevodu samotného obchodného podielu 

spoločnosti XXX, s.r.o., so sídlom na území Slovenskej republiky. Rovnako nastali zmeny 

v osobe konateľa a došlo aj zmene sídla spoločnosti XXX, s.r.o., so sídlom na území 

Slovenskej republiky, čím došlo k zmareniu uspokojenia veriteľa – spoločnosti YYY Co., 

Ltd., so sídlom Irán, ktorej bola spôsobená škoda najmenej vo výške 57.400 Eur 

zodpovedajúca výške zaplatenej kúpnej ceny.  

V tomto prípade bolo v podanom trestnom oznámení vyjadrené aj podozrenie, 

či uvedeným konaním nedošlo k naplneniu znakov skutkovej podstaty trestného činu podvodu 

podľa § 221 Trestného zákona. V tejto súvislosti možno poukázať na judikatúru. V zmysle 

rozhodnutia R 53/2003: „Jednání pachatele směřující ke zmaření uspokojení věřitele učiněné 

až v době existence závazkového vztahu, a nikoliv v době jeho vzniku, může vykazovat znaky 

skutkové podstaty trestného činu poškozování věřitele podle § 256 tr. zák., a ne trestného činu 

podvodu podle § 250 tr. zák., byť by šlo o jednání mající podvodný charakter.“ 

Zákonom č. 264/2017 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/1991 

Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré 

zákony, bol novelizovaný aj Trestný zákon a do osobitnej časti bol pridaný nový trestný čin – 

nekalá likvidácia podľa § 251b Trestného zákona. Predmetné ustanovenie je reakciou na 

dlhodobé využívanie tzv. bielych koní. Nezriedka sa stávalo, že ak chcel veriteľ pristúpiť 

k vymáhaniu svojej pohľadávky, v dlžníkovi právnickej osobe došlo k prevodu obchodného 

podielu ako aj k zmene v osobe, resp. osobách pôsobiacich vo funkcii štatutárneho orgánu, 

pričom spravidla sú nadobúdateľmi obchodných podielov a novými štatutármi nekontaktné 

osoby, osoby bez domova, alebo dokonca štátni príslušníci iných štátov. Tieto prevody 

obchodného podielu, ako aj zmeny v personálnom obsadení štatutárnych orgánov, prebiehali 

za účasti „sprostredkovateľa“, ktorý zabezpečil osobu, ktorá sa stala novým spoločníkom 

a štatutárom. Spolu s týmito zmenami spravidla dochádzalo aj k zmene sídla spoločnosti. 

V dôsledku takéhoto konania sa pre veriteľa jeho pohľadávka stáva nedobytnou. Dôvodová 

správa k zákonu č. 264/2017 Z. z. uvádza nasledovné: „Sprísnenie povinností štatutárnych 

orgánov spoločností sa týka najmä prípadov „faktickej likvidácie“ obchodnej spoločnosti 

tým, že sa využijú „služby“ tzv. bielych koní a taktiež prípadov, ak posledný jediný štatutár sa 

vzdá svojej funkcie a spoločnosť ostane bez štatutára.“ 

Uvedeným konaním sa obchádzal postup podľa ustanovení § 70 a nasl. zákona č. 

513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, ktoré upravujú likvidáciu 

spoločnosti. Tieto ustanovenia chránia aj veriteľov subjektu, ktorý má zaniknúť, a to najmä 

s poukazom na jej zverejňovanie v obchodnom vestníku a uvádzanie obchodného mena 

spoločnosti spolu s dodatkom „v likvidácii“. 

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1991/513/
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1991/513/
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V ustanovení § 251b Trestného zákona sú obsiahnuté tri základné skutkové podstaty. 

V zmysle ods. 1 predmetného ustanovenia sa trestného činu nekalej likvidácie dopustí ten, kto 

vyhľadá alebo sprostredkuje takú osobu, ktorá nemá reálny záujem o výkon práv a povinností 

spojených s majetkovou účasťou v spoločnosti, resp. nemá reálny záujem o výkon a skutočné 

pôsobenie v pozícii štatutárneho orgánu a svoju totožnosť len formálne prepožičiava. Na 

naplnenie znakov skutkovej podstaty trestného činu nekalej likvidácie sa vyžaduje, aby ten, 

kto takúto osobu sprostredkoval, konal v úmysle zmariť riešenie ukončenia podnikania 

likvidáciou. 

V zmysle ods. 2 ustanovenia § 251b Trestného zákona sa trestného činu nekalej 

likvidácie dopustí aj ten, kto prevedie účasť na právnickej osobe na takú osobu, ktorá nemá 

skutočný záujem o výkon práv a povinností s tým súvisiacich, ale len prepožičiava na tento 

účel svoju totožnosť. Rovnako ako v predchádzajúcom prípade aj tu sa pre naplnenie znakov 

skutkovej podstaty vyžaduje úmysel zmariť riešenie ukončenia podnikania likvidáciou. 

Podľa tretieho odseku predmetného ustanovenia je za trestný čin nekalej likvidácie 

podľa § 251b Trestného zákona trestne zodpovedná aj osoba, ktorá poskytne svoje meno, 

priezvisko a totožnosť na účel prevodu účasti na právnickej osobe alebo tak koná za účelom 

ustanovenia do funkcie štatutárneho orgánu, pričom mala a mohla vedieť, že ten subjekt, 

ktorý na ňu účasť na právnickej osobe previedol, resp., ktorý ju ustanovil do funkcie 

štatutárneho orgánu, tak konal s úmyslom zmariť riešenie ukončenia podnikania likvidáciou. 

Na rozdiel od prvých dvoch odsekov sa v tomto prípade z hľadiska subjektívnej 

stránky nevyžaduje úmysel, ale postačuje nedbanlivosť, Trestný zákon výslovne hovorí 

o nevedomej nedbanlivosti. 

Vo všetkých troch skutkových prípadoch ide o prečin, za ktorý Trestný zákon 

ustanovuje trest odňatia slobody neprevyšujúci päť rokov. 

V súvislosti s predmetnou novelou je potrebné poukázať na istú medzeru v zákone, 

nakoľko o trestný čin nekalej likvidácie podľa ustanovenia § 251b nebol rozšírený výpočet 

trestných činov obsiahnutý v ustanovení §3 zákona č. 91/2016 Z. z. o trestnej zodpovednosti 

právnických osôb a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

V súčasnosti existujú spoločnosti, ktoré v rámci svojej podnikateľskej činnosti sprostredkujú 

práve takýto prevod obchodného podielu spoločnosti na osobu, ktorá nemá skutočný záujem 

vykonávať práva a povinnosti, ktoré na ňu boli prevedené, resp. napomáhajú pri zmene 

v osobe konateľa. 

Dňa  10.07.2018 bolo vyšetrovateľom začaté trestné stíhanie pre trestný čin nekalej 

likvidácie podľa ustanovenia § 251b ods. 3 Trestného zákona na tom skutkovom základe, že 

na základe návrhu na zápis zmeny údajov v obchodnom registri, ktorý bol podaný v úmysle 

zmariť riešenie ukončenia podnikania likvidáciou, došlo k zmene v osobe spoločníka ako aj 

k zmene v osobe konateľa tejto spoločnosti, hoci títo nemali skutočný záujem o účasť na 

právnickej osobe a o pôsobenie ako štatutárny orgán právnickej osoby. Podkladom zmeny 

bolo rozhodnutia jediného spoločníka, na základe ktorého došlo aj k podpisu zmluvy 

o prevode obchodného podielu. 

Aj vyššie popisovaný skutok, ku ktorému došlo v roku 2015, kedy sa po zbavení 

majetku dlžníkom – právnickou osobou – došlo aj k prevodu majetkovej účasti na tejto 

spoločnosti a k zmene v osobe konateľa, by v prípade spáchania uvedeného skutku už za 

účinnosti novely č. 264/2017 Z. z. trestné stíhanie viedlo aj pre trestný čin nekalej likvidácie 

podľa ustanovenia § 251b Trestného zákona. 

Trestného činu zvýhodňovania veriteľa podľa ustanovenia § 240 Trestného zákona sa 

dopustí ten, kto v pozícii dlžníka počas toho ako nie je schopný plniť svoje splatné záväzky, 

čo i len čiastočne zmarí uspokojenie svojho veriteľa tým, že zvýhodní iného veriteľa. 

Diferencia v komparácii s trestným činom poškodzovania veriteľa spočíva v tom, že majetok 

dlžníka je použitý na nerovnomerné uspokojenie veriteľov, resp. na také uspokojenie v 



85 

konkurze, ktoré je v rozpore s rozvrhom konečného výťažku podľa ustanovenia § 96 zákona 

č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov, nakoľko 

pohľadávky prihlásené v konkurze možno uspokojovať len na základe rozvrhu, ktorého 

zostavenie podlieha pravidlám obsiahnutým v zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze 

a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov.112 Zvýhodnenie veriteľa teda spočíva 

v takom konaní dlžníka, ktorý síce plní niektorému zo svojich veriteľov, a to len v rozsahu, na 

ktorý má veriteľ nárok, avšak vzhľadom na existenciu ďalších záväzkov dlžníka voči iným 

veriteľom, takýmto uspokojením pohľadávky jedného veriteľa, dochádza k ukráteniu 

ostatných veriteľov dlžníka.  

Podozrenie zo spáchania tohto trestného činu, ako aj podozrenie zo spáchania 

trestného činu  nevyplatenia mzdy a odstupného podľa § 214 Trestného zákona a trestného 

činu marenia konkurzného alebo vyrovnacieho konania podľa § 242 Trestného zákona bolo 

preverované na základe trestného oznámenia, ktoré podali piati zamestnanci, a v ktorom ako 

podozrivého označili konateľa spoločnosti, s ktorou mali uzavretý pracovný pomer, na tom 

skutkovom základe, že za január 2016 a február 2016 osoba konajúca za spoločnosť  XXX, 

s.r.o., z doposiaľ nezistených príčin nevyplatila najmenej piatim zamestnancom časť mzdy, 

náhradu mzdy za dovolenku a odstupné, na ktorých vyplatenie mali títo nárok v deň ich 

splatnosti k 29.02.2016 a 31.03.2016, čím spôsobila škodu R. B., nar., v sume 1 225,49 Eur, 

R. Ko., nar., v sume 1 119,61 Eur, R. Ki. nar., v sume 2 959,70 Eur, M. Č., nar., v sume 1 

363,21 Eur a K. P., nar., v sume 845,81 Eur a celkovú škodu spolu v sume 7 513,82 Eur.  

K podozreniu zo spáchania trestného činu marenia konkurzného a vyrovnacieho 

konania oznamovatelia uviedli, že osoba konajúca za spoločnosť XXX, z doposiaľ 

nezistených príčin, na príslušný okresný súd v zmysle § 11 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze 

a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov, majúc vedomosť o úpadku 

spoločnosti XXX, na túto nepodala návrh na vyhlásenie konkurzu a k podozreniu zo 

spáchania trestného činu zvýhodňovania veriteľa sa uvádzalo, že osoba konajúca za 

spoločnosť XXX, zvýhodnila iného veriteľa pred najmenej 5 svojimi zamestnancami, ktorým 

nevyplatila časť mzdy, náhradu mzdy za dovolenku a odstupné, na ktorých vyplatenie mali 

títo nárok v deň ich splatnosti k 29.02.2016 a 31.03.2016, čím spôsobila škodu R. B., nar., 

v sume 1 225,49 Eur, R. Ko., nar., v sume 1 119,61 Eur, R. Ki., nar., v sume 2 959,70 Eur, M. 

Č., nar., v sume 1 363,21 Eur a K. P., nar., v sume 845,81 Eur a celkovú škodu spolu v sume 

7 513,82 Eur. 

V tomto prípade bolo trestné stíhanie začaté, avšak následne bolo zastavené z dôvodu, 

že skutok nie je trestným činom a nie je ani dôvod na postúpenie veci. Orgány činné 

v trestnom konaní preverovali tvrdenia uvedené v podanom trestnom oznámení, v ktorých 

oznamovatelia poukazovali na to, že im nebola vyplatená mzda a splnené ďalšie nároky 

vyplývajúce z pracovnoprávneho vzťahu, na ktoré bol zamestnávateľ povinný, a že táto 

situácia v spoločnosti pretrváva, nakoľko z nej už práve z dôvodu nevyplácania mzdy odišlo 

viacero zamestnancov, a že napriek tomu, že spoločnosť mala povinnosť uhrádzať mzdy 

zamestnancom, použila peňažné prostriedky na uspokojenie pohľadávky iného veriteľa.  

V konaní vypovedal konateľ spoločnosti, ktorý uviedol, že zamestnancom – medzi 

ktorými sú aj oznamovatelia – bola vyplatená časť ich nárokov a priebežne sa uhrádzajú časti 

ich nárokov podľa ekonomických a finančných možností spoločnosti. Ďalej poukázal na 

skutočnosť, že sa dohodol aj s bývalými zamestnancami, ktorým taktiež po častiach spláca ich 

nároky vyplývajúce z už ukončených pracovných pomerov, a že s dvomi zamestnancami sa 

dokonca dohodol na opätovnom zamestnaní po zlepšení ekonomickej situácie spoločnosti, 

nakoľko pracovný pomer týchto osôb trval desať a jedenásť rokov. K uhradeniu pohľadávky 

iného veriteľa sa konateľ spoločnosti vyjadril tak, že išlo o uhradenie pohľadávky dôležitého 

                                                           
112 BURDA, E., ČENTÉŠ, J., KOLESÁR, J., ZÁHORA, J, a kol.: Trestný zákon. Osobitná časť. Komentár. II. 

diel 1. vydanie. Praha: C. H. Beck, 2011. s. 608. 



86 

dodávateľa, pričom uskutočnenie obchodu nadväzujúceho na predmetné dodanie tovaru malo 

pre spoločnosť zásadný ekonomický význam. K podozreniu zo spáchaniu trestného činu 

marenia konkurzného a vyrovnacieho konania konateľ spoločnosti uviedol, že zvolil cestu 

tzv. neformálnej reštrukturalizácie, pri ktorej si so svojimi veriteľmi dohodol odklad 

splatnosti záväzkov a taktiež bolo dojednané plnenie v splátkach. Tvrdenia konateľa v tomto 

prípade korešpondovali s účtovnou dokumentáciou, ako aj s písomnou komunikáciou 

s veriteľmi, s poukazom na uvedené skutočnosti bolo trestné stíhanie vo veci zastavené.  

 

3 Záver 

Na záver je potrebné uviesť, že ekonomická trestná činnosť je páchaná čoraz 

sofistikovanejším spôsobom, a preto je čoraz náročnejšie jednak odhaliť skutočne páchanú 

trestnú činnosť a odlíšiť ju napr. od negatívneho dopadu zlej ekonomickej situácie 

v spoločnosti. V trestných stíhaniach vedených pre niektorý z vyššie uvedených trestných 

činov sú v prevažnej miere mimoriadne dôležité odborné znalosti a v konaniach sa priberajú 

znalci práve za účelom posúdenia účtovnej a finančnej situácie dlžníka, nakoľko ide 

o pomerne zložitú problematiku a výsledky znaleckého skúmania sú jedným z hlavných 

podkladov pre rozhodnutie orgánov činných v trestnom konaní a súdov. Ďalším hľadiskom je 

subjektívna stránka. Napr. pri trestných činoch poškodzovania veriteľa podľa § 239 Trestného 

zákona a zvýhodňovania veriteľa podľa § 240 Trestného zákona postihuje Trestný zákon také 

konanie, ktoré smeruje k zmareniu uspokojenia nárokov veriteľov, resp. niektorých 

z veriteľov dlžníka, sa v základnej skutkovej podstate vyžaduje úmyselné zavinenie, čo 

zároveň predstavuje o niečo náročnejší postup v dokazovaní pri takejto činnosti. Nestačí 

vychádzať len z povinnosti konať, v prípade štatutárnych orgánov s odbornou starostlivosťou 

a ďalej sa nevenovať subjektívnej stránke, nakoľko v konaní je potrebné preukázať naplnenie 

všetkých znakov skutkovej podstaty.  
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Abstrakt: Princíp ultima ratio predstavuje výnimku z formálneho posudzovania trestných 

činov, pričom čin sa posudzuje z materiálneho hľadiska. Ultima ratio, ktorý je tiež v našich 

podmienkach nazývaný „materiálny korektív“, je prostriedok selekcie činov, ktoré sú pre 

spoločnosť takmer bez závažnosti. Spolu s princípom ultima ratio je potrebné najmä pri 

majetkových trestných činoch posudzovať aj primeranú mieru opatrnosti poškodeného, ktorý 

svojím konaním alebo nekonaním výrazne dopomohol k spáchaniu trestného činu 

a spôsobenému následku.    

 

Abstract: The ultima ratio principle represents the exception to the formal assessment of the 

criminal offences, where the act is assessed from a material aspect. Ultima ratio, which also 

referred as to „the material corrective“ in our terms, is a mean of selection of acts, which are 

almost insignificantly dangerous for the society. Along with the ultima ratio principle, also 

the reasonable prudence of the injured party is needed to be considered, especially in cases of 

property criminal offenses, since the injured party by his/her actions or failure to act might 

have significantly supported the commission of the criminal offense and the consequence. 

 

 

1 Úvod 

V slovenskom právnom poriadku v zásade platí, že trestné právo predstavuje posledný 

prostriedok ochrany spoločnosti pred konaním, ktoré má protiprávny charakter. Obzvlášť 

tento princíp platí v prípade súkromnoprávnych vzťahov, ktoré sú založené na zmluvnom 

základe. Pokiaľ má byť nejaké konanie posúdené ako trestný čin, musí sa jednať o tak hrubé 

porušenie právnych predpisov, že toto si vyžaduje použitie trestnoprávnej represie najmä 

s ohľadom na celospoločenský záujem na ochrane pred páchateľmi, ktorí hrubo porušujú 

právne normy až v takom rozsahu, že sa jedná o porušenie základných spoločenských hodnôt 

a princípov. Zároveň treba poznamenať, že trestné právo nie je prostriedkom ochrany 

jednotlivcov a ich práv pred bežným porušením súkromnoprávnych vzťahov a neslúži ako 

prostriedok nahrádzajúci aktívnu ochranu práv a oprávnených záujmov jednotlivcov 

vyplývajúcich zo súkromnoprávnych vzťahov. Nie je žiaduce, aby ochranu jednotlivcov pri 

hájení si svojich práv preberali orgány činné v trestnom konaní. Taktiež nie je dôvodné, aby 

trestné konanie predstavovalo prostriedok, resp. „cestu ľahšieho odporu“ pri zhromažďovaní 

dôkazov pre účely prebiehajúceho, prípadne budúceho civilného konania 

v súkromnoprávnych vzťahoch. Trestné právo a ochrana subjektov z neho vyplývajúca má 

nastupovať v prípade, pokiaľ konanie konkrétneho subjektu hrubo prekračuje rámec 

súkromnoprávnych vzťahov a pokiaľ je toto konanie takej závažnosti, že došlo k naplneniu 

niektorej zo skutkových podstát trestných činov upravených v osobitnej časti zákona č. 

300/2005 Z.z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov (ďalej len „Trestný zákon“). 

V tejto súvislosti je potrebné poukázať najmä na čl. 17 ods. 2 Ústavy SR, podľa ktorého 

nikoho nemožno stíhať alebo pozbaviť slobody inak, ako z dôvodov a spôsobom, ktorý 
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ustanoví zákon, a zároveň nikoho nemožno pozbaviť slobody len pre neschopnosť dodržať 

zmluvný záväzok.  

 

2 Ultima ratio v Trestnom zákone č. 300/2005 Z. z. 

Samotný princíp ultima ratio predstavuje určité materiálne ponímanie trestného činu. 

Jedná sa o výnimku z formálneho chápania trestného činu. Práve prostredníctvom tohto 

princípu je daný pohľad na trestné právo ako na posledný prostriedok ochrany spoločnosti 

pred protiprávnym konaním subjektov. V prípade aplikácie princípu ultima ratio sa jedná 

o prípady, kedy došlo k naplneniu formálnych znakov skutkovej podstaty trestného činu, ale 

z materiálneho hľadiska sa jedná o taký charakter činu, ktorého nebezpečnosť je pre 

spoločnosť zanedbateľná. Jedná sa o tzv. materiálny korektív vo vzťahu k formálnemu 

hľadisku trestného činu. Teda v prvom rade je potrebné posudzovať čin z formálneho 

hľadiska, až následne sa vyhodnocuje materiálny korektív. Princíp ultima ratio selektuje 

prípady, ktoré nemajú pre spoločnosť adekvátnu nebezpečnosť, a tieto stavia mimo trestného 

konania. Pri jeho aplikácii sa posudzuje najmä spôsob spáchania skutku, jeho následok, snaha 

o odstránenie škodlivého následku, osoba páchateľa, rozsah zavinenia, motív, význam 

zákonom chráneného záujmu, proti ktorému čin smeroval a iné. Tieto kritériá sa posudzujú 

jednotlivo, ale aj vo vzájomných súvislostiach a je len v kompetencii konajúceho orgánu 

činného v trestnom konaní alebo súdu, ako ich vyhodnotí. 

Podľa pôvodne platného a účinného Trestného zákona č. 140/1961 Zb. nebolo 

stanovené delenie trestných činov na prečiny a zločiny. Starý Trestný zákon uvádzal pojem 

čin, pričom neselektoval trestné činy podľa ich závažnosti. V rámci právnej úpravy účinnej do 

31.12.2005 bol princíp ultima ratio zakotvený najmä v § 3 ods. 2 Trestného zákona č. 

140/1961 Zb. Podľa uvedeného ustanovenia pokiaľ sa jednalo o čin, ktorého stupeň 

nebezpečnosti pre spoločnosť bol nepatrný, takýto čin nebol trestným činom, a to aj keď ináč 

vykazoval znaky trestného činu. Zákonodarca teda v minulosti dal pomerne široký priestor 

orgánom činným v trestnom konaní a súdom, aby mohli v plnom rozsahu a na každý druh 

trestnej činnosti aplikovať princíp ultima ratio. Zákon pri uplatnení princípu ultima ratio 

nerozlišoval podľa závažnosti činu, spôsobeného následku, ani podľa porušenia zákonom 

chráneného záujmu.     

Trestné činy sa podľa Trestného zákona č. 300/2005 Z. z. delia na prečiny (§ 10) 

a zločiny (§ 11). V súčasnosti existuje formálny náhľad na posudzovanie zločinov – 

nebezpečnejších činov z hľadiska závažnosti, ktorý je vyjadrený v trestnej sadzbe. V prípade 

zločinov zákonodarca neumožnil orgánom činným v trestnom konaní a súdu posudzovať 

a vyhodnocovať mieru závažnosti, a tým pri uplatnení princípu ultima ratio konštatovať, že sa 

nejedná o trestný čin. V prípade, pokiaľ dôjde k naplneniu formálnych znakov zločinu, 

nastupuje účinok trestnoprávnej represie, a to bez možnosti posudzovania činu z materiálneho 

hľadiska. Pri posudzovaní trestnosti činov z hľadiska princípu ultima ratio nie je zvyčajne 

možné sa úplne odvolávať na českú právnu úpravu, nakoľko v Českej republike je právna 

úprava odlišná od tej slovenskej, pričom aj rekodifikovaný český Trestný zákon jednoznačne 

upravil zásadu subsidiarity trestnoprávnej represie pre všetky trestné činy (§ 12 ods. 2).  

V rámci rekodifikovaného Trestného zákona je princíp ultima ratio zakotvený v § 10 

ods. 2. Zákonodarca týmto umožnil posudzovanie činov z materiálneho hľadiska len pre činy 

najnižšej závažnosti, a to pre prečiny. Znenie § 10 ods. 2 Trestného zákona je dokonca 

vykladané tým spôsobom, že orgány činné v trestnom konaní a súdy sú povinné 

vyhodnocovať individuálne v každom prípade, či sa jedná o prečin.113 Z uvedeného vyplýva, 

že pokiaľ konajúci orgán činný v trestnom konaní alebo súd dospeje v konkrétnej trestnej veci 

k záveru, že došlo k naplneniu formálnych znakov skutkovej podstaty prečinu, je povinný 

                                                           
113 Porovnaj stanovisko NS SR z 26.11.2013, sp. zn. Tpj 45/2013  
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následne skúmať, či z materiálneho hľadiska je čin závažný a spoločensky nebezpečný 

v takom rozsahu, aby sa jednalo o prečin.  

Princíp ultima ratio je dôvodné použiť „najmä v takých situáciách, kedy uplatnením 

iného druhu zodpovednosti možno dosiahnuť splnenie všetkých ostatných funkcií vyvodenia 

zodpovednosti, t. j. splnenie cieľa reparačného a preventívneho a pritom funkcia represívna 

nie je nevyhnutná.“114 

Aplikácia princípu ultima ratio a materiálneho korektívu je potrebná aj vzhľadom na 

účelnosť a hospodárnosť konania. Nie je žiaduce, aby orgány činné v trestnom konaní a súdy 

stíhali také trestné činy, ktoré síce vykazujú formálne znaky trestného činu, avšak vzhľadom 

na všetky okolnosti prípadu sa jedná o činy, ktoré nemajú takmer žiadnu spoločenskú 

nebezpečnosť (napr. krádež pečiva za 0,3 €). Taktiež nie je žiaduce, aby prebiehalo trestné 

konanie o činoch, ktoré síce dosahujú znaky trestného činu, avšak poškodený subjekt má 

k dispozícii iné prostriedky svojej ochrany mimo trestného práva, pričom tieto neuplatňuje 

a očakáva od orgánov činných v trestnom konaní a súdov, že tieto budú suplovať jeho aktivity 

smerujúce k uplatneniu svojich práv v civilnom sporovom konaní.  

 

3 Vymáhanie pohľadávky veriteľom prostredníctvom trestného konania  

 V právnej praxi sa neustále zvyšuje trend, že veritelia sa obracajú na orgány činné 

v trestnom konaní s požiadavkou trestného stíhania ich dlžníka, ktorý im nezaplatil ich 

splatnú pohľadávku. Takíto oznamovatelia, a to často aj prostredníctvom svojich právnych 

zástupcov, zvyčajne argumentujú tým, že dlžník ich uviedol do omylu v otázke včasného 

splatenia ich pohľadávky, prípadne že sa určite zbavil svojho majetku alebo uprednostnil 

iných veriteľov, aby zmaril splatenie pohľadávky. Zvyčajne sa odvolávajú na to, že boli 

poškodení na základe spáchania trestného činu podvodu podľa § 221 Trestného zákona, 

trestného činu poškodzovania veriteľa podľa § 239 Trestného zákona, trestného činu 

zvýhodňovania veriteľa podľa § 240 Trestného zákona, prípadne iných trestných činov proti 

majetku a žiadajú dlžníka v trestnom konaní zaviazať k náhrade škody. Tieto trestné 

oznámenia bývajú založené výlučne na argumentácii oznamovateľov, pričom z trestného 

oznámenia zvyčajne nevyplýva žiadna relevantná skutočnosť, ktorá by nasvedčovala tomu, že 

v danom prípade skutočne došlo k uvedeniu do omylu veriteľa, alebo že by dlžník zavinene 

zmaril uspokojenie pohľadávky veriteľa. Zväčša sa jedná o zjavne účelové trestné oznámenia, 

kedy veritelia využívajú trestné konanie ako prostriedok svojej ochrany, pričom sa úmyselne 

vyhýbajú civilnému sporovému konaniu, ktoré je od trestného konania nákladnejšie. Treba 

brať na zreteľ, že nie je cieľom trestnoprávne postihovať riziko v podnikateľskom prostredí, 

ktoré neviedlo k zisku, ale viedlo k strate (škode).115 

V prípade, pokiaľ je z trestného oznámenia zrejmé, že toto nemá žiaden reálny 

podklad, jedná sa o fiktívne argumenty veriteľa a zo strany dlžníka sa nejedná o žiadne 

systematické konanie, nie je dôvod na začatie trestného stíhania. Určujúca je aj skutočnosť, že 

na základe fiktívnej argumentácie oznamovateľa, ktorá nemá žiaden dôkazný podklad, 

policajt nie je schopný reálne naformulovať skutok, aby tento spĺňal základné zákonné 

atribúty. Policajt je totiž povinný v skutku uviesť okrem iného aj spôsob spáchania trestného 

činu, teda o aké konkrétne konanie sa jedná. Toto konanie však musí v sebe zahŕňať všetky 

kvalifikačné znaky obsiahnuté v skutkovej podstate toho konkrétneho trestného činu.  Avšak 

keby policajt aj bol spôsobilý skutok naformulovať výlučne na základe argumentov 

oznamovateľa, a takto by mohol začať trestné stíhanie podľa § 199 ods. 1 zákona č. 301/2005 

Z.z. Trestný poriadok v znení neskorších predpisov (ďalej len „Trestný poriadok“), nemá 

takto postupovať len preto, aby dokazovaním po začatí trestného stíhania overoval argumenty 

                                                           
114 MUSIL J., Trestná zodpovednosť ako prostriedok ultima ratio. Kriminalistika 3/2012, ročník 2012, 

Ministerstvo vnútra ČR, s. 164 
115 ŠAMKO, P. Trestný čin podvodu, Komentár s judikatúrou, Iura edition, 2012, s. 152 
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oznamovateľa (veriteľa) a skúmal, či skutok, pre ktorý trestné stíhanie začal, sa vôbec stal a je 

trestným činom.    

V prípade, pokiaľ po podaní trestného oznámenia na jeho podklade a na základe 

dokazovania vykonaného v tzv. predprípravnom konaní nie je dôvodné začať trestné stíhanie, 

musí veriteľ využiť prostriedky ochrany svojich práv a oprávnených záujmov mimo trestného 

konania, predovšetkým prostredníctvom prostriedkov súkromnoprávnej povahy. 

Trestnoprávnu kvalifikáciu určitého konania (ktoré má súkromnoprávny základ) ako trestného 

činu treba považovať za ultima ratio, teda krajný prostriedok, ktorý má význam v prvom rade 

z hľadiska ochrany základných spoločenských hodnôt. Spravidla ním však nemožno suplovať 

ochranu práv a právnych záujmov fyzických osôb alebo právnických osôb v oblasti 

súkromnoprávnych vzťahov, kde je kladený dôraz najmä na ich individuálnu aktivitu v tom 

zmysle, aby sa starali o svoje práva, ktorým má poskytovať ochranu súdna moc.116     

 

4 Primeraná miera opatrnosti poškodeného 

Primeraná miera opatrnosti poškodeného má v trestnom konaní význam z dvoch 

hľadísk. Prvé hľadisko nadväzuje na princíp ultima ratio a druhé hľadisko predstavuje také 

konanie poškodenej osoby, že toto má za následok absenciu naplnenia znakov skutkovej 

podstaty trestného činu, a to najmä z hľadiska objektívnej stránky.   

 Pokiaľ sa jedná o uplatnenie princípu ultima ratio pre nedodržanie primeranej miery 

opatrnosti podvedenou osobou, je aj z vyššie uvedeného zrejmé, že toto bude aplikované pri 

menej závažných trestných činoch – prečinoch. V takom prípade v podstate konštatujeme, že 

došlo k formálnemu naplneniu kvalifikačných znakov konkrétneho trestného činu, avšak 

k spáchaniu činu došlo vzhľadom na určité spoluzavinenie poškodenej osoby, čím 

nebezpečnosť činu stráca požadovanú závažnosť. V takom prípade by došlo k použitiu § 10 

ods. 2 Trestného zákona, teda materiálneho korektívu.  

Existujú však aj prípady, kedy je možné vzhľadom na hrubú neopatrnosť poškodenej 

osoby konštatovať, že nedošlo k naplneniu znakov skutkovej podstaty. Jedná sa o také 

prípady, kedy podvedená osoba umožní páchateľovi spáchať trestný čin tým, že bude 

akceptovať informáciu alebo konanie inej osoby, ktoré sú ľahko a bežnými prostriedkami 

overiteľné. Jedná sa o prípady trestného činu podvodu a trestných činov od neho odvodených 

(úverový podvod, poistný podvod, subvenčný podvod a i.), kedy je podvedený subjekt 

uvádzaný do omylu, avšak informácia, ktorá ho má uviesť do omylu, je ľahko a bežnými 

prostriedkami overiteľná. Taktiež sa môže jednať o informáciu, ktorá je do značnej miery 

nepravdepodobná, až priam nemožná, kedy pre posúdenie pravdivosti takej informácie nie je 

potrebné ani jej ďalšie overovanie. V takom prípade možno dospieť k záveru, že sa nejedná 

o informáciu, ktorá by mohla uviesť poškodenú osobu do omylu, nakoľko keby poškodená 

osoba vynaložila len minimálnu snahu, zistila by, že sa jedná o mylnú informáciu. „V prípade, 

ak bolo zreteľné, že osoba bežne dostupným spôsobom mala možnosť omyl detegovať a 

následne ho odstrániť, avšak tak neurobila, mala by byť zodpovedná za spôsobený následok 

sama a bola by nútená domáhať sa ochrany svojich práv prostriedkami mimo trestnej 

povahy“.117 

V tomto smere sa jednoznačne vyvíja najmä česká právna prax, ktorá primeranej 

opatrnosti poškodenej osoby v súkromnoprávnych vzťahoch prikladá značný dôraz. „Pokiaľ 

ide o súkromnoprávny vzťah, je treba trvať na tom, aby na ochranu svojich majetkových 

záujmov primárne dbali predovšetkým samotní účastníci takéhoto vzťahu. Od nich je nutné 

požadovať, aby postupovali obozretne a aby dodržiavali aspoň elementárne zásady opatrnosti, 

                                                           
116 Porovnaj uznesenie Ústavného súdu SR, sp. zn. IV.ÚS 55/09  
117 HAMRANOVÁ, D. Uplatňovanie princípu ultima ratio a zásady subsidiarity v majetkovej kriminalite, 

Majetkové trestné činy včera a dnes, zborník príspevkov z konferencie, Spisy Právnickej fakulty MU, rada 

teoretická, zv. Č. 558, Brno: Masarykova univerzita, Právnická fakulta, 2016, s. 325 
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zvlášť pokiaľ pre to existujú ľahko dosiahnuteľní prostriedky.118 „Za situácie, kedy v rámci 

súkromnoprávneho vzťahu poškodený sám svojou zjavnou neopatrnosťou, ktorej sa mohol 

ľahko vyvarovať, pristúpil k neistej finančnej dispozícii a vynaložil finančné prostriedky, 

potom sa s dôsledkami tejto neistoty musí taktiež aj sám vysporiadať, a to za použitia 

prostriedkov súkromného práva. Z hľadiska princípov, na ktorých je založený demokratický 

právny štát, je neprijateľné, aby trestným postihom jedného účastníka súkromnoprávneho 

vzťahu bola nahradzovaná nevyhnutná miera opatrnosti druhého účastníka pri ochrane 

vlastných práv a majetkových záujmov. Trestným postihom nie je totiž možné nahradzovať 

inštitúty iných právnych odvetví určené k ochrane majetkových práv a záujmov.“119 

V súčasnosti sa však právna prax uberá tým smerom, že aj primeranú opatrnosť 

poškodeného je potrebné individualizovať. Pokiaľ je totiž omyl definovaný ako rozpor medzi 

skutočnosťou a predstavou u oklamanej osoby, potom nemožno odhliadnuť od sumy jeho 

vedomostí o skutočnosti, ktorá je predmetom omylu a od jeho spôsobilosti byť 

podvedeným.120 Každý prípad a mieru zavinenia podvedenej osoby je teda potrebné 

posudzovať individuálne, a to vzhľadom na vek, vzdelanie, sociálne zázemie a iné faktory. 

Napríklad pri záväzkových vzťahoch „treba zdôrazniť, že v praxi orgánov činných v trestnom 

konaní je potrebné zaviesť rozsiahlejšie dokazovanie k osobe poškodeného, pretože ak je 

tento bežnou fyzickou osobou, v porovnaní s nebankovými subjektmi je v oveľa ťažšej 

pozícii, kedy najčastejšie jednak nemá toľko skúseností s realizáciou podobných operácií, ale 

na druhej strane tiež nemá toľko možností, ako preukázať podvodné konanie svojho 

partnera.“.121   

Existujú právne názory, ktoré neakceptujú posudzovanie zanedbania primeranej miery 

opatrnosti poškodeného ako dôvod nenaplnenia kvalifikačného znaku uvedenia do omylu, 

pričom vychádzajú striktne zo subjektívneho postoja páchateľa. S týmito argumentmi sa však 

nestotožňujem, nakoľko v prvom rade treba skúmať objektívne hľadisko, teda či vôbec mohlo 

dôjsť k uvedeniu do omylu. Stotožňujem sa však s tým, že každý prípad je potrebné 

posudzovať individuálne, pričom je potrebné vychádzať z viacerých faktorov, a to o akú 

informáciu sa jedná, v akom rozsahu by mohla byť táto informáciu už na prvý pohľad 

nepravdivá, aký je charakter osoby, ktorej je nepravdivá informácia smerovaná (starý človek, 

mentálne postihnutá osoba, vysokoškolsky vzdelaná osoba). Teda aj kritérium primeranej 

miery opatrnosti poškodeného treba z objektívneho hľadiska posudzovať individuálne, a to 

s ohľadom na všetky okolnosti prípadu a osoby.  

 

5 Záver 

Veriteľ si vyžaduje ochranu vyplývajúcu z právneho poriadku. Avšak nepovažujem za 

žiaduce, aby si svoju ochranu zabezpečoval prostredníctvom trestného konania a svoje právo 

aktívne sa domáhať svojich práv vplývajúcich zo súkromnoprávnych vzťahov prenášal na 

orgány činné v trestnom konaní a súdy v rámci trestného konania. V takom prípade je 

potrebné aplikovať zásadu subsiadiarity trestnoprávnej represie, ktorá v sebe zahŕňa ako 

princíp ultima ratio, tak aj vyžadovanie primeranej opatrnosti poškodeného. Je však potrebné 

uvedené aplikovať prísne individuálne pre jednotlivé prípady tak, že sú vzaté na zreteľ všetky 

okolnosti prípadu, prípadného páchateľa, jeho zavinenia, spôsobu spáchania skutku, následku, 

a podobne. Až po náležitom vyhodnotení všetkých okolností je možné uplatňovať prostriedky 

subsidiarity trestnoprávnej represie a v konečnom štádiu v podstate konštatovať, že skutok nie 

je trestným činom.    

 

                                                           
118 Uznesenie Najvyššieho súdu ČR z 25.05.2010, sp. zn. 7Tdo 486/2010 
119 Uznesenie Najvyššieho súdu ČR z 14.03.2013, sp. zn. 11Tdo 1121/12 
120 Porovnaj nález Ústavného súdu ČR, sp. zn. I.ÚS 558/01 
121 BLAŽEK, R. Povinná miera opatrnosti – kedy áno, kedy nie. Zo súdnej praxe, roč. 22, č. 5/17, s. 202,  
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Abstrakt: Príspevok sa zaoberá analýzou a komentárom zaisťovacích inštitútov v trestnom 

stíhaní vedenom proti právnickej osobe. Analýza poskytuje náhľad na účel zaisťovacích 

opatrení. Komparuje ich s inštitútom zaistenia nároku poškodeného. 

 

Kľúčové slová: trestná zodpovednosť, veriteľ, právnická osoba, obmedzujúce a zaisťovacie 

opatrenia, zaistenie nároku poškodeného. 

 

Abstract: The contribution deals with the analyses of the securing and seizuring tools 

towards the charged legal person. Analyses gives the insight on the purpose of the seizuring 

measures and it compares it with the measures securing the victims claim. 

 

Keywords: criminal responsibility, creditors protection, legal person, securing and seizuring 

measures, measures securing the victims claim. 

 

  

V prípravnom konaní rozhoduje o obmedzujúcom a zaisťovacom opatrení na návrh 

prokurátora sudca pre prípravné konanie. V návrhu na vydanie obmedzujúcich a zaisťovacích 

opatrení je nevyhnutné špecifikovať samotné zaistenie, resp. obmedzenie tak, aby bolo 

vykonateľné. Odôvodnenie návrhu prokurátora na vydanie takéhoto rozhodnutia musí byť 

opreté o konkrétne skutkové zistenia, ktoré nasvedčujú tomu, že existuje nejaká dôvodná 

obava. Táto dôvodná obava nemôže byť opretá len o znenie zákona č. 91/2016 Z.z. o trestnej 

zodpovednosti právnických osôb a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskoršieho predpisu (ďalej len „ZoTZPO“), ale musí vyplývať z konkrétnych skutkových 

okolností. 

Zistené skutočnosti musia nasvedčovať, že obvinená právnická osoba je trestne 

zodpovedná za spáchaný trestný čin. Túto podmienku je potrebné vykladať tak, že z doposiaľ 

vykonaného dokazovania je zrejmé, že sa skutok stal, má znaky trestného činu a existuje 

dôvodné podozrenie, že sa ho mohla dopustiť právnická osoba. Ide v zásade o podmienku 

dôvodnosti vznesenia obvinenia, tak ako to je v prípade fyzickej osoby. Pri trestnom stíhaní 

                                                           
122 Tento príspevok vznikol s podporou grantu VEGA „Právna ochrana účastníkov ekonomicko-právnych 

vzťahov s akcentom na trestnoprávnu ochranu veriteľov“ č. 1/0907/16. 
123 Katedra trestného práva, kriminológie a kriminalistiky, Právnická fakulta Univerzity Komenského v 

Bratislave. Autor je spoluriešiteľom grantu VEGA „Právna ochrana účastníkov ekonomicko-právnych vzťahov s 

akcentom na trestnoprávnu ochranu veriteľov“ č. VEGA č. 1/0907/16. 
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právnickej osoby je potrebné túto podmienku posudzovať z pohľadu konceptu pričítateľnosti, 

t. j. či doposiaľ zistené skutočnosti napĺňajú všetky podmienky pričítateľnosti trestného činu. 

Podľa § 26 ods. 3 ZoTZPO je nevyhnutné prihliadnuť aj na následky, ktoré môže mať 

uloženie takéhoto opatrenia na právnickú osobu, ako aj tretiu osobu. V zmysle uvedeného 

ustanovenia je potrebné vždy prihliadať aj na následky uloženia opatrenia pre právnickú 

osobu, prípadne tretie osoby (napr. veriteľov právnickej osoby). Súd by mal prihliadať na 

práva tretích osôb, dopad opatrenia na právnickú osobu, odôvodnenosť návrhu konkrétnymi 

skutočnosťami a iné. Pod tretími osobami rozumieme nielen zamestnancov právnickej osoby, 

ale aj ich dodávateľov, veriteľov a ďalšie osoby, ktoré sú závislé od riadneho chodu samotnej 

právnickej osoby. Rovnako budú tretími osobami aj ďalšie osoby, ktoré síce nemajú žiadny 

konkrétny vzťah k právnickej osobe, ale môžu profitovať z jej činnosti. Stotožňujeme sa s 

tvrdením Říhu, že vplyv na tretie osoby musí byť v uznesení riadne odôvodnený a podopretý 

konkrétnymi skutkovými argumentmi. Zastávame názor, že vysporiadanie sa s týmito 

okolnosťami by malo byť obsiahnuté už v návrhu prokurátora, nakoľko ide o jednu z 

obligatórnych okolností, na ktoré musí súd prihliadať.  

Návetie § 26 ods. 1 ZoTZPO „z jej konania alebo ďalších konkrétnych skutočností 

vyplýva dôvodná obava, že...“ nápadne pripomína návetie § 71 ods. 1 zákona č. 301/2005 Z.z. 

Trestný poriadok v znení neskorších predpisov (ďalej len „Trestný poriadok“ alebo „TP“) „a z 

jeho konania alebo ďalších konkrétnych skutočností vyplýva dôvodná obava, že..“. Ak 

pripustíme skutočnosť, že opatrenia podľa § 26 ZoTZPO sú „väzbou“ právnickej osoby, tak 

nájdeme odpovede na vyššie položené otázky. Dôvody obmedzujúcich a zaisťovacích 

opatrení sú v podstate analogickým odzrkadlením väzobných dôvodov podľa § 71 ods. 1 

písm. a) až c) Trestného poriadku. Dikcia zásady rovnosti strán, resp. rovnosti subjektov nám 

hovorí, že medzi obvinenou právnickou osobou a obvinenou fyzickou osobou nesmú 

existovať žiadne rozdiely v právach (ak to povaha veci nevylučuje). Zastávame názor, že 

lehota trvania obmedzujúcich a zaisťovacích opatrení bude zhodná s lehotou trvania väzby 

uvedenou v § 76 Trestného poriadku. Každý jeden zásah do základných práv a slobôd musí 

byť pokrytý odôvodneným rozhodnutím súdu. Sme toho názoru, že základnou lehotou bude 

teda sedemmesačná lehota podľa § 76 ods. 2 Trestného poriadku s poukazom na § 1 ods. 2 

ZoTZPO (stricto sensu je podľa nášho názoru nevyhnutné za základnú lehotu považovať „len 

nevyhnutný čas“ – pozn. autorov). Rovnako trváme na tom, že táto lehota sa predlžuje len za 

predpokladu, ak prokurátor podá najmenej dvadsať pracovných dní pred uplynutím lehoty 

obžalobu, návrh na schválenie dohody o vine a treste alebo návrh na predĺženie tejto lehoty.  

Teda per analogiam k 76 ods. 3 ZoTZPO, súd alebo sudca pre prípravné konanie 

rozhodne o obmedzujúcom alebo zaisťujúcom opatrení alebo o návrhu prokurátora na 

predĺženie lehoty obmedzujúceho alebo zaisťujúceho opatrenia v prípravnom konaní tak, aby 

v prípade podania sťažnosti proti rozhodnutiu mohol byť spis predložený nadriadenému súdu 

najneskôr päť pracovných dní pred uplynutím lehoty, ktorá by bola lehotou obmedzujúceho 

alebo zaisťovacieho opatrenia v prípravnom konaní alebo pred uplynutím lehoty 

obmedzujúceho alebo zaisťovacieho opatrenia v prípravnom konaní; nadriadený súd rozhodne 

do uplynutia lehoty, ktorá by bola lehotou obmedzujúceho alebo zaisťujúceho opatrenia v 

prípravnom konaní alebo lehoty, ktorá sa má predĺžiť, inak predseda senátu nadriadeného 

súdu rozhodne o zrušení obmedzujúceho alebo zaisťujúceho opatrenia písomným príkazom, 

ktorý musí byť primerane odôvodnený. Predĺžiť lehotu obmedzujúceho alebo zaisťovacieho 

opatrenia možno len vtedy, ak návrh bol podaný včas a ak nebolo možné pre obtiažnosť veci 

alebo z iných závažných dôvodov trestné stíhanie skončiť a zrušením obmedzujúceho alebo 

zaisťovacieho opatrenia hrozí, že bude zmarené alebo podstatne sťažené dosiahnutie účelu 

trestného konania. Predĺženie lehoty obmedzujúceho alebo zaisťovacieho opatrenia môže 

trvať až sedem mesiacov, lehota zaisťovacieho alebo obmedzujúceho opatrenia v prípravnom 
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konaní však nesmie presiahnuť dĺžku podľa § 76 ods. 7 TP. Pri späťvzatí návrhu prokurátora 

na predĺženie lehoty väzby sa postupuje primerane podľa § 72 ods. 3 TP.124 

Aplikácia ustanovenia § 76 ods. 3 Trestného poriadku per analogiam je podľa nášho 

názoru nielen možná, ale aj nutná. Rovnako je podľa nášho názoru nevyhnutné analogicky, s 

poukazom na § 1 ods. 2 ZoTZPO, aplikovať aj ustanovenie § 76 ods. 6 Trestného poriadku na 

celkovú lehotu trvania zaisťovacieho alebo obmedzujúceho opatrenia, ako aj ustanovenia § 76 

ods. 7 Trestného poriadku.  

Per analogiam k § 76 ods. 6 TP celková lehota zaisťovacieho alebo obmedzujúceho 

opatrenia v prípravnom konaní spolu so zaisťovacím a obmedzujúcim opatrením v konaní 

pred súdom nesmie presiahnuť  

a) dvanásť mesiacov, ak je vedené trestné stíhanie pre prečin, 

b) tridsaťšesť mesiacov, ak je vedené trestné stíhanie pre zločin, 

c) štyridsaťosem mesiacov, ak je vedené trestné stíhanie pre obzvlášť závažný zločin 

Per analogiam k § 76 ods. 7 TP z celkovej lehoty na obmedzujúce alebo zaisťovacie 

opatrenie pripadá na prípravné konanie najviac 

a) sedem mesiacov, ak je vedené trestné stíhanie pre prečin, 

b) devätnásť mesiacov, ak je vedené trestné stíhanie pre zločin, 

c) dvadsaťpäť mesiacov, ak je vedené trestné stíhanie pre obzvlášť závažný zločin. 

Paralelu s konaním o návrhu na vzatie obvineného do väzby vidíme aj pri podaní 

sťažnosti voči uzneseniu o opatrení podľa § 26 ZoTZPO, kde podľa nášho názoru bude 

musieť sudca pre prípravné konanie rozhodnúť tak, aby v prípade podania sťažnosti mohol 

byť spis predložený nadriadenému súd najneskôr päť pracovných dní pred uplynutím lehoty. 

Zrušenie obmedzujúceho opatrenia zo strany obvinenej právnickej osoby nie je v ZoTZPO 

nijakým spôsobom upravené, preto si myslíme, že je nevyhnutné opäť analogicky aplikovať 

ustanovenia Trestného poriadku, konkrétne § 79 ods. 3 Trestného poriadku, podľa ktorého by 

obvinená právnická osoba mohla požiadať kedykoľvek o zrušenie obmedzenia alebo 

zaistenia.  

Vyššie uvedenú aplikáciu ustanovení o väzbe zdôvodňujeme najmä nevyhnutnosťou 

pokrytia zásahu do základných práv rozhodnutím súdu s poukazom na zásadu primeranosti a 

zdržanlivosti. Ďalším argumentom svedčiacim v prospech takéhoto postupu je samotné znenie 

§ 1 ods. 2 ZoTZPO, podľa ktorého je nevyhnutné subsidiárne aplikovať ustanovenia 

Trestného poriadku, ak ZoTZPO neustanovuje inak a povaha veci to nevylučuje. V prípade 

zrušenia opatrenia na návrh obvinenej právnickej osoby argumentujeme aj zásadou zákazu 

denegatio iustitiae. Sudca, resp. súd vo všeobecnosti, nemôže odmietnuť výkon súdnictva len 

z dôvodu, že uvedený vzťah nie je riešený v zákone. Opačný výklad by bol ústavne 

nekonformný a priamo priečiaci sa zneniu čl. 46 ods. 1 Ústavy SR. Našu argumentáciu 

podporujeme aj všeobecnými poznatkami z teórie práva, nakoľko v praxi aplikácie práva sa 

môžu vyskytnúť situácie, ktoré právna norma nepredvída (napr. trvanie opatrení podľa § 26 

ZoTZPO – pozn. autorov). V takýchto prípadoch je možné aplikovať postup analogia legis, 

pri ktorej sa medzera v práve vyplní tak, že sa bude postupovať podľa právnej normy, ktorá 

upravuje podobný prípad.125 Na základe vyššie uvedených podobností, ktoré podľa nášho 

názoru jednoznačne existujú medzi väzbou podľa § 71 a nasl. Trestného poriadku a 

zaisťovacími a obmedzujúcimi opatreniami podľa § 26 ZoTZPO, je aplikácia analógie zákona 

legitímna, legálna a pre naplnenie účelu zákona, ako aj § 1 Trestného poriadku, nevyhnutná. 

O uložení obmedzujúceho alebo zaisťovacieho opatrenia sa rozhodne uznesením.  

                                                           
124 Primerane Čentéš, J., a kol.: Trestné právo procesné-všeobecná a osbitná časť, Heuréka, Šamorín, 2012, 

ISBN: 80-89122-75-2, str. 38 
125 Primerane Čentéš, J., a kol.: Trestné právo procesné-všeobecná a osbitná časť, Heuréka, Šamorín, 2012, 

ISBN: 80-89122-75-2, str. 36 
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1 Zloženie peňažnej sumy alebo veci do úschovy 

Prvým opatrením je povinnosť zložiť peňažnú sumu alebo vec do úschovy. Toto 

opatrenie bude spravidla odôvodnené vtedy, ak súd zistí, že je tu obava odôvodnená 

konkrétnymi skutočnosťami, že obvinená právnická osoba sa chce zbaviť majetku a v konaní 

súd bude uvažovať o uložení peňažného trestu či trestu prepadnutia veci. V nadväznosti na 

uvedené je potrebné uviesť, že TP vo svojich ustanoveniach neobsahuje žiaden postup 

zaistenia majetku alebo peňažných prostriedkov na účte za účelom zabezpečenia výkonu 

peňažného trestu v zmysle TP. TP obsahuje zaistenie majetku alebo vecí len za účelom 

výkonu trestu prepadnutia majetku podľa § 425 až § 427 TP a výkonu trestu prepadnutia veci 

podľa § 428 TP. Vzhľadom na túto skutočnosť by potom uloženie peňažného trestu nemohlo 

byť ničím zaistené a v mnohých prípadoch by došlo k jeho zmareniu, pretože v prípade 

právnickej osoby nie je možné uložiť náhradnú sankciu, ktorá by sa premenila, tak ako je to v 

prípade fyzickej osoby v zmysle § 57 ods. 3 zákona č. 300/2005 Z.z Trestný zákon v znení 

neskorších predpisov (ďalej len „TZ“) s trestom odňatia slobody. Výsledkom tohto zaistenia 

má byť zisk takej peňažnej sumy, z ktorej sa bude dať vykonať peňažný trest. 

Vo vzťahu k povinnosti zložiť vec do úschovy je dôležité uviesť, že môže ísť jednak o 

vec, ktorou sa spáchal trestný čin alebo bola určená na jeho spáchanie, vec pochádzajúcu z 

trestnej činnosti alebo na to určenú v zmysle § 60 ods. 1 TZ, ale taktiež môže ísť o inú vec, 

tzv. vec zodpovedajúcu hodnote nedosiahnuteľnej veci, v zmysle § 60 ods. 2 TZ, pričom táto 

vec bude pri výkone trestu prepadnutia veci postihnutá. V prípade naplnenia dôvodov väzby 

preventívnej podľa § 71 ods. 1, písm. c), ako dôvodu pre uloženie obmedzujúceho alebo 

zaisťovacieho opatrenia, môže ísť taktiež o vec, ktorej uschovanie a odobratie z moci 

obvinenej právnickej osoby zabezpečí, že sa právnickej osobe zabráni pokračovať v trestnej 

činnosti. 

Ak nie je potrebné ďalšie obmedzenie alebo potreba obmedzenia sa zúžila, rozhodne 

súd o tom, že toto obmedzenie alebo zaistenie sa zruší alebo sa primerane zúži. V spojení s 

ods. 2 môže súd v dôležitých prípadoch rozhodnúť, že uložené obmedzenie alebo zaistenie sa 

na návrh obvinenej právnickej osoby neuplatní vo vzťahu k určitému právnemu úkonu. Súd 

bude rozhodovať na návrh obvinenej právnickej osoby, pričom obvinená právnická osoba 

musí odôvodniť, prečo požaduje individuálny súhlas k určitému úkonu, na ktorý sa inak 

vzťahuje obmedzenie alebo zaistenie a súčasne v čom je daný dôležitý dôvod, ktorý naruší 

celoplošný zákaz alebo obmedzenie. 

Rozhodnutie podľa tohto ustanovenia bude ad hoc rozhodnutím v individuálnom 

prípade, nemožno však vylúčiť, že sudca spojí uloženie obmedzujúceho alebo zaisťujúceho 

opatrenia podľa písm. c) tohto ustanovenia, s tým, že prevody finančných prostriedkov od 

určitej čiastky jednotlivo alebo spoločne podliehajú súhlasu podľa tohto ustanovenia v 

každom jednotlivom prípade. Taktiež je možné v spojení s ods. 2 rozhodnúť o tom, že 

zaistenie, resp. obmedzenie, sa nebude týkať finančných prostriedkov určených na výplatu 

miezd alebo úhrady poistného, pričom tieto úhrady bude každý mesiac odsúhlasovať súd. 

Toto ustanovenie, resp. ZoTZPO, neobsahuje právnu úpravu návrhu na zrušenie 

obmedzujúceho alebo zaisťovacieho opatrenia zo strany obvinenej právnickej osoby a ani 

neupravuje postup prieskumu takejto žiadosti. Je preto potrebné analogicky použiť 

ustanovenia o žiadosti o prepustenie obvineného na slobodu podľa § 79 ods. 3 TP a je 

žiaduce, aby obvinená právnická osoba mala zaručené, že môže takúto žiadosť o zrušenie 

zaisťovacieho alebo obmedzujúceho opatrenia podať raz za tridsať dní, ak sa nezmenili 

okolnosti uloženia obmedzenia alebo zaistenia. Táto interpretácia svedčí i pre výklad zásady 

denegatio iustitiae, ktorá znamená, že sudca je povinný vykonávať súdnictvo. Sudca nemôže 

odmietnuť výkon súdnictva s odôvodnením, že uvedený vzťah, resp. otázka, nie je upravená 

právnym predpisom Právo na súdnu ochranu uvedené v čl. 46 ods. 1 Ústavy SR nespočíva len 
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v tom, že osobám nemožno brániť v uplatnení práva alebo ich diskriminovať pri ich 

uplatňovaní. Jeho obsahom je i zákonom upravené relevantné konanie súdov a iných orgánov 

SR. Každé konanie súdu alebo iného orgánu, ktoré je v rozpore so zákonom, je porušením 

ústavou zaručeného práva na súdnu alebo inú právnu ochranu, t. j. súd je týmto základným 

právom viazaný nielen v tom zmysle, že je povinný nebrániť uplatňovaniu práva na 

spravodlivý proces, ale zároveň má pozitívny záväzok vytvárať predpoklady pre uplatnenie 

tohto práva a v rozsahu zásady iura novit curia tiež sám musí postupovať v medziach platnej 

právnej úpravy. 

 

2 Obmedzenie nakladať s vecami alebo právami 

Druhým opatrením je obmedzenie nakladať s určitými vecami alebo právami, ktorých 

povaha neumožňuje faktické odobratie takejto veci alebo hodnoty z moci obvinenej 

právnickej osoby do úschovy, pretože ide spravidla o nehnuteľnosť alebo nehmotnú vec 

majetkovej povahy, jej majetkové práva, pohľadávky, patenty, licencie, iné nehmotné statky, 

ktoré nemožno prevziať do úschovy. Aj v tomto prípade platí, že ak bude existovať 

dostatočne odôvodnená obava daná dôvodmi útekovej väzby podľa § 71 ods. 1, písm. a) TP, t. 

j. že dôjde k zmareniu uloženia peňažného trestu, trestu prepadnutia majetku alebo trestu 

prepadnutia veci tým, že obvinená právnická osoba bude zmenšovať svoj majetok. Vzhľadom 

na legislatívny vývoj a zmeny v ZoTZPO, porušenie zaisťovacieho alebo obmedzujúceho 

opatrenia podľa tohto ustanovenia môže podľa nášho názoru založiť trestnú zodpovednosť 

takejto právnickej osoby vo vzťahu k trestnému činu marenia výkonu úradného rozhodnutia 

podľa § 348 ods. 1, písm. d) TZ.126 

 

3 Povinnosť niečo strpieť, niečo vykonať alebo niečoho sa zdržať 

Podľa tohto ustanovenia sa bude postupovať najmä v prípade, ak sa naplnia dôvody 

preventívnej väzby podľa § 71 ods. 1, písm. c), ako dôvodu pre uloženie obmedzujúceho 

alebo zaisťovacieho opatrenia, ktorého povaha by mala spočívať v tom, že sa právnickej 

osobe zabráni pokračovať v trestnej činnosti obmedzením disponovať s určitými právami 

alebo vecami či hodnotami, ktoré však nemožno fakticky odobrať z moci obvinenej 

právnickej osoby opatrením podľa písm. a) ZoTZPO. Môže napríklad ísť o zákaz prevodov 

finančných prostriedkov na iné tuzemské alebo zahraničné účty alebo obmedziť prevody 

finančných prostriedkov len do určitej výšky. Vzhľadom na legislatívny vývoj a zmeny 

v ZoTZPO, porušenie zaisťovacieho alebo obmedzujúceho opatrenia podľa tohto ustanovenia 

môže podľa nášho názoru založiť trestnú zodpovednosť takejto právnickej osoby vo vzťahu k 

trestnému činu marenia výkonu úradného rozhodnutia podľa § 348 ods. 1, písm. d) TZ.127 

 

4 Zmena, zrušenie a zánik právnickej osoby 

I keď toto ustanovenie nie je systematicky zaradené do obmedzujúcich a zaisťovacích 

opatrení voči právnickej osobe, svojou povahou ho predstavuje. Z tohto dôvodu je na mieste 

jeho zaradenie medzi obmedzujúce opatrenia. Účelom ustanovenia § 25 ods. 1 ZoTZPO je 

zamedziť situácii, keď by v priebehu trestného stíhania dochádzalo k účelovým zmenám v 

právnickej osobe alebo k jej zrušeniu (zániku) a tak aj k znižovaniu alebo zániku trestnej 

zodpovednosti právnickej osoby najmä v dôsledku uskutočňovania právnych úkonov. K 

zmenám v právnickej osobe môže dôjsť taktiež v dôsledku iných právnych skutočností. Čo 

treba rozumieť zmenou právnickej osoby, vyplýva z § 7 ods. 4 ZoTZPO, v zmysle ktorého ide 

                                                           
126 Primerane Fenyk, J.; Smejkal, L.; Zákon o tresttní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim- 

komentář, Wolters Kluwer, 2012, ISBN: 978-80-7357-720-9, str. 50-54 
127 Primerane Forejt, P.; Habarta, P.; Trešlová, L.;; Komentář-Zákon o trestní odpovědnosti právnických osob 

a řízení proti nim, Linde, Praha, 2012, ISBN: 978-80-7201-875-8, str. 121-123 
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o zlúčenie, splynutie, rozdelenie právnickej osoby, prevod imania na spoločníka, zmena 

právnej formy alebo premiestnenie sídla do zahraničia. Aby k takejto skutočnosti neprišlo, 

zákonodarca zavádza procesné opatrenia, ktoré tomu zabraňujú, t. j. aby akýkoľvek pokus o 

zmenu právnickej osoby podliehal prísnej evidenčnej povinnosti a taktiež rozhodovaciemu 

konaniu, ktoré znemožní, aby sa právnická osoba vyhla trestnej zodpovednosti len preto, že 

zanikne alebo dôjde k jej zmene. Ustanovenie § 25 ZoTZPO sa vzťahuje na zmeny právnickej 

osoby po vznesení obvinenia. Na tento účel je potrebné, aby všetky právne úkony, ktoré vedú 

k zmene, zrušeniu alebo zániku právnickej osoby, boli bezodkladne oznamované 

prokurátorovi v prípravnom konaní, resp. predsedovi senátu v konaní pred súdom.  

Z dikcie ustanovenia § 25 ods. 1, ods. 2 a ods. 4 ZoTZPO vyplýva, že návrh na 

vydanie uznesenia podáva  obvinená právnická osoba, nie orgán činný v trestnom konaní. 

Pričom z návrhu musí byť zrejmá podrobná špecifikácia a opis právnych úkonov, na 

ktoré sa požaduje súhlas. V praxi pravdepodobne bude žiaduce k návrhu na vydanie súhlasu 

so zmenou, zrušením alebo zánikom právnickej osoby pripojiť i vyplnené tlačivo z OR SR v 

zmysle Vyhlášky MS SR č. 25/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú vzory tlačív na zápis zmien 

do Obchodného registra a zoznam listín, ktoré je potrebné k návrhu na zápis priložiť v znení 

neskorších predpisov spolu so všetkými prílohami potrebnými na zapísanie zrušenia alebo 

zmeny obvinenej právnickej osoby. 

Je však žiaduce, aby súd pred samotným rozhodnutím, ktorým dá súhlas alebo 

odmietne takýto návrh, mal k dispozícii vyjadrenie prokurátora k predmetnému návrhu, či už 

v prípravnom konaní alebo v konaní pred súdom o tom, či takýto postup nezmarí alebo 

nesťaží trestné stíhanie alebo výkon trestu právnickej osoby a súčasne aby sa v ňom 

prokurátor vyjadril aj k možnosti udeliť súhlas so zmenou alebo zrušením právnickej osoby 

uložením obmedzujúceho alebo zaisťovacieho opatrenia v zmysle § 26 ods. 2 ZoTZPO, 

ktorým by sa zabránilo najmä zbaveniu majetku alebo by sa tým zabezpečil účel trestu.128 

Súd pri posudzovaní bude prihliadať na vzájomný pomer spáchaného trestného činu, 

návrhu na zmenu právnickej osoby, práva tretích osôb a dopad takejto zmeny na účel 

trestného stíhania a výkonu trestu. Súd by mal dať súhlas k takejto zmene alebo zrušeniu, ak 

by zákaz tejto zmeny právnickej osoby bol neprimeraný povahe spáchaného trestného činu a 

súčasne by touto zmenou právnickej osoby alebo jej zrušením nedošlo k zbaveniu majetku 

právnickej osoby, ohrozeniu účelu trestného stíhania alebo výkonu trestu či dokonca k ich 

zmareniu. Nie je však vylúčené, aby sudca pre prípravné konanie v prípravnom konaní alebo 

predseda senátu v konaní pred súdom podmienil súhlas so zmenou alebo zrušením právnickej 

osoby niektorým z obmedzujúcich alebo zaisťujúcich opatrení podľa § 26 ods. 2 ZoTZPO, 

ktorým sú najmä:129 

 a) povinnosť zložiť peňažnú sumu alebo vec do úschovy na súde, 

b) zákaz nakladať s určitými vecami alebo právami, 

c) povinnosť niečo vykonať, niečoho sa zdržať alebo niečo znášať. 

Súd tak môže urobiť len na návrh prokurátora v zmysle § 26 ods. 1 ZoTZPO.  

Nakoľko v zmysle § 25 ods. 4 ZoTZPO je registrové konanie podmienené súhlasom 

súdu podľa tohto ustanovenia, súd vo svojom rozhodnutí musí vyčerpať celý predmet návrhu, 

                                                           
128 Primerane Jelínek, J.; a kol.; Trestní odpovědnost právnických osob v České republice- Bilance a perspektivy, 

Leges, Praha, 2013, ISBN: 978-80-87576-58-8, str. 42-44 

 

 129Primerane Kurilovská, L.; Kordík, M.; Sankčná politika štátu voči právnickým osobám- budúci vývoj, In: 

Zborník z medzinárodnej konferencie „Paralely a divergencie“, ktorá sa uskutočnila 4.10.2018, Modra-

Harmonia, v tlači. 
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resp. udelený súhlas musí pokrývať všetky potrebné právne úkony a prílohy potrebné pre 

úspešné zapísanie zrušenia alebo zmeny obvinenej právnickej osoby.130 

 

5 Záver 

 Hore uvedené zaisťovacie inštitúty v zmysle naznačeného neslúžia na zaistenie veci 

dôležitých pre trestné stíhanie alebo zaistenie veci, majetku a hodnôt, ktoré pochádzajú z 

trestnej činnosti alebo sú na ňu určené.  

 Za týmto účelom sa použijú inštitúty, ktoré sú upravené v TP. Na základe uvedeného 

sa použije vydanie veci podľa § 89 TP, odňatie veci podľa § 91 TP, uchovanie a vydanie 

počítačových údajov podľa § 90 TP, zaistenie peňažných prostriedkov na účte podľa § 95 TP, 

zaistenie zaknihovaných cenných papierov podľa § 96 TP, domová prehliadka a prehliadka 

iných priestorov a pozemkov podľa § 99 a nasl. TP, zadržanie zásielky podľa § 108 TP, 

otvorenie zásielky podľa § 109 TP, zámena obsahu zásielky podľa § 110 TP, kontrolovaná 

dodávka podľa § 111 TP a predstieraný prevod podľa § 112 TP.  Realizácia a výkon týchto 

inštitútov musí prebiehať rovnako ako v prípade fyzických osôb, pretože ani TP a ani ZoTZP 

neobsahujú špeciálnu úpravu, ktorá by sa týkala právnických osôb. 

 Týmto ustanovením taktiež nie je dotknutý inštitút zaistenia nároku poškodeného v 

zmysle § 50 a nasl. TP, ktorý je použiteľný aj voči obvinenej právnickej osobe, accontrarrio 

hore-uvedené inštitúty neslúžia na zaistenie nároku poškodeného voči majetku právnickej 

osoby.131 
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Abstrakt: Pojem právnickej osoby je z hľadiska štruktúry systémovo zložitý integrovaný 

fenomén, ktorý je skúmaný a študovaný celou skupinou vedných odvetví. Preto je potrebné 

právnickú osobu vnímať ako komplexný spoločenský fenomén, ktorý vznikol v určitých 

spoločenských podmienkach a plnil, a do budúcnosti i bude plniť, svoje spoločenské poslanie. 

V článku analyzujem doktrínu piercing the corporate veil, ktorej primárnym účelom je princíp 

ochrany veriteľov a o.i. analyzujem trest zrušenia právnickej osoby v kontexte zákona 

o trestnej zodpovednosti právnických osôb. 

 

Kľúčové slová: právnická osoba, trestná zodpovednosť, likvidácia, piercing the corporate 

veil, compliance program. 

 

Abstract: The concept of a legal entity is structurally complex, in terms of structure, an 

integrated phenomenon that is studied and studied by a whole group of industry leaders. 

Therefore, a legal person must be perceived as a complex social phenomenon that has arisen 

in certain social conditions and has been fulfilled and, in the future, will fulfill its social 

mission. In this article I analyze the doctrine of piercing the corporate veil, the primary 

purpose of which is the principle of creditor protection and on the other hand I analyze the 

punishment of the abolition of a legal person in the context of the Criminal Liability Act. 

 

Keywords: legal person, criminal responsibility, liquidation, piercing the corporate veil, 

compliance programme. 

 

 

1 Úvod 

Medzi spoločnosti sa v minulosti zaraďovali cechy, ktoré vznikali v mestách  

ako združenia remeselníkov (neskôr aj obchodníkov). Cechy boli známe v tejto podobe 

v celej strednej Európe, pričom táto ustanovizeň k nám nebola prenesená ako hotová inštitúcia 

nemeckým právom, ale vyvinula sa už na tunajšej pôde stálym pôsobením nemeckého vplyvu. 

Členstvo v cechu sa pôvodne nadobúdalo pristúpením a prijatím, ktoré bolo neskôr čím ďalej 

tým viac sprísňované, lebo cechoví majstri bránili svoj pracovný a odbytový trh; ale aj mesto 

z rozličných príčin (živnostensko-policajných) podmieňovalo nadobúdanie členstva. Postupne 

cechy nadobudli veľkú moc nielen v meste, ale aj v hospodárskom živote štátu, a preto sa 

pomaly stávali predmetom záujmu štátnej hospodárskej politiky a zákonodarstva, a to najmä 

vtedy, keď sa v 18. storočí ukázalo, že už nie sú nositeľmi pokroku, ale že svojím 

                                                           
132 Táto práca bola podporovaná Agentúrou na podporu výskumu a vývoja na základe zmluvy č. APVV-17 0217. 
133 This work was supported by the Agency for Research and Development under the contract no. APVV-17-

0217. 
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konzervativizmom hatia rozvoj priemyselnej výroby. Dokonca aj sama remeselná výroba 

upadla pre prílišné zostrenie cechového prímusu a znemožnenie prístupu nových členov  

do cechu, v ktorom členstvo zostávalo dedične určitým rodinám. Obchodné spoločnosti boli 

v Uhorsku zavedené v rámci prvého obchodného zákonodarstva v roku 1840, a to zákonom č. 

18/1840; podľa tohto zákona boli u nás zavedené verejné obchodné, komanditné  

a účastinné spoločnosti. 134  

Korene inštitútu právnickej osoby a ich odraz v odbornej literatúre sú síce povšimnuté 

už v rímskom práve a v antickej rímskej spoločnosti, nejde však v skutočnosti o výraz 

akejkoľvek obecne jednotnej právnej konštrukcie, ale o prvotnú spontánne vzniknutú potrebu 

preniesť vlastnosti človeka na iný útvar s celkom špecifickými a vzájomne zásadne odlišnými 

cieľmi, a teda i vzájomne odlišnú právnu konštrukciu. Prelom v myslení a presadení 

konštrukcie mimo myslenie určených kruhov si vyžiadal ďalšie stovky rokov vývoja 

ľudského myslenia smerom k abstraktným myšlienkovým modelom a k prepojeniu týchto 

myšlienkových konštrukcií s vhodnými spoločenskými podmienkami.135 

 

2 Obchodnoprávne aspekty trestnej zodpovednosti právnických osôb 

Doktrína prepichnutia korporátneho závoja spoločnosti (piercing the corporate veil) 

pochádza z precedentného systému práva Spojených štátov amerických136 a jej primárnym 

účelom je princíp ochrany veriteľov. Esencia doktríny spočíva v negácii princípu majetkovej 

samostatnosti spoločnosti a spoločníkov, ako aj princípu obmedzeného ručenia spoločníkov 

(limited liability) za záväzky spoločnosti, čím umožňuje veriteľom uspokojiť svoje 

pohľadávky z osobného majetku akcionárov s väčšinovým balíkom akcií spoločnosti alebo 

spoločníkov s väčšinovým podielom.137 Najčastejším dôvodom pre popieranie samostatnosti 

právnej subjektivity kapitálovej spoločnosti je napr. konanie člena korporácie, ktoré spočívalo 

v použiti ́ korporácie ako „nástroja“ alebo ako „alter ega“ členov korporácie v snahe 

o zadováženie si neoprávnenej výhody pred ostatnými veriteľmi spoločnosti, ďalej 

signifikantná podkapitalizácia korporácie (thin capitalization)138, nevyplácanie dividend a 

tantiém, zabránenie prevodu korporátnych aktív na jej  členov, úpadok spoločnosti, riadne 

uspokojenie veriteľov v likvidácii, v  konkurze a  v reštrukturalizácii spoločnosti (in times 

of acute economic stress), zlyhávanie organizačnej štruktúry spoločnosti a absencia záznamov 

účtovníctva korporácie, podvodné konanie členov korporácie  v zmluvnom kontexte 

(constructive fraud in the contractual context)139 atď. 

Súdy pri rozhodovacej činnosti o aplikácii pertraktovanej doktríny vychádzajú 

z pragmatickej aplikácie práva equity argumentujúc, že neexistuje racionálny dôvod pre 

využitie fikcie právnickej osoby, ak táto fikcia vedie k neželaným právnym následkom. 

V tejto súvislosti dodávame, že pri využití doktríny piercing the corporate veil  rozoznávame 

                                                           
134 LUBY, Š.: Dejiny súkromného práva na Slovensku. Bratislava: Iura Edition 2002. s. 213-215. 
135 HURDÍK, J.: Právnické osob a jejich typologie. Praha: C. H. Beck 2003. s. 2. 
136 Dôležitú úlohu zohráva prvok kontroly, pričom nepostačovala iba jednoduchá väčšina alebo úplná kontrola 

kapitálu, ale muselo ísť o absolútnu nadvládu nad spoločnosťou, nielen nad jej financiami, ale i nad obchodnou 

praxou a stratégiou tak, že v čase realizácie predmetnej transakcie nebolo možné dané konanie pričítať vôli 

spoločnosti. 
137 MACEY, J. R. and MITTS, J., Finding Order in the Morass: The Three Real Justifications for Piercing the 

Corporate Veil. Cornell Law Review, Forthcoming; Yale Law & Economics Research Paper No. 488. Dostupné 

online: https://ssrn.com/abstract=2398033 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2398033 cit. 2018-10-15. 
138 Pozri bližšie: Robert B. Thompson, Piercing the Corporate Veil Within Corporate Groups: Corporate 

Shareholders as Mere Investors, 13 CONN. J. INT’L L. 379, 387, 1999. 
139 Pozri bližšie: MATHESON, J.H. Why Courts Pierce: An Empirical Study of Piercing the Corporate Veil, 7 

BERKELEY BUS. L.J. 1 (2010). Porovnaj  Baatz v. Arrow Bar, 452 N.W.2d 138, 141, 1990.  
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tri argumentačné  prístupy: tzv.  pejoratívna argumentácia (reason by pejorative140), tzv. 

šablónový prístup (template approach)141 a  tzv. charakterový test (character test).142 

V predchádzajúcom texte bolo uvedené, že doktrína piercing the corporate veil slúži 

aj k tomu, aby záväzky spoločnosti mohli byť „personifikované“ a zodpovednosť za ne 

prenesená na spoločníkov. Lokajíček v tomto kontexte kladie otázku, či je možné, aby mohla 

byť zodpovednosť prenesená aj na iné osoby podieľajúce sa na riadení spoločnosti, t. j. 

na štatutárne orgány, a poukazuje na to, že doktrína nie je v tejto časti jednotná.143 V tejto 

súvislosti zastávame jeho názor, v zmysle ktorého by sme k aplikácii uvedenej doktríny 

na štatutárov mali pristupovať rezervovane, a to z dvoch dôvodov: jednak zo zahraničnej 

judikatúry je zrejmé, že  súdy vo väčšine prípadov doktrínu neaplikujú v prípade, ak štatutár 

nie je zároveň aj spoločníkom, a taktiež poukazuje na použiteľnosť iných inštitútov 

súkromného práva spočívajúcich napr. v deliktuálnej zodpovednosti štatutárov. Uvedený 

autor dochádza k záveru, že nie je nevyhnuté extenzívne aplikovať doktrínu tak, že by bol 

štatutár priamo zodpovedný voči veriteľom spoločnosti, aj keď to úplne nevylučuje. Okrem 

štatutárov a spoločníkov nie je možné v praxi eliminovať ani situáciu, kedy by mala 

na spoločnosť vplyv osoba stojaca mimo členov korporácie a jej organizačnej štruktúry, 

v tomto prípade je namieste pojem shadow directors (tzv. faktickí štatutári).  Ostatná 

novela144 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len 

„Obchodný zákonník“ alebo „OBZ“) ustanovila, že „povinnosti mandatára má aj osoba, 

ktorá fakticky vykonáva pôsobnosť štatutárneho orgánu alebo člena štatutárneho orgánu bez 

toho, aby bola do takejto funkcie vymenovaná alebo ustanovená. Taká osoba je najmä 

povinná konať s odbornou starostlivosťou v súlade so záujmami spoločnosti a všetkých jej 

spoločníkov. Pri porušení týchto povinností má rovnakú zodpovednosť ako štatutárny orgán 

alebo člen štatutárneho orgánu.“145 Podľa Lukáčku je v súčasnosti v našich podmienkach aj 

cez optiku tejto novely možné vnímať intenzívnejšie a cielenejšie zmeny právnej úpravy 

v korporátnom práve na zabezpečenie zodpovedného podnikania, ktoré v tomto prípade nie je 

„nadštandard“ spoločensky zodpovedného podnikania, ale plnenie fundamentálnych 

povinností v corporate governance. Zavedením ustanovenia § 66 ods. 7 OBZ zákonodarca 

pristúpil k vymedzeniu nových subjektov, ktoré doposiaľ súkromnoprávna úprava SR 

nepoznala a voči ktorým „po novom“ môže byť za splnenia zákonom stanovených podmienok 

vyvodzovaná zodpovednosť za škodu (okrem iného). Lukáčka ďalej uvádza, že uvedené 

ustanovenie má za cieľ okrem uvedeného postihovať ustanovovanie takých osôb do riadiacich 

                                                           
140 Ide o tzv. pejoratívnu argumentáciu, odôvodneniam takéhoto rozhodnutia je konštatovanie, že daná 

spoločnosti bola zásterkou (sham), schránkou (shell) alebo „alter ego“ žalovaného spoločníka, alebo 

prostriedkom (instrument) v jeho rukách. Nejasný výklad a význam  uvedených terminus technicus však 

spôsobuje  aplikačné problémy.  
141 Na základe tohto prístupu súd vytvorí zoznam základných determinantov, ktoré v predchádzajúcich prípadoch 

sprevádzali rozhodnutie o prepichnutí korporátneho závoja spoločnosti. Súd potom porovná tento zoznam 

určujúcich faktorov so skutkovými okolnosťami aktuálneho prípadu a pokiaľ dostatok faktorov zodpovedá 

zoznamu, súd prepichne korporátny závoj spoločnosti. 
142 Ide o použitie tzv. charakterového testu. Súd  pri rozhodovaní posudzuje etiku a morálnosť výkonu 

podnikateľskej činnosti žalovaného. Súdy potom zvažujú, či sa jedná o skutočnú, riadnu spoločnosť, ktorá 

neuniesla podnikateľské riziko, alebo sa ide o spoločnosť oscilujúcu na hranici zákonnosti (sharp operator).K 

vyššie uvedeným testom pozri bližšie: GEVURTZ, F.A.  Piercing Piercing: An Attempt to Lift the Veil of 

Confusion Surrounding the Doctrine of Piercing the Corporate Veil, 76 Or. L. Rev. 853 (1997). 
143 LOKAJÍČEK, J.: Prolomení majetkové samostatnosti kapitálových společností. I. vydání. Praha: C. H. Beck, 

2016, s. 52. 
144 Zákon č. 264/2017 Z.z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení 

neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 
145 Ust. § 66 ods. 7 zákona č. 513/1991 Z.z. Obchodný zákonník. 
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funkcií, ktorých postavenie je v danej spoločnosti len formálne (tzv. biele kone) a v pozadí 

ktorých stoja osoby reálne, fakticky vykonávajúce pôsobnosť štatutárnych orgánov, 

v prípadoch, kedy rozhodnutia faktických štatutárov spôsobujú spoločnosti škodu.146  

Prijaté opatrenia (napr. zamedzenie účelovému zlučovaniu spoločností, sprísnenie 

povinností zapísaných ale i „tieňových“ štatutárov o.i. pod hrozbou diskvalifikácie, ale aj 

hrozba trestnoprávneho postihu, resp. úprava kapitálových fondov) majú za cieľ skvalitniť 

podnikateľské prostredie, a môžeme konštatovať, že aj vďaka nim sa doktrína prepichnutia 

korporátneho závoja v našom právnom poriadku stala hmatateľnejšou. Efektivitu prijatých 

opatrení však možno hodnotiť až po tom, čo ich aplikačná prax ,,uvedie do života“. 

 

3 Trest zrušenie právnickej osoby v kontexte zákona o trestnej zodpovednosti 

právnickej osoby 

Obligatórne uloženie trestu zrušenia právnickej osoby nastáva podľa § 12 zákona  

č. 91/2016 o trestnej zodpovednosti právnických osôb a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZoTZPO“), ak jej činnosť bola úplne alebo 

prevažne využívaná na páchanie trestnej činnosti. Ide teda o prípady, keď činnosť právnickej 

osoby je obmedzená na páchanie trestnej činnosti. Podmienkami pre uloženie trestu zrušenia 

právnickej osoby, ktoré musia byť splnené kumulatívne, sú:  

a) trestne zodpovedná právnická osoba musí mať sídlo v Slovenskej republike, 

b) činnosť trestne zodpovednej právnickej osoby bola úplne alebo prevažne využívaná na 

páchanie trestnej činnosti, 

c) tento druh trestu možno uložiť len v prípade, ak to nevylučuje povaha právnickej osoby,  

d) v prípade právnických osôb uvedených v § 12 ods. 4 a 5 ZoTZPO súd môže uložiť tento 

druh trestu len po vyjadrení príslušného orgánu, t. j. Národnej banky Slovenska alebo 

orgánu, ktorý udeľuje povolenie pre vznik a činnosť komoditnej burzy.   

 

a) Prvou podmienkou je, aby právnická osoba mala sídlo na území Slovenskej 

republiky.Táto požiadavka vyplýva zo skutočnosti, že slovenské súdy nemôžu zasahovať 

do právomoci iných štátov. Rovnako nemožno uložiť tento druh trestu právnickej osobe, 

ktorá má sídlo mimo územia Slovenskej republiky, ale na našom území má organizačnú 

zložku (uvedené vyplýva z § 2 ods. 3 ZoTZPO).  Podľa § 7 ods. 1 OBZ sa organizačnou 

zložkou podniku rozumie odštepný závod alebo iný organizačný útvar podniku podľa 

Obchodného zákonníka alebo osobitného zákona. Odštepný závod je aj organizačná 

zložka podniku, ktorá je ako odštepný závod zapísaná v obchodnom registri. Pri 

prevádzkovaní odštepného závodu sa používa obchodné meno podnikateľa s dodatkom, že 

ide o odštepný závod. Podľa § 7 ods. 2 OBZ má podobné postavenie ako odštepný závod 

aj iná organizačná zložka, pokiaľ zákon ustanovuje, že sa zapisuje do obchodného 

registra. V neposlednom rade, podľa § 7 ods. 3 OBZ sa prevádzkarňou rozumie priestor, v 

ktorom sa uskutočňuje určitá podnikateľská činnosť. Prevádzkareň musí byť označená 

obchodným menom podnikateľa, ku ktorému sa môže pripojiť názov prevádzkarne alebo 

iné rozlišujúce označenie. Trest zrušenia právnickej osoby nemožno uložiť zahraničnej 

právnickej osobe, ktorej organizačná zložka má sídlo v Slovenskej republike, aj keď bol 

trestný čin spáchaný v rámci jej činnosti, avšak takejto právnickej osobe možno uložiť iné 

druhy trestov (napr. peňažný trest alebo trest prepadnutia majetku, atď.). Domnievam sa, 

že právna úprava týchto iných druhov trestov (t.j. okrem trestu zrušenia právnickej osoby) 

vo svojich zákonných ustanoveniach spomína len právnickú osobu a nie právnickú osobu, 

                                                           
146 LUKÁČKA, P. Vplyv ostatných zmien obchodného zákonníka na zodpovedné riadenie spoločnosti In Míľniky 

práva v stredoeurópskom priestore 2018 [elektronický zdroj]. - Bratislava: Univerzita Komenského, Právnická 

fakulta, 2018.  
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ktorá ma sídlo v Slovenskej republike.  Pod zahraničnou osobou sa rozumie právnická 

osoba so sídlom mimo územia Slovenskej republiky, ktorá môže podnikať na území 

Slovenskej republiky za rovnakých podmienok a v rovnakom rozsahu ako slovenské 

osoby (pozri § 21 ods. 1 OBZ).  

 

b) Druhou podmienkou je činnosť trestne zodpovednej právnickej osoby, ktorá spočíva 

celkom alebo prevažne v páchaní trestnej činnosti. S touto podmienkou nie je 

rozhodujúce, čo je predmetom činnosti právnickej osoby, ktorý je uvedený v 

zakladateľskej zmluve, listine a spoločenskej zmluve, alebo tým, ktorý je zapísaný v 

Obchodnom registri. Dôležitou skutočnosťou bude ale faktická činnosť právnickej osoby, 

t. j. či vznikla s cieľom páchať trestnú činnosť, hoci ako predmet podnikania má uvedený 

legálny predmet činnosti. Zároveň sa právnická osoba mohla dostať k trestnej činnosti až 

postupne (rôznymi zmenami v spoločnosti na úrovni konateľov, spoločníkov, 

zamestnancov, atď.). Činnosť právnickej osoby, ktorej má byť uložený trest zrušenia 

právnickej osoby, spočíva 

− úplne v páchaní trestného činu alebo trestných činov, čo znamená, že právnická osoba sa 

vôbec nezaoberala legálnou činnosťou, ale aktivitami, ktoré podmieňovali vznik jej 

trestnej zodpovednosti, 

− prevažne v páchaní trestného činu alebo trestných činov, z čoho vyplýva, že prevažná 

väčšina činnosti právnickej osoby tvorí nadpolovičnú väčšinu jej činnosti. Pre uloženie 

tohto trestu nestačí, pokiaľ trestná činnosť právnickej osoby bola len ojedinelým 

vybočením z legálneho pôsobenia, pokiaľ nemožno vyvodiť, že jej činnosť spočívala 

výlučne alebo aspoň sčasti prevažne v páchaní trestnej činnosti.  

 

c) Povaha právnickej osoby vylučuje uloženie trestu zrušenia právnickej osoby aj bez toho, 

aby to zákon o trestnej zodpovednosti právnických osôb explicitne upravoval. Nejde však 

o právnické osoby, ktoré sú v čase spáchania trestného činu zriadené zákonom ani 

o ďalšie právnické osoby, ktoré sú vylúčené z trestnej zodpovednosti právnických osôb na 

základe ustanovenia § 5 ods. 1 ZoTZPO. Ide o  pomerne veľký počet právnických osôb, z 

ktorých sa navyše ani viaceré nezapisujú do Obchodného registra, t. j. okruh právnických 

osôb, ktorým nemožno uložiť trest zrušenia právnickej osoby, je v súčasnosti pomerne 

ťažké vymedziť, avšak vzhľadom na existenciu § 5 ods. 1 ZoTZPO ich vymedzenie 

spočíva vo vecnej dôležitosti, pretože zaisťujú plnenie špeciálnych funkcií vo verejnom 

záujme, najmä v oblasti bezpečnosti či zdravotníctva.  

 

d) Pokiaľ ide o právnickú osobu, ktorá je subjektom podľa § 12 ods. 4 a 5 ZoTZPO, môže 

súd uložiť trest zrušenia právnickej osoby až po vyjadrení príslušného orgánu.147 

 

4 Záver 

V príspevku autor poukazuje o.i. na ukladanie trestu zrušenia právnickej osoby 

v kontexte zákona o trestnej zodpovednosti právnických osôb, ktorý je účinný od 1.7.2016 

a zároveň na doktrínu piercing the corporate veil, korá slúži aj k tomu, aby záväzky 

spoločnosti mohli byť „personifikované“ a zodpovednosť za ne prenesená na spoločníkov. 

Etické kódexy spoločností alebo Compliance programy, ktoré sú v súčasnosti aktuálne pri 

riadení najmä tých obchodných spoločností, ktoré sú členmi nadnárodných podnikateľských 

skupín, sú zaraďované do soft law a predstavujú jednu z možností autoregulácie právnických 

osôb. Fenomén soft law do nášho právneho systému prenikol z nadnárodnej úrovne, akou je 

                                                           
147 BURDA, E., KORDÍK, M., KURILOVSKÁ, L., STRÉMY, T.: Zákon o trestnej zodpovednosti právnických 

osôb. Komentár. Bratislava: C. H. Beck, 2018.  
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napr. systém United Nations Global Compact148, založený na princípe dobrovoľnosti bez 

existencie kontrolného mechanizmu. 
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Abstrakt: Autorka sa v príspevku zaoberá niektorými otázkami súčasnej úpravy trestného 

činu neoprávneného konania v konkurze ako jedného z úpadkových trestných činov podľa 

legislatívy Ruskej federácie. 

 

Kľúčové slová: úpadkové trestne činy, úmyselný úpadok, fiktívny úpadok, neoprávnené 

konanie v úpadku. 

 

Abstract: The author deals with some of the issues of the current legal regulation of 

unauthorized proceedings in bankruptcy criminal offense as one of the insolvency crimes 

under the legislation of the Russian Federation. 

 

Keywords: bankruptcy offences, fictitious offences, premediated bankruptcy. 

 

 

1 Úvod 

V podmienkach hospodárskej krízy, v ktorej je Rusko v súčasnosti, má problematika 

úpadkov osobitný význam. Súčasne narastá nielen riziko zákonného úpadku, ale aj úpadku s 

porušovaním zákona. 

Právne predpisy Ruskej federácie stanovujú tieto druhy zodpovednosti za tzv. 

"protiprávne" úpadky: správnu a trestnú. Zároveň platí, že uplatňovanie noriem správneho 

alebo trestného práva závisí od veľkosti spôsobenej škody, ktorá určuje "stupeň sociálneho 

nebezpečenstva"150 porušenia zákona.  

V prípade veľkej škody, ktorá v súlade s ustanoveniami článku 170.2 Trestného 

kódexu Ruskej federácie nie je nižšia ako 2 250 000 rubľov, sa uplatňujú ustanovenia 

Trestného kódexu Ruskej federácie151. Zaujímavé je že skutkové podstaty správnych 

deliktov152 a trestných činov sú  takmer totožné. 

Trestný kódex Ruskej federácie ustanovuje tri druhy úpadkových trestných činov v 

článkoch 195 až 197. Medzi takéto činy patria: 

- úmyselný úpadok (článok 196 Trestného kódexu Ruskej federácie) 

- fiktívny úpadok (článok 197 Trestného kódexu Ruskej federácie) 

                                                           
149 Článok je výstupom projektu VEGA 1/0907/16 „Právna ochrana účastníkov ekonomicko-právnych vzťahov s 

akcentom na trestnoprávnu ochranu veriteľov“. 
150 Добровлянина, О.В., Кондратьева, К.С., Патырбаева, К.В. Виды незаконных банкротств в Российской 

Федерации: некоторые проблемы правового регулирования//Право. Журнал Высшей школы экономики. 

2017. № 3. Москва, 2017. С. 34. [Dobrovlianina, O.V., Kondratieva, K.S., Patyrbaeva, K.B. Druhy nelegálneho 

úpadku v Ruskej federácii: niektoré problémy právnej úpravy] 
151 Trestný kódex Ruskej federácie zo dňa 13.06.1996 № 63-FZ 
152 Ods. 1 a 2 čl. 14.12, čl. 14.13 Kódexu o správnych deliktoch zo dňa 30.12.2001 № 195-FZ 
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- neoprávnené konanie v úpadku (článok 195 Trestného kódexu a Ruskej federácie). 

V tomto článku si prejdeme niektoré otázky právnej úpravy najčastejšie sa 

vyskytujúceho úpadkového trestného činu podľa článku 195 Trestného kódexu Ruskej 

federácie, a to neoprávneného konania v úpadku, aj v porovnaní s trestným činom 

úmyselného úpadku. 

 

2 Trestný čin neoprávneného konania v úpadku 

Ak sa obrátime na znenie článku 195 Trestného kódexu Ruskej federácie, môžeme od 

neho odvodiť tri samostatné trestné činy, ktorých skutkové podstaty kódexu nie sú vo vzťahu 

jednoduchej a kvalifikovanej skutkovej podstaty. 

Prvým trestným činom upraveným v článku 195 ods. 1 Trestného kódexu Ruskej 

federácie je "zatajenie majetku, majetkových práv alebo majetkových záväzkov, informácií o 

majetku, jeho veľkosti, umiestnenia alebo iných informácií o majetku, majetkových právach 

alebo majetkových záväzkoch, prevode majetku na iné osoby, odcudzenie alebo zničenie 

majetku dlžníka – právnickej osoby, občana vrátane samostatne zárobkovo činnej osoby- 

podnikateľa, ako aj zatajenie, zničenie, falšovanie účtovných dokladov, ktoré poskytujú 

prehľad o ekonomickej činnosti právnickej osoby alebo samostatne zárobkovo činnej osoby- 

podnikateľa, ak bolo toto konanie vykonané za prítomnosti známok úpadku a spôsobilo veľkú 

škodu. 

Druhý trestný čin je opísaný v časti 2 tohto článku a predstavuje "nezákonné 

uspokojenie majetkových nárokov jednotlivých veriteľov na úkor majetku dlžníka – 

právnickej osoby konateľom právnickej osoby alebo jej zakladateľom alebo občanom, vrátane 

samostatne zárobkovo činnej osoby-podnikateľa, vedome na úkor iných veriteľov, ak je tento 

čin spáchaný za prítomnosti známok úpadku a spôsobil veľkú škodu. 

Tretím trestným činom podľa časti 3 článku 195 Trestného kódexu sú "nezákonné 

obštrukcie činnosti správcu konkurznej podstaty alebo kreditnej alebo inej finančnej 

inštitúcie, ktorá je dočasným administrátorom, vrátane úniku alebo odmietnutia odovzdať 

správcovi alebo dočasnému administrátorovi, teda kreditnej alebo inej finančnej inštitúcii, 

doklady potrebné pre realizáciu povinností, ktoré im boli uložené, alebo majetok patriaci 

právnickej osobe v prípadoch, v ktorých funkciu konateľa právnickej osoby vykonáva práve 

správca konkurznej podstaty alebo vedúci kreditnej alebo inej finančnej inštitúcie, ktorá je 

dočasným administrátorom, ako aj, ak vo vzťahu k občanovi, vrátane samostatne zárobkovo 

činnej osobe- podnikateľovi, bol určený postup, ktorý sa má uplatniť v prípade konkurzu, za 

predpokladu, že toto konanie (nečinnosť) spôsobilo veľkú škodu. 

Subjektami týchto trestných činov môže byť široká škála osôb: samostatne zárobkovo 

činná osoba – podnikateľ, konateľ alebo spoločník právnickej osoby, predseda a členovia 

predstavenstva, správca v ktoromkoľvek štádiu konkurzu, vedúci a členovia dočasne 

administrujúcej finančnej organizácie a iné153.  

Po subjektívnej stránke pre všetky skutkové podstaty úpadkových trestných činov 

upravených v Trestnom kódexe Ruskej federácie (úmyselný úpadok, fiktívny úpadok, 

neoprávnené konanie v úpadku) sa vyžaduje úmyselné zavinenie: priamy alebo nepriamy 

úmysel subjektu. Ruskí právnici v súčasnosti poukazujú na proces dokazovania zavinenia 

                                                           
153 Добровлянина, О.В., Кондратьева, К.С., Патырбаева, К.В. Виды незаконных банкротств в Российской 

Федерации: некоторые проблемы правового регулирования//Право. Журнал Высшей школы экономики. 

2017. № 3. Москва, 2017. С. 41. [Dobrovlianina, O.V., Kondratieva, K.S., Patyrbaeva, K.B. Druhy nelegálneho 

úpadku v Ruskej federacii: niektoré problémy právnej úpravy] 



108 

konateľa právnickej osoby (alebo iných vyššie uvedených subjektov), ako na vážny 

problém154.  

Je nutné dokázať, že konanie konateľa, ktoré prispelo k vzniku alebo rastu platobnej 

neschopnosti spoločnosti, bolo spáchané úmyselne. To znamená, že konateľ mal predvídať, že 

jeho konanie vedie k spôsobeniu veľkej škody, vykonal tieto kroky úmyselne alebo s tým, že 

ju spôsobí, bol uzrozumený. Argumenty, ktoré obžalovaní najčastejšie používajú vo svojej 

obhajobe, sú nasledujúce: nedostatočne ohodnotili situáciu na trhu, použili  nesprávne 

výpočty atď.  

V praxi pre orgány činné v trestnom konaní je občas obťažné rozlíšiť trestný čin podľa 

čl. 196 Trestného kódexu Ruskej federácie – úmyselný úpadok a trestný čin podľa čl. 195 

Trestného kódexu Ruskej federácie – neoprávnene konanie v úpadku. Všetky spôsoby 

konania uvedené v ods. 1 a 2 čl. 195 môžu byť použité aj v prípade páchania trestného činu 

úmyselného úpadku. Existuje však znak trestného činu neoprávneného konania v úpadku, 

ktorý umožňuje odlíšiť tento trestný čin od úmyselného úpadku. 

Ide o okolnosti spáchania trestného činu155, ktoré sú fakultatívnym znakom objektívnej 

stránky skutkovej podstaty trestného činu, avšak v prípade, ak je upravený v ustanovení 

normy Osobitnej časti Trestného kódexu, stáva sa povinným znakom, a konkrétne 

"prítomnosťou znakov úpadku". 

Zaujímavé je, že predtým platné znenie článku 195 Trestného kódexu stanovovalo dve 

varianty okolností spáchania trestného činu: "v konkurze" a "v predvídaní úpadku", ktoré boli 

povinnými znakmi objektívnej stránky skutkovej podstaty trestného činu. Kódex však 

nestanovil ani pojem "predvídanie úpadku", ani jeho kritériá. Posúdenie situácie, v ktorej bol 

trestný čin spáchaný, sa preto stalo subjektívnym a v podstate zmenilo normu na neurčitú. 

Zákonodarca zaviedol istotu, keď Federálny zákon zo dňa 08.12.2003 N 162-FZ zaviedol 

významné zmeny článku 195 Trestného kódexu, v dôsledku čoho: 

- dva varianty okolností spáchania trestného činu sa zmenili na jeden: "ak existujú 

znaky úpadku"; 

- vyčerpávajúci zoznam subjektov skutkovej podstaty trestného činu bol vylúčený, a 

teda rozšírený; 

- bola vylúčená časť objektívnej stránky skutkovej podstaty trestného činu ustanovená 

v článku 195 ods. 2 Trestného kódexu, a to trestnoprávna zodpovednosť veriteľov, ktorí 

vedeli, že ich nároky boli splnené na úkor požiadaviek iných veriteľov a takéto plnenie 

vedome prijali. 

Za ďalšie kritériá pre vymedzenie trestného činu neoprávneného konania v úpadku od 

trestného činu úmyselného úpadku niektorí moderní právnici považujú širší zoznam konaní 

(nečinnosti), ktorými je spáchaný úmyselný úpadok, na rozdiel od konaní uvedených v čl. 195 

Trestného kódexu Ruskej federácie. Okrem toho, pre trestnú zodpovednosť v súlade s ods. 1 

článku 195 Trestného kódexu Ruskej federácie stačí, aby sa majetok zatajil, ak existujú 

známky úpadku, avšak takéto utajenie nemusí nevyhnutne viesť k úplnej platobnej 

neschopnosti dlžníka.156 

                                                           
154 Савельев, Ю.М. Неправомерные банкротства: некоторые вопросы квалификации и 

правоприменения//Вектор науки ТГУ. Серия: Юридические науки. Тольятти: 2014. № 2 С. 104. [Saveliev, 

U.M. Neoprávnené upadky: niektoré otazky kvalifikacie a implementacie] 
155 Токарев, Д.С. Правовая характеристика посягательств в сфере несостоятельности (банкротства).// 

Вестник Южно-Уральского государственного университета. Серия «Право». Проблемы и вопросы 

уголовного права, уголовного процесса и криминалистики. Выпуск 18. Челябинск, 2009. С.63. [Tokarev, 

D.S. Právna charakteristika protiprávnych konaní v oblasti úpadku] 
156 Краснов, Д.К. Государственная политика противодействия криминальному банкротству: диссертация 

кандидата юридических наук. Н.Новгород, 2006. С.131. [Krasnov, D.K. Štátna politika proti kriminálnemu 

úpadku ] 
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Ak sa vrátime k vymedzeniu okolností v súčasnom znení článku 195 Trestného 

kódexu Ruskej federácie, je dôležité poznamenať, že všetky tri články Trestného kódexu 

Ruskej federácie, ktoré upravujú úpadkové trestné činy, sú odkazujúce, to znamená, že musia 

byť použité spolu so špeciálnymi zákonmi  upravujúcimi konkurz. V Ruskej federácii  je to 

Federálny zákon "O insolventnosti (konkurze)" zo dňa 26.10.2002 N 127-FZ157. Napríklad, 

pri určovaní prítomnosti alebo neexistencie známok úpadku by sa mali použiť normy tohto 

zákona, ktoré určujú podmienky, za ktorých možno badať známky úpadku. 

Podmienky potvrdzujúce existenciu známok úpadku u subjektu – právnickej osobe sú: 

- existencia neuspokojených pohľadávok veriteľov – peňažné záväzky a platby 

povinných platieb; 

- meškanie s plnením týchto povinností dlhšie ako 3 mesiace; 

- celková suma záväzkov, ktoré dlžník-právnická osoba nevie splniť - nie je menšia 

ako 300 000 rubľov158.  

Berúc však do úvahy, že práve okamih naplnenia známok úpadku, rozlišuje trestné 

činy úmyselného úpadku a trestného činu neoprávneného konania v úpadku, preto je možná 

situácia, keď konanie obvineného pred naplnením známok úpadku zodpovedalo  znakom 

trestného činu ustanoveného v čl. 196 Trestného kódexu Ruskej federácie a po naplnení 

známok úpadku zodpovedalo znakom trestného činu podľa čl. 195 Trestného kódexu Ruskej 

federácie.  

V tomto prípade je v podstate možné rozlíšiť dve skutkové podstaty rôznych trestných 

činov a následne oddeliť aj majetkovú škodu spôsobenú pred naplnením známok úpadku a po 

ich naplnení. V dôsledku dodržania tejto línie obhajoby sa konkrétne konanie nebude 

považovať za protiprávne z hľadiska trestného práva.  

Na základe súčasnej praxe riešenia trestných prípadov podľa článku 195 Trestného 

kódexu Ruskej federácie je potrebné poznamenať, že orgány činné v trestnom konaní majú 

vážne ťažkosti pri definovaní znaku trestného činu, akým je spôsobenie veľkej škody, kedy je 

potrebné sa rozhodnúť, či sa konkrétny dôsledok dá alebo nedá zaradiť pod danú kategóriu 

škody. Ďalším problémom je určenie príčinnej súvislosti medzi trestnými činmi a dôsledkami, 

ktoré vo väčšine prípadov vedie k opakovanému predĺženiu doby predbežného vyšetrovania, 

k pozastaveniu alebo ukončeniu trestného stíhania. Dôsledky protiprávneho úpadku sa 

niekedy  objavia o niekoľko rokov neskôr, až na konci konkurzného konania. Do tejto doby 

môže dôjsť k strate dôkazov a môže uplynúť premlčacia doba trestného stíhania159. 

Podľa známeho právnika S. L. Tsygankova je spáchanie úpadkových trestných činov 

spôsobené aj nedostatočným rozvojom mechanizmu na odhaľovanie a reakciu na známky 

takýchto trestných činov.160  

 

3 Záver 

Na záver by som uviedla, že trestný čin protiprávneho konania počas úpadku, ako aj  

trestné činy úmyselného a fiktívneho úpadku, patria medzi najťažšie identifikovateľné 

ekonomické trestné činy. Ich vyšetrovanie si vyžaduje hlboké vedomosti u vyšetrovateľa v 

oblasti ekonomiky, financií, účtovníctva, zdaňovania alebo možnosť zapojiť do procesu 

expertov z týchto oblastí. Jednotnosť v praxi pri posudzovaní trestných prípadov a vymedzení 

                                                           
157 Zdroj: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAKW_39331/  
158 Ods. 2 čl. 6 Federálneho zákona "O insolventnosti (konkurze)" zo dňa 26.10.2002 N 127-FZ 
159 С.П. Щерба, П.Е. Власов. Расследование незаконных банкротств и неправомерных действий при 

банкротстве. Москва: Издательство «Юрлитинформ», 2005. С. 46-47. [Sherba, S.P., Vlasov, P.E. 

Vyšetrovanie neoprávnených úpadkov a neoprávnených konaní v úpadku] 
160 Цыганков, С.Л. Неотвратимость наказания и судебная практика применения норм, 

предусматривающих ответственность за преступления в сфере банкротства// Юридическая наука и 

правоохранительная практика. Тюмень, 2014. № 2. С. 32.[Cygankov, S.L. Nevyhnutnosť trestu a súdna prax 

pri uplatňovaní noriem stanovujúcich zodpovednosť za úpadkové trestné činy] 
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trestov bude uľahčená konečným prijatím Uznesenia Vyššieho súdu Ruskej federácie o súdnej 

praxi pri posudzovaní trestných činov v oblasti úpadku, ktoré je už dlhší čas v podobe návrhu 

uznesenia.  

Okrem toho považujem za potrebné vypracovať Federálne štandardy na analýzu 

finančného stavu dlžníka a vytvoriť jednotnú a dobre vyvinutú metodológiu na identifikáciu 

známok fiktívneho a úmyselného úpadku, ako aj neoprávneného konania v úpadku s využitím 

už existujúcich pravidiel.161 
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Abstrakt: Autori v článku rozoberajú nový trestný čin nekalej likvidácie, ktorý podľa ich 

názoru nemal byť zavedený do nášho právneho poriadku. Poukazujú na úskalia nového 

trestného činu v rámci teórie trestného práva, ale aj v rámci aplikačnej praxe. 

 

Kľúčové slová: trestný čin, veriteľ, likvidácia, obchodné spoločnosti, ultima ratio. 

 

Abstract: In the article, the authors discuss the new crime of the non-destructive liquidation, 

which according to their opinion should not be introduced into our legal order. They point to 

the pitfalls of new crime within the theory of criminal law but also within the application 

practice. 

 

Key words: crime, creditor, liquidation, business, ultima ratio. 

 

 
1 Úvod 

V rámci právnej úpravy zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení 

neskorších právnych predpisov (ďalej len ako „Obchodný zákonník“), proces smerujúci 

k zániku obchodnej spoločnosti pozostáva z dvoch fáz – zrušenia a zániku obchodnej 

spoločnosti. Najznámejšie spôsoby zrušenia obchodnej spoločnosti sú rozhodnutie súdu, 

                                                           
162 Je doktorandkou na Ústave práva informačných technológií a práva duševného vlastníctva, Právnickej fakulte 

Univerzity Komenského v Bratislave. 
163 Je doktorandom na Katedre trestného práva, kriminológie a kriminalistiky, Právnickej fakulty Univerzity 

Komenského v Bratislave. 
164Je doktorandom na Katedre trestného práva, kriminológie a kriminalistiky, Právnickej fakulty Univerzity 

Komenského v Bratislave. 
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rozhodnutie spoločníkov alebo príslušného orgánu obchodnej spoločnosti alebo tiež uplynutie 

času, na ktorý bola obchodná spoločnosť založená. Zánik obchodnej spoločnosti nastane 

výmazom z obchodného registra, ktorý vykoná príslušný registrový súd podľa sídla 

obchodnej spoločnosti. Až dňom zániku obchodnej spoločnosti prestáva byť obchodná 

spoločnosť subjektom práv a povinností.165  

Likvidácia predstavuje v rámci právnych noriem obchodného práva v zásade povinný 

proces medzi zrušením a zánikom spoločnosti, ktorý bol viacerými autormi definovaný rôzne. 

Likvidácia môže byť definovaná ako: „zákonom upravený postup, pri ktorom dochádza 

k mimosúdnemu vyrovnaniu majetkových vzťahov zanikajúcej právnickej osoby, resp. iného 

spoločenského útvaru, ktorý nastupuje obligatórne, pokiaľ zákon neurčuje, že likvidácia nie je 

potrebná.“166 Iní autori likvidáciu definujú ako: „Likvidácia je komplexom právnych a iných 

úkonov, sledujúcich vo svojich dôsledkoch pôvodne zamýšľané vysporiadanie majetkových 

a ďalších pomerov zanikajúcej firmy. Prvotným účelom likvidácie je minimalizovať negatívne 

následky ukončenia činnosti pre vlastníkov kapitálu, zákazníkov, obchodných partnerov, 

tuzemských a zahraničných investorov a štát.“167 

Zrušením obchodnej spoločnosti na základe vyššie uvedeného ešte obchodná 

spoločnosť nezaniká, čiže nestráca svoju právnu subjektivitu. Po zrušení obchodnej 

spoločnosti nasleduje proces likvidácie, ktorého účelom je zistiť všetok majetok obchodnej 

spoločnosti (vrátane aktív a pasív), vysporiadať záväzky voči veriteľom obchodnej 

spoločnosti a ak obchodnej spoločnosti po tomto procese ostane majetok (nazývaný ako 

likvidačný zostatok), tak ten následne rozdeliť medzi spoločníkov obchodnej spoločnosti.168  

Likvidácia však ako proces medzi zrušením a zánikom obchodnej spoločnosti nie je 

obligatórna vždy, pričom výnimky ustanovuje Obchodný zákonník. Likvidácia sa nevyžaduje 

vtedy, ak obchodné imanie zrušovanej obchodnej spoločnosti prechádza na právneho 

nástupcu (napr. v prípade zlúčenia alebo splynutia) a v ďalších prípadoch, kedy by 

uskutočnenie likvidácie nemalo zmysel, pretože obchodná spoločnosť  nedisponuje 

relevantným majetkom na uspokojenie pohľadávok veriteľov, konkrétne: 

• ak spoločnosť nemá žiaden majetok; 

• ak súd zamietol návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku; 

• ak bol konkurz zrušený z dôvodu, že majetok úpadcu nestačí ani na úhradu 

výdavkov a odmenu správcu konkurznej podstaty počas konkurzného konania; 

• ak bolo konkurzné konanie zastavené pre nedostatok majetku; 

• ak bol konkurz zrušený pre nedostatok majetku; 

• ak po ukončení konkurzného konania neostane spoločnosti žiaden majetok.169 
 

2 Trestný čin nekalej likvidácie  

Skutkové podstaty úpadkových trestných činov, medzi ktoré možno zaradiť aj 

skutkové podstaty trestného činu Nekalej likvidácie podľa § 251b zákona č. 300/2005 Z. z. 

Trestný zákon v znení neskorších právnych predpisov (ďalej len ako „Trestný zákon“), patria 

do kategórie tzv. blanketových skutkových podstát, ktoré odkazujú priamo alebo nepriamo na 

iné právne predpisy. V prípade úpadkových trestných činov pôjde predovšetkým o  Obchodný 

zákonník. 

                                                           
165 ŽITŇANSKÁ, L. a kol. Základy obchodného práva. 1. vydanie. Bratislava: IURA EDITION, 2009. s. 172. 
166 MAMOJKA, M. a kol. Obchodný zákonník – Veľký komentár. 1. vydanie. Bratislava: EUROKÓDEX, 2016. 

s. 333. 
167 KRATOCHVÍLOVÁ, H. Zrušení firem. Likvidace a úpadek se vzory podaní. 1. vydanie. Praha: C. H. Beck, 

2002. s. 20. 
168 KUBÍČEK, P., ŠKRINÁR, A., NEVOLNÁ, Z., KOLKUSOVÁ, R., ĎURICA, M. Obchodné právo. 1. 

vydanie. Plzeň: Aleš Čeněk, 2016. s. 113. 
169 § 68 ods. 2 Obchodného zákonníka 
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Likvidácia v mysli pozorného čitateľa vyvoláva nepochybne negatívnu konotáciu. Je 

to jeden zo spôsobov ukončenia „života“ obchodnej spoločnosti. Podstatou tohto inštitútu je 

vysporiadanie aktív a pasív likvidovanej právnickej osoby a tým usporiadanie jej 

majetkových pomerov.  

Zaujímavý názor, s ktorým sa stotožňujeme, vyjadril JUDr. Peter Šamko. Poukázal na 

skutočnosť, že k likvidácii dochádza vtedy, keď spoločnosť plánuje ukončenie svojich aktivít  

a má ešte majetok. V aplikačnej praxi dochádza k prevedeniu majetkovej účasti v obchodnej 

spoločnosti na „bieleho koňa“ až v prípadoch, kedy už obchodná spoločnosť nemá žiadny 

majetok.170 

 

2.1 Objekt  
Objektom trestného činu nekalej likvidácie je ochrana spoločenských vzťahov 

vznikajúcich pri podnikaní právnických osôb – konkrétnejšie ochrana čistoty podnikateľského 

prostredia pred prevádzaním obchodných podielov v obchodných spoločnostiach na „biele 

kone“. V tomto smere možno badať narušenie ochrannej funkcie trestného práva, pretože 

tento trestný čin sankcionuje aj osoby, ktoré sú často obeťami takýchto nekalých praktík 

(„biele kone“). Z aplikačnej praxe poznáme prípady, že ide často o ľudí, ktorí majú nízky 

sociálny status a tento status je jedným z hlavných dôvodov, prečo príjmu úlohu „bieleho 

koňa“.  

 

2.2 Objektívna stránka  
V súčasnosti je trestná politika štátu nastavená smerom ku kriminalizácii konaní, ktoré 

sú spoločensky nežiaduce, ale zabúda sa na možnosť  aplikácie a využívania prostriedkov 

správneho práva alebo iných právnych odvetví. Žiaľ v tomto smere sa priorizuje trestné 

právo. Zavedenie trestného činu nekalej likvidácie korešponduje s týmto trendom. Nekalá 

likvidácia sa skladá z troch základných skutkových podstát (ods. 1, 2, 3), z ktorých každá 

kriminalizuje rozličné konanie páchateľa trestného činu. 

Skutkové podstaty trestného činu nekalej likvidácie spočívajú: 

• vo vyhľadaní alebo sprostredkovaní nekalej likvidácie (odsek 1); 

• v prevode majetkovej účasti na „bieleho koňa“ (odsek 2); 

• v samotnom pôsobení ako „biely kôň“ (odsek 3). 

 

2.3 Subjekt 

Vo všeobecnosti platí, že väčšinu trestných činov môže spáchať ktorákoľvek trestne 

zodpovedná osoba. Trestný čin nekalej likvidácie sa skladá, ako sme už uviedli, z troch 

základných skutkových podstát. V prvom odseku ide nepochybne o subjekt všeobecný a teda 

páchateľom trestného činu môže byť ktorákoľvek trestne zodpovedná fyzická osoba.  

Zaujímavejší je však odsek 2. Podľa nášho názoru tu už môžeme hovoriť o špeciálnom 

subjekte, pretože aby subjekt mohol naplniť túto skutkovú podstatu musí byť jedným 

z vlastníkov obchodného podielu v spoločnosti. Nemôže to byť každá trestne zodpovedná 

fyzická osoba. V treťom odseku trestného činu nekalej likvidácie ide o subjekt všeobecný. 

 

2.4 Subjektívna stránka  

Z hľadiska subjektívnej stránky  skutkových podstát trestného činu nekalej likvidácie ide 

o úmyselné trestné činy. Toto konštatovanie možno odvodiť na základe § 17 Trestného 

zákona: „Pre trestnosť činu spáchaného fyzickou osobou treba úmyselné zavinenie, ak tento 

zákon výslovne neustanovuje, že stačí zavinenie z nedbanlivosti.“ Uvedené skutkové podstaty 
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patria do skupiny skutkových podstát, ktoré nemajú priamo v ich znení vyjadrenú formu 

zavinenia (podobné skutkové podstaty sú napríklad skutková podstata trestného činu krádeže 

podľa § 212 ods. 1 Trestného zákona alebo skutková podstata trestného činu založenia, 

zosnovania a podporovania zločineckej skupiny podľa § 296 Trestného zákona). Zavinenie 

možno definovať ako vnútorný psychický vzťah páchateľa k podstatným náležitostiam 

trestného činu.171 Dokazovanie subjektívnej stránky trestného činu nekalej likvidácie bude 

v praxi veľmi komplikované, pretože orgány činné v trestnom konaní (ďalej len „OČTK“) 

a súd budú musieť skúmať napríklad aj tieto štyri aspekty subjektívnej stránky trestného činu 

v rámci jeho jednotlivých skutkových podstát v ich rozličnej vzájomnej kombinácii: 

1. úmysel zmariť riešenie ukončenia podnikania likvidáciou; 

2. (prevzatie práv a povinností), ktoré osoba nemá skutočný záujem vykonávať; 

3. hoci osoba nemá skutočný záujem o účasť na právnickej osobe alebo o pôsobenie ako 

štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu právnickej osoby; 

4. mal a mohol vedieť, že ten, kto na neho previedol účasť na právnickej osobe alebo ho 

ustanovil ako štatutárny orgán alebo člena štatutárneho orgánu právnickej osoby, mal 

úmysel zmariť riešenie ukončenia podnikania právnickej osoby likvidáciou. 

Zaujímavá je predovšetkým formulácia odseku 3. V tejto základnej skutkovej podstate 

dochádza ku kumulácii úmyselného a nedbanlivostného zavinenia. V prvej časti skutkovej 

podstaty sa vyžaduje úmyselné konanie páchateľa, pretože musí úmyselne prepožičať svoje 

meno a priezvisko a svoju totožnosť na účel prevodu účasti na právnickej osobe alebo na účel 

ustanovenia ako štatutárneho orgánu alebo člena štatutárneho orgánu právnickej osoby, hoci 

vnútorne nemá záujem vykonávať tieto práva a povinnosti. Zároveň však dochádza ku 

kumulácii nedbanlivostného zavinenia v časti: „mal a mohol vedieť, že ten, kto na neho 

previedol účasť na právnickej osobe alebo ho ustanovil ako štatutárny orgán alebo člena 

štatutárneho orgánu právnickej osoby, mal úmysel zmariť riešenie ukončenia podnikania 

právnickej osoby likvidáciou.“ Súčasne koniec tejto skutkovej podstaty sa znovu viaže aj na 

„bieleho koňa“, ktorý mal a mohol disponovať vedomosťou, že ten, kto naňho previedol účasť 

na právnickej osobe alebo ho ustanovil ako štatutárny orgán alebo člena štatutárneho orgánu 

právnickej osoby, mal úmysel zmariť riešenie ukončenia podnikania právnickej osoby 

likvidáciou. Upozorňujeme, že zákonodarca znenie tejto skutkovej podstaty formuloval tak, 

že „biely kôň“ mal a mohol vedieť, a tým podmienil vyvodenie trestnej zodpovednosti len 

v súvislosti s nevedomou nedbanlivosťou.172 

Zaujímavá je konštrukcia skutkovej podstaty v odseku 3 z pohľadu zavinenia. 

Stávame sa svedkom tzv. preneseného motívu, keď páchateľ trestného činu nie je prvotným 

prijímateľom rozhodnutia spáchať trestný čin, ale jeho vnútorná motivácia je odvodená od 

inej osoby, ktorá v tomto prípade bude trestne zodpovedná za síce rovnaký trestný čin, ale 

v inom odseku. Predmetná skutočnosť teda ešte sťaží postup OČTK  a súdov pri odhaľovaní 

a spravodlivom potrestaní páchateľov tohto trestného činu. 

Subjektívna stránka dvoch základných skutkových podstát tohto trestného činu je 

obohatená aj o motív trestného činu, ktorý je explicitne vyjadrený. Vnútornou motiváciou 

páchateľa tohto trestného činu je to, že musí konať: „v úmysle zmariť riešenie ukončenia 

podnikania likvidáciou.“ K preukazovaniu motívu trestného činu si autori dovoľujú upriamiť 

pozornosť na znenie Uznesenia Najvyššieho súdu Slovenskej republiky: „Preukazovanie 

motívu konania páchateľa je v podstate tak obťažné ako preukazovanie zavinenia, a to najmä 

v prípadoch, keď chýba priznanie páchateľa, lebo motív konania je súčasťou subjektívnej 

stránky trestného činu a nemožno ho priamo pozorovať. V dôsledku toho sa motív trestného 

činu môže zisťovať len z nepriamych dôkazov. Na motív – rovnako ako na myšlienky a ciele – 
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možno dobre usudzovať napr. zo správania sa páchateľa za danej situácie a jeho výrokov. Je 

však nevyhnutné vziať do úvahy všetky okolnosti v súhrne, najmä osobnosť páchateľa, jeho 

život pred spáchaním činu, výchovu, názory, aj spôsob vystupovania na verejnosti prípadne aj 

v súkromí. Na motív možno usudzovať aj z interpersonálnych vzťahov páchateľa ku 

konkrétnym osobám alebo k niektorým skupinám a vôbec k spoločnosti.“173 

 

3 Subsidiarita trestnej represie 

Trestné právo je najprísnejším prostriedkom, ktorý má štát k dispozícií na 

postihovanie protiprávnych konaní. V súčasnej právnej úprave to možno vnímať len 

prostredníctvom ustanovení Trestného zákona a to pri prečinoch, prostredníctvom tzv. 

materiálneho korektívu, ktorý je upravený v § 10 ods. 2 Trestného zákona: „Nejde o prečin, 

ak vzhľadom na spôsob vykonania činu a jeho následky, okolnosti, za ktorých bol čin 

spáchaný, mieru zavinenia a pohnútku páchateľa je jeho závažnosť nepatrná.“ a v § 95 ods. 

2 Trestného zákona: „Prečin, ktorého znaky sú uvedené v tomto zákone, nie je trestným 

činom, ak ho spáchal mladistvý a ak je jeho závažnosť malá.“ Jeho legálne základy možno 

pozorovať aj v rámci zákona č. 91/2016 Z. z. o trestnej zodpovednosti právnických osôb a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov (ďalej len ako 

„TZPO“), konkrétne v § 4 ods. 3: „Spáchanie trestného činu právnickou osobou podľa odseku 

2 sa právnickej osobe nepričíta, ak vzhľadom na predmet činnosti právnickej osoby, spôsob 

spáchania trestného činu, jeho následky a okolnosti, za ktorých bol trestný čin spáchaný, je 

význam nesplnenia povinností v rámci dohľadu a kontroly zo strany orgánu právnickej osoby 

alebo osoby uvedenej v odseku 1 nepatrný.“ 
Zastávame názor, že zavedenie nového trestného činu nekalej likvidácie podkopáva jednu zo 

základných zásad trestného práva – subsidiaritu trestnej represie, v ktorej je odzrkadlený princíp 

ultima ratio. V rámci teórie môžeme tento princíp interpretovať predovšetkým v dvoch rovinách: 

vertikálnej a horizontálnej. Vertikálna rovina je vyhradená pre zákonodarcu, aby nepodľahol prizme 

neúmernej kriminalizácie jednotlivých ľudských konaní. Horizontálna je určená obyvateľom 

Slovenskej republiky, aby svoje spory riešili predovšetkým prostriedkami iných právnych odvetví 

(správnym právom, občianskym právom, atď.) a trestné právo by pre nich malo byť až krajné riešenie, 

keď ostatné právne odvetvia zlyhávajú. Neslobodno opomenúť aj OČTK ako jedného z adresátov 

tohto princípu, ktorý sa v aplikačnej praxi prejavuje napríklad prostredníctvom fakultatívneho 

zastavenia trestného stíhania. V rámci tejto problematiky sa vyjadril aj Najvyšší súd Slovenskej 

republiky174  vo svojej judikatúre, v rámci ktorej vyvrátil zaužívaný postulát prokuratúry, ktorá princíp 

ultima ratio vnímala predovšetkým v jeho vertikálnej podobe.175 Z každodennej praxe vyplýva, že  

princíp ultima ratio v jeho horizontálnej podobe sa žiaľ opomína. Občania ako keby „prahli“ po 

trestnom konaní. Len s ľútosťou musíme konštatovať, že podobnému „fenoménu“ podľahol aj 

zákonodarca. Zavedenie trestného činu nekalej likvidácie je toho jasným dôkazom.  

Postih štatutárnych orgánov spoločností by sa mal primárne sledovať prostriedkami 

obchodného práva, a to cez prizmu povinnosti konateľa spoločnosti vykonávať svoju funkciu 

s odbornou starostlivosťou pod hrozbou sankcie náhrady škody. Tak ako to konštatoval aj 

Ústavný súd Slovenskej republiky v náleze zo dňa 1. apríla 2009 pod sp. zn. I. ÚS 402/2008: 

„Trestné právo (trestný čin) s trestnoprávnou kvalifikáciou určitého konania, ktoré má 

súkromnoprávny základ, je potrebné považovať za ultima ratio, teda za krajný právny 

prostriedok, ktorý má význam predovšetkým celospoločenský, t. j. z hľadiska ochrany 

základných spoločenských hodnôt. V zásade však nemôže slúžiť ako prostriedok nahradzujúci 

ochranu práv a právnych záujmov jednotlivca v oblasti súkromnoprávnych vzťahov, kde 

závisí predovšetkým na individuálnej aktivite jednotlivca, aby strážil svoje práva (vigilantibus 
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iura), ktorým má súdna moc poskytovať ochranu. Je však neprijateľné, aby túto ochranu 

aktívne preberali orgány činné v trestnom konaní, ktorých úlohou je ochrana predovšetkým 

celospoločenských hodnôt, nie priamo konkrétnych subjektívnych práv jednotlivca, ktoré 

svojou povahou spočívajú v súkromnoprávnej sfére.“176  

 

4 Záver  
V tomto článku sme sa snažili poukázať na to, že zavedenie trestného činu nekalej 

likvidácie do právneho poriadku Slovenskej republiky, a teda trestnej zodpovednosti tzv. 

„bielych koňov“, ako aj iných osôb, ktoré svojím konaním naplnia tam uvedené znaky 

príslušnej skutkovej podstaty, sa javí ako nadbytočné. Tento počin zákonodarcu viedol 

k tomu, že sa opätovne potiera význam doktríny ultima ratio ako subsidiárneho využitia 

prostriedkov trestného práva v poslednej inštancii, kedy inštrumentáriá iných právnych 

odvetví zlyhajú, resp. nie sú účinné. Redundancia tohto relatívne novo-prijatého trestného 

činu sa javí pritom v niekoľkých aspektoch, na ktoré sme v predmetnom článku poukázali.  

Novela Obchodného zákonníka č. 264/2017 Z. z. zaviedla nové mechanizmy, ktoré sú 

podľa nášho názoru postačujúce na postih vybraných protiprávnych konaní, aby nedochádzalo 

k prílišnej a nežiaducej kriminalizácii (napr. sprísnenie povinností štatutárnych orgánov 

v prípadoch „faktickej likvidácie“ obchodnej spoločnosti, precizovanie pravidiel pre tvorbu 

a rozdelenie tzv. iných vlastných zdrojov či zavedenie inštitútu faktického (tieňového) 

štatutárneho orgánu). 

Na záver by sme chceli konštatovať, že je len otázkou času, či zavedenie trestného 

činu nekalej likvidácie nájde v aplikačnej praxi svoje uplatnenie, a teda sa ním skutočne 

dosiahne zákonodarcom sledovaný želaný efekt.  
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Abstrakt: V nasledujúcom príspevku autor polemizuje nad ústavnou konformitou trestného 

činu nezaplatenia dane a poistného podľa § 278 Trestného zákona. Autor sa zamýšľa nad tým, 

či vlastnícke právo štátu a dvoch súkromných obchodných spoločností nepožíva ústavne 

rozpornú, nadštandardnú mieru ochrany, čím nevyhnutne dochádza k zhoršeniu právneho 

postavenia ostatných vlastníkov a k oslabovaniu ich vlastníckeho práva. 

 

Kľúčové slová: Vlastnícke právo, pohľadávka, ochrana vlastníckeho práva, ústava. 

 

Abstract: In the following article, the author disputes the constitutional conformity of the 

crime of non-payment of tax and insurance under Section 278 of the Criminal Code. The 

author contemplates over the ownership rights of the state and two private companies whether 

they don’t have constitutionally contradictory, over-standard protection, which inevitably 

impacts the position of other owners and weakens their ownership. 

 

Key words: Ownership right, claim, protection of property law, constitution 

 

 

Teoretické východiská prezentované v tomto príspevku nachádzajú svoj ústavný 

poklad v čl. 20 ods. 1 v druhej vete ústavného zákona č. 460/1992 Zb. Ústava Slovenskej 

republiky (ďalej len „Ústava SR“), a preto je nevyhnutné si úvodom doslovné znenie 

spomenutého článku pripomenúť:   

Podľa čl. 20 ods. 1 druhá veta Ústavy SR vlastnícke právo všetkých vlastníkov má 

rovnaký zákonný obsah a ochranu. 

Spoločenské zmeny, ktoré nastali v roku 1989, už nepredpokladajú diferencovanie 

vlastníckeho práva, ale práve naopak, postulát inkorporovaný do čl. 20 ods. 1 Ústavy SR 

predpokladá, že vlastnícke právo každého, vrátane štátu, má rovnaký zákonný obsah a požíva 

rovnakú právnu ochranu. Vlastnícke právo je unitárne – existuje len jedno, a teda právna 

úprava, ktorá by akýmkoľvek spôsobom privilegovala vlastnícke právo určitého okruhu 

adresátov, by sa bezpodmienečne dostala do rozporu s vyššie citovanou ústavnou zásadou.   

Ak má mať v zmysle ústavných princípov vlastnícke právo každého subjektu rovnaký 

obsah a ochranu, tak potom skutková podstata trestného činu nezaplatenia dane a poistného 

podľa § 278 Trestného zákona, ktorá znie: 

„Kto vo väčšom rozsahu nezaplatí splatnú daň, poistné na sociálne poistenie, verejné 

zdravotné poistenie alebo príspevok na starobné dôchodkové sporenie, potrestá sa odňatím 

slobody až na tri roky,“ 

môže byť v týchto súvislostiach ústavne neudržateľná, a to z nasledujúcich dôvodov: 

Trestné právo ako súbor právnych noriem je svojím obsahom a účelom právnym 

odvetvím, v ktorom sa najväčšmi zasahuje do základných ľudských práv a slobôd, čo je 
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prirodzene odôvodnené tým, že trestné právo chráni tie najcennejšie spoločenské hodnoty 

pred zásahmi, ktorých sankcionovanie, prevencia proti nim a reparácia ich následkov, by 

inštitútmi ostatných právnych odvetví nebola dostatočná alebo by bola priam nemožná. 

Trestné právo je svojím charakterom právom „krajného riešenia“, používa tie najtvrdšie 

právne inštrumentáriá, má odstrašujúci charakter a vyvoláva právne následky, ktoré zasahujú 

do základných ľudských práv a slobôd človeka, do jeho dôstojnosti a jeho samotnej podstaty. 

Trestné právo napomáha ochrane tých hodnôt, ktoré si to z hľadiska svojej dôležitosti 

vyžadujú. Ak teda určitú hodnotu podradíme pod ochranu noriem Trestného práva, 

automaticky jej priraďujeme aj mimoriadny, ba až privilegovaný spoločenský význam.  

Od 01.09.1999 zavedením skutkovej podstaty trestného činu nezaplatenia dane podľa 

§ 148b do toho času účinného Trestného zákona, ktorú následne prebral aj rekodifikovaný 

Trestný zákon a následne od 01.09.2011 novelou ustanovenia § 278 Trestného zákona, 

zákonodarca priradil takýto mimoriadny spoločenský význam aj niektorým typom 

pohľadávok. Zavedením citovanej skutkovej definície zákonodarca de iure konštatoval, že 

úzkemu okruhu pohľadávok, ktoré logicky môžu byť vo vlastníctve rovnako úzkeho okruhu 

vlastníkov, je potrebné priznať najvyššiu mieru ochrany – ochranu normami trestného práva.  

Takýto právny stav vytvoril de facto dve kategórie veriteľov. Na jednej strane sú to 

Trestným zákonom privilegovaní veritelia, ktorých ochrana vlastníckeho práva je pri 

niektorých typoch pohľadávok kvalitatívne vyššia, v čoho dôsledku je ich vlastníckej právo 

vymožiteľnejšie a na druhej strane sú to všetci ostatí veritelia, ktorí sa musia spoliehať len na 

štandardnú mieru ochrany vlastníckeho práva, pričom táto ochrana je v porovnaní s ochranou, 

ktorú požíva prvá kategóriou veriteľov, značne znevýhodnená a oslabená. 

Možno konštatovať, že štát (pri jeho extenzívnom chápaní, pod ktorým budeme 

zjednodušene, na účely tohto príspevku, subsumovať aj orgány územnej samosprávy, sociálnu 

poisťovňu a verejnú zdravotnú poisťovňu) rezignoval na bežné inštitúty vymožiteľnosti práva, 

vytvoril si sám pre seba a pre dva podnikateľské subjekty (dve súkromné zdravotné 

poisťovne) vlastné, lepšie a účinnejšie právne nástroje na dosiahnutie splatnosti svojich 

pohľadávok, pričom prostriedky, na ktorých použitie sám rezignoval, ponechal tým, ktorých 

vlastnícke právo pozitívnou enumeráciou podľa § 278 Trestného zákona vynechal spod 

ochrany citovaného ustanovenia, ergo všetkým ostatným.  

Inter alia pokiaľ hovoríme o vlastníckom práve dvoch súkromných zdravotných 

poisťovní, ktoré majú zisk predovšetkým z verejného zdravotného poistenia, možno uzavrieť, 

že napriek verejnému charakteru týchto pohľadávok, ide o pohľadávky, ktoré spadajú do ich 

vlastníctva – do súkromného majetku spoločnosti. Súkromnoprávny charakter pohľadávok sa 

nestráca tým, že ho vlastnia osoby spojené s verejnou mocou alebo tým, že ide o majetok 

patriaci do skupiny verejných prostriedkov.177 

Pri koncipovaní právnych záverov neopomínam tú skutočnosť, že v zmysle naposledy 

citovanej skutkovej definície je trestné iba konanie, ktorým páchateľ nezaplatí v tejto definícii 

enumerované pohľadávky napriek tomu, že v dobe splatnosti disponoval dostatočným 

majetkom na ich úhradu. 

Táto skutočnosť však na relevanciu prezentovaných právnych záverov nemá žiadny 

vplyv. 

K uvedenému možno ilustrovať situáciu, keď určitý subjekt poruší svoju povinnosť 

splatiť záväzok na verejnom zdravotnom poistení súkromnej zdravotnej poisťovni, napr. 

v sume 3000 Eur, a identicky vysoký záväzok nezaplatí živnostníkovi za poskytnuté práce, 

a to napriek tomu, že subjekt disponuje dostatočnou likviditou na splatenie oboch týchto 

záväzkov. Bez preháňania možno konštatovať, že pre neplnenie prvého z uvedených 

                                                           
177 Nález Ústavného súdu Slovenskej republiky vo veci zákazu zisku zdravotných poisťovní sp. zn. PL. ÚS 3/09-

378. 
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záväzkov môže byť „platidlom“ vlastná osobná sloboda, pričom následkom z 

nesplatenia druhého záväzku môže byť nanajvýš úrok z omeškania, prípadne zmluvná 

pokuta, ak bola dojednaná. A čo viac, pri prvom nároku orgány trestnej represie vynucujú 

jeho splatenie pod hrozbou pokračovania v trestnom stíhaním (nezastavenia trestného stíhania 

podľa ustanovení Trestného poriadku o účinnej ľútosti), a to aj napriek tomu, že výkaz 

nedoplatkov vo veciach verejného zdravotného poistenia je ex lege exekučným titulom podľa 

§ 45 ods. 2 písm. h) o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti a o zmene a doplnení 

ďalších zákonov bez potreby jeho uznania za exekučný titul v civilnom sporovom konaní. 

Vlastníkovi druhej pohľadávky štát ponechal na ochranu svojho práva len bežné inštitúty –

 civilnú žalobu.  

Orgány trestnej represie sa stali inkasnou agentúrou v rukách štátu a dvoch 

súkromných podnikateľských subjektov, pričom tieto, v zmysle zásady oficiality a legality, 

konajú navyše aj bez toho, aby o to boli požiadané a samozrejme, zadarmo. 

Z takto interpretovanej situácie nemožno mať pochybnosti, koho vlastnícke právo 

požíva vyššiu mieru ochrany a u ktorej z týchto pohľadávok bude dlžník viac motivovaný 

(nútený) ju splatiť a vymoženie ktorej bude invazívnejšie a expresnejšie.  

Je samozrejmosťou, že štát musí chrániť svoj majetok aj prostriedkami trestného 

práva. Je však ústavne spochybniteľné, keď štát chráni svoj majetok a majetok dvoch 

súkromných spoločností pred takým konaním, ktoré by v prípade, ak by smerovalo 

proti iným subjektom, nebolo trestnoprávne postihnuteľné.  

Štát napríklad chráni svoj majetok pred tým, aby od neho niekto neoprávnene a 

podvodne vylákal vrátenie dane z pridanej hodnoty (tzv. nadmerný odpočet), a to 

prostredníctvom skutkovej podstaty daňového podvodu podľa § 277a Trestného zákona, 

avšak proti konaniu s (takmer) identickou objektívnou stránkou štát chráni aj každý iný 

subjekt, a to skutkovými podstatami trestných činov podvodu podľa § 221 Trestného zákona, 

úverového podvodu podľa § 222 Trestného zákona, poisťovacieho podvodu podľa § 223 

Trestného zákona atp. Štát chráni svoj majetok pred tým, aby ho niekto neoprávneným 

daňovým nákladom neukrátil na daňovej pohľadávke, a to skutkovou podstatou trestného činu 

skrátenia dane a poistného podľa § 276 Trestného zákona, identicky však chráni aj každého 

iného vlastníka skutkovými podstatami trestných činov poškodzovania veriteľa podľa § 239 

Trestného zákona a zvýhodňovania veriteľa podľa § 240 Trestného zákona. 

Ochranu pred neplatením pohľadávok likvidnými subjektmi poskytuje štát len 

sebe, dvom súkromným podnikateľom a nikomu inému. 

Som toho názoru, že takáto zákonná úprava zakladajúca nerovnoprávnosť 

v majetkových vzťahoch neprechádza ani testom proporcionality. V rámci jeho dôkladnej 

aplikácie mal zákonodarca skúmať či sledovaný účel nie je možné dosiahnuť miernejšími 

prostriedkami, ktoré nenarušujú jednotnosť vlastníckeho práva. Dôvodnosť podradenia 

nárokov vo veciach zdravotného a sociálneho poistenia, pod ochranu ustanovenia § 278 

Trestného zákona, zákonodarca v dôvodnej správe k príslušnej novele Trestného zákona 

dostatočne neobjasnil. V tejto časti sa zákonodarca uspokojil len s lakonickým 

konštatovaním, že účelom je zvýšiť platobnú disciplínu subjektov povinných platiť a 

odvádzať poistné, ktoré využívajúc skutočnosť, že: „...trestnoprávnemu postihu podlieha len 

zadržanie a neodvedenie poistného, častokrát odvádzajú len poistné za svojich zamestnancov 

a nie aj poistné, ktoré sú povinní platiť ako zamestnávatelia.“ 178 K dôvodnosti zavedenia 

trestnoprávnej ochrany nárokov zo zdravotného poistenia predmetná dôvodová sprava 

neobsahuje ani zmienku. Zákonodarca dostatočne neobjasnil či je platobná disciplína 

povinných subjektov taká zlá, že hrozí kolaps systému sociálneho alebo zdravotného 

zabezpečenia. Tiež dostatočne neobjasnil, prečo nie je možné dosiahnuť sledovaný účel 

                                                           
178 Zákon č. 262/2011 Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v znení 

neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. 
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miernejšími prostriedkami, resp. či takéto miernejšie prostriedky zlyhali, a preto je 

nevyhnutné neplatenie týchto nárokov postihovať tými najzávažnejšími prostriedkami, aké 

právny poriadok pozná. V týchto súvislostiach poukazujem na nález Ústavného sudu Českej 

republiky sp. zn. PL ÚS 21/2000, v ktorom ústavný súd zdôraznil, že legitímne sú tie právne 

zásahy, ktoré sú odôvodnené nutnosťou ochrany významných spoločenských hodnôt s tým, že 

nepostačujú iné riešenia – prostriedky iných právnych odvetví. Je teda právne spochybniteľné 

či zákonodarca v legislatívnom postupe spočívajúcom v uzákonení skutkovej podstaty 

trestného činu nezaplatenia dane a poistného podľa § 278 Trestného zákona splnil esenciálnu 

časť testu proporcionality – subtest nevyhnutnosti (potrebnosti), a teda či je ústavne hájiteľný 

takýto zásah do základných ľudských práv a slobôd, medzi ktoré Ústava Slovenskej republiky 

zaraďuje aj vlastnícke právo. 

Spochybnený je aj sledovaný účel citovanej skutkovej podstaty, ktorej účelom nie 

je chrániť slabých a zraniteľných – tých, ktorí potrebujú zvýšenú mieru ochrany, ale 

naopak chráni práve len tých najsilnejších – štát a dva ekonomicky silné podnikateľské 

subjekty. V súvislosti s dvoma spomenutými podnikateľskými subjektami sa naskytá položiť 

si otázku: „Biznis model ktorého ďalšieho súkromného podnikateľského subjektu je takmer 

celý chránený normami Trestného práva?“  

Sledovaný účel nie je možné ospravedlniť ani tým, že štát a zdravotné poisťovne 

zabezpečujú uspokojovanie verejných potrieb a v prípade, ak by platobná disciplína 

povinných subjektov nebola dostatočná, mohlo by dôjsť k zlyhaniu tých funkcii, pre ktoré sa 

tieto fondy kreujú. Predstava zlyhania poskytovania základných potrieb občanom pri zhoršení 

platobnej schopnosti niektorých subjektov poistenia, odstránením skutkovej podstaty 

trestného činu nezaplatenia dane a poistného podľa § 278 Trestného zákona je abstraktná 

a hlavne dostatočne vzdialená. Medzi nárastom nesplatených pohľadávok menovaných 

subjektov a nemožnosťou plniť základné funkcie štátu existuje veľmi dlhá cesta, počas 

ktorej štát musí byť (mal by byť) schopný zabezpečiť vymožiteľnosť svojich 

pohľadávok aj bez inštrumentária Trestného poriadku tak, aby k zlyhaniu týchto 

funkcií nedošlo.  

Štát neposkytuje iným subjektom ochranu normami trestného práva pred naplatením 

záväzkov likvidnými subjektmi, čo pri samostatne zárobkovo činných osobách rovnako môže 

mať za následok, že tieto nebudú schopné uspokojiť svoje základné životné potreby 

a základné životné potreby svojej rodiny, pričom štát im na odvrátenie týchto následkov 

ponecháva len nástroje nachádzajúce sa mimo trestnej politiky štátu. Pri súkromných 

podnikateľských subjektoch v oblasti zdravotného poistenia zdôrazňujem tú skutočnosť, že 

tieto do podnikania so zdravotným poistením vstupujú vždy dobrovoľne, na základe vlastnej 

slobodnej úvahy, a preto by riziko z neplatenia pohľadávok mali znášať v rovnakej miere ako 

každý iný podnikateľsky subjekt v každej inej podnikateľskej sfére, čo však nie je súčasný 

právny stav, nakoľko štát im ústavne spochybniteľnou legislatívnou činnosťou výrazne 

prispel k znižovaniu ich podnikateľského rizika. Navyše štát im vymoženie ich pohľadávok 

zabezpečuje expresne a zadarmo, čím sa zdravotným poisťovniam v tomto smere 

minimalizujú náklady. 

Pri komparatívnom prístupe s právnou úpravou Českej republiky, ktorá je ako štát 

merateľnými výkonnostnými ekonomickými ukazovateľmi porovnateľná so Slovenskou 

republikou, možno konštatovať, že ich trestné zákonodarstvo nepozná trestný čin nezaplatenia 

dane a poistného a ani obdobný trestný čin, a napriek tomu nepočuť hlasy po legislatívnej 

zmene z dôvodu, že by základné funkcie štátu, ako aj funkcia štátu s akcentom na 

zabezpečovanie zdravotnej starostlivosti boli ohrozené. 

Sumarizovať závery tohto príspevku možno dvoma na seba nadväzujúcimi otázkami: 

Ak zákonodarca zvyšuje istotu určitého veľmi úzkeho okruhu ekonomicky silných 

vlastníkov, že ich pohľadávky budú splatené, pričom prostredníctvom štátneho aparátu 
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konajúceho bez nároku na odmenu a z úradnej povinnosti sa zabezpečuje aj ich vymoženie, je 

potom možné rozumne dospieť k záveru, že vlastnícke právo citovaných subjektov požíva 

vyššiu mieru ochrany ako vlastnícke právo tých subjektov, ktoré týmito privilégiami 

nedisponujú? 

Ak je odpoveď na predchádzajúcu otázku „áno“, je potom takáto diferencovaná 

ochrana vlastníckeho práva k pohľadávkam podľa typu vlastníka súladná s čl. 20 ods. 1 

Ústavy Slovenskej republiky, ktorá predpokladá existenciu len jedného typu vlastníckeho 

práva s rovnakou intenzitou ochrany pre každého vlastníka? 
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Abstrakt: Cieľom príspevku je analýza zadlženosti a štruktúry financovania slovenských 

podnikov v porovnaní s ostatnými krajinami EÚ. V príspevku sa taktiež zameriavame na 

sumarizáciu ostatných zmien právnej úpravy Obchodného zákonníka vyplývajúcich 

z vysokého tempa zadlžovania slovenských podnikov a zameraných na zvyšovanie 

zodpovednosti štatutárnych orgánov spoločností. 

 

Kľúčové slová: podnik, zadlženosť, zdroje financovania podnikov, zodpovednosť 

štatutárneho orgánu 

 

Abstract: The aim of the paper is to analyze the indebtedness and structure of financing of 

Slovak enterprises compared to other EU countries. The contribution also focuses on 

summarizing other changes to the Commercial Code legislation resulting from the high rate of 

indebtedness of Slovak companies and aimed at increasing the responsibility of statutory 

authority of companies. 

 

Keywords: enterprise, indebtedness, sources of enterprise financing, liability of the statutory 

authority. 

 

 

1 Úvod 

V dynamických a konkurenčných trhových podmienkach je každý podnik vystavený 

väčšiemu alebo menšiemu riziku. Žiaden podnik nemá zaručené, že jeho podnikateľská 

činnosť bude prebiehať neustále, že po jeho produktoch/službách bude vždy dopyt a že 

                                                           
179 Článok je výstupom projektu VEGA č. 1/0907/16 „Právna ochrana účastníkov ekonomicko-právnych 

vzťahov s akcentom na trestnoprávnu ochranu veriteľov“. 
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v dôsledku kolísania dopytu nebude potrebné meniť objem produkcie, štruktúru financovania, 

prepustiť zamestnancov, prípadne opustiť trh. Najzávažnejším dôsledkom podhodnotenia 

rizika je bankrot podniku, ktorý má negatívne dôsledky nielen pre podnik, ale aj pre jeho 

zamestnancov, ostatné podniky, štát a spoločnosť. 

Zadlženosť slovenských domácností je pomerne často medializovanou témou. Zvlášť 

po tom ako sa v pomere k HDP dostala na najvyššiu úroveň v strednej a východnej Európe, čo 

periodicky vyvoláva zo strany regulátora opatrenia na zníženie rastu retailových úverov a tým 

aj možných rizík na trhu nehnuteľností. V poslednom období zaznamenávame popri vysokej 

zadlženosti domácnosti aj vysoké tempo zadlžovania podnikov v porovnaní s ostatnými 

krajinami EÚ. Práve vysoká miera zadlženia v kombinácii so zlou ekonomickou situáciou 

spoločnosti predstavuje najväčšie riziko pre úpadok podniku. 

Úpadok podnikov sa stal jedným z najviac študovaných problémov vo vedeckej 

literatúre. V posledných rokoch sa stále viac pozornosti venuje predpovedaniu bankrotu. 

Niektorí autori dávajú prednosť analýze znakov predpovedajúcich možnosť bankrotu, iní 

venujú pozornosť podmienkam a udalostiam, ktoré zvyšujú podnikateľské riziko. Ďalší tvrdia, 

že najväčšia pozornosť by sa mala sústrediť na analýzu morálky, kompetencie a personálnej 

politiky manažérov. Niektorí dokonca uprednostňujú štúdium systému účtovníctva a 

vnútornej kontroly. 

 

2 Zadlženosť podnikov a možnosti financovania podniku 

Úverová aktivita v podnikovom sektore na Slovensku je omnoho nižšia ako úverová 

aktivita domácnosti, avšak tempo rastu zadlžovania podnikov je značné. Ešte donedávna bolo 

skôr problémom to, že úvery nefinančným podnikom od krízy nerástli a úverová aktivita 

zamrzla na úrovni roku 2009. V posledných rokoch však nastal zlom a od polovice roku 2015 

úvery a pôžičky nefinančným podnikom na Slovensku expandovali dokonca dynamickejšie 

ako domácnostiam. Zadlženosť podnikov a domácností sa síce v posledných rokoch 

zdvojnásobila, avšak podiel nesplácaných úverov nie je výrazný.  

 

Graf 1: Úverová aktivita domácnosti a nefinančných podnikov na Slovensku (mld. EUR) 

 
Zdroj: vlastné spracovanie podľa štatistiky finančných účtov NBS 

 

Dopyt po podnikových úveroch – predovšetkým investičného charakteru – je naďalej 

formovaný obdobím silnej ekonomickej expanzie, optimizmom v  podnikovom sektore 

a nízkymi úrokovými sadzbami. 
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Najrozšírenejším zdrojom financovania podnikateľskej činnosti na Slovensku sú 

bankové úvery, ako jeden z cudzích zdrojov financovania podniku. Okrem úverov od 

domácich bánk si podniky vo veľkej miere požičiavajú aj zo zahraničia, odkiaľ podniky 

čerpajú viac ako 36 % svojich celkových úverov.180 V oveľa menšej miere sa podniky 

uchyľujú k alternatívnym cudzím zdrojom financovania ako je leasing, faktoring, forfaiting 

alebo crowdfunding. A len veľmi zriedkavo využívajú vlastné zdroje financovania, keďže toto 

financovanie je pre podnik príliš nákladné, môže viesť k strate vplyvu na riadení podniku 

pristúpením nových spoločníkov, prípadne vedie k zmene pomeru medzi obchodnými 

podielmi jednotlivých spoločníkov v dôsledku navýšenia základného imania len niektorými 

spoločníkmi.   

Na vyjadrenie miery zadlženosti podniku sa využíva pomerový ukazovateľ celkovej 

zadlženosti (pomer cudzích zdrojov voči celkovým zdrojom), ktorý bezprostrednejšie tlmočí 

mieru zadlženia spoločnosti, teda mieru koľko z celkového kapitálu tvorí kapitál cudzí. Na 

základe grafu 2 pozorujeme stúpajúcu tendenciu cudzieho kapitálu na celkovom kapitále, 

pričom miera celkovej zadlženosti je najvyššia u mikro podnikov a najnižšia u veľkých 

podnikov. Keďže veľké podniky majú väčší priestor pre daňovú optimalizáciu, a tým pádom 

väčší podiel vlastných zdrojov. Nárast podielu cudzích zdrojov nastal hlavne od roku 2013. 

Do veľkej miery aj kvôli nárastu emitovania dlhových cenných papierov energetickými 

gigantmi na slovenskom kapitálovom trhu. Faktom však je, že rastúci trend pokračoval aj v 

ďalších rokoch, keďže podniky zvyšovali dlh, no vlastné imanie nie. 
 

Graf 2: Medián ukazovateľa celkovej zadlženosti podnikov na Slovensku181 

 
Zdroj: vlastné spracovanie podľa FinStatu 

 

Vyšší pomer cudzích zdrojov ku vlastným zdrojom majú z krajín EÚ len periférne 

krajiny, vrátane Grécka, Cypru a Malty. Pred desiatimi rokmi pritom naše podniky mali 

pomer cudzích zdrojov k vlastným len na zhruba polovičnej úrovni a jeden z najnižších 

ukazovateľov sme mali aj tesne po kríze. 

Ako vidíme na grafe 3, tempo rastu zadlženosti domáceho podnikového sektora v roku 

2017 oproti roku 2016, meraného veľkosťou podnikového dlhu k HDP, je naďalej jedno 

                                                           
180 Národná banka Slovenska. Správa o finančnej stabilite 2017. Dostupné 

https://www.nbs.sk/_img/Documents/ZAKLNBS/PUBLIK/SFS/protected/SFS_112017.pdf 
181 Podniky sú roztriedené do veľkostných skupín podľa § 2 ods. 5 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve  
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z najvyšších v EÚ, pričom zadlženosť jednak v regióne strednej a východnej Európy, ako aj 

celej EÚ, vo väčšine prípadov klesala.  

 

Graf 3: Tempo rastu zadlženosti nefinančných podnikov V EÚ (% HDP) 

 
Zdroj: vlastné spracovanie podľa Eurostatu 

 

3 Legislatívne úpravy v súvislosti s tempom zadlžovania podnikov 

S ohľadom na vysoké tempo zadlžovania podnikov v ostatnom období, zákonodarca 

prijal niekoľko legislatívnych úprav s cieľom vplývať na zodpovednosť štatutárnych orgánov 

spoločností.  

Jednou z významných legislatívnych zmien, ktorá sa výrazne dotýka podnikateľského 

prostredia je novela zákona č. 87/2015 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/1991 Zb. 

Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré 

zákony. Uvedená novela, účinná od 1.1.2016, priniesla ustanovenia zavádzajúce nový inštitút 

„spoločnosť v kríze“. Uvedenou novelou boli do zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník 

(ďalej len „Obchodný zákonník“) zapracované nové, pomerne rozsiahle ustanovenia týkajúce 

sa spoločnosti v kríze. Ide konkrétne o ustanovenia § 67a až § 67k. 

Štatút „spoločnosti v kríze“ tak, ako ho vymedzuje Obchodný zákonník, nadobúda 

spoločnosť, ktorá nie je taxatívne vylúčenou spoločnosťou, čiže môže nadobudnúť tento 

štatút, a ktorej ekonomické parametre reflektujú jeden z dvoch stavov, a to, že:  

1. spoločnosť je v úpadku,  

2. spoločnosti hrozí úpadok.  

Situácia kedy je spoločnosť v úpadku vymedzuje zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a 

reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, 

ktorý v § 3 tento stav definuje ako stav, keď spoločnosť (dlžník) je buď platobne neschopná 

alebo predlžená. Platobne neschopná spoločnosť je spoločnosť, ktorá „nie je schopná plniť 30 

dní po lehote splatnosti aspoň dva peňažné záväzky viac ako jednému veriteľovi.“182 

Predlžená spoločnosť je spoločnosť, ktorá „je povinná viesť účtovníctvo podľa zákona č. 

                                                           
182 Zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Tento zákon 

ďalej v § 3 vymedzuje: „Za jednu pohľadávku pri posudzovaní platobnej schopnosti dlžníka sa považujú všetky 

pohľadávky, ktoré počas 90 dní pred podaním návrhu na vyhlásenie konkurzu pôvodne patrili len jednému 

veriteľovi. Ak peňažnú pohľadávku nie je voči dlžníkovi možné vymôcť exekúciou, alebo ak dlžník nesplnil 

povinnosť uloženú mu výzvou podľa § 19 ods. 1 písm. a) ZKR, predpokladá sa, že je platobne neschopný“.  
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431/2002 Z. z. o účtovníctve, má viac ako jedného veriteľa a hodnota jeho záväzkov presahuje 

hodnotu jeho majetku.“183 

Vymedzenie spoločnosti, ktorej hrozí úpadok už rieši Obchodný zákonník, ktorý ako 

kritérium na jej identifikovanie zohľadňuje jediný indikátor, a to štruktúru financovania 

spoločnosti z hľadiska vlastníctva. Posúdenie hrozby úpadku zakladá Obchodný zákonník na 

pomere vlastného imania a záväzkov, t. j. pomere vlastných a cudzích zdrojov financovania 

spoločnosti. Za spoločnosť, ktorej úpadok hrozí, sa považuje spoločnosť, ktorej pomer 

vlastného imania a záväzkov je:  

- menej ako 4 ku 100 (v roku 2016),  

- menej ako 6 ku 100 (v roku 2017),  

- menej ako 8 ku 100 (od roku 2018).  

Takto zadefinovaný indikátor je relatívne ľahko zapamätateľný, no z analytického 

hľadiska je jeho výpoveď ťažšie interpretovateľná ako keby bol na vyjadrenie danej 

skutočnosti použitý ukazovateľ celkovej zadlženosti.  

V prípade, že spoločnosť z niektorého vyššie uvedeného dôvodu nadobudne štatút 

spoločnosti v kríze, príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka jej ukladajú niekoľko 

povinností. Prvá povinnosť vyplýva štatutárnemu orgánu spoločnosti z § 67b, pričom mu 

ukladá povinnosť vykonať „v súlade s požiadavkami potrebnej odbornej alebo náležitej 

starostlivosti všetko, čo by v obdobnej situácii urobila iná rozumne starostlivá osoba v 

obdobnom postavení na jej prekonanie.“184 Formulácia povinnosti je všeobecná. V 

ustanovení nie sú špecifikované konkrétne úkony, ktoré by mal štatutárny orgán vykonať. 

Možno teda predpokladať, že tieto úkony by mali spočívať vo zvolaní a informovaní 

najvyššieho orgánu spoločnosti, vo vypracovaní návrhu konkrétnych opatrení a krokov na 

prekonanie danej krízovej situácie a jeho predložení najvyššiemu orgánu na schválenie. 

Ďalšiu, už konkrétnu povinnosť, však stanovuje § 67f. Zakazuje vrátiť plnenia nahradzujúce 

vlastné zdroje (vrátane príslušenstva a zmluvnej pokuty) v prípade, že sa spoločnosť nachádza 

v kríze, resp. ak by vrátenie týchto plnení priviedlo spoločnosť do krízy. 

Ďalšou významnou legislatívnou úpravou, ktorá apeluje na vyššiu zodpovednosť 

štatutárnych orgánov, bola novela zákona č. 264/2017 Z. z, s účinnosťou od 12. októbra 2017, 

ktorá (okrem iného) rozšírila skutkovú podstatu trestného činu marenie konkurzného alebo 

vyrovnacieho konania185 o povinnosť podať včas návrh na vyhlásenie konkurzu. Taktiež bola 

uvedenou novelou zavedená nová skutková podstata trestného činu nekalej likvidácie186. 

Touto novelou bola v čl. IX zavedená zodpovednosť za škodu spôsobenú nepodaním návrhu 

na vyhlásenie konkurzu187, s účinnosťou od 1. januára 2018. 

Novelou zákona č. 264/2017 Z. z boli taktiež sprísnené podmienky zrušenia 

spoločnosti bez likvidácie v § 69 ods. 11, kde ku dňu účinnosti splynutia, zlúčenia alebo 

rozdelenia spoločnosti: 

„a) nesmie hodnota záväzkov nástupníckej spoločnosti presahovať hodnotu jej majetku; do 

sumy záväzkov sa však nezapočítava suma záväzkov, ktoré sú spojené so záväzkom 

podriadenosti, 

b)nástupnícka spoločnosť alebo zanikajúca spoločnosť nesmú byť v likvidácii, 

c)voči nástupníckej spoločnosti alebo zanikajúcej spoločnosti nemôžu pôsobiť účinky 

vyhlásenia konkurzu, ibaže správca konkurznej podstaty súhlasí so splynutím, zlúčením alebo 

rozdelením spoločnosti, 

                                                           
183 Zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 
184 Zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník 
185 Bližšie pozri: § 242 zákona č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov 
186 Bližšie pozri: § 251b zákona č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov 
187 Bližšie pozri: čl. IX. zákona č. 264/2017 Z. z.  

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1991/513/
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d)voči nástupníckej spoločnosti alebo zanikajúcej spoločnosti nemôžu pôsobiť účinky začatia 

reštrukturalizačného konania alebo povolenia reštrukturalizácie, 

e)voči nástupníckej spoločnosti alebo zanikajúcej spoločnosti sa nemôže viesť konanie o ich 

zrušení a nemôžu byť súdom alebo na základe rozhodnutia súdu zrušené.“188 

Zodpovednosť za nedodržanie vyššie uvedených podmienok prislúcha členom 

orgánov spoločnosti, ktorí zodpovedajú veriteľom za škodu, ktorú im porušením tejto 

povinnosti spôsobili. 

 

3 Záver 

V ostatnom období, prevažne od polovice roku 2015, zaznamenávame na Slovensku 

vysoké tempo zadlžovania podnikov, ktoré v prostredí vysokého ekonomického rastu ešte 

nemusí znamenať fundamentálne zhoršenie finančnej pozície podnikov, či prípadný bankrot. 

Zvlášť v prostredí historicky nízkych úrokových sadzieb, kedy je pre podniky výhodnejšie 

financovať svoje podnikanie prostredníctvom dlhových inštrumentov. 

Faktom však je, že podniky v iných, podobne priemyselne silných krajinách ako 

Slovensko, sa týmto smerom neuberajú. Príkladom pre nás môžu byť české či nemecké 

podniky, ktorých pomer cudzích zdrojov k celkovým zdrojom ostal aj v tomto historicky 

nízkom úrokovom prostredí na rovnakých úrovniach ako mali slovenské podniky pred 

niekoľkými rokmi. 

Vysoké tempo zadlžovania podnikov môžeme považovať za jednu z príčin 

legislatívnych úprav zameraných na zvyšovanie zodpovednosti štatutárnych orgánov 

spoločnosti, ktoré sme načrtli vyššie. Aj keď prioritným cieľom predmetných úprav je 

odstránenie nadmerného počtu tzv. spiacich spoločností. Tieto právne úpravy sú podľa nášho 

názoru taktiež zamerané na tlak na zvyšovanie vlastného imania podniku namiesto 

navyšovania pôžičiek od spoločníkov.  
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Abstrakt: Príspevok sa zameriava na skúmanie vplyvu ostatných zmien právnej úpravy na 

riadne plnenie povinnosti podať včas návrh na vyhlásenie konkurzu. Autori sa zameriavajú 

najmä na vyhodnotenie zmien počtu podaných návrhov na vyhlásenie konkurzu pred a po 

nadobudnutí účinnosti zákona č. 264/2017 Z. z, ktorým sa (okrem iného) významne menil 

a dopĺňal zákon č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v časti, ktorá upravuje sankcie za nepodanie 

včasného návrhu na vyhlásenie konkurzu. 

 

Kľúčové slová: konkurz, povinnosť podať včas návrh na vyhlásenie konkurzu, zodpovednosť 

za nepodanie návrhu na vyhlásenie konkurzu. 

 

Abstract: The contribution focuses on examining the impact of changes to the law on the 

proper performance of the obligation to file a bankruptcy petition in time. The authors focus 

in particular on the evaluation of the changes in the number of submitted petitions for 

bankruptcy before and after the entry into force of Act no. 264/2017, which (inter alia) 

significantly amended and supplemented Act no. 7/2005 on Bankruptcy and Restructuring 

and on Amendments to Some Laws, as amended, in the section regulating sanctions for 

failure to submit a timely motion for bankruptcy. 

 

Keywords: bankruptcy, duty to file a bankruptcy petition in time, liability for failure to file a 

bankruptcy petition 

 

 

1 Úvod 

V podmienkach Slovenskej republiky (ďalej len „SR“) zákonodarca v ostatnom 

období vytvoril pomerne široké spektrum nástrojov a sankcií, ktorých účelom je vplývať na 

riadny výkon funkcie osôb, ktoré sú zodpovedné za riadenie obchodných spoločností, a to 

                                                           
189 Článok je výstupom projektu VEGA č. 1/0907/16 „Právna ochrana účastníkov ekonomicko-právnych 

vzťahov s akcentom na trestnoprávnu ochranu veriteľov“. 

mailto:peter.lukacka@flaw.uniba.sk
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najmä ich štatutárnych orgánov (napr. konateľov,190 členov predstavenstva191 a pod.).  

V tomto zmysle bol v ostatnom období zavedený inštitút spoločnosti v kríze, zákaz vrátenia 

vkladov,  vylúčenie štatutára z funkcie aj inými orgánmi (nielen súdom)192, povinnosť podať 

návrh na zrušenie obchodnej spoločnosti, ak jediný štatutárny orgán spoločnosti nie je 

zapísaný do obchodného registra, zodpovednosť faktického štatutárneho orgánu spoločnosti 

a pod. Taktiež bola významne menená koncepcia zodpovednosti  povinných osôb podať včas 

návrh na vyhlásenie konkurzu.  

Vzhľadom na to, že v čase písania tohto príspevku uplynul od zavedenia uvedených 

sankčných mechanizmov do právneho poriadku SR viac ako rok, považujeme za vhodné 

pokúsiť sa o ich aspoň čiastočné vyhodnotenie z pohľadu toho, či pomohli k zlepšeniu 

disciplíny pri podávaní tzv. dlžníckych návrhov na vyhlásenie konkurzu a rovnako sa snažíme 

identifikovať aj polemické otázky, ktoré sú spojené s následným uplatňovaním nárokov zo 

zodpovednosti voči dlžníkom a ich štatutárom v prípade, ak dlžníci nie sú schopní plniť si 

svoje záväzky voči veriteľom a mohla by teda vzniknúť zodpovednosť ich štatutárov za 

včasné nepodanie dlžníckeho návrhu na vyhlásenie konkurzu. Základnými hypotézami nášho 

príspevku sú v kontexte posudzovania vplyvu zákona č. 264/2017 Z.z. nasledovné: 

1. významný nárast v počte podaných návrhov na vyhlásenie konkurzu v roku 2018 

oproti rokom 2016, 2017; 

2. zjednodušenie uplatňovania zodpovednosti  voči osobám povinným podať včas návrh 

na vyhlásenie konkurzu.  

 

2 Identifikácia zmien v správaní adresátov právnej úpravy  

 Na základe dostupných údajov z databázy o konkurzoch a reštrukturalizáciách, ktorú 

ponúka FinStat, a za účelom potvrdenia/vyvrátenia prvej hypotézy, sme analyzovali počet 

vyhlásených konkurzov v období pred nadobudnutím účinnosti čl. II. zákona č. 264/2017 

Z.z.193  až po súčasnosť, teda v období od 1. januára 2016 do 31. októbra 2018, pričom 

s osobitným zreteľom sme sledovali vývoj v počte vyhlásených konkurzov v mesiacoch 

október, november, december 2017 s rovnakým obdobím v roku 2016. Tento postup 

odôvodňujeme predpokladom, že v dôsledku tejto novely, ktorá (okrem iného) rozšírila 

skutkovú podstatu trestného činu Marenie konkurzného alebo vyrovnacieho konania o 

povinnosť podať včas návrh na vyhlásenie konkurzu a tohto trestného činu sa v znení 

predmetnej novely dopustí ten kto: 

„...marí konkurzné konanie, vyrovnacie konanie, konanie o reštrukturalizácii alebo konanie o 

oddĺžení tým, že 

a) nesplní povinnosť uloženú mu zákonom, ktorý upravuje také konanie, vrátane povinnosti 

podať včas návrh na vyhlásenie konkurzu, alebo 

b) uvedie nepravdivé údaje v zozname aktív a pasív 

....“194 

 

                                                           
190 K vymedzeniu pojmu a pôsobnosti konateľa s.r.o. bližšie pozri: MAMOJKA, M. a kol.: Obchodný zákonník - 

Veľký komentár. Bratislava: EUROKÓDEX, s.r.o., 2016, s. 523. 
191 K vymedzeniu pojmu a pôsobnosti predstavenstva a.s. bližšie pozri: MAMOJKA, M. a kol.: Obchodný 

zákonník - Veľký komentár. Bratislava: EUROKÓDEX, s.r.o., 2016, s. 750 - 752 
192 K problematike vylúčenia štatutárneho orgánu bližšie pozri: LUKÁČKA, P.: PERSPEKTÍVY OCHRANY 

VEITEĽOV V KONTEXTE AKTUÁLNYCH ZMIEN OBCHODNÉHO ZÁKONNÍKA. In. Právna ochrana 

veriteľov. Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie „Právna ochrana veriteľov“ organizovanej 

Právnickou fakultou Univerzity Komenského v Bratislave 8. decembra 2017. Bratislava: Wolters Kluwer, 2018, 

s. 25-26,  
193 V zmysle čl. XIII. zákona č. 264/2017 Z.z. nadobúda účinnosť čl. II. tohto zákona dňom vyhlásenia t.j. 

12.októbra 2017  
194 Bližšie pozri: § 242 zákona č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov 
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Taktiež bola uvedenou novelou zavedená nová skutková podstata trestného činu 

nekalej likvidácie, ktorého sa dopustí ten kto : 

„1. Kto v úmysle zmariť riešenie ukončenia podnikania likvidáciou vyhľadá alebo 

sprostredkuje inú osobu, ktorá len prepožičiava svoje meno a priezvisko a svoju totožnosť k 

prevzatiu práv a povinností, ktoré nemá skutočný záujem vykonávať, na účel prevodu účasti 

na právnickej osobe na takúto osobu alebo na účel ustanovenia takejto osoby ako 

štatutárneho orgánu alebo člena štatutárneho orgánu právnickej osoby, potrestá sa odňatím 

slobody až na päť rokov. 

2.Rovnako ako v odseku 1 sa potrestá ten, kto v úmysle zmariť riešenie ukončenia podnikania 

likvidáciou prevedie účasť na právnickej osobe na osobu, ktorá len prepožičiava svoje meno a 

priezvisko a svoju totožnosť k prevzatiu práv a povinností, ktoré nemá skutočný záujem 

vykonávať. 

3.Rovnako ako v odseku 1 sa potrestá ten, kto prepožičia svoje meno a priezvisko a svoju 

totožnosť na účel prevodu účasti na právnickej osobe alebo na účel ustanovenia ako 

štatutárneho orgánu alebo člena štatutárneho orgánu právnickej osoby, hoci nemá skutočný 

záujem o účasť na právnickej osobe alebo o pôsobenie ako štatutárny orgán alebo člen 

štatutárneho orgánu právnickej osoby, a mal a mohol vedieť, že ten, kto na neho previedol 

účasť na právnickej osobe alebo ho ustanovil ako štatutárny orgán alebo člena štatutárneho 

orgánu právnickej osoby, mal úmysel zmariť riešenie ukončenia podnikania právnickej osoby 

likvidáciou.“195 

Obdobne ako vo vyššie uvedenom prípade sme s osobitným zreteľom analyzovali 

dopady na počet vyhlásených konkurzov v období pred nadobudnutím účinnosti a tesne po 

nadobudnutí účinnosti čl. IX. zákona č. 264/2017 Z.z.196, teda v období mesiacov december 

2017 a január, február 2018  s rovnakým obdobím v roku 2016 a 2017. 

 

Výber vzorky kvantitatívneho prieskumu prebiehal podľa vopred zvolených kritérií: 

• analyzované obdobie: 2016 – 2018, 

• subjekty: právnické osoby, 

• územie: SR, 

• druh konania: konkurzné (bez reštrukturalizačného), 

• aktuálny stav konania: začaté konkurzné konanie, vyhlásený konkurz. 

 

Výsledky analýzy pozorujeme na grafe 1, kde môžeme vidieť približne vyrovnaný 

vývoj vyhlásených konkurzov v sledovanom období. Určitú odchýlku pozorujeme v mesiaci 

december 2017 a taktiež v druhej polovici roka 2018, ktorú vnímame ako určitú reakciu na 

účinnosť čl. IX zákona č. 264/2017 Z.z..  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf 1: Začaté konkurzné konania a vyhlásené konkurzy v sledovanom období v úhrne 

                                                           
195 Bližšie pozri: § 251b zákona č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov 
196 V zmysle čl. XIII. zákona č. 264/2017 Z.z. nadobúda účinnosť čl. IX. 1. januára 2018 
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Zdroj: vlastné spracovanie  

 

Pri analýze začatých konkurzných konaní a vyhlásených konkurzoch (graf 2) sme 

dospeli k záveru, že kým do júna 2018 počet vyhlásených konkurzov kopíruje počet začatých 

konkurzných konaní, na druhej strane od júna 2018 počet vyhlásených konkurzov bol 

o približne polovicu nižší ako počet začatých konkurzných konaní, pričom najčastejším 

dôvodom, kvôli ktorému nedošlo od začatia konkurzného konania k vyhláseniu konkurzu, bol 

nedostatok majetku dlžníka. Predpokladáme, že tento odklon v počte začatých konkurzných 

konaní a počte vyhlásených konkurzov od júna 2018 je dôsledok účinnosti čl. IX zákona č. 

264/2017 Z.z., ktorý mal za následok „zobudenie spiacich“ spoločností. Taktiež nemôžeme 

vylúčiť vplyv časového oneskorenia od začatia konkurzného konania po vyhlásenie konkurzu. 

 

Graf 2: Začaté konkurzné konania a vyhlásené konkurzy v sledovanom období oddelene 

 
Zdroj: vlastné spracovanie 

 

V ďalšej časti analýzy sme pristúpili k mapovaniu počtu podnikateľov, ktorí sú 

v predĺžení (majú záporné vlastné imanie), a teda v zásade spĺňajú jednu zo základných 

podmienok § 11 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj „ZKR“) pre vznik 

povinnosti podať návrh na vyhlásenie konkurzu.197 Pri analýze sme vychádzali z účtovných 

                                                           
197 § 11 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v 

znení neskorších predpisov : „Dlžník v predlžení je povinný podať návrh na vyhlásenie konkurzu do 30 dní, od 

kedy sa dozvedel alebo sa pri zachovaní odbornej starostlivosti mohol dozvedieť o svojom predlžení. Túto 
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závierok jednotlivých podnikateľov za roky 2016 a 2017, ktoré zhromažďuje databáza 

FinStat, pričom pre náš výskum sme si vybrali len obchodné spoločnosti. Z tabuľky 1 

môžeme vidieť, že z celkového počtu obchodných spoločností v jednotlivých krajoch SR, 

v priemere až 19,8 % spoločností sú v predĺžení, pričom len 0,7 % z nich podalo návrh na 

vyhlásenie konkurzu. Počet obchodných spoločností so záporným vlastným imaním (VI) sa 

od roku 2013 znižuje, pričom túto znižujúcu tendenciu nemôžeme pripisovať len sprísňovaniu 

právnych predpisov zameraných na väčšiu zodpovednosť štatutárnych orgánov, ale aj 

ekonomickému rastu.  

 

Tabuľka 1: Obchodné spoločností spĺňajúce predpoklady na vyhlásenie konkurzu 

Rok 

Celkový počet obch. 

spoločností 

Počet obch. spoločností 

so záporným VI 

Počet podaných návrhov 

na vyhlásenie konkurzu 

Bratislavský kraj 

2016 53717 12588 50 

2017 56415 12149 62 

Trnavský kraj 

2016 14676 2889 16 

2017 15730 2842 26 

Nitriansky kraj 

2016 16739 2997 14 

2017 17782 2864 26 

Žilinský kraj 

2016 18007 3647 22 

2017 18996 3531 19 

Trenčiansky kraj 

2016 13448 2640 17 

2017 14194 2573 10 

Banskobystrický kraj 

2016 15283 3264 32 

2017 16076 3141 21 

Košický kraj 

2016 18559 4107 33 

2017 19317 3861 31 

Prešovský kraj 

2016 16312 3462 16 

2017 17112 3293 28 
Zdroj: vlastné spracovanie 

 

Z uvedeného teda vyplýva, že sa nám prvá hypotéza úplne nepotvrdila, hoci sme isté 

zmeny v správaní adresátov týchto právnych úprav identifikovali, ale tieto zvýšenia 

nepredstavujú taký počet, ktorý by sme vzhľadom na celkový počet obchodných spoločností, 

ktoré majú záporné vlastné imanie, považovali za významný. Tento stav, t. j. vysoké percento 

spoločností so záporným vlastným imaním, však nepovažujeme za žiadúci, a to vzhľadom na 

skutočnosť, že to svedčí o pomerne vysokom počte obchodných spoločností, ktoré nie sú 

                                                                                                                                                                                     
povinnosť v mene dlžníka má rovnako štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu dlžníka, likvidátor 

dlžníka a zákonný zástupca dlžníka. ...“ 
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v dobrej finančnej kondícii a je u nich pomerne vysoké riziko, že nebudú v budúcnosti 

spôsobilé plniť si riadne svoje záväzky.    

 

3 Aplikačné problémy spojené s uplatňovaním sankčných mechanizmov voči osobám 

povinným podať včas návrh na vyhlásenie konkurzu 

Z uvedenej analýzy údajov o počtoch podaných návrhoch na vyhlásenie konkurzu 

a vyhlásených konkurzoch v sledovaných obdobiach a ich porovnávanie s obdobím, kedy 

postupne nadobúdal účinnosť zákon č. 264/2017 Z.z. vyplýva, že tento zákon nevyvolal 

napriek našim predpokladom významný nárast v počte podaných návrhov na vyhlásenie 

konkurzu, tak ako sme očakávali vzhľadom na významné posilnenie nástrojov na 

vyvodzovanie zodpovednosti voči osobám povinným podať včas návrh na vyhlásenie 

konkurzu.  

Prečo je to teda tak? Máme tisíce obchodných spoločností, ktoré spĺňajú základnú 

podmienku pre podanie návrhu na vyhlásenie konkurzu – majú záporné vlastné imanie, ale 

návrh na vyhlásenie konkurzu nepodali. Dôvodov pre tento stav je pravdepodobne viacero 

a snahu o hľadanie optimálneho a efektívneho modelu právnej úpravy tejto problematiky je 

možné vzhľadom na početnosť zmien právnej úpravy za ostatné obdobie považovať za 

významnú aj pre zákonodarcu.  

Domnievame sa, že jeden z hlavných dôvodov pre uvedený stav je možné 

identifikovať v samotnej definícii predĺženia podľa § 3 ods. 3 ZKR, v zmysle ktorej : 

„Predlžený je ten, kto je povinný viesť účtovníctvo podľa osobitného predpisu, má viac ako 

jedného veriteľa a hodnota jeho záväzkov presahuje hodnotu jeho majetku. Pri stanovení 

hodnoty záväzkov a hodnoty majetku sa vychádza z účtovníctva alebo z hodnoty určenej 

znaleckým posudkom, ktorý má pred účtovníctvom prednosť a prihliadne sa aj na 

očakávateľné výsledky ďalšej správy majetku, prípadne očakávateľné výsledky ďalšieho 

prevádzkovania podniku, ak možno so zreteľom na všetky okolnosti odôvodnene 

predpokladať, že bude možné v správe majetku alebo v prevádzkovaní podniku pokračovať. 

Do sumy záväzkov sa nezapočítava suma záväzkov, ktoré sú spojené so záväzkom 

podriadenosti, ani suma záväzkov, ktoré by sa v konkurze uspokojovali v poradí ako 

podriadené pohľadávky.“ Od tejto definície sa odvíjajú v zásade aj všetky sankčné 

mechanizmy, ktoré zákonodarca stanovil pre prípad porušenia povinnosti podať včas návrh na 

vyhlásenie konkurzu, t. j. zmluvná pokuta podľa § 11 ods. 2 ZKR, zodpovednosť za škodu 

podľa § 11a ZKR a najmä trestnoprávne sankcie, ktorých aplikácia je podmienená práve 

porušením povinnosti podať včas návrh na vyhlásenie konkurzu.  

Z uvedeného vyplýva, že definícia predĺženia vo svojej podstate obsahuje dve 

základné zložky. Prvá je objektívne merateľná a je tvorená podmienkou aspoň dvoch 

veriteľov a podmienkou záporného vlastného imania (hodnota záväzkov presahuje hodnotu 

majetku podnikateľa) a druhá je podľa našej mienky do istej miery subjektívna, zohľadňuje 

osobitné podmienky toho ktorého podnikateľa, ktoré sa prejavujú v očakávateľných 

výsledkoch ďalšej správy majetku, prípadne očakávateľných výsledkoch ďalšieho 

prevádzkovania podniku, ak možno so zreteľom na všetky okolnosti odôvodnene 

predpokladať, že bude možné v správe majetku alebo v prevádzkovaní podniku pokračovať. 

Pre identifikáciu predĺženia určitého subjektu musia byť splnené objektívne aj subjektívne 

podmienky a to kumulatívne. V tejto súvislosti sa domnievame, že práve tento subjektívny 

prvok definície predĺženia vytvára priestor pre argumentáciu dlžníkov a zbavovanie sa 

zodpovednosti vo vzťahu k nepodaniu návrhu na vyhlásenie konkurzu, keďže je v tomto 

zmysle možné argumentovať, že spoločnosť má síce záporné vlastné imanie, ale vzhľadom na 

obchodné rokovania sa bolo možné zo strany jej štatutárov odôvodnene domnievať, že by 

bolo možné podnik spoločnosti zachrániť a teda v danom čase mal perspektívu na to, aby sa 

jeho hospodárska situácia zlepšila. Domnievame sa, že práve tento aspekt je „achillovou 
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pätou“ tejto definície. Na jednej strane môže vytvárať podmienky pre špekulatívne postupy 

podnikateľov vo vzťahu k prípadnému dokazovaniu toho, že napriek zápornému vlastnému 

imaniu neboli naplnené všetky podmienky predĺženia a z tohto dôvodu ich štatutárne orgány 

nemali povinnosť podať návrh na vyhlásenie konkurzu. Na druhej strane je potrebné uviesť, 

že odstránenie tohto subjektívneho prvku definície predĺženia by mohlo spôsobiť značné 

problémy aj relatívne veľkým spoločnostiam a to vzhľadom na skutočnosť, že do výpočtu 

záporného vlastného imania je potrebné zahrnúť všetky záväzky podnikateľa a teda nie len 

tie, ktoré sú po lehote splatnosti. V tejto súvislosti poukazujeme na § 3 ods. 3 ZKR v znení 

zákona č. 520/2005 Z.z. v zmysle ktorého sa za predĺženého považoval ten, kto: 

- bol povinný viesť účtovníctvo podľa osobitného predpisu, 

- mal viac ako jedného veriteľa, 

- hodnota jeho splatných záväzkov presiahla hodnotu jeho majetku. 

Domnievame sa, že vzhľadom na účel ku ktorému by mala definícia predĺženia 

smerovať sa javí dôraz na záväzky, ktoré sú po lehote splatnosti, ako odôvodnený. V tejto 

súvislosti súhlasíme s doc. Ďuricom, ktorý  na margo prijatia zákona č. 520/2005 Z. z. 

uviedol, že : „Ide v zásade o správny prístup, pretože dlžník môže mať napríklad strednodobý 

úver, ktorý je splatný až o dva roky. Bez tohto záväzku nemusí byť predĺžený, avšak pokiaľ by 

sa vzal do úvahy aj tento záväzok, dlžník by mohol byť predĺžený.“198 V tejto súvislosti je 

možné uviesť, že práve pre tento prípad, t. j. aby nedochádzalo ku komplikáciám 

v podnikateľskom živote, obsahuje aktuálna definícia predĺženia aj subjektívny aspekt (ako 

sme túto časť definície predĺženia vyššie nazvali), ktorý umožňuje pri skúmaní podmienok 

predĺženia zohľadniť aj takéto skutočnosti. Otázkou však je, či týmto prístupom zákonodarca 

nevytvoril aj priestor pre špekulácie tak ako sme uviedli vyššie, ktorým by do istej miery 

mohlo byť zamedzené práve tým, ak by sa zákonodarca zameral na záväzky, ktoré podnikateľ 

eviduje vo svojom účtovníctve a ktoré sú po lehote splatnosti. Vzhľadom na uvedené by sme 

sa v rovine úvah de lege ferenda prikláňali k definovaniu predĺženia prostredníctvom pomeru 

splatných záväzkov k majetku podnikateľa.  

Pokiaľ sa týka celkového počtu nami zistených spoločností, ktoré majú záporné 

vlastné imanie (viď Tabuľka 1), je potrebné podotknúť, že nezohľadňuje práve subjektívny 

aspekt definície predĺženia, keďže identifikuje len spoločnosti, ktoré majú záporné vlastné 

imanie, t.j. zahŕňa záväzky (v lehote aj po lehote splatnosti) z čoho vyplýva, že sa nemusí 

jednať len o tzv. „mŕtve“ spoločností, resp. spoločnosti, ktoré nie sú schopné riadne podnikať 

a plniť svoje záväzky voči obchodným partnerom, alebo klientom. Domnievame sa, že by 

bolo vhodné, aby zákonodarca prispel k riešeniu tohto stavu a vytvoril legislatívny rámec pre 

to, aby bolo možné efektívne vyselektovať medzi takýmito spoločnosťami a zrušiť tie, ktoré 

dlhodobo nevykazujú žiadnu činnosť.    

 

4 Záver 

 V rámci tohto príspevku sme analyzovali vplyv aktuálnych noviel ZKR dotýkajúcich 

sa povinnosti podať včas návrh na vyhlásenie konkurzu na správanie ich adresátov. 

Z realizovanej analýzy je možné urobiť nasledovné závery: 

- počet podaných návrhov na vyhlásenie konkurzu sa po prijatí významných sankčných 

mechanizmov zásadne nezmenil; 

- aktuálny počet obchodných spoločností, ktoré majú záporné vlastné imanie, je 

v porovnaní s počtom podaných návrhov na vyhlásenie konkurzu enormný. 

 

Z uvedeného vyplýva predpoklad, že analyzované zmeny právnej úpravy úplne 

nenaplnili očakávania, ktoré boli do nich vkladané. Pri zamýšľaní sa nad odpoveďou prečo je 

                                                           
198 ĎURICA, M.: Zákon o konkurze a reštrukturalizácii. Komentár. 2. vydanie. Braislava: C.H. Beck, 2015, s.13 
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tomu tak, nám napadne spomenúť jednu príhodu zo seriálu Simpsonovci, kedy Mr. Burns 

navštívi významného doktora, aby mu spravil komplexné vyšetrenie jeho zdravotného stavu. 

Výsledok tohto vyšetrenia v prvom momente po jeho oznámení bol pre Mr. Burnsa veľkým 

sklamaním, keďže mu boli diagnostikované všetky choroby sveta a dokonca aj také, ktoré boli 

u neho vôbec prvýkrát identifikované. Po tomto zlom úvode doktor pokračoval s tým, že to v 

skutočnosti nie je až tak zlá správa, keďže sú tieto choroby vo vzájomnej rovnováhe a 

vzájomne si bránia v tom, aby sa prejavili.  

V tomto nadnesenom zmysle nám aj aktuálna právna úprava z hľadiska početnosti 

sankcií, ktoré je možné vyvodzovať voči štatutárnym orgánom (nie len nim) za nepodanie 

včasného návrhu na vyhlásenie konkurzu, pripomína túto situáciu, pretože máme toľko 

nástrojov, ktoré by mohli prichádzať do úvahy, ale v konečnom dôsledku vytvárajú priestor 

pre to, aby sa z hľadiska ich naplnenia skôr odkazovalo na použitie práve toho iného nástroja.    

Zároveň prosíme ctených čitateľov, aby tento príklad nepovažovali za snahu o 

znevažovanie normotvorného procesu v tejto oblasti, ktorý považujeme za nanajvýš odborný 

a kompetentný, ale skôr o pokus vtipným spôsobom poukázať na skutočnosť, že viac niekedy 

nemusí byť skutočne viac. Z hľadiska efektívneho vymáhania tak závažnej povinnosti akou 

bez pochýb je podanie včasného návrhu na vyhlásenie konkurzu považujeme za vhodné 

uvažovať, možno pre niekoho paradoxne, o zjednodušení týchto nástrojov a najmä o revízii 

právnej úpravy, ktorá umožňuje toto konanie postihovať aj trestnoprávnymi prostriedkami.    
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Abstrakt: Navrhovaná komplexná reforma záväzkového práva, zverejnená v októbri 2018 

Ministerstvom spravodlivosti SR, výrazným spôsobom zasahuje aj do všeobecnej časti 

Občianskeho zákonníka, vrátane ustanovení o právnych úkonoch, respektíve následkoch ich 

vád. Zásadné zmeny by sa mali dotknúť aj dôležitého inštitútu súkromnoprávnej ochrany 

veriteľov – odporovateľnosti. Tá má síce na území Slovenska historickú tradíciu hodnú 

nadviazania (a aj v modernom súkromnom práve môže nepochybne plniť dôležitú funkciu), 

avšak od svojej opätovnej inkorporácie do slovenského práva v roku 1991 je sprevádzaná 

aplikačnými problémami (najmä v dôsledku relatívne strohej a nekomplexnej normatívnej 

úpravy). Autori v príspevku poukazujú na vybrané zásadné zmeny, ktoré má novela v tomto 

smere za ambíciu priniesť. 

 

Kľúčové slová: odporovateľnosť, právny, úkon, veriteľ, dlžník, ukrátenie. 

 

Abstract: The proposed comprehensive reform of the law of obligations, published in 

October 2018 by the Ministry of Justice of the Slovak republic affects also the general part of 

the Civil Code, including the regulation of juridical acts and respective consequences of their 

defects. Fundamental changes shall also affect an important private law institute aimed at 

creditors’ protection – contestability of the juridical acts. Although the historical tradition of 

this institute in the territory of Slovakia is well established (and it can undoubtedly play an 

important role in modern private law as well), it has been accompanied by several application 

problems since its reintegration into Slovak law in 1991 (mainly due to the relatively rigid 

and brief normative regulation). The authors point to the selected fundamental changes that 

the amendment aims to bring about in this respect. 

 

Keywords: contestability, juridical, act, creditor, debtor, deprivation. 

 

 

1 Úvod a kontext 

V októbri 2018 zverejnilo Ministerstvo spravodlivosti SR na svojom webovom sídle 

prvý predbežný návrh paragrafového znenia zásadnej novely zákona č. 40/1964 Zb. 

Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“ alebo 

„OZ“) (a ďalších súvisiacich zákonov) spoločne s príslušnou pracovnou verziou dôvodovej 



138 

správy.199 Principiálna časť predkladanej reformy spočíva predovšetkým v rozsiahlej 

rekodifikácii záväzkového práva (a v odstránení dnes už prakticky unisono kriticky vnímanej 

duality právnych režimov existujúcich popri sebe v rámci Občianskeho a Obchodného 

zákonníka). Predmetom významných zmien je však aj všeobecná časť Občianskeho 

zákonníka, vrátane pravidiel o právnych úkonov a následkoch ich vád. Pri tejto príležitosti 

novela neobchádza ani inštitút odporovateľnosti, ktorý by mal byť predmetom novej a 

rozsiahlejšej právnej úpravy.  

Aktuálne normatívne a aplikačné provizórium (spočívajúce v ustanoveniach § 42a a § 

42b OZ) existujúce od roku 1991 malo za následok, že v rámci katalógu právnych inštitútov 

chrániacich veriteľa si odporovateľnosť nezískala postavenie, ktoré by zodpovedalo jej 

historickým tradíciám na území dnešného Slovenska. V tomto smere je potrebné si 

pripomenúť predovšetkým československý Odporovací poriadok z roku 1931,200 v prípade 

ktorého už len letmý pohľad na kvantitatívnu stránku právnej úpravy (21 paragrafov) indikuje 

dôležitý význam, ktorý v tom čase odporovateľnosti prikladal zákonodarca. Predmetný zákon 

predstavoval nadviazanie na predchádzajúcu právnu úpravu z obdobia Rakúsko-Uhorska (a 

príslušné predpisy z rokov 1884 a 1914) a išlo o kvalitný dobový právny predpis, čo ilustruje 

napríklad aj fakt, že český zákonodarca po ňom siahol ako inšpiratívnom zdroji pri 

koncipovaní nových pravidiel odporovateľnosti v rámci rekodifikácie súkromného práva.201 

Známe determinanty historického vývoja priamo ovplyvňujúce podobu nášho 

právneho poriadku mali neskôr za následok, že právna úprava odporovateľnosti bola prijatím 

stredného Občianskeho zákonníka (zákon č. 141/1950 Zb.) najskôr značne fragmentarizovaná 

a oklieštená, respektíve neskôr prijatím dodnes platného Občianskeho zákonníka (zákon č. 

40/1964 Zb.) dokonca úplne vypustená. Absenciu odporovateľnosti v našom právnom 

poriadku teda možno datovať od roku 1964 až do roku 1991, kedy prišlo v rámci veľkej 

novely Občianskeho zákonníka (zákon č. 509/1991 Zb.) k jej opätovnej inkorporácii do 

platného práva. Udialo sa tak však prostredníctvom relatívne strohej úpravy, čo možno 

nepochybne pripísať aj značnému rozsahu legislatívnych prác, ktoré boli v rámci tejto novely 

vzhľadom na úplnú transformáciu ekonomických vzťahov realizované. Samozrejme, osobitná 

regulácia odporovateľnosti si našla svoje miesto aj v insolvenčných konaniach (táto otázka 

však nie je predmetom tohto príspevku). 

Ako je zrejmé z dôvodovej správy, aktuálne predkladaný rekodifikačný návrh sa opäť 

hlási predovšetkým k Odporovaciemu poriadku z roku 1931 (na ktorý na viacerých miestach 

dôvodová správa odkazuje) a možno teda hovoriť o snahe o isté nadviazanie na jeho 

historickú tradíciu. 

 

2 Koncepčné fundamenty alebo prečo je vôbec fungujúci inštitút odporovateľnosti 

želateľný a žiaduci 

Kým pristúpime ku konkrétnym vecným otázkam a problémom spojeným 

s odporovateľnosťou, dovolíme si na tomto mieste uviesť aj stručný prológ, smerujúci 

k priblíženiu základných relevantných teleologických východísk. 

Záväzkovo-právne (dlžnícko-veriteľské) vzťahy predstavujú esenciálnu a nosnú časť 

súkromného práva; ak nám čitateľ odpustí hyperbolu, priam by sme mohli konštatovať, že 

subjekty súkromného práva v denno-dennom právnom živote prakticky ani nerobia nič iné, 

ako kontrahujú. S týmto postulátom je zákonite spojená skutočnosť, že v štandardnej 

ekonomike bude vždy prirodzene existovať isté kvantitatívne penzum právnych vzťahov, v 

ktorých nepríde k úspešnému zavŕšeniu právneho vzťahu, tak, ako to predpokladá zmluva 

a záväzky nie sú splnené riadne a včas. V takýchto situáciách sa prirodzene aktivizujú právne 

                                                           
199 Dostupné na: https://www.justice.gov.sk/Stranky/Ministerstvo/Aktuality-obcianskeho-zakonnika.aspx 
200 Článok III zákona č. 64/1931 Zb., ktorým sa vydávajú konkurzný, vyrovnací a odporovací poriadok. 
201 Dôvodová správa k českému zákonu č. 89/2012 Sb. 
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mechanizmy, ktoré by mali veriteľovi poskytnúť ochranu a riešenie danej situácie. Kým sa 

však veriteľ dostane k spôsobilému exekučnému titulu (napr. podá žalobu a získa vykonateľné 

súdne rozhodnutie) a môže pristúpiť k podaniu návrhu na vykonanie exekúcie, jeho právna 

pozícia sa často môže skomplikovať. Dlžník si je totiž spravidla vedomý nepriaznivej situácie 

a teoreticky môže začať (špekulatívne) disponovať s masou svojho majetku za účelom jej 

zmenšenia, keďže tá tvorí potenciálny predmet exekúcie. Nemusíme pripomínať, že ide 

o scenár, ktorý sa frekventovane vyskytuje aj v obchodno-právnych záväzkových vzťahoch. 

Uvedená skutočnosť a nepopierateľný výskyt obdobných skutkových situácií 

v každom prípade nastoľuje otázku, ako efektívne postihovať takéto konanie (ktoré má 

nepochybne charakter in fraudem creditoris). Ako nezastupiteľný prostriedok (povahy ultima 

ratio) slúži v týchto situáciách nepochybne trestné právo (prostredníctvom skutkových 

podstát trestných činov poškodzovania veriteľa podľa ust. § 239 zákona č. 300/2005 Z.z. 

Trestný zákon v znení neskorších predpisov (ďalej len „Trestný zákon“), respektíve 

zvýhodňovania veriteľa podľa ust. § 240 Trestného zákona). Zatiaľ čo trestné právo pôsobí 

predovšetkým represívne smerom k dlžníkovi (tým najprísnejším sankčným spôsobom), 

hlavným záujmom veriteľa zostáva jeho ekonomická saturácia. Z tohto dôvodu je odôvodnená 

aj existencia súkromno-právnych inštitútov a mechanizmov, ktoré sú spôsobilé odstrániť 

a napraviť neželané dôsledky obdobných dubióznych ukracujúcich právnych úkonov. 

Prijatím záveru o potrebnosti súkromno-právnych prostriedkov nápravy však 

relevantná úvaha len začína. Imanentne sa však ponúka otázka, prostredníctvom akého 

inštitútu (akých právnych pravidiel) sa táto náprava dá najefektívnejšie zjednať. 

V slovenskom právnom prostredí sa totiž objavili aj názory, že pri aktuálnom nastavení 

následkov vád právnych úkonov predstavuje odporovateľnosť obsolentný inštitút.202 

Dôvodom by mala byť nutná aplikácia ustanovenia § 39 OZ na akékoľvek ukracujúce úkony 

dlžníka (z titulu rozporu takýchto úkonov s dobrými mravmi), čo by malo za následok ich 

absolútnu neplatnosť. Vzhľadom na axiómu, že úspešne odporovať možno len platnému 

právnemu úkonu, by sa v prípade akceptácie tohto záveru nepochybne strácal zmysel inštitútu 

odporovateľnosti.  

Pri hľadaní odpovede na túto otázku však považujeme za kľúčové si ujasniť, aká by 

mala byť postupnosť súkromnoprávnych sankcií pri vadách právnych úkonov. Je nepochybné, 

že v prípade odporovateľných právnych úkonov ide o právom reprobované konanie, pri 

ktorom prichádza k ukráteniu pohľadávky veriteľa a je spravodlivé a žiaduce zjednať nápravu 

vzniknutého stavu. 

Z princípu preferencie platnosti právnych úkonov vyplýva, že absolútna neplatnosť by 

mala predstavovať súkromnoprávnu sankciu ultima ratio – inak povedané, všade tam, kde 

vieme štandardnými interpretačnými metódami pripustiť právny záver svedčiaci v prospech 

platnosti právneho úkonu (alebo aspoň čiastočnej platnosti), mali by sme využiť tento 

interpretačný postup. Judikovanie neplatnosti právnych úkonov pre akýkoľvek (teda nielen 

kvalifikovaný) rozpor právneho úkonu so zákonom predstavuje síce nie výnimočný, avšak vo 

všeobecnosti neželaný stav, nekompatibilný so základnou filozofiou a princípmi súkromného 

práva, ktorý by mal byť čoraz viac opúšťaný. Rovnaký záver možno primerane vzťahovať aj 

na prípady absolútnej neplatnosti z dôvodu rozporu právneho úkonu s dobrými mravmi (ako 

istým ekvitálnym mimoprávnym korektívom). Nepochybne existujú situácie, kedy môže byť 

hranica medzi odporovateľným právnym úkonom a absolútne neplatným právnym úkonom (z 

titulu rozporu s dobrými mravmi) hmlistá; rozhodne sa však podľa nás nejedná o identické 

množiny. 

Odporovateľný právny úkon nebýva nevyhnutne sprevádzaný ukracujúcim úmyslom 

oboch strán daného úkonu, často pôjde len o pohnútku dlžníka (pri transakciách s blízkymi 

                                                           
202 MRVA, M., TURČAN, M. Odporovateľnosť právnych úkonov – obsolentný právny inštitút? In: ACTA 

FACULTATIS IURIDICAE UNIVERSITATIS COMENIANAE, č. 1/2016, s. 105 – 114. ISSN 1336-6912. 
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osobami). Záver, ktorý by vzťahoval absolútnu neplatnosť na všetky takéto konania je podľa 

nás neprimerane extenzívny. Absolútna neplatnosť ako stav nastávajúci ex lege by mala vždy 

nastupovať až v tých prípadoch, kedy sú vylúčené iné miernejšie následky vád daného úkonu 

(relatívna neplatnosť, odporovateľnosť, možnosť odstúpenia od zmluvy). Jedným 

z obdobných následkov je vznik subjektívneho odporového práva veriteľa domáhať sa určenia 

relatívnej neúčinnosti právneho úkonu. Považujeme za racionálnejšie a súladnejšie s duchom 

súkromného práva zveriť príslušný právny prostriedok nápravy práve do procesnej dispozície 

veriteľov (určenia relatívnej neúčinnosti sa môžu, ale nemusia domáhať), ako prijať záver 

o paušálnej neplatnosti takýchto úkonov. 

Odporovateľnosť má svoj vlastný hmotnoprávny a procesnoprávny rámec (aktívna 

a pasívna vecná legitimácia v konaní, hmotnoprávna prekluzívna lehota veriteľa na uplatnenie 

subjektívneho odporového práva, účinky odporového rozsudku inter partes spočívajúce 

v relatívnej neúčinnosti), ktorý je potenciálne spôsobilý vyvolať špecifickú majetkovú 

reštitúciu a odstránenie nespravodlivého stavu. Deje sa tak však výsostne špecifickými 

prostriedkami, spôsobujúcimi výrazne atypickú situáciu v civilnej exekúcii, kedy je tretia 

osoba povinná strpieť nútený výkon na svoj majetok (nadobudnutý úspešne zodporovaným 

právnym úkonom), aj keď nepredstavuje povinný subjekt v exekučnom konaní. Príslušný 

režim odporovateľnosti sa teda zákonite odlišuje od inštitútu absolútnej neplatnosti, 

spravujúcej sa úplne odlišnými východiskami (stav nastávajúci priamo zo zákona, absencia 

premlčania).  

Dovolíme si tvrdiť, že existencia obdobného mechanizmu má svoje odôvodnené 

miesto a účel v právnom poriadku a je potrebné ju vnímať ako špeciálnejší následok vady 

právneho úkonu, majúci prednosť pred následkom najprísnejším (absolútnou neplatnosťou). 

 

3 Problémy spojené so stavom de lege lata a navrhované zmeny 

Pochopiteľnou ambíciou predkladanej novely je sfunkčnenie a skvalitnenie 

odporovateľnosti ako inštitútu a odstránenie existujúcich problémov, ktoré právna teória 

a prax rozoznávajú a pomenúvajú. V nasledujúcom texte sa pokúsime poukázať na niektoré 

vybrané rozoznávané nedostatky a poukázať na súvisiace riešenia, ktoré by nová 

reglementácia mala priniesť. 

 

3.1 Disponovanie exekučným titulom ako predpoklad odporovateľnosti 

Občiansky zákonník v platnom a účinnom znení upravuje odporovateľnosť 

v ustanoveniach § 42a, resp. § 42b. Predkladaná novela plánuje zaviesť komplexnejší súbor 

pravidiel (navrhované ustanovenia § 838 až § 852), ktoré by mali byť systematicky zaradené 

do ôsmej časti Občianskeho zákonníka (záväzkové právo), a to v rámci samostatnej siedmej 

hlavy. Návrh zákona zvýrazňuje ich kogentnosť explicitným zákazom akéhokoľvek vylúčenia 

či obmedzenia týchto ustanovení, resp. zákazom vzdania sa relevantných práv veriteľom 

vopred. 

Základnou podmienkou odporovateľnosti v zmysle dnes platného právneho stavu, 

stipulovanou v ust. § 42a ods. 1, je existencia vymáhateľnej pohľadávky veriteľa voči 

dlžníkovi. Pripomeňme si relevantnú zákonnú textáciu: „Veriteľ sa môže domáhať, aby súd 

určil, že dlžníkove právne úkony podľa odsekov 2 až 5, ak ukracujú uspokojenie jeho 

vymáhateľnej pohľadávky, sú voči nemu právne neúčinné. [...] “. Práve samotná otázka 

kvalifikácie vymáhateľnej pohľadávky, resp. priradenia presného obsahu tomuto pojmu, 

spôsobovala v aplikačnej praxi značné problémy a mala dokonca za následok profiláciu 

dvojkoľajnej judikatúry.203 Zatiaľ čo jeden názorový prúd obhajoval interpretáciu 

                                                           
203 Porovnaj napr. rozsudok NS SR sp. zn. 3 Cdo 102/99 (publikovaný v Zbierke stanovísk Najvyššieho súdu a 

rozhodnutí súdov SR pod R44/2001) s uznesením NS SR sp. zn. 3 Cdo 61/2008 a uznesením NS SR sp. zn. 6 

Cdo 253/2012. 
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„vymáhateľnej pohľadávky“ ako akejkoľvek pohľadávky, ktorá môže byť potenciálne 

úspešne uplatnená v súdnom konaní (teda pohľadávky žalovateľnej, sprevádzanej nárokom 

ako zložkou subjektívneho práva), druhá názorová skupina pristupovala k výkladu 

predmetného pojmu značne reštriktívnejšie a pod „vymáhateľné“ subsumovala len 

pohľadávky už opatrené spôsobilým exekučným titulom.  

Je faktom, že reálna využiteľnosť pozitívneho súdneho rozhodnutia, ktoré veriteľ 

v pozícií žalobcu dosiahne v  konaní o odporovacej žalobe, nastáva až v časovom momente, 

kedy prebieha exekučné konanie voči dlžníkovi a veriteľ vie doložením takéhoto rozhodnutia 

v rámci exekučného konania rozšíriť jeho účinky aj na relevantný majetok tretej osoby, ktorá 

sa odporovaným právnym úkonom obohatila. V tomto smere nás však napriek tomu 

predovšetkým samotná teleologická podstata inštitútu odporovateľnosti vedie k príklonu 

k prvému demonštrovanému názoru, ktorý vykladá charakter vymáhateľnej pohľadávky 

extenzívnejšie a teda poskytuje veriteľovi širší časový priestor na uplatnenie jeho žalobného 

práva. Je potrebné povedať, že na veriteľovi leží značná ťarcha dôkazného bremena (v 

prípade úkonov dlžníka s inými ako blízkymi osobami) a jeho procesná pozícia nie je vôbec 

jednoduchá; nenachádzame existenciu žiadneho pádneho logického dôvodu, pre ktorý by mu 

nemalo byť umožnené podať odporovaciu žalobu ešte pred existenciou exekučného titulu 

a mal by byť vystavený aj obdobnej časovej prekážke (komplikácii). Veriteľ je limitovaný 

trojročnou hmotnoprávnou prekluzívnou lehotou od uzatvorenia odporovateľného právneho 

úkonu medzi dlžníkom a treťou osobou, a preto je na mieste ho nelimitovať v čase uplatnenia 

odporového práva aj zabezpečením si exekučného titulu ako nutnej podmienky. Ako sme 

uviedli, v konečnom dôsledku prichádza k využitiu odporového rozsudku až v rámci 

exekučného konania (ktoré nikdy nenastane, ak veriteľ neuspeje v konaní o žalobe na 

plnenie). Preto ani prípadné získanie pozitívneho odporového rozsudku ešte pred zaopatrením 

exekučného titulu nespôsobuje signifikantné neželané riziká plynúce z možnej nedôvodnosti 

nároku, keďže k jeho účinnému uplatneniu môže prísť až v prípade úspechu v konaní o žalobe 

na plnenie. Stipulácia nutnej presnej časovej postupnosti týchto dvoch rozhodnutí v podobe 

(1) najskôr exekučný titul, (2) až potom konanie o odporovacej žalobe, sa nám javí ako 

nedôvodná, predovšetkým v kontexte akcentovanej komplikovanej procesnej pozície veriteľa 

a samotnej povahy odporovateľnosti ako súboru právnych noriem, určeného na ochranu 

veriteľov. Pro-veriteľský výklad v tomto smere akcentoval už v roku 1995 aj Karel Eliáš.204 

Samozrejme, ak prijmeme vyššie uvedený záver, musí mu zodpovedať aj príslušná 

procesno-právna úprava umožňujúca vedenie odporovacieho konania za situácie, že ešte 

nebola judikovaná veriteľova pohľadávka (a toto rozhodnutie nenadobudlo vykonateľnosť). 

Navrhovaná nová právna úprava na uvedené reaguje vypustením pojmu 

„vymáhateľnej pohľadávky“ a hovorí len o pohľadávke (viď navrhované ust. § 841). Zároveň 

prichádza so zodpovedajúcim procesným riešením v rámci navrhovaného ustanovenia § 845, 

ktoré obsahuje nasledovnú textáciu:  

„§ 845 

(1) Súd určí, že právny úkon dlžníka je voči veriteľovi právne neúčinný, iba ak je pohľadávka 

veriteľa, ktorej uspokojenie bolo odporovateľným právnym úkonom ukrátené, priznaná 

exekučným titulom podľa osobitného predpisu.  

(2) Odporovaciu žalobu nemôže súd zamietnuť iba z dôvodu nesplnenia podmienky podľa 

odseku 1, ak veriteľ uplatnil svoju pohľadávku žalobou na súde, v konaní riadne pokračuje, a 

tieto skutočnosti preukázal.“. 

 V zmysle predloženého riešenia je teda jednoznačne ponúknutá veriteľom možnosť 

uplatniť žalobou svoje subjektívne odporové právo, aj keď ešte nemajú v rukách vykonateľné 

súdne rozhodnutie, zaväzujúce dlžníka na plnenie (respektíve iný exekučný titul). 

                                                           
204 ELIÁŠ, K.: Zákon a profesoři (Malé praktikum ze sociologie práva). In: Právní rozhledy č. 6/1998, s. 287 – 

291. ISSN 1210-6410. 
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Odporovaciu žalobu môžu v takejto situácii bez komplikácií podať a súd o nej môže viesť 

štandardné civilné sporové konanie (vykonávať dokazovanie a potrebné procesné úkony). 

V prípade vzniku situácie, kedy už prvoinštančný súd konajúci o odporovacej žalobe ukončil 

dokazovanie a je pripravený na vyhlásenie rozsudku, no zatiaľ absentuje priznaný exekučný 

titul, prichádza do úvahy prerušenie konania podľa § 162 ods. 1 písm. a) zákona č. 160/2015 

Z.z. Civilný sporový poriadok (ďalej len „Civilný sporový poriadok“). Dôvodom negatívneho 

meritórneho rozhodnutia (zamietnutia odporovacej žaloby) by absencia exekučného titulu 

v každom prípade mala byť len vtedy, ak by veriteľ nepreukázal uplatnenie svojej pohľadávky 

na súde a riadne pokračovanie v príslušnom konaní. 

 Zvolené riešenie považujeme za vhodné a pragmatické. Nech je (bola) polemika 

o „vymáhateľnej“ akokoľvek doktrinálne zaujímavá, úlohou zákonodarcu je prinášať čo 

najjasnejšie právne pravidlá. V tomto prípade je v zmysle navrhovaných pravidiel jasne 

nastavená príslušná systémová väzba medzi hmotným a procesným právom. Normatívny 

príklon k veriteľovej možnosti žalovať určenie relatívnej neúčinnosti aj v čase, kedy ešte 

nedisponuje exekučným titulom, považujeme za pozitívny. 

 

3.2 Pasívna vecná legitimácia 

 Žalovaným (pasívne legitimovaným) subjektom v odporovacích konaniach je tretia 

osoba, stojaca mimo dlžnícko-veriteľského vzťahu. Ide o subjekt, ktorý s dlžníkom uzatvoril 

odporovateľný právny úkon a mal z neho prospech.  

 Predkladaná novela zavádza v ust. § 838 ods. 2 nasledovné pravidlo: „Rovnako ako 

právnemu úkonu dlžníka môže veriteľ odporovať aj právnemu úkonu ručiteľa alebo inej 

osoby, ktorá je povinná veriteľovi plniť.“.  

 Je potrebné povedať, že aj keď aktuálna právna úprava z hľadiska jazykovej textácie 

hovorí len o právnych úkonoch dlžníka, v českej judikatúre sa už dávnejšie presadil relatívne 

extenzívny výklad, vzťahujúci „dlžníctvo“ nielen na osobu obligačného dlžníka z primárneho 

záväzkovo-právneho vzťahu, ale aj na ďalšie osoby, figurujúce v zabezpečovacích právnych 

vzťahoch. Nasledovanie týchto záverov je postupne možné identifikovať aj v slovenskej 

rozhodovacej praxi. V tomto smere hovoríme najmä o ručiteľovi, dôvodová správa spomína aj 

záložcu (povinnosť záložcu plniť veriteľovi spočíva v strpení výkonu záložného práva – pati). 

 Z filozofického hľadiska považujeme rozšírenie pasívne legitimovaných osôb aj na 

subjekty, uzatvárajúce odporovateľné právne úkony s ručiteľmi, záložcami a pod., za 

spravodlivé a správne. Situácia, kedy boli tieto závery vyvodzované „len“ súdmi 

prostredníctvom judikatúry a extenzívneho výkladu pojmu dlžník však nebola žiaduca, a preto 

vítame, že presadzujúci sa výklad sa bude opierať aj o nepopierateľný normatívny základ. 

V danej situácii vykazovalo interpretačné vnímanie pojmu dlžníka výraznú extenzívnosť bez 

priamej opory v zákonnom texte a z hľadiska právnej istoty je vždy vhodnejšie, ak sa takéto 

závery opierajú o normatívu. 

 Na margo justifikácie tohto rozšírenia možno konštatovať, že otázka solídneho 

zabezpečenia záväzku je často priam až rozhodujúcim faktorom v rámci kontraktačného 

procesu pri rozhodovaní sa, či s istým subjektom do záväzkovo-právneho vzťahu vstúpiť 

alebo nevstúpiť (napríklad pri projektovom financovaní). Bonitné subjekty poskytujúce 

ručenie či záloh môžu pre veriteľa predstavovať často ešte dôležitejšiu zábezpeku, ako 

zabezpečovacie inštitúty viažuce sa priamo na majetok dlžníka. Aby však takéto zabezpečenie 

nebolo iluzórne, tiež musí podliehať príslušným možným následkom (v podobe potenciálneho 

zodporovania). Nepochybne aj konanie ručiteľa môže za istých okolností spôsobovať 

ukrátenie veriteľovej pohľadávky, ak sa ten začne dubiózne zbavovať majetku a v konečnom 

dôsledku zapríčiní, že dlh nebol splnený (hoci až sekundárnym spôsobom). Nič na tom 

nemení skutočnosť, že ručiteľ sa stane veriteľovým dlžníkom per se až v prípade nesplnenia 

záväzku zo strany dlžníka. 
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3.3 Reťazenie prevodov a kataster nehnuteľností 

 V prípade odporovateľných právnych úkonov sa možno domnievať, že najčastejšie ide 

o spory týkajúce sa prevodov nehnuteľností (dovolíme si vysloviť tento predpoklad aj bez 

opory v konkrétnej štatistike), ktoré tvoria hádam najcennejšie aktívum z hľadiska možného 

exekučného speňaženia. Preto v prípade odporovateľnosti do hry významným spôsobom 

vstupuje aj funkcionalita katastra nehnuteľností. S touto otázkou imanentne súvisí hlbší 

právny problém, spočívajúci v konflikte zásady nemo plus iuris a ochrany dobromyseľných 

nadobúdateľov majetku od nevlastníkov, resp. materiálnej publicity katastra (táto otázka je 

sama o sebe nesmierne komplikovaná a transcenduje predmet nášho príspevku). 

 Navrhovaná novela však zavádza v tomto kontexte nóvum, ktoré si zaslúži osobitné 

pozastavenie sa: 

 „§ 846 

(1) Ak je predmetom odporovateľného právneho úkonu nehnuteľnosť, môže sa veriteľ po 

podaní odporovacej žaloby domáhať zápisu poznámky o vedení odporovacieho konania do 

katastra nehnuteľností podľa osobitného predpisu. 

(2) Zápis poznámky má účinky podľa osobitného predpisu. Veriteľ sa môže voči tomu, pre 

koho je rozsudok na základe odporovacej žaloby záväzný, domáhať uspokojenia svojej 

pohľadávky rovnako, ako voči tomu, proti komu úspešne uplatnil právo odporovať právnemu 

úkonu dlžníka.“. 

 Veriteľovi sa teda umožňuje domáhať sa zápisu poznámky o vedení odporovacieho 

konania v rámci katastra nehnuteľností. V tomto smere navrhované opatrenie nadväzuje na 

rekodifikáciu civilného práva procesného, ktoré v rámci Civilného sporového poriadku v ust. 

§ 228 ods. 2 upravilo možnosť rozšírenia tzv. subjektívnej záväznosti rozsudku: „Výrok 

právoplatného rozsudku o určení vecného práva k nehnuteľnosti alebo o určení neplatnosti 

dobrovoľnej dražby nehnuteľnosti je záväzný aj pre osobu, ktorej sa týka návrh na povolenie 

vkladu vecného práva k nehnuteľnosti, ak bol návrh podaný v čase, keď v katastri 

nehnuteľností bola zapísaná poznámka o súdnom konaní.“ V tomto ustanovení sa 

samozrejme navrhuje doplniť medzi vymenované rozsudočné výroky aj výrok právoplatného 

rozsudku o odporovacej žalobe. 

 Uvedené by malo de facto za následok, že po tom, čo veriteľ dosiahne zápis poznámky 

v katastri o vedení odporovacieho konania a neskôr aj úspech v samotnom odporovacom 

konaní, môže úspešne tento rozsudok využiť aj voči ďalším nadobúdateľom vlastníckeho 

práva k predmetnej nehnuteľnosti, aj keď tí nepredstavovali stranu v odporovacom konaní. 

Vychádza sa totiž z logickej prezumpcie, že daný nový vlastník vzhľadom na existenciu 

verejne dostupnej poznámky mal vedomosť o existencii odporovacieho konania, a preto ak sa 

rozhodol nehnuteľnosť napriek tomu nadobudnúť, je spravodlivé mať možnosť naňho 

v prípade procesného úspechu vztiahnuť účinky takéhoto rozhodnutia.  

 Domnievame sa, že toto opatrenia môže výrazne eliminovať častú negatívnu situáciu, 

kedy prichádza k „reťazeniu“ predmetných prevodov a následne sa značne komplikuje 

vysporiadanie predmetných vzťahov, respektíve akákoľvek možnosť ich riešenia. Poznámka 

v katastri je sprevádzaná jasným časovým momentom jej zápisu, a od tohto momentu nebude 

mať žiadny nadobúdateľ možnosť namietať svoju dobrú vieru spočívajúcu vo svojej 

nevedomosti o existencii uplatnenej odporovacej žaloby. Z hľadiska počtu nadobúdateľov je 

teda pre veriteľa irelevantné, či bolo vlastnícke právo k predmetnej nehnuteľnosti po zápise 

poznámky prevedené ešte raz, dvakrát alebo desaťkrát. V čase, keď bude veriteľ disponovať 

kondemnačným odporovým rozsudkom, aktuálny vlastník bude povinný strpieť výkon 

exekúcie na tento majetok (z titulu rozšírenia subjektívnej záväznosti aj naňho), aj keď by 

v konečnom dôsledku predstavoval až niekoľkého vlastníka v poradí (od zápisu poznámky). 
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 S touto situáciou úzko súvisí aj otázka vrátenia vzájomných plnení, keďže v konečnom 

dôsledku môže byť situácia sprevádzaná napr. celou skupinou na seba nadväzujúcich kúpnych 

zmlúv, kde je v konečnom dôsledku až niekoľký (v danom čase aktuálny) vlastník 

nehnuteľnosti v relevantnom čase nútený strpieť výkon exekúcie. Na túto oblasť reaguje 

navrhované ust. § 850 OZ, podľa ktorého: „Ten, koho majetok bol v dôsledku neúčinnosti 

odporovateľného právneho úkonu speňažený v exekúcii vedenej proti dlžníkovi [...], môže 

požadovať vrátenie vzájomného plnenia od svojho právneho predchodcu. Právny predchodca, 

ktorý má povinnosť vrátiť vzájomné plnenie svojmu právnemu nástupcovi, má právo 

požadovať vrátenie vzájomného plnenia od svojho právneho predchodcu. Dlžník ani iný 

právny predchodca nemôže podmieňovať svoje plnenie právnemu nástupcovi vrátením 

vzájomného plnenia.“.  

V dôsledku tejto regulácie by teda mala byť aj v prípade vzniku reťaze vyššie 

opísaných prevodov zabezpečená možnosť spätného regresu voči predchádzajúcemu subjektu 

v rámci článkov takejto reťaze, keďže právny predchodca nemôže uplatniť námietku 

synalagmatického záväzku a musí svojmu právnemu nástupcovi ním poskytnuté plnenie 

vrátiť. Takýmto spôsobom by mala byť zabezpečená možnosť vrátenia si plnení až po 

samotného dlžníka, ktorý predstavuje posledný subjekt v prípadnej reťazi a nemá v tomto 

zmysle slova relevantného právneho predchodcu, keďže odporovateľnosť spôsobil práve on. 

 

3.4 Skutkové podstaty odporovateľnosti a príslušné rozloženie dôkazného bremena 

 Procesný úspech v konaní o odporovacej žalobe podľa platného práva je dnes 

v rozhodujúcej miere determinovaný tým, či dlžník zrealizoval odporovateľný úkon s jemu 

blízkou osobou, alebo sa jednalo o osobu nespadajúcu do tejto kategórie.  

  Pre úspešné odporovanie akémukoľvek právnemu úkonu musia byť splnené generálne 

predpoklady, vyplývajúce z ust. § 42a ods. 1 OZ. Jedná sa o (i) existenciu vymáhateľnej 

veriteľovej pohľadávky voči dlžníkovi – viď časť 3.1 vyššie, a (ii) ukrátenie tejto pohľadávky 

dlžníkovým právnym úkonom. Aktivizácia ďalších potrebných príslušných podmienok sa 

však odvíja v závislosti od právneho statusu tretej osoby, ktorá mala z odporovateľného 

právneho úkonu prospech. Možno konštatovať, že aktuálny stav vytvára dve veľmi 

nerovnovážne (z hľadiska pravdepodobnosti unesenia dôkazného bremena veriteľom) 

modality, kedy je mimoriadne komplikované odporovať úkonom realizovaným vo vzťahu 

k iným ako blízkym osobám dlžníka, zatiaľ čo v prípade blízkych osôb je veriteľova pozícia 

relatívne priaznivá. 

 Na úspešné odporovanie právnemu úkonu dlžníka s inou ako blízkou osobou sa 

v zmysle ust. § 42a ods. 2 OZ kumulatívne vyžaduje (i) prítomnosť dlžníkovho ukracujúceho 

úmyslu, (ii) vedomosť tretej osoby o tomto úmysle. Dôkazné bremeno leží samozrejme na 

veriteľovi ako žalobcovi, čo ho stavia do nesmierne obtiažnej procesnej pozície. 

 Uvedenú reguláciu je vhodné postaviť do kontrastu s druhou existujúcou množinou 

situácií, kedy uskutoční dlžník odporovateľný právny úkon priamo so svojou blízkou osobou 

(podľa ust. § 116 a 117 OZ) alebo v jej prospech, resp. s ďalšími taxatívne enumerovanými 

subjektmi v zmysle ust. § 42a ods. 3 a 4 OZ. V prípade týchto transakcií sa nevyžaduje 

preukázanie fraudózneho úmyslu dlžníka, ktorý zákonodarca správne prezumuje. Ide 

o vyvrátiteľnú zákonnú domnienku, ktorej vyvrátenie nastane, ak žalovaná osoba preukáže, že 

nemohla ani pri náležitej starostlivosti poznať úmysel dlžníka ukrátiť svojho veriteľa. 

Dôkazné bremeno je teda v takejto situácii rozložené výrazne odlišným spôsobom. V tomto 

smere treba pozitívne hodnotiť judikatórny vývoj, vtláčajúci predmetnej „náležitej 

starostlivosti“ žalovaného náročnejšie kvalitatívne požiadavky. Poukazujeme najmä na 

uznesenie Najvyššieho súdu SR sp. zn. 5Obdo/4/2016 (publikované v Zbierke stanovísk 

Najvyššieho súdu a rozhodnutí súdov SR ako R 67/2017), v zmysle ktorého: „ [...]  Blízka 

osoba dlžníka sa môže žalobe podľa § 42a OZ účinne ubrániť, ak hodnoverným spôsobom 
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preukáže, že v súvislosti s odporovaným právnym úkonom postupovala s takou náležitou 

starostlivosťou, aby ukracujúci úmysel rozpoznala, alebo sa o ňom aspoň mohla dozvedieť. 

[...] Z hľadiska posúdenia požiadavky vynaloženia náležitej starostlivosti zo strany blízkej 

osoby dlžníka, nemôže odkaz na vzájomnú dôveru medzi blízkymi osobami nahrádzať dôkaznú 

povinnosť žalovanej strany preukázať vynaloženie určitých konkrétnych úkonov náležitej 

starostlivosti tak, ako to predpokladá ust. § 42a OZ. [...]“. V kontexte tohto rozhodnutia sa 

teda vyžaduje preukázanie realizácie reálnych konkrétnych úkonov zo strany žalovaného 

a nepostačuje „prostá“ referencia napr. na rodinný vzťah a z neho rezultujúcu dôveru. 

 Napriek vyššie uvedenému však možno zhodnotiť, že medzi dnes existujúcimi dvoma 

základnými režimami odvíjajúcimi sa od statusu osoby, ktorá mala z odporovateľného 

právneho úkonu prospech, existuje príliš veľká priepasť. Zatiaľ čo v prípade iných ako 

blízkych osôb je dôkazné bremeno na veriteľovi enormné (niekedy prakticky až nemožné 

unesenia), v prípade transakcií s blízkymi osobami je jeho pozícia o poznanie jednoduchšia. 

Samozrejme, existencia rozdielneho prístupu k týmto odlišným skutkovým situáciám je na 

mieste, avšak sme názoru, že by mali prísť k istému priblíženiu. Miera sofistikovanosti 

sprevádzajúca odporovateľné právne úkony je dnes rozhodne vyššia, ako tomu bolo 

v minulosti a tento trend bude iba narastať – máloktorý dlžník v snahe „ochrániť“ svoj 

majetok pred núteným výkonom rozhodnutia bude uskutočňovať majetkové prevody na 

svojich priamych príbuzných, alebo realizovať prevody bezodplatné (napr. prostredníctvom 

darovacích zmlúv). Pozitívne právo musí reflektovať a zohľadňovať aj túto sociálnu 

skutočnosť. 

 Novela prichádza so systematickejším prístupom k jednotlivým skutkovým situáciám 

a odporovateľné právne skutočnosti kategorizuje do nasledovných troch množín: 

(i) prípady úmyselného ukrátenia veriteľa (ust. § 839); 

(ii) právne úkony bez primeraného protiplnenia (ust. § 840); 

(iii) dražba dlžníkovho majetku (ust. § 841). 

Prvá skutková podstata vychádza z nadviazania na existujúcu právnu úpravu, avšak 

s niekoľkými modifikáciami, ktoré by v konečnom dôsledku mohli mať za následok 

priaznivejšie podmienky pre úspešné uplatnenie veriteľovho práva. Ten musí naďalej 

preukázať úmysel ako ukracujúci úmysel dlžníka, tak aj súvisiacu vedomosť tretej osoby 

o tomto úmysle. Predlžuje sa však príslušná lehota (z troch na päť rokov), čo vzhľadom na 

komplikovanosť veriteľovej pozície nie je nezanedbateľné. Predovšetkým sa však rozširuje 

okruh subjektov, v prípade ktorých nastáva aplikácia zákonnej prezumpcie ich vedomosti 

o dlžníkovom úmysle. Táto vedomosť sa prezumuje v prípade vedomosti o platobnej 

neschopnosti dlžníka (resp. jej hrozby). Predovšetkým sa však prezumuje v prípade 

odplatných transakcií s tzv. spriaznenými osobami – navrhovaná novela si tu vypomáha 

prostredníctvom odkazujúcej normy na okruh spriaznených osôb vymedzený zákonom č. 

7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov (enumerovaný v jeho ust. § 9). Využitie tohto odkazu má v konečnom 

dôsledku za následok rozšírenie relevantného okruhu spriaznených subjektov v porovnaní 

s dnes existujúcimi výpočtami podľa § 42a ods. 3 a 4 OZ. Podstatným je najmä zníženie 

hranice kvalifikovanej majetkovej účasti v právnickej osobe (z 34% na 5%). V konečnom 

dôsledku by sa teda mala komplikovaná pozícia veriteľov v týchto typoch konaní o niečo 

uľahčiť. Samozrejme, dnes sa to môžeme len domnievať a akékoľvek reálne vyhodnotenie 

tohto predpokladu bude možné realizovať (v prípade prijatia navrhovanej právnej úpravy) až 

po akumulácii dostatočného množstva skúseností. 

Zákonodarca sa ďalej rozhodol osobitne upraviť otázku odporovateľnosti právnych 

úkonov bez primeraného protiplnenia. Táto oblasť tiež predstavuje do budúcnosti značnú 

výzvu. Súvisiace problémy pramenia najmä zo zakorenenej predstavy, že prítomnosť istej 

primeranej odplaty bez ohľadu na formu predmetného protiplnenia vždy pojmovo zakladá 
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ekvivalentnosť úkonu (ergo nemožnosť úspešného odporovania), keďže dlžníkova masa 

majetku sa v takejto situácii fakticky nezmenšuje, len prichádza k transformácii jej povahy. 

Dôvody, pre ktoré bude v budúcnosti potrebné opustiť bezvýhradnú akceptáciu tohto záveru 

a začať rozlišovať aj poskytovanú formu plnení výstižne popisujú František Sedlačko a Marek 

Števček.205 Zjednodušene povedané, z hľadiska vymožiteľnosti veriteľovej pohľadávky má 

úplne inú hodnotu napríklad dlžníkova nehnuteľnosť v istej hodnote, ako finančné prostriedky 

rovnakého objemu (ktoré napríklad mal dlžník v istom čase v minulosti získať ako kúpnu 

cenu za túto nehnuteľnosť). Smerom do budúcnosti bude podľa nás na mieste aj nastolenie 

otázky možného priameho postihovania konaní dlžníka, ktoré v úmysle ukrátenia veriteľa 

menia štruktúru majetkovej masy takým rozhodujúcim spôsobom, že v konečnom dôsledku 

znemožnia akýkoľvek efektívny exekučný postih. 

Ako sme však uviedli, predkladaný návrh odporovanie právnym úkonom bez 

primeraného protiplnenia normuje samostatne (prostredníctvom ust. § 840) a enumeruje tri 

konkrétne prípady konaní, ktoré sa považujú za úkony bez primeraného protiplnenia:  

(i) bezodplatný právny úkon, ktorým dlžník previedol svoj majetok alebo jeho 

časť; 

(ii) odplatný právny úkon, na základe ktorého dlžník poskytol alebo sa zaviazal 

poskytnúť plnenie, ktorého obvyklá cena je podstatne vyššia ako obvyklá cena 

plnenia, ktoré na jeho základe získal alebo má získať; 

(iii) právny úkon, ktorým sa dlžník úplne alebo sčasti vzdal svojho práva, úplne 

alebo sčasti odpustil dlh svojmu dlžníkovi alebo odmietol dedičstvo, ktoré 

nebolo predĺžené. 

Okrem bezodplatných právnych úkonov, kde je absencia ekvivalencie evidentná, teda 

prichádza aj k možnosti postihu v situácii, ak si vzájomne nekonvenujú obvyklé ceny 

poskytovaných plnení. Osobitný režim odporovateľnosti v prípade úkonov bez primeraného 

protiplnenia spravodlivo exkluduje požiadavky dlžníkovho ukracujúceho úmyslu, resp. 

vedomosti tretej osoby o tomto úmysle. Prirodzenú výnimku by mali predstavovať obvyklé 

príležitostné dary nízkej hodnoty, primerané plnenie dlžníka na verejnoprospešný účel, alebo 

plnenie povinnosti dlžníka vyplývajúcej zo zákona. 

Okruh skutkových podstát odporovateľnosti uzatvára navrhované ustanovenie § 841, 

reglementujúce situáciu (exekučnej alebo dobrovoľnej) dražby na dlžníkov majetok. Okrajovo 

poznamenávame, že predkladateľ v ust. § 838 ods. 3 uvádza, že „za právny úkon sa na účely 

odporovania považuje aj opomenutie dlžníka a príklep podľa § 841“, z čoho možno 

dedukovať, že príklep licitátora v dobrovoľnej dražbe by nemal byť považovaný za právny 

úkon, ale osobitnú právnu skutočnosť – tento záver nepovažujeme za správny.206 V tomto 

kontexte však môže ísť o pragmatizmus, keďže predmetný názor nie je jediný a navyše 

uvedená právna norma reguluje aj dražbu exekučnú. 

 Výslovnú reglementáciu tejto otázky je však rovnako potrebné hodnotiť kladne, 

nakoľko vydraženie svojho vlastného majetku prostredníctvom spriaznenej osoby, ktorej 

dlžník poskytne na tento účel finančné prostriedky sa v praxi očividne vyskytuje. V takejto 

situácii (v prípade vydraženia dlžníkovho majetku spriaznenou osobou) sa preto taktiež 

navrhuje zákonná prezumpcia, ktorá má tentokrát podobu domnienky zaplatenia vydraženej 

ceny z dlžníkovho majetku, čo zakladá predpoklad úspešnej odporovateľnosti. 

 

 

                                                           
205 SEDLAČKO, F., ŠTEVČEK, M. In: ŠTEVČEK, M., DULAK, A., BAJÁNKOVÁ, J., FEČÍK, M., 

SEDLAČKO, F., TOMAŠOVIČ, M. a kol.: Občiansky zákonník I. § 1 – 450. Komentár. Praha : C. H. Beck, 

2015. s. 320. ISBN 978–80–7400–597–8. 
206 Pozri najmä: KNAPP, V.: O příklepu a také o právní filosofii. In: Právní rozhledy č. 6/1995, s. 229 – 232. 

ISSN 1210-6410. 
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4 Záver 

Nové navrhované pravidlá odporovateľnosti právnych úkonov predstavujú oproti 

súčasnému stavu jednoznačný krok dopredu. Prepracovanejšie a dômyselnejšie pravidlá 

priamo reagujú na viaceré problémy rozoznávané aplikačnou praxou a majú potenciál výrazne 

posilniť význam odporovateľnosti a privodiť jej (opätovne) postavenie veľmi efektívneho 

prostriedku súkromnoprávnej ochrany veriteľov pred dubióznym konaním dlžníkov. 

Z praktického hľadiska nemožno opomenúť ani na ekonomickú dostupnosť tohto inštitútu – 

súdny poplatok za odporovaciu žalobu predstavuje 99,50 EUR, čo z nej v kombinácii so 

súdnym poplatkom za podanie návrhu na nariadenie neodkladného opatrenia (33 EUR) robí 

pre veriteľa relatívne lacný prostriedok právnej ochrany. 

Osud navrhovanej právnej úpravy bude závisieť od osudu rekodifikačného projektu 

ako takého; pripomíname, že v máji 2019 by mala byť novela predložená do medzirezortného 

pripomienkového konania (účinnosť sa predbežne navrhuje na 1. január 2021). V každom 

prípade však možno očakávať, že význam odporovateľnosti bude v budúcnosti stúpať. 

Zostáva veriť, že v prípade prijatia navrhovanej právnej úpravy príde k rozšíreniu širšieho 

právneho povedomia o jej existencii, výraznejšiemu etablovaniu sa tohto inštitútu v právnej 

praxi a zodpovedajúcemu podrobnejšiemu rozpracovaniu v rovine ako judikatórnej, tak aj 

doktrinálnej. 
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Abstrakt: Predmetom príspevku je deskripcia možností obchodných spoločností, 

nadobúdajúcich vlastnícke právo k nehnuteľnosti v rozpore s ustanovením § 59a Obchodného 

zákonníka. Autori sa snažia poukázať na právne následky, ktoré môžu nastať pri nedôslednej 

aplikácii uvedeného ustanovenia, a to predovšetkým a osobitne pri prevode vlastníckeho 

práva k nehnuteľnosti, kedy sa nám môže javiť právne postavenie kupujúceho, t. j. obchodnej 

spoločnosti, ako prinajmenšom neisté. Autori sa osobitne zameriavajú na otázku právnej 

ochrany veriteľov spoločnosti nadobúdajúcej majetok v zmysle analyzovaného ustanovenia 

Obchodného zákonníka a ďalších súvisiacich súkromnoprávnych noriem. 

 

Kľúčové slová: Základné imanie, majetok, protihodnota, akciová spoločnosť, zakladateľ, 

spoločník, prevod. 

 

Abstract: The subject of contribution is the description of commercial companies’ 

possibilities in acquiring ownership of the property contrary to the provisions of Section 59a 

of the Commercial Code. The authors seek to point out the legal consequences, which may 

arise from the inappropriate application of that provision, in particular when transferring 

ownership of the property, when the buyer's legal position may appear as at least uncertain. 

The authors especially focus on the legal protection of creditors of the company acquiring 

assets in the sense of the analysed provisions of the Commercial Code and other related 

private law regulation. 

 

Key words: Assets, property, consideration, joint-stock company, founder, associate, transfer. 

 

 

S rozvojom obchodnoprávnych vzťahov úzko súvisí neustály vývoj variability 

právnych možností výkonu subjektívnych práv a povinností subjektov týchto 

súkromnoprávnych vzťahov. Predmetom právnej úpravy ustanovenia § 59a zákona  

č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších právnych predpisov (ďalej v texte 

ako „Obchodný zákonník“ v príslušnom gramatickom tvare) sú zákonné osobitosti zmluvy 

o prevode majetku medzi obchodnou spoločnosťou a jej zakladateľom, resp. spoločníkom. 

Uvedené ustanovenie teda pomerne zreteľne vymedzuje subjekty zmluvného vzťahu. Tak 
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obchodná spoločnosť, ako aj jej zakladateľ, či spoločník, je povinnou, v zmysle zásady 

prevencie, známej pre uzatváranie súkromnoprávnych vzťahov, dbať na to, aby sa pri úprave 

zmluvných vzťahov odstránilo všetko, čo by mohlo viesť k vzniku rozporov,207 a to 

predovšetkým vo vzťahu k naplneniu zákonných požiadaviek analyzovaného ustanovenia 

Obchodného zákonníka. Predmetná právna úprava má svoj pôvod v transpozícii článku 13 

tzv. „kapitálovej smernice.“ Účelom a úmyslom nadnárodného normotvorcu bolo zabránenie 

obchádzaniu pravidiel o splácaní nepeňažných vkladov, nakoľko plnenia tohto druhu sú často 

označované aj ako tzv. skryté nepeňažné vklady.208 

 Subjekty, na ktoré sa vzťahuje prísna kogentná norma § 59a Obchodného zákonníka, 

sú týmto ustanovením vymedzené taxatívne a súčasne reštriktívne. Jedinou prípustnou formou 

obchodnej spoločnosti, ktorá predstavuje jednu zo zmluvných strán, je od začiatku 

kalendárneho roka 2006 akciová spoločnosť. Individuálna autonómia subjektov 

obchodnoprávnych vzťahov je na rozdiel od občianskoprávnych vzťahov relativizovaná tiež 

prostredníctvom tohto zákonného normatívu. Primárnym účelom obmedzenia zmluvnej 

autonómie subjektov zmluvy o prevode majetku je v týchto prípadoch ochrana majetku 

akciovej spoločnosti, t. j. umelej právnej entity, v mene ktorej právne koná štatutárny orgán. 

 Druhú zmluvnú stranu špecifikuje zákon alternatívne, no zároveň pomerne 

nezrozumiteľne. V konkrétnom prípade však môže byť zmluvnou stranou zakladateľ akciovej 

spoločnosti, osoby blízke zakladateľovi, ako aj spoločnosti, ktoré ovládajú, resp. ktorými sú 

ovládaní zakladatelia akciovej spoločnosti, potenciálneho nadobúdateľa majetku (ďalej ako 

„zmluvná strana“ v príslušnom gramatickom tvare).209 

  

1 Osobitosti kogentnej normy § 59a 

 Osobitosť zmluvy podčiarkujú ďalšie zákonodarcom transponované obmedzenia, 

spočívajúce v povinnosti určenia hodnoty predmetu zmluvy prostredníctvom znaleckého 

posudku. Predmetom obchodnoprávnych, rovnako ako aj iných súkromnoprávnych vzťahov, 

môže byť vec v právnom zmysle, živé zvieratá a pokiaľ to ich povaha pripúšťa, aj práva a iné 

majetkové hodnoty. Osobitné postavenie v explicitnom vymedzení predmetu 

súkromnoprávnych vzťahov majú byty a nebytové priestory. Predmet osobitnej zmluvy 

o prevode majetku medzi spoločnosťou a zákonom vymedzenými osobami (ďalej v texte aj 

ako „zmluva“ v príslušnom gramatickom tvare)  má totiž hneď viacero zložiek. 

 Povinnosť ocenenia hodnoty predmetu zmluvy znaleckým posudkom sa nevzťahuje  

na všetky tzv. prevodné zmluvy medzi vyššie špecifikovanými subjektmi. Kondicionál 

ustanovenia § 59a Obchodného zákonníka nás navádza ku konštatovaniu, že predmetná 

povinnosť sa vzťahuje len na také zmluvy, ktorých predmetom je majetok a hodnota vo výške 

minimálne 10% základného imania spoločnosti. In concreto zákon explicitne hovorí 

o majetku, ktorý musí byť ekvivalentným vo vzťahu k minimálnej, zákonom ustanovenej 

hodnote základného imania akciovej spoločnosti. Primárnym predmetom zmluvného vzťahu 

je tak majetok, vyjadriteľný peňažným ekvivalentom. Vychádzame totiž zo súvzťažnej 

skutočnosti, a síce, že základné imanie každej obchodnej spoločnosti je vyjadrené peňažným 

ekvivalentom. Peňažným vyjadrením majetku, ktorý zmluvná strana prevádza  

na akciovú spoločnosť, je tak minimálne hodnota 10% celkového základného imania 

spoločnosti. Značne problematickým a vágnym termínom ustanovenia § 59a Obchodného 

                                                           
207 Ustanovenie § 43 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších právnych predpisov, 

dostupného aj na: https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1964/40/20190101.html 
208 Bližšie pozri In: VRÁBLOVÁ, S.: Ochrana majetku kapitálových spoločností, Bratislava: EPOS, 2003, s. 

105.  
209 K pojmom ovládanej a ovládajúcej osoby pozri bližšie ustanovenie § 66a zákona č. 513/1991 Zb. 

Obchodného zákonníka v znení neskorších právnych predpisov, dostupného aj na: https://www.slov-

lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1991/513/20180901.html. 
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zákonníka je samotný pojem majetku, teda toho, čo prevádza zmluvná strana na akciovú 

spoločnosť. Aktuálne známe argumentačné línie právnych teoretikov smerujú k obsahovému 

vymedzeniu pojmu „majetku“ v súvislosti s nepeňažným plnením, ktoré je prevádzané  

na spoločnosť, pričom jeho hodnota by mala byť vyčísliteľnou a teda aj určiteľnou  

v peniazoch.  

 Predmetom analyzovanej zmluvy je tiež protihodnota vo výške minimálne 10% 

základného imania akciovej spoločnosti. V tejto súvislosti je nevyhnutné uvedomenie si 

charakteru akciovej spoločnosti, ktorá je kapitálovou spoločnosťou a teda spoločnosťou, ktorá 

povinne vytvára základné imanie. Podľa ustanovenia § 154 ods. 1 Obchodného zákonníka je 

základné imanie akciovej spoločnosti „rozvrhnuté na určitý počet akcií s určitou menovitou 

hodnotou.“210 Akcia predstavuje „práva akcionára ako spoločníka podieľať sa podľa zákona 

a stanov spoločnosti na jej riadení, zisku a na likvidačnom zostatku po zrušení spoločnosti 

s likvidáciou.“211 Predmetom zmluvy, resp. protihodnotou za prevod majetku na akciovú 

spoločnosť, je tak nadobudnutie minimálne 10% z celkovej hodnoty a počtu akcií akciovej 

spoločnosti. 

 Ďalšou zložkou predmetu zmluvy môže byť určitý počet akcií, konkrétnej menovitej 

hodnoty, pričom množstvo týchto akcií je vyjadrené v súvzťažnej povahe k celkovej výške 

základného imania akciovej spoločnosti. Slovné spojenie „môže byť“ sme použili zámerne, 

a to v nadväznosti na neurčitý pojem protihodnoty, ktorý má byť spoločnosťou poskytnutý 

druhej zmluvnej strane. Determinantom výšky protihodnoty je pomerná percentuálna časť 

základného imania. Ďurica uvádza, že protihodnotou „je plnenie, ktoré spoločnosť poskytuje 

druhej zmluvnej strane za nadobudnutý majetok.“212 Zo sémantického hľadiska tak môžeme  

za protihodnotu považovať plnenie akéhokoľvek druhu, ktoré je ekvivalentné vo vzťahu 

k majetku nadobúdanému akciovou spoločnosťou. 

 V prípade, ak sú predmetom zmluvy vyššie uvedené plnenia medzi akciovou 

spoločnosťou a zákonom povolanými osobami, vyžaduje sa určenie hodnoty predmetu 

zmluvy znaleckým posudkom. Zákonná požiadavka ohodnotenia predmetu zmluvy 

znaleckým posudkom priamo ovplyvňuje nadobudnutie účinnosti samotnej zmluvy. Tá totiž 

nenastane skôr, ako uložením zmluvy spolu s vyhotoveným znaleckým posudkom do zbierky 

listín obchodného registra. V prípade, že sa na nadobudnutie účinnosti zmluvy vyžaduje zápis 

do osobitnej evidencie v zmysle ustanovení osobitného zákona, je nevyhnutné, aby uloženie 

zmluvy, spolu so znaleckým posudkom, predchádzalo tomuto zápisu. 

 Jednotlivé obligačné obmedzenia sa však nevzťahujú na zákonom vymenované 

prípady ods. 4 analyzovaného ustanovenia Obchodného zákonníka. Prvým prípadom je 

prípad, kedy dochádza k uzavretiu zmluvy o prevode majetku medzi akciovou spoločnosťou  

a zákonom vymenovanými osobami v rámci bežného obchodného styku. Pojem bežného 

obchodného styku zákon legálne nedefinuje, resp. nevymedzuje jeho obsah. Legitímnou je 

teda otázka, či uzatváranie zmlúv o prevode majetku medzi spoločnosťou a jej zakladateľom 

možno považovať za konanie v rámci bežného obchodného styku. Domnievame sa, a to aj 

vzhľadom k explicitnosti výnimky viazanej na takýto prípad, že na predmetnú otázku existuje 

kladná odpoveď, avšak uvedené nemožno konštatovať paušálne. Druhou výnimkou 

z aplikácie odseku 1 analyzovaného ustanovenia je nadobudnutie majetku spoločnosťou  

na základe súdneho, či správneho rozhodnutia. Napokon, posledným ustanovením, 

vylučujúcim vecnú pôsobnosť prvého odseku § 59a Obchodného zákonníka, je nadobudnutie 

majetku akciovou spoločnosťou na burze, a to za takú cenu, ktorá korešponduje ponuke 

a dopytu. 

                                                           
210 Bližšie pozri ustanovenie § 154 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších právnych 

predpisov, dostupného aj na: https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1991/513/20180901.html. 
211 Pozri ustanovenie § 155 Obchodného zákonníka; pozn. autorov. 
212 PATAKYOVÁ, M. a kol.: Obchodný zákonník. Komentár. 4. vydanie. Bratislava: C. H. Beck, 2013, s. 239. 
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 Právnym dôvodom, ktorého následkom sú povinnosti spojené s nutnosťou znaleckého 

ohodnotenia predmetu scudzenia, je tak výlučne zmluva, ktorú uzatvára akciová spoločnosť 

so zákonom explicitne ustanovenými osobami. Za účelom zachovania komplexnosti výnimiek 

z povinnosti ustanovenej § 59a ods. 1 Obchodného zákonníka, je nutné poukázať aj na účinné 

znenie ustanovenia § 59b tohto obchodnoprávneho kódexu. Zákon totiž od zmluvných strán 

nevyžaduje znalecké ohodnotenie ekvivalencie predmetu zmluvy, no táto výnimka sa týka iba 

prípadu, ak o tom rozhodol orgán spoločnosti, ktorý je oprávnený rozhodovať o zmene výšky 

základného imania spoločnosti. V prípade akciovej spoločnosti, vo vzťahu ku ktorej sa 

v kontexte tzv. osobnej pôsobnosti, uplatňuje ustanovenie § 59a, je takýmto orgánom valné 

zhromaždenie. Aplikácia výkonu právomoci tohto orgánu akciovej spoločnosti vo vzťahu 

k vylúčeniu povinnosti určenie hodnoty predmetu zmluvy znaleckým posudkom, je naviazaná 

na znalecké určenie hodnoty predmetu nepeňažného vkladu, prevádzaného na spoločnosť, 

ktoré nie je staršie ako šesť mesiacov v čase pred „splatením“ nepeňažného vkladu, resp. 

v čase pred uzavretím zmluvy. Zároveň, je potrebné, aby v takomto prípade nedošlo v čase  

od ohodnotenia nepeňažného vkladu znaleckým posudkom, do momentu uzavretia zmluvy, 

k značnému znehodnoteniu nepeňažného vkladu zakladateľa, či iných zákonom ustanovených 

potenciálnych zmluvných strán. Ak by k uvedenému znehodnoteniu došlo, podnet na nové 

ocenenie, v zmysle platných a účinných predpisov o oceňovaní, podáva znalcovi štatutárny 

orgán akciovej spoločnosti, pričom za podanie podnetu je tento orgán vo vzťahu k spoločnosti 

zodpovedným. Právne následky iného postupu upravujú ďalšie odseky ustanovenia § 59b, 

pričom zámerom autorov nie je detailná deskripcia a racionálny výklad k všetkým právnym 

aspektom a následkom nedodržania zákonom požadovaného postupu, ktorého primárnym 

účelom je kontrola ekvivalentnosti zmluvných plnení medzi akciovou spoločnosťou 

a zákonom ustanovenými potenciálnymi druhými zmluvnými stranami. 

 Nespochybniteľným je však záver o tom, že hodnota predmetu plnenia, ktorou možno 

dospieť k dôvodnému záveru o ekvivalentnosti plnení zmluvných strán a ktorou zákonom 

označené osoby prevádzajú majetok na spoločnosť, musí byť ocenená znaleckým posudkom 

alebo postupom podľa § 59b Obchodného zákonníka a musí byť uložená do zbierky listín, 

v opačnom prípade zmluva nenadobudne účinnosť. 

 

2 Následky porušenia zákonnej povinnosti 

 Zmluvné strany musia byť v procese uzatvárania zmluvy nepochybne veľmi 

obozretné, a to nielen z hľadiska všeobecnej prevenčnej povinnosti, ale predovšetkým 

v kontexte splnenia vyššie uvedených zákonných požiadaviek. V opačnom prípade môžu 

nastať neželané zákonom predvídané následky, spojené s porušením ustanovení, ktorých 

účelom je kontrola ekvivalentnosti plnení zmluvných strán. 

 Následky porušenia povinností, upravených v kogentných ustanoveniach § 59a a § 

59b, upravil zákonodarca výslovným spôsobom priamo v Obchodnom zákonníku, a to 

doplnením siedmeho odseku k ustanoveniu § 59a.213 Právny režim zmluvy, ktorá z dôvodu 

nesplnenia zákonom ustanovených povinností nenadobudla účinnosť, sa spravuje príslušnými 

ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších právnych 

predpisov o bezdôvodnom obohatení.214 Za vrátenie protihodnoty, ktorú spoločnosť previedla 

na zákonom povolaného nadobúdateľa, a to aj napriek neúčinnosti uzavretej zmluvy,  

ručia solidárne členovia predstavenstva, t. j. štatutárneho orgánu spoločnosti, avšak iba tí 

členovia, ktorí túto funkciu vykonávali v čase poskytnutia majetku spoločnosti. Vymedzenie 

okruhu solidárnych ručiteľov je relativizované a rozšírené o ďalšie osoby, ktoré vykonávali 

                                                           
213 Bližšie pozri novelu Obchodného zákonníka, zákon č. 87/2015 Z. z., ktorého znenie je dostupné aj  

na: https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2015/87/20150701.html 
214 Bližšie pozri ustanovenia tretej hlavy, šiestej časti, §§ 451 – 459 a s nimi súvisiacich ustanovení Občianskeho 

zákonníka, dostupného aj na: https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1964/40/#predpis.cast-siesta  
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funkciu štatutárneho orgánu v čase, kedy spoločnosť nárok na vrátenie protihodnoty  

za „nadobudnutý“ majetok neuplatňovala, a to napriek tomu, že o dôvodnosti uplatnenia 

nároku členovia jej štatutárneho orgánu vedeli, resp. mohli vedieť. Právnym dôvodom 

uplatnenia nároku na vrátenie protihodnoty za poskytnutý majetok je práve skutočnosť,  

že medzi zmluvnými stranami došlo k plneniu na základe ustanovení právne neúčinnej 

zmluvy. V nadväznosti na uvedené, nemožno opomenúť ani plynutie tzv. osobitných 

premlčacích lehôt vo vzťahu k uplatneniu nároku na vydanie bezdôvodného obohatenia  

na príslušnom civilnom súde.215 

 Zákonodarca taktiež prostredníctvom právnej konštrukcie solidárneho ručenia vyššie 

uvedených osôb poskytuje osobitnú právnu ochranu tretím osobám, t. j. tým, ktorí prípadne 

medzičasom nadobudli od spoločnosti majetok, ktorý na ňu previedol jej zakladateľ,  

resp. spoločník. „Napriek tomu, že z legislatívno-technického pohľadu nejde o elegantné 

riešenie, má sa tým zrejme docieliť ochrana tretích osôb, ktoré možno už nadobudli daný 

majetok od obchodnej spoločnosti a zákon vlastne definuje obsah právnych následkov 

neúčinnej zmluvy.“216 Právny záujem pôvodného prevodcu majetku je chránený obligačným 

osobným záväzkom, resp. ručením už spomenutých osôb. 

 

3 Prevod vlastníckeho práva k nehnuteľnosti na spoločnosť a normatív §59a 

 Osobitným prípadom, kedy zákonom predvída právne následky nenadobudnutia 

účinnosti zmluvy z dôvodu jej rozporu s požiadavkou znaleckého ohodnotenia predmetu, 

predstavuje prevod vlastníckeho práva k nehnuteľnosti na spoločnosť. Zákonom označené 

osoby sú oprávnené previesť vlastnícke právo na spoločnosť, a to za minimálnu, zákonnú 

protihodnotu. Na tomto mieste poukazujeme na expanzivitu pojmu majetok, ktorý možno 

pomerne jednoznačne stotožňovať so všeobecným rozsahom predmetu súkromnoprávnych 

vzťahov. V praxi však nie sú vylúčené, a dokonca v poslednom čase pomerne časté, prípady 

vkladu vlastníckeho práva k nehnuteľnosti na akciovú spoločnosť, a to napriek absencii 

znaleckého ocenenia predmetu zmluvy a teda napriek jej neúčinnosti. V nasledujúcich 

riadkoch sa venujeme nielen príčinám tohto stavu, ale aj jeho právnym následkom. 

Prevod vlastníckeho práva k nehnuteľnosti na akciovú spoločnosť by mal 

korešpondovať zákonnej povinnosti, ustanovenej § 59a Obchodného zákonníka. Znalec ocení 

nehnuteľnosť konkrétnou cenou, ktorá v konečnom dôsledku nemusí korešpondovať kúpnej 

cene, keďže pre súkromné právo je príznačnou zásada zmluvnej autonómie jednotlivých 

subjektov. Inými slovami, znalec neprikazuje zmluvným stranám výšku kúpnej ceny. Zmysel 

právnej úpravy § 59a Obchodného zákonníka spočíva o. i. v zabezpečení právnej ochrany 

veriteľov akciovej spoločnosti. Zo samotného znenia analyzovaného ustanovenia 

obchodnoprávneho kódexu dedukujeme, že vkladu vlastníckeho práva k nehnuteľnosti 

predchádza uloženie zmluvy so znaleckým posudkom do zbierky listín obchodného registra. 

 Musíme však zároveň dôsledne rozlišovať medzi obligačnými a vecnoprávnymi 

účinkami. Samotným vkladom zmluvy, ktorej predmet je ocenený znalcom vo forme 

znaleckého posudku, do zbierky listín obchodného registra, nadobúda zmluva tzv. obligačné 

právne účinky. Zmluvné strany tak majú v synalagmatických právnych vzťahoch vzájomné 

právo požadovať splnenie zmluvných záväzkov. V prípade, že predmetom zmluvy je tiež 

prevod vecného práva, zmluva nadobudne vecnoprávne účinky až nadobudnutím 

právoplatnosti rozhodnutia príslušného katastrálneho odboru okresného úradu o zápise 

vecných práv k predmetu zmluvy. Ak teda dôjde ku vkladu vlastníckeho práva do katastra 

nehnuteľností v prospech akciovej spoločnosti, avšak zmluva samotná nenadobudne účinnosť, 

je legitímnou otázka príčiny opísaného stavu. 

                                                           
215 Bližšie pozri ustanovenie § 107 tamže; pozn. autorov. 
216 Bližšie pozri In: OVEČKOVÁ, O a kol.: Obchodný zákonník. Veľký komentár. Bratislava: Wolters Kluwer 

s.r.o., 2017, s. 412. 
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Vychádzajúc z účelu právnej normy § 59a Obchodného zákonníka, uloženie 

znaleckého posudku do zbierky listín obchodného registra, má účel informatívny vo vzťahu 

do vnútra akciovej spoločnosti a zároveň chráni veriteľov akciovej spoločnosti, ktorí si  

vo vzťahu k nej uplatňujú svoje pohľadávky. Až od momentu nadobudnutia účinnosti zmluvy, 

a síce od momentu uloženia zmluvy so znaleckým posudkom vo vyššie uvedenej zbierke 

listín, majú veritelia akciovej spoločnosti možnosť komparácie ocenenia predmetu zmluvy 

znaleckým posudkom a skutočnej, resp. zmluvnými stranami dohodnutej, kúpnej ceny. 

Vráťme sa však k vyššie nastolenej otázke určenia momentu vecnoprávnych účinkov zmluvy, 

ktorá nenadobudla tzv. obligačnú účinnosť. 

Podstatnou otázkou, na ktorú je potrebné nájsť racionálnu odpoveď, je otázka toho,  

či znalecký posudok, ktorý musí byť spolu so zmluvou uložený do zbierky listín, možno 

považovať za podstatnú časť samotnej zmluvy, alebo ide o pravidelnú či náhodnú obsahovú 

zložku právneho úkonu, t. j. v tomto prípade kúpnej zmluvy. Podstatnou náležitosťou je taká 

obsahová časť právneho úkonu, bez ktorej by samotný právny úkon ani nevznikol.217 

V prípade kúpnej zmluvy môžeme za essentialia negotii považovať označenie zmluvných 

strán, dohodu o predmete kúpy a kúpnej cene, ako aj synalagmatické, t. j. vzájomne 

podmienené obligácie odovzdania a prevzatia predmetu plnenia, resp. prevodu vlastníckeho 

práva k predmetu plnenia na nadobúdateľa. Zákonná povinnosť „priloženia“ znaleckého 

posudku k zmluve však nepredstavuje podstatnú náležitosť kúpnej zmluvy v zmysle 

ustanovenia § 59a Obchodného zákonníka, keďže samotná zmluva vznikne aj bez toho,  

aby znalec ocenil jej predmet. Existencia znaleckého posudku a jeho uloženie spolu  

so samotnou zmluvou je nevyhnutné výlučne vo vzťahu k nadobudnutiu účinnosti samotnej 

zmluvy, nie k jej vzniku. 

Osobitne dôležitou otázkou je však posúdenie konania subjektov takejto zmluvy a jeho 

súladnosti s kogentnými normami, atypickými, avšak nie neznámymi súkromnoprávnemu 

zákonnému normatívu. Kogentnosť ocenenia predmetu zmluvy je vyjadrená príkazom 

zákonodarcu na jeho obstaranie.218 Ak zmluvné strany nerešpektujú príkaz zákonodarcu, 

konajú v rozpore so zákonom. Právne následky konania v rozpore so zákonom predvída 

ustanovenie § 39 všeobecnej časti Občianskeho zákonníka. Inými slovami, išlo by o konanie, 

pre ktoré je príznačným latinský ekvivalent konania contra legem. Právny úkon môže byť  

vo všeobecnosti v rozpore so zákonom svojím obsahom alebo účelom. Sme presvedčení,  

že v praxi často dochádza aj ku kumulácii oboch uvedených zložiek. „Svojím účelom je 

právny úkon v rozpore so zákonom, keď zákon ustanovuje určité práva a povinnosti len  

za účelom, ktorý je v zákone buď výslovne vyjadrený, alebo ktorý je z neho zrejmý, ale právny 

úkon sledoval iný účel.“219 Nad dôvodmi konania v rozpore s príkaznou normou ustanovenia  

§ 59a Obchodného zákonníka sa môžeme zamýšľať, avšak záver o konaní contra legem, je aj 

na základe už uvedených skutočností v zásade nespochybniteľným. Právnym následkom 

konania v rozpore s právnou úpravou je absolútna neplatnosť právneho úkonu. Zmluva tak 

nielenže nie je účinnou, ale v prípade, ak jej subjekty nerešpektujú zákonný príkaz ocenenia 

predmetu právneho vzťahu znaleckým posudkom, ide zároveň o zmluvu, ktorá nespôsobuje 

žiadne právne následky od počiatku, t. j. od momentu jej vzniku. 

                                                           
217 Porovnaj napríklad PATAKYOVÁ, M. a kol.: Obchodný zákonník. Komentár. 4. vydanie. Bratislava: C. H. 

Beck, 2013, s. 1290, prípadne FEKETE, I.: Občiansky zákonník. 1. zväzok (Všeobecná časť). Veľký komentár.  

2. aktualizované a prepracované vydanie. Bratislava: Eurokódex, s. 294, alebo MITTERPACHOVÁ, J. In: 

ŠTEVČEK, M., DULAK, A. BAJÁNKOVÁ, J. FEČÍK, M., SEDLAČKO, F., TOMAŠOVIČ, M. a kol.: 

Občiansky zákonník I. § 1 – 450. Komentár. Praha: C. H. Beck, 2015, s. 216.  
218 Porovnaj znenie ustanovenia § 59a Obchodného zákonníka ; a to predovšetkým v časti: „musí byť 

hodnota predmetu zmluvy určená znaleckým posudkom,“ pozn. autorov. 
219 In: FEKETE, I.: Občiansky zákonník. 1. zväzok (Všeobecná časť). Veľký komentár.  2. aktualizované 

a prepracované vydanie. Bratislava: Eurokódex, s. 353. 
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Podľa ustanovenia § 31 ods. 1 zákona č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností 

a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálnom zákone) v znení 

neskorších predpisov príslušný katastrálny odbor okresného úradu o. i. preskúma to, či 

zmluva, ktorej predmetom je prevod vlastníckeho práva k nehnuteľnosti, neodporuje zákonu.  

Výnimku tvoria zmluvy, ktoré boli vyhotovené vo forme notárskej zápisnice, resp. zmluvy 

autorizované advokátom. Pokiaľ príslušný katastrálny odbor okresného úradu zistí, že 

zmluva, na ktorú sa vzťahuje zákonný normatív § 59a Obchodného zákonníka, odporuje jeho 

zneniu a účelu, návrh na vklad vlastníckeho práva zamietne. Zákonodarca takýmto spôsobom 

reguluje procesný správny postup okresného úradu. „Je zrejmé, že by malo byť predovšetkým 

v záujme účastníkov, aby splnili všetky zákonné požiadavky, ale na druhej strane by mal 

príslušný orgán preskúmať, či sú splnené podmienky, vyžadované zákonom pre registráciu 

zmluvy.“220 V prípade, ak katastrálny odbor okresného úradu vydá rozhodnutie o povolení 

vkladu vlastníckeho práva v prospech akciovej spoločnosti, a to napriek tomu, že zmluva je 

v rozpore so zákonom, dochádza k nesprávnemu úradnému postupu, resp. vydaniu vecne 

nesprávneho rozhodnutia. Proti rozhodnutiu, ktorým sa vklad povoľuje nemožno podať 

opravný prostriedok.221 Otáznou je však identifikácia osôb, ktoré môžu mať právny záujem na 

zmene rozhodnutia príslušného katastrálneho odboru okresného úradu, a teda na zmene 

právoplatného rozhodnutia o povolení vkladu vlastníckeho práva k nehnuteľnosti. Vzhľadom 

k zamýšľaným právnym následkom uzavretia zmluvy je dôvodnou domnienka vylúčenia 

subjektov, ktoré zmluvu uzavreli, a teda akciovej spoločnosti, resp. prevodcu majetku. 

Primárne by sme uvažovali týmto spôsobom. Avšak v prípade, ak sa jedna zo zmluvných 

strán v budúcnosti bude domáhať vrátenia plnenia, či iných nárokov, ktoré by malo za 

následok vydané nesprávne rozhodnutie, narážame na osobitný problém, spojený 

s nedôslednou a vecne nesprávnou rozhodovacou praxou správneho orgánu. Riešením by 

mohla byť zmena právnej úpravy ustanovenia § 31 ods. 5 katastrálneho zákona.222 

Rozhodovacia činnosť vnútroštátnych slovenských súdov neponúka veľa príkladov, 

ktoré by reprezentovali riešenia obdobných problémov. Istou výnimkou je rozhodnutie 

Krajského súdu Trnava, spis. zn. 31Cob 71/2017, zo dňa 15.08.2018, ktorého znenie nám 

môže byť nepochybne nápomocným. Súd v uvedenom rozhodnutí konštatuje, že vlastnícke 

právo k nehnuteľnosti nemožno nadobudnúť vkladom na základe právneho titulu, ktorý by 

bol v rozpore so zákonom. Právne naopak, k nadobudnutiu vlastníctva k nehnuteľnosti môže 

dôjsť výlučne na základe existencie riadneho a zákonného právneho titulu. „Pod pojmom 

riadny titul treba podľa odvolacieho súdu rozumieť nielen titul, ktorý je platný, ale aj titul, 

u ktorého nastali všetky jeho právne účinky (okrem samotného prevodu vlastníckeho práva). 

Riadnym titulom teda nemôže byť zmluva, ktorej zákon z akéhokoľvek dôvodu odopiera 

účinnosť. Neexistencia riadneho titulu podľa § 133 ods. 2 Občianskeho zákonník potom 

znamená, že nemôže dôjsť k prevodu vlastného práva, pretože chýba jedna z jeho 

podmienok.“223 Napriek konštatovanému právnemu názoru predmetného súdu nemôžeme 

hovoriť o všeobecne akceptovanom právnom názore, ale iba o akejsi možnej alternatíve 

riešenia problému, ktorej však chýba náležitá právna argumentácia. 

 

4 Závery 

                                                           
220 Bližšie pozri: BEDNÁR, M.: Význam § 59a Obchodného zákonníka z hľadiska transparentnosti vzťahov 

medzi spoločníkmi a obchodnými spoločnosťami. Justičná revue, 57, 2005 . č. 8-9, s. 1104. 
221 Porovnaj ustanovenie § 31 ods. 5 zákona č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych 

a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálneho zákona), dostupného aj na: https://www.slov-lex.sk/pravne-

predpisy/SK/ZZ/1995/162/20131001 
222 Skratka zákona č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv 

k nehnuteľnostiam (katastrálneho zákona); pozn. autorov. 
223 Porovnaj znenie Rozsudku Krajského súdu Trnava, so spis. zn. 31Cob/71/2017, vydaného 15.08.2018 odsek 

17. 
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 Ustanovenie § 59a Obchodného zákonníka je prísnym zákonným normatívom 

sledujúcim kontrolu ekvivalentnosti plnení zmluvy o prevode majetku medzi akciovou 

spoločnosťou a zákonom ustanovenými osobami. Zároveň plní informatívny účel vo vzťahu 

k ostatným akcionárom, ktorí na základe zmluvy s predmetom oceneným znaleckým 

posudkom, majú možnosť komparácie skutočnej kúpnej ceny s kúpnou cenou určenou 

znalcom. V neposlednom rade je predmetným ustanovením významne posilnená ochrana 

veriteľov spoločnosti, ktorí tak majú dostatočný prehľad o skutočnej hodnote majetku 

akciovej spoločnosti, čo posilňuje ich pozíciu v kontexte vymožiteľnosti evidovaných 

pohľadávok. Napriek explicitnému vymedzeniu kogentného charakteru zákonného normatívu 

a relativizovanej povinnosti ocenenia predmetu zmluvy znaleckým posudkom, sa v praxi 

vyskytujú neželané rozhodovacie procesy súvisiace s vkladom vlastníckeho práva 

k prevádzanej nehnuteľnosti na akciovú spoločnosť, a to aj napriek neúčinnosti zmluvy, ktorej 

obsahom, resp. prílohou nie je znalecký posudok. V takom prípade môžeme hovoriť 

o nastolení argumentačne náročnej otázky, spočívajúcej v právnych následkoch vecne 

nesprávneho rozhodnutia, resp. pochybenia správneho orgánu. Akýmsi odrazovým mostíkom 

je výnimočné súdne rozhodnutie, ktorého argumentácia je založená na vylúčení nástupu 

vecnoprávnych účinkov zmluvy, ktorá nenadobudla tzv. obligačnú, resp. zmluvnú účinnosť. 

Predkladaný príspevok je ďalším odborným výstupom, ktorého zámerom bolo prispieť 

k odbornej diskusii formulovaním vlastných argumentov a vecnou usporiadanosťou už 

známych poznatkov v skúmanej oblasti poznania. 
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